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Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of overname. Op de achtergrond spelen deze zaken mee wanneer u volop aan het ondernemen
bent. In gedachten bent u meestal al verder en krijgen plannen vorm. Met wie moet u
overleggen en welke stappen zijn de juiste en vooral in welke volgorde? Vaak ontbreekt
het u aan tijd om hier voldoende aandacht aan te geven. Ook al weet u dat het uiteindelijke succes van uw onderneming daar mede afhankelijk van is. Wat te doen?

Maak uw dromen waar
Een afspraak maken met de professionals van Daamen & Van Sluis is de beste stap
die u kunt zetten. Zij helpen u uw dromen waar te maken en kunnen u begeleiden op
fiscaal, bedrijfseconomisch- en financieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning
bij accountancy, fiscaliteit en HRM/salarissen kunt u terecht. Zowel op nationaal als
internationaal niveau is de deskundigheid in huis.
Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

Fascinatio Boulevard 722, 2909 VA Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 458 11 44, Fax: 010 - 458 14 49, E-mail: info@daasluis.nl

Kijk voor het laatste nieuws op: www.daasluis.nl
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De makers komen eraan

Gert van der Beek, hoofdredacteur

Ambachtelijke ondernemers, hobbyisten en sleutelaars zijn van alle tijden, maar sinds kort
hebben ze het makkelijker dan ooit. Geholpen door de opkomst van digitale fabricagetechnieken
en de ongelimiteerde hoeveelheid kennis die via internet toegankelijk is, kan een ieder nu zelf
maken en ontwikkelen wat voorheen het domein was van gevestigde industrie en onderzoekslaboratoria. Van eigen ontworpen borduursets tot drones. Een nieuwe generatie makers klopt als
ondernemer stevig aan de deur. Maar ook bestaande creatieve ondernemers en ambachtelijke
bedrijven krijgen meer mogelijkheden. Ontwikkelingen met 3D-scannen, ontwerpen en printen
en andere handige doe-het-zelf-tools liggen in ieders handbereik. Er komen daarom steeds meer
ontwerpers, producenten en aanbieders van eigen producten. Het gehele productieproces kan
steeds zelf worden beïnvloed: van idee, productontwikkeling, prototype, financiering, productie,
distributie en logistiek tot marketing. Er komen nieuwe innovatieve bedrijven die verdienmodellen ontwikkelen en delen van het productie- en distributieproces op een nieuwe manier
organiseren. Zoals ondernemingen die gebruikmaken van de wisdom of crowds en inspelen op
de deeleconomie. Een nieuwe generatie uitvinders en makers neemt daarom het heft in eigen
handen, innoveert en produceert op zolders, in schuurtjes en in kleine lokale laboratoria. Ook in
onze regio. Volgens Jeremy Rifkin, schrijver van het boek ‘The Zero Marginal Cost Society’, zal het
leiden tot een nieuwe economische revolutie, waarin het grootschalige kapitalisme zoals we dat
kennen, een kleinere rol zal gaan spelen. En daar zal niemand rouwig om zijn.
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THEMA

De maker als
ondernemer

Nu is het tijdperk van de 3e Industriële Revolutie:
digital manufacturing. Het maken van dingen
wordt belangrijker en gebeurt meer digitaal.
Ook de drempel om dingen zelf te ontwikkelen
en uit te voeren wordt lager. Tegenwoordig hoef
je niet eerst iets fysiek te maken om te kijken of
het werkt, je kunt makkelijker eerst ontwerpen
maken en testen. Tegelijkertijd worden machines steeds goedkoper, een idee werkelijk produceren komt daarmee binnen handbereik.
Ontwikkelingen op het gebied van 3D-scannen,
ontwerpen en printen en andere handige doe-hetzelf-gereedschappen maken iedere consument tot
‘prosument’ en veranderen ‘gewone’ burgers in
ontwerpers, producenten en aanbieders van hun eigen
producten. Dankzij internet en sociale media kunnen
die wereldwijd worden verspreid en verkocht. Zelfs
financiering hoeft geen belemmering te zijn. Producten
worden meer individueel op maat gemaakt, productie
kan kleinschaliger en dichter bij de consument. Het
gehele productieproces kan worden herontworpen:
van product-idee, productontwikkeling, prototypes
maken, financiering, productie, distributie en logistiek
tot marketing. Mensenkennis wordt daarbij volgens
deskundigen vaak belangrijker dan techniek.
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Vroeger werden er revolutionaire duikboten
gebouwd, onderwaterwonderen van techniek. De RDM Campus op het werfterrein
van de vroegere icoon van de scheepsbouw
-de Rotterdamse Droogdok Maatschappij- is
de gedroomde plek voor innovaties in de
maakindustrie. Hier werken Hogeschool
Rotterdam, Albeda College, startende ondernemers, onderzoeksinstituten, hobbyisten en
het bedrijfsleven samen aan productontwikkeling. Ze delen kennis, wisselen best practices uit en netwerken met elkaar. Zo hebben
studenten er ‘innovatieteams’ die samenwerken met bedrijven om projecten uit te
voeren.
In een voormalige scheepshal staat een indrukwekkende voorraad machines en apparatuur, waar van
alles mee kan worden gemaakt. Er zijn metaal- en
houtbewerkingsmachines, lasapparatuur, 3D-printers, een lijmlab en testruimtes. Het RDM-motto is
dan ook: Research, Design & Manufacturing. Een
plek waar andere vormen van samenwerken en
co-creatie worden gestimuleerd om te komen tot
nieuwe producten en diensten.
Betaalbare robotarm
In september 2013 begon initiatiefnemer, organisator en app-ontwikkelaar Vincent Wegener er
RDM Makerspace: een bedrijfshal met machines en
apparatuur voor het realiseren van eigen projecten
of prototypen. Je kunt er onbeperkt lassen, hout
bewerken of 3D-printen. “Kunstenaars, startups
en zzp’ers hebben hier voor weinig geld toegang
tot veel dure apparatuur zoals een robotarm en
machines om zo hun prototype of product te
maken. Want het maken wordt steeds meer digitaal
en de drempel om dingen zelf uit te voeren wordt
lager. Je hoeft niet eerst iets fysiek te maken om te
kijken of het werkt, je kunt nu je ontwerpen eerst
digitaal maken en testen. Machines worden ook
steeds goedkoper, je idee werkelijk gaan produceren komt binnen ieders bereik.”
De 32-jarige ondernemer heeft allerlei bedrijfjes
gehad en studeerde bedrijfskunde aan de EUR.
Hij is net vader geworden van een dochter die in
Capelle is geboren. Het maakt voor hem de motivatievraag nog duidelijker: Wat kan zij hem straks
kwalijk nemen waar hij zich niet voor heeft ingezet?
“Denk aan duurzame energie en digitaal fabriceren.
Want waarom zagen onze ouders de pc en de
internet revolutie niet aankomen? Daarom is mijn
belangrijkste drijfveer voor Makerspace op het juiste

Bij RDM Makerspace maak je het

Idee produceren komt
binnen ieders bereik
moment opstappen om mee te gaan in de golf van
nieuwe ontwikkelingen. Zoals digitalisering, goedkopere software, betere en betaalbare machines, het
delen van je eigen bevindingen op internet, open
source. Daar wil ik bij zijn.”
Makerhub van Europa
Zijn werkplaats bouwt een ‘community’ van makers
met diverse achtergrond, van kunstenaars en (oud)
studenten tot kinderen en zzp’ers. Daar zijn nu bijna
tweehonderd enthousiastelingen bij betrokken. Die
kennis kunnen delen, advies vragen, samenwerken
en netwerken. En dat aantal stijgt. Wegener wil

zoveel mogelijk makers uit regio Rotterdam bij
elkaar krijgen en discussie op gang brengen over
‘hoe we de Maker Hub van Europa kunnen maken.’
Boven in de hal houden de makers kantoor met
een inspirerende blik op de noeste arbeid van
andere makers in de hal. Wegener: “We brengen
hier iedereen samen die geïnteresseerd is in het
ontwerpen en maken van producten, prototypen,
kunst of het lanceren van hardware startups. Ook
met elkaar. Bij de koffieautomaat zie je soms al het
begin van samenwerken.”

vervolg op pagina 6
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VERVOLG
Bij RDM Makerspace maak je het

Idee produceren komt
binnen ieders bereik
Experimenteren
Er lopen allerlei makers rond. “Mensen die drones
ontwerpen, kledingstukken maken, een kunstenaar die zijn street ads met de lasersnijder uitsnijdt,
ondernemers die bezig zijn met elektronische
verlichting en bij ons komen solderen. Ook oudere
ondernemers kunnen makkelijker aan hun droom
werken. Je kan hier experimenteren, een proof of
concept maken en een prototype laten zien. Dat
zegt meer dan een dik ondernemingsplan. RDM
Makerspace is voor flexibele en creatieve ondernemers, die niet gebonden zijn aan vastgoed of
machines. Deze plek is dus zeer interessant voor
beginnende bedrijven. Die hebben geen geld om
dure machines aan te schaffen, maar kunnen wel
het abonnementsgeld betalen voor RDM Makerspace. Ze huren hier een ruimte, krijgen ondersteuning en advies voor het starten van een crowdfunding campagne en maken gebruik van alle tools
voor het maken van hun producten. En er is ruimte
om spullen neer te zetten in de loods.”
Daarnaast biedt RDM Makerspace ook cursussen
aan voor zowel leden als niet-leden. Zoals in
AutoCAD, hout- en metaalbewerking, 3D-printen,
robotica, elektronica en drones .
Lokaal met eigen hersenen
Hij ziet de belangstelling groeien voor RDM Makerspace. “Wij zijn een voorbeeld. Er komen per jaar
duizenden mensen uit de hele wereld langs om te
kijken hoe we het hier doen. Ook komen steeds
vaker scholen op bezoek. Ook vanuit onderwijs en
overheid ziet men dat we niet zonder maakindustrie kunnen. In de jaren negentig dachten ze dat
Nederland vooral een diensteneconomie is. Daar
begint men van terug te komen, want we hebben
nu brains met handjes nodig. Vakmanschap zie je
steeds meer terugkomen. Ook in het onderwijs
kom je op jonge leeftijd in aanraking met digitale
fabricagetechnieken. Waarom zou je het in China
laten produceren als je het hier lokaal met eigen
hersenen en minder handjes kan doen en dezelfde
aantallen kan produceren?”
De makersmovement zal volgens Vincent de wereld
dan ook ingrijpend veranderen. “Kinderen die straks
op de werkvloer komen, zullen anders te werk
gaan. Het nadenken over hoe we dingen maken.
wijzigt. En omdat de techniek door blijft gaan, zal
het goedkoper worden om lokaal te produceren,
sneller, on demand en precies op tijd. Dat wordt
allemaal mogelijk met de automatisering.”
Liever motoren dan pc
Innovaties komen niet alleen van boven, maar
ook vanaf de werkvloer. Grote bedrijven zullen
volgens Wegener aansluiten bij RDM Makerspace.
“Dat zie je in Amerika al gebeuren. Ze kunnen daar
sneller prototypen, je punt maken en snel terug
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naar de baas. Ze zien ook dat daar talent rondloopt. Bedrijven zien liever dat studenten hebben
gewerkt aan het 3D-printen en internet of things. Je
leert juist veel door dingen in de praktijk te maken,
samen te werken in een team, te plannen. Dat
geldt zeker ook voor een bedrijf als IHC Krimpen
dat hier meedoet. Die heeft liever een student die
in z’n hobbytijd motoren uit elkaar heeft gehaald,
dan iemand die alleen achter de pc heeft gezeten.”
Dicht bij het vuur zitten
De mix die Rotterdam heeft aan creatievelingen en
de handen uit de mouwen mentaliteit kan volgens
hem uitstralen naar de hele regio. “Ik denk dat we
hier leidend kunnen zijn. Bijvoorbeeld met drones.
Je ziet daarin veel startups ontstaan wereldwijd.
We hebben hier net een waterbak gerealiseerd.
Daar kan je testen doen met aquadrones. Maar
we willen ook een paar netten ophangen om testvluchten uit te gaan voeren met zelfontworpen
vliegende drones, die boven het water vliegen.

Met een of twee mensen kan je als de faciliteiten
goed zijn een bedrijf uit de grond stampen dat heel
groot kan worden.“
Rotterdam zou volgens Wegener dan ook op haar
grondgebied meer test en vliegomgeving moeten
faciliteren. “Hier is het arsenaal, de ruimte. Daarin
kunnen we de lead pakken. We zitten hier op een
mooie zichtbare plek aan het water in een open
ecosysteem dat innovatie bevordert, waarin alle
geledingen bij elkaar zitten. Alles is hier open. En
er is een gunfactor. Zo kan je snel uitgroeien tot iets
moois. Dat is te danken aan het gedachtengoed van
de RDM Campus. We zijn er trots om daar deel van
uit te maken. Als we ergens in De Spaanse polder
zouden zitten, zouden we hier nu niet zo ver zijn.
Als ondernemer moet je daarom meer om je heen
kijken. Of je kan aansluiten bij een community. Dicht
bij het vuur zitten, dan krijg je eerder inzicht wat
er speelt en weet hoe het eraan toe gaat. Als je
alleen op je bedrijventerrein blijft zitten, gaat dat
allemaal aan je voorbij.”

aanstuur. Daar werk ik tot op de dag van vandaag
mee. Mijn eigen collectie loopt tegenwoordig zo
goed, dat ik van plan ben om een tweede aan te
schaffen.”
Familie in bedrijf maakt sterker
De jonge borduurondernemer heeft geen echte
leermeester gehad. Hij ploos het allemaal zelf uit
en kon zijn nijverheidsambacht goed verweven en
verfijnen met zijn studies Grafische Vormgeving aan
de kunstacademie en Industrial Product Design aan
de Hogeschool Rotterdam.
“Inmiddels zijn we hier met z’n vijven bezig. M’n
vriendin helpt in de organisatie, een achterneef
helpt met de marketing, m’n tante uit Gouda met
de administratie en iemand die ik heb gespot op de
opleiding doet programmeren en productie.” Familieleden in je onderneming maken je bedrijf sterker,
vindt Thijs. “Werken met familie is een onvoorwaardelijk iets. Er is automatisch meer verbondenheid
en vertrouwen. Dat past heel goed in een ambachtelijke onderneming.”

Tegendraads

Zigzaggend naar de
toekomst
Velen zullen het zich niet veel eerder hebben
afgevraagd. Hoe ziet borduurwerk er uit in
de 21 eeuw? De jonge ondernemer en maker
Thijs van Buuren geeft daarop een eigentijds antwoord. Met zijn Rotterdamse bedrijf
Tegendraads combineert hij in een nieuwe
productiemethode succesvol strakke, digitale ontwerpen met de eeuwenoude kunst
van het borduren.
Thijs van Buuren maakt deel uit van een golf van
jonge en zelfbewuste ontwerpers die als ondernemer werken met duurzaam materiaal. Met
borduren sloeg hij letterlijk en figuurlijk zigzaggend als 14-jarige zijn eigen weg in. En bewijst
sinds 2007 dat borduren echt niet meer het
domein is van onze oma’s. Kleuren worden door
hem op subtiele wijze gebruikt in zorgvuldig uitgedachte combinaties van verfijnde draden, waarna

een 15-draads high-speed borduurmachine de
designs uitwerkt tot draagbare kunst op ambachtelijk niveau. Dit is borduurwerk in de 21st eeuw.
‘Ultrasonisch borduren’ noemt hij het. “We doen
alles machinaal en bij het ontwerpen gebruiken we
alle moderne technieken. Zo ben ik nu bezig met
3d-design zodat ons werk er nog meer uitknalt.”
Naaimachine van moeder
Zijn fascinatie voor de zigzagwereld is bij hem al
vroeg begonnen. “Ik wilde vroeger op de middelbare school van die emblemen op m’n tas hebben,
ik heb toen wat printjes gemaakt en ben achter de
naaimachine van m’n moeder met een zigzagsteek
begonnen. Die emblemen wilde ik ook op m’n trui
hebben. Ik ben toen zelf mijn truien en broeken
gaan maken. Tien jaar geleden heb ik een ondernemingsplan gemaakt en met hulp van m’n ouders
een industriële borduurmachine gekocht, die ik zelf

Geen dertien in een dozijn
Bedrijfjes met oude ambachten in een nieuw jasje.
Thijs van Buren ziet ze steeds vaker ontstaan. “De
markt voor ondernemers die ambachten combineren met moderne techniek groeit. Ik merk dat
er steeds meer mensen op zoek zijn naar producten
van hoogwaardige kwaliteit met identiteit.”
“Wij maken en gebruiken hoogwaardig materiaal.
Borduurwerken gaan langer mee dan textiel. Er zijn
zelfs mensen die van het borduursel van hun afgedragen shirt, uiteindelijk een kussensloop maken.
Een docent van vroeger zei tegen mij ‘eigenlijk
gaan jouw T-shirts te lang mee.’ Volgens haar paste
het niet in de hedendaagse koopcultuur. Maar niets
is minder waar aldus Thijs: “Er is gelukkig een groeiende groep klanten die meer voor duurzame kwaliteit gaat. Zo is al onze kleding fairtrade en vaak van
eco-katoen. Mensen zijn een beetje klaar met een
H&M waar je 13 in een dozijn koopt en je niet weet
hoe het gemaakt is.”
Van Gils en Eastpak
Van shirts voor studentenverenigingen tot en met
golfhandhoekjes tot mensen die een pet met een
logo willen hebben. Bij Tegendraads komt van alles
in de orderportefeuille. Thijs van Buuren stak de
eerste jaren veel tijd in netwerkborrels en organiseerde feesten in de Rotterdamse house- en
dancescene. Ook staat hij vaak op evenementen
met z’n borduurmachine en geeft workshops over
zijn ambacht tot over de landsgrenzen. Daar houdt
hij veel klanten aan over. Zoals een bekende DJ die
gretig zijn ontwerpen gebruikt. “Ik heb ook contact
met andere borduurbedrijven. Dingen die voor hen
te ingewikkeld zijn, sturen ze naar me door.” Ook
de grote jongens beginnen hem te ontdekken. Zo
mocht hij pas bij de Bijenkorf een borduurdemonstratie geven voor Van Gils. En Tegendraads werkt
nu ook voor grote merken zoals Eastpak.
www.tegendraads.eu
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Stormpolder

Maritieme maakindustrie maakt het
Bedrijventerrein de Stormpolder in Krimpen
aan den IJssel moet de komende jaren uitgroeien tot een ‘internationaal toonaangevend centrum voor maritieme maakindustrie’.
Met het accent op de keten van bedrijven in de
scheepsbouw, offshore en metaal die lokale
en wereldhandel samenbrengen. En daarvoor
zijn reële kansen. Zeker nu de scheepsbouw
weer goed draait. Werd er tien jaar geleden
voor die sector geen cent meer gegeven, nu
kunnen veel werven en toeleveranciers de
orders amper aan en gaan producten uit de
Stormpolder de hele wereld over.
Er werken nu zo’n vijvendertighonderd mensen in
de Stormpolder. In de komende jaren is er mogelijk
nog ruimte voor duizend nieuwe arbeidsplaatsen.
Voor het realiseren van die economische ambitie
van de Stormpolder slaan de gemeente, regio en
het bedrijfsleven hun handen ineen. Zo heeft de
voormalige Stadsregio Rotterdam 1,3 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor ‘economische versterking’
van het gebied. Bijvoorbeeld voor de intensivering

van het grondgebruik en het oplossen van zogenaamde planologische knelpunten.
Vanuit de ondernemers binnen het gebied zijn er
plannen om de aansluiting tussen opleidingen en
de vraag naar goed gekwalificeerd personeel te
verbeteren. Er is immers dringend behoefte aan
modern geschoolde vaklui. De verdere ontwikkeling van ‘Waterfront’ moet de kop van de Stormpolder aan het eind van de Industrieweg aantrekkelijker maken voor werkenden. Bijvoorbeeld door
de bestaande kantoorflat in te richten als werknemershotel en de bereikbaarheid over het water
te intensiveren. Ondernemers streven tevens naar
verdere verduurzaming van hun bedrijfsprocessen.
Het opwekken van energie doormiddel van wind
en zon is hierbij een reële optie.
Natuurlijk zijn er ook knelpunten. De bereikbaarheid over de weg is kwetsbaar. Grote probleem
is dat de Stormpolder een eiland is en maar één
ontsluiting telt. Het doel is daarom om in 2023 zo’n
30 procent van al het vervoer tijdens de spits via
het water te laten verlopen. Maar ook om tot een

nog betere afstemming te komen van de vervoersvraag en aanbod van de verschillende bedrijven in
de polder. Groepage is hierbij een van de aspecten
die in 2015 nader wordt onderzocht. Een bedrijf als
IHC investeert de komende jaren om een maximale
ontsluiting via het water over de Nieuwe Maas en
de Hollandsche IJssel. Want de optimale nabijheid van water en ketenpartners is een sterk punt.
Bedrijven die werkzaam zijn in de maritieme sector
hebben de komende jaren nog meer behoefte aan
extra ruimte. Die ruimte is er, onder meer op het
OGMS-terrein en het EMK-terrein. Mogelijk wordt
nog voor het einde van dit jaar gestart met de
grootscheepse sanering van het EMK-terrein zodat
het in 2017 als vestigingsplaats voor (nieuwe)
toeleverende bedrijven kan fungeren. Voor (inter-)
nationale scheepsbouwers is de locatie in de Stormpolder uitermate geschikt voor het creëren van
een ‘Offshore-Hub’, waarin een optimale concentratie en integratie van services op dit gebied kan
ontstaan. De Stormpolder kan daarmee verder
uitgroeien tot kenniscentrum op het gebied van
offshore en maritieme innovatie.
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Bemach Krimpen

Maakindustrie tot op de
honderdste millimeter
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Na bijna twintig jaar loondienst in de grote industrie
werd Rik Barkey Wolf in 2006 eigenaar van Bemach
Krimpen, een productiebedrijf met elf medewerkers.
Het metaalbedrijf in de Stormpolder is een voorbeeld
van maakindustrie avant la lettre. Bemach maakt assen
tot vijftien meter voor pompen, mengvaten en scheepsschroeven op reusachtige draaibanken. ‘Nauwkeurig op
een honderdste millimeter.’
Tien jaar geleden besloot hij er zijn droom als ondernemer
waar te maken. “Techniek is mijn passie. Ik vind de productie
het mooiste. Ik heb een technische opleiding gehad en bij Stork
en Unilever gewerkt. Daar werd ik het eindeloze vergaderen,
budgetteren en jaarplannen maken zat. Ik wilde de werkvloer
op en de techniek weer kunnen voelen en ruiken. Het liefst
als eigen baas. Daarom zocht ik een mooi bedrijf om over te
nemen waarmee ik oud zou willen worden.”
Hij ging daarbij niet over een nacht ijs. “Je moet niet denken dat
je binnen een paar maanden geslaagd bent. Ik heb ongeveer
tien bedrijven bekeken en uitgeplozen. Dat was heel intensief.” Uiteindelijk liet hij zijn oog vallen op Bemach en ging al
snel voor de bijl. “Dit is mijn stek. Ik houd van het product, die
assen vind ik machtig mooi, nog steeds. En het klikte met de
mensen en de eigenaar.“
Niemand moet schrikken
Hij had ook niet de behoefte de boel overhoop te gooien en
de bedrijfsnaam te veranderen. “Niemand moet schrikken als
je een bedrijf overneemt. Ook klanten en werknemers niet.
Bemach is een begrip in de industrie voor al het lange draaiwerk. Dat wilde ik graag voortzetten. De overname kwam dan
ook harmonieus tot stand. De vorige eigenaar was nog twee
jaar vanaf de zijkant bij het bedrijf betrokken. Want je moet niet
op vrijdag de sleutel aan elkaar willen geven.”
Barkey Wolf financierde de overname met eigen geld en een
banklening. “Een aanstaande ondernemer moet altijd zelf geld
inbrengen en wel laten zien dat je het niet voor de lol doet.” De
financiering kwam net rond voor de crisis uitbrak. “Toen deden
de banken nog behoorlijk dapper mee en wilden soms vijf tot
zeven keer het bedrag lenen dat je minimaal nodig had. Een
paar jaar later was de financiering veel moeilijker geweest.”
Het financiële risico schrikt hem niet af. “Ik voel me goed hierbij.
Als je ondernemer wordt, is het meer een overweging of je je
kinderen nog vaak genoeg ziet.”
Tot 14 ton
Schroefassen, pompassen, trekstangen, drukwalsen, roerkoningen, zuigerstangen, schroefaskokers, mengerassen, impellerassen, zandpompassen en kalibers. Al meer dan vijftig jaar
specialiseert zijn maakbedrijf zich in het machinaal bewerken
van deze assen en alle toebehoren. Assen tot 500 millimeter
diameter en lengten tot 16 meter produceren is dagelijkse kost.
Maar ook werkstukken met gewichten tot 14 ton kunnen de
mannen van Bemach in hun fabriekshal van 1250m2 aan. Daarnaast produceert het bedrijf kleine en grote onderdelen voor de
pneumatische en hydraulische industrie.
Barkey Wolf: “We richten met hydraulische persen een as tot
elke gewenste rechtheid. Met onze richtpersen drukken wij
tot 700 ton.“ Bemach heeft een grote steekbank voor het
aanbrengen van spiebanen tot 600 millimeter in grote werkstukken. En voorziet haar assen van opgekrompen lagerbussen
en flenzen in brons, duplex of een andere metaalsoort. Met
haar industriële partners zandstraalt Bemach en verzorgt
metaalproducten van een keramische, glasvezelhars coating of
chroomlaag. Een splinevertanding aanbrengen, harden, honen
of slijpen horen daar ook bij. “Onze belangrijkste klanten zijn

scheepsbouwers en scheepswerven. De grootste zijn multinationals langs de rivieren. We doen ook relatief veel met
collega’s in de Stormpolder samen. Je hebt hier redelijk veel
metaalbedrijven. Er is een goed netwerk van toeleveranciers
en klanten.”
Vakmanschap meesterschap
Vakmanschap is voor Barkey Wolf en zijn mannen de basis.
“Het verspanen van staal is een vak. En het bewerken van
lange assen is een vak apart. Elk stuk staal is uniek en reageert
verschillend op een bewerking. Onze medewerkers krijgen een
in-huis opleiding om de kneepjes van het vak te leren. Met trots
en veel ervaring bewerken zij ons product.”
Ook materiaal is een issue. “Dat moet allemaal gekeurd zijn.
Het luistert nauw. Tot op de honderdste millimeter. Dat geldt
ook voor het scherp inkopen van precies het juiste uitgangsmateriaal tot het verzorgen van uitgebreide keurdocumentatie.”
Bemach Krimpen is al jaren gecertificeerd via Lloyd’s Register.
Controleurs van alle klassebureaus zijn er dan ook kind aan huis.
Bewegen en slingeren
De derde Industriële revolutie komt op ons af. Hoe kijkt Barkey
Wolf naar een laagdrempeligere economie van eigen ontwerp
en kleinschaliger, lokale productie? “De toekomst is wat dat
betreft wel aan zpp’ers en aan kleine bedrijven. En wij maken
natuurlijk ook graag gebruik van de laatste techniek. Zoals bij
onze nieuwe computergestuurde 11-meter CNC-draaibank. Die
is state of the art. Maar bij ons specifieke product geldt dat je
nooit om 5 uur de knop aanzet, de volgende morgen terugkomt en een schroefas klaar is. De boel draait hier niet vanzelf.
Ons productie-materiaal blijft bewegen en slingeren. Dus je
moet erbij blijven. En voor de productie van assen van tien
meter heb je altijd nog veel ruimte en ook kranen nodig voor
het zware materiaal. Onze specialiteit blijft maat- en vakwerk,
je moet naar een as kijken en luisteren. Als je hem ziet slingeren: bijstellen. Het 3D-printen van onze assen zie ik nog niet
snel gebeuren. En kleine onderdelen om te printen gebruiken
we hier niet.”
Plannen Stormpolder
De ambitie om van de Stormpolder een centrum van de maritieme maakindustrie te maken vindt Barkey Wolf realistisch en
spreken hem erg aan. “Het is een uniek gebied. Je zit zo op
groot water en de zee. En er is hier een schat aan technische
kennis en ervaring verzameld. Ik ben overtuigd van het feit
dat we hier goed zitten. De mensen hebben hier een ander
arbeidsethos dan bij een multinational. De betrokkenheid bij
het werk is groot. Ze zijn pittig over hun werk. Ze kunnen trots
en boos zijn. Het duurt dan ook even voor je het product onder
de knie hebt. Daarom vind ik samenwerking bij het opleiden
een hartstikke goede ontwikkeling. Goede vaklui is moeilijk aan
te komen. Die moet je vaak zelf opleiden, zeker als je in een
aparte niche zit zoals wij. Als dat hier gebeurt, zou ik dat heel
erg ondersteunen. Jongens willen teveel achter een pc met een
wit shirt zitten, zonder hun handen vuil te maken in de techniek. Dat is een landelijke trend, die moeten we ombuigen.”
Trouw aan product
“Wat ik ook leuk vind aan het ondernemen in de Stormpolder,
is om spullen en diensten van vlakbij te betrekken. Bij multinationals is weinig flexibiliteit als er wat mis gaat. Hier komen ze
direct om een probleem te verhelpen. Er is een hoge gunfactor.
Hier heb je commitment en passie. De werknemers en ondernemers hier zijn trouw aan hun product. Dat brengt mij naar
de eindstreep als ondernemer. Van de wc-rol tot marketing.
Hier maak je echt iets.”

Van A tot Z, oftewel van het aanmeten tot zoolafwerking, alles moet volgens Mauritz met aandacht
en passie. “Ik heb vooral vaste klanten. Hun leest
ligt vaak al hier. Mijn malmaker gaat dan aan de
slag met een passchoen. Die moet lekker zitten en
het model moet naar wens en smaak zijn. Vervolgens tekent de patroontekenaar het juiste patroon
voor de maatschoen. Met de mal wordt een kunststof 3D-patroon gemaakt. Daarna volgt een laatste
check. Zit de schoen lekker, is er voldoende ruimte
en is het model echt naar de smaak? Als die ‘als
gegoten’ zit, snijden we het gekozen leer. Een
precies klusje, en altijd een beetje eng in zo’n mooi
stuk huid. Daarna spant de schachtenmaker het leer
en wordt de neus- en hielversteviging gemaakt.
Het materiaal is doorslaggevend voor stevigheid
en duurzaamheid. Daarna naaien we de rand aan
en bevestigen de leren zolen. De hak wordt opgebouwd van stukken huid die overblijven bij de
lederverwerking. Dan wordt het leer naar smaak
van de klant afgewerkt en met de hand geschilderd. En dan staat er weer een nieuw paar handgemaakte schoenen naar mij te glimlachen.”

Mauritz C. Vlot, Berlioz

Meesterschoenmaker houdt
zich bij eigen leest
Mauritz C. Vlot is eigenaar van het bedrijf
Berlioz Maatschoenen, een gevestigde naam
als het gaat om handgemaakt en stijlvol schoeisel. Met een winkel en werkplaats als kleine
ambachtelijke schoenfabriek wordt sinds 2005
al zijn schoeisel in eigen atelier gemaakt.
Van kinds af aan is Mauritz, die opgroeide in
Capelle, gefascineerd door schoenen. Urenlang
keek hij mee over de schouder van zijn vader, die
ook schoenmaker is. Waar klasgenoten op de vraag
wat ze wilden worden, antwoordden met “piloot”
of “brandweerman”, stond voor Mauritz als een
paal boven water: “ik word schoenmaker”. Toen
hij na drie jaar middelbare school de mogelijkheid
kreeg de opleiding meester schoenmaker te gaan
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volgen, greep hij die kans met beide handen aan.
Mauritz: “Als je zo’n huid in je handen hebt, is het
fascinerend wat je daar allemaal mee kan maken.”
Als telg uit een ondernemersfamilie zet de 32-jarige
nu tien jaar zijn schreden als makerondernemer.
Ondernemen zit hem net als schoenen in het bloed.
“Op mijn negende zette ik mijn eerste stappen en
poetste ik voor een kwartje schoenen.”
Op zijn 22e startte hij zijn bedrijf in een mooi pand
in Kralingen. Vanaf het begin wil Mauritz ”iets
moois maken wat eigenlijk niet kan.” Schoenen die
anders zijn dan gemiddeld. “Als ik kan maken wat
iemand anders in z’n hoofd heeft en het klopt, ben
ik tevreden. Met goede schoenen zit je lekkerder
in je vel.”

Hij merkt dat er een herwaardering is voor het
ambachtelijk ondernemen en meer vraag naar
exclusief maatwerk. “Ik merk het aan bezoekers
en klanten hier. Hun mond valt open als ze zien wat
we hier doen. Steeds meer mensen vinden het leuk
als je dingen zelf maakt.”
Het is sappelen in de detailhandel, en zeker
voor grote schoenwinkelketens. Mauritz heeft
daar weinig last: “Voor de makersbeweging is
dat ach en wee helemaal niet slecht. Vooral het
middensegment heeft het overal moeilijk. Maar
daarboven in de markt gaat het steeds beter. Er is
een groot verschil wat er in massa gemaakt wordt
en wat makers doen. Als je hier binnen komt met
je ontwerp kunnen wij het exclusief maken.“ Hij
ziet de komst van de 3d-printer niet als bedreiging
.”Natuurlijk kan je aan de slag met flexibel materiaal. Maar ik zie nog niet zo makkelijk mooi leer
uit een 3D-printer rollen.”
Een nieuwe generatie makers, beschikbare technologie, nieuwe ideeën, samenwerken en nieuwe
producten maken met verschillende ambachtelijke disciplines. Mauritz vindt het een inspirerende tijd. Hij doet ook meer met andere creatieve
ondernemers. “Samenwerken, nieuwe werelden
ontdekken. Door een andere discipline erbij te
betrekken, zoals kunstenaars die onze schoenen
decoreren en een juwelier die speciaal gespen op
ons ontwerp maakt, krijg je geweldige dingen. Ik
denk dat er veel creatieve ondernemers in de dop
kunnen opstaan. Zeker omdat het niet vanzelfsprekend is dat je hele leven in een baan werkt. Je ziet
steeds meer mensen in hun schuur klussen. Wat
er komt boven drijven, kan interessant zijn en de
wereld veroveren. Ook denk ik dat kwaliteit altijd
wint. Dat geldt zeker voor wat je eet en wat je aan
je voeten trekt.”
www.berliozmaatschoenen.nl

De makersbeweging

De wereld opnieuw uitvinden
Dalende kosten van materialen, productieapparatuur en de openbare beschikbaarheid
van informatie zorgen ervoor dat iedereen
zijn eigen fabrikant kan worden. Is dit de
start van een nieuwe industriële revolutie?
Intussen is uit een groepje technische excentriekelingen, kunstenaars en hobbyisten binnen enkele
jaren een beweging gegroeid van honderdduizenden
enthousiastelingen. In 2013 bijvoorbeeld stonden
65.000 mensen twee uur in de rij voor een bezoek
aan de grote Maker Faire in San Francisco. Op dit
moment zijn er wereldwijd ruim duizend Makers
werk- en productieplaatsen. Met gedeelde productiefaciliteiten, waarvan elke kleine ondernemer/
ontwerper gebruik kan maken. Vaak gaat het om
werkplaatsen met productiecapaciteit in de vorm van
een ‘on demand’ - service. Daarvoor is alleen een
digitaal ontwerp en een creditcard nodig.
Nieuwe ‘tussenbedrijven’
De makers werkplaatsen vermeerderen zich in
hoog tempo. In Shanghai alleen al worden er nu
honderd van deze ruimten gebouwd. En er ontstaan
steeds meer nieuwe ‘tussenbedrijven’ die fungeren
als internetschakel tussen persoonlijke desktop en
montageplaats. Soms met mondiale productiecapaciteit. Ook zijn er duizenden Fablabs ontstaan.
Daarin kunnen ontwerpers met behulp van high-

De ambachtseconomie
van makers

tech apparatuur hun ideeën realiseren in een prototype of product. In Nederland zijn er sinds 2011
nu zes Makerspaces en tientallen Fablabs van de
grond gekomen.
Groei door kleinschalige productie
“Makers zijn bezig de wereld radicaal te veranderen”, aldus Mark Hatch, medeoprichter en direc-

Er zijn in Nederland 260.000 ambachtelijke
bedrijven. De ambachtseconomie omvat
daarmee bijna een derde van het totaal aantal bedrijven; ruim de helft zit in de bouw,
metaalsector en installatiebranches.,

Hoger onderwijs is de norm
Van onze beroepsbevolking is bijna vier op de tien
hoogopgeleid. En nieuwe generaties zijn steeds
beter geschoold dan de oudere, ook in de landen
om ons heen. Een diploma hoger secundair onderwijs (vwo, havo, mbo 2+) is de norm geworden
onder jongeren in bijna alle OESO-landen, de club
van de negentien grootste industrielanden plus de
Europese Unie.

Kwart miljoen vaklui nodig
Nederland telt 900.000 echte vaklui. In de
ambachtseconomie werken bijna een miljoen
mensen, kleine parttime werkende zelfstandigen
zonder personeel meegerekend. Dat is 12 procent
van het totale bedrijfsleven. In Nederland zijn
ongeveer evenveel mensen in een ambacht werkzaam als in de industrie of detailhandel. In 2020
zijn er waarschijnlijk 250.000 vakmensen nodig.
De komende jaren ontstaat een groot tekort aan
nieuwe vakmensen omdat er in de ambachten,
bouw en industrie veel vergrijzing is. Onduidelijk
is of de mbo’s genoeg mensen afleveren om dat
gat te vullen.

Specialistische en ambachtelijke mbo-beroepsopleidingen die een grote kans geven op een baan
zijn: ambachtelijk schoenmaker, glazenier, goudsmid, horlogemaker en juwelier. En ook in het vwo
komt meer aandacht voor de makers van morgen.
Zo is het Rotterdamse Libanon Lyceum in Kralingen
in 2013 gestart met het Technasium. Leerlingen
krijgen daar zes jaar als examenvak Ontwerp en
Onderzoek.
De Sociaaleconomische Raad (SER) komt binnenkort met een advies over hoe jongeren meer
kunnen worden geïnteresseerd voor ambacht,
ontwerp en techniek. Intussen is ook het reguliere
voortgezet onderwijs daar mee begonnen.

teur van TechShop, een in 2006 opgerichte keten
van werkplaatsen in de VS en sinds kort ook in
China. Hij schreef een manifest van de Maker
movement met regels voor innovatie van een
nieuwe wereld van ambachtslieden, hackers en
uitvinders.
In 2013 verscheen de Nederlandse vertaling -met
3D-omslag- van het boek Makers: The new industrial revolution van Chris Anderson. Hij was van
2001 tot eind 2012 hoofdredacteur van Wired, het
Amerikaanse tijdschrift voor technologie en innovatie. Anderson onthult in zijn boek hoe ondernemers internet gebruiken om bedrijfjes op te zetten
met de hele wereld als afzetgebied en hoe zij veel
minder financiële middelen, gereedschap en infrastructuur nodig hebben dan traditionele productie.
Volgens Anderson zal productie op kleine schaal
een belangrijke bron voor toekomstige groei zijn.
Ook het succes van de grote bedrijven is op zijn
retour. In deze eeuw van open source, op maat
gemaakte producten en doe-het-zelf-ontwerpen
zal het collectieve potentieel van miljoenen hobby
knutselaars losgelaten worden op de wereldmarkt.
Gedecentraliseerde, vrije economie
De software van computers zal steeds meer open
source worden. De opensource beweging wil een
toegankelijk en gedecentraliseerd systeem creëren
om programma’s, gereedschap en apparatuur te
verspreiden. Steeds meer economen verwachten
dat er een wereldwijd netwerk zal komen waarmee
makers en ondernemers zelfvoorzienend worden
met software, kennis, ontspanning en vele soorten
producten. Van schoenen tot keukengerei. En van
computers tot andere elektronische producten.
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U kunt beter beleggen
bij een onafhankelijke
vermogensbeheerder

Rivium Westlaan 17
2909 LD Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 – 20 40 560
Mail: mail@tielkemeijer.nl
Internet: www.tielkemeijer.nl
Ewout Hol en Hans Tielkemeijer

Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer BV is als beleggingsonderneming

Directie Tielkemeijer & Partners

geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (AFM) te Amsterdam

Licht, ruim en duurzaam
Dichtbij metrostation ‘Capelsebrug’
Goede bereikbaarheid, dichtbij A16
Voldoende parkeergelegenheid

Nog 1 volledige
kantoorvilla beschikbaar!
Diverse verdiepingen te huur.

Meer informatie of
een virtuele rondleiding?
Kijk op rhijnspoor.nl
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Lancering in De Kuip
“De eerste generatie King heb ik zelf er nog in zitten
kloppen, nu ben ik vooral meer indirect betrokken
bij het ontwerp en de functionaliteiten“, aldus de in
Krimpen woonachtige ondernemer. Hij vertelt trots
over zijn nieuwste technologische paradepaardje.
“We hebben net de release van King Anywhere
achter de rug, onze cloud-oplossing in business software. Vanaf elke plek met een internetverbinding
en een browser kan je straks met dit programma
werken, op allerlei devices, zoals PC, laptop, tablet
of smartphone. Die nieuwe software draait nu alvast
bij een aantal accountantskantoren. Daarna komt het
pakket snel helemaal beschikbaar voor de markt.”
Op 9 april wordt King Anywhere feestelijk gelanceerd in de Rotterdamse Kuip tijdens de King Experience. Daar kan het nieuwe pakket volop worden
beleefd, kunnen kennissessies worden gevolgd en
kan contact worden gelegd met King-partners en
medegebruikers op de business-infomarkt.

Hans Eschauzier, Quadrant

Slimme business-software
is King
Het Capelse Quadrant bouwt al dertig jaar
financiële en logistieke programma’s voor
ondernemers. Het bedrijf is vooral bekend
van haar slimme business-software King. Een
puur Nederlands product en een begrip voor
tienduizenden MKB-bedrijven tot en met
beroepsverenigingen van accountants.
Nooit voor een baas
“Ons doel is om ondernemers te helpen groeien,
vooruit te komen op de manier die zij graag willen.
Na meer dan 35 jaar zelf te ondernemen, begrijp je
hoe ondernemers denken, werken en voelen. Met
die ervaring willen we onze klanten de best mogelijke oplossing bieden. Met King software moet hun
bedrijf alle kanten uitkunnen. Om uitdagingen aan
te gaan, kansen te zoeken en die te grijpen. We
weten als geen ander hoe het is om een startende
ondernemer te zijn. Mijn belangrijkste drijfveer is
ook om zelf te kunnen bepalen wat je doet. Ik heb

het dan ook maar nooit uitgeprobeerd om voor
een baas te werken. Daar ben ik waarschijnlijk ook
veel te eigenwijs voor”, zegt directeur-eigenaar en
medeoprichter Hans Eschauzier.
In een achterkamertje
Na zijn studie kwantitatieve bedrijfseconomie en ICT
ging hij, samen met twee studievrienden, in 1981
enthousiast van start in een achterkamertje aan de
Heemraadssingel in Rotterdam. Dat betekende vooral
de eerste jaren hard knokken om voet aan de grond
te krijgen. De twee medeoprichters hielden het al
snel voor gezien. “Vijf jaar later kregen we eindelijk
succes met het softwarepakket Queen. In anderhalf
jaar tijd hadden we 2500 klanten. Na Queen volgde
een jaar later het uitgebreidere King. In 1999 kwam
onze Windows-versie.” Daarna was het hek helemaal
van de dam en groeide Qadrant uit tot een bedrijf met
80 werknemers en werd het een belangrijke speler op
de markt voor slimme zakelijke software.

In de cloud
King is als financiële en logistieke standaardsoftware
speciaal ontwikkeld voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het pakket is branche-onafhankelijk en
in gebruik bij allerlei bedrijven en instellingen. Van
eenmanszaak tot grote MKB-onderneming, van
handelsbedrijf tot accountantskantoor. “We hebben
vooral een sterke positie bij MKB-bedrijven die een
voorraadadministratie, een magazijn en webwinkel
hebben.” Werken in de cloud wordt volgens Eschauzier steeds belangrijker. “Als je kijkt vanuit ons
perspectief van de administratieve automatisering
zal dat groeien. Maar webbased software bouwen
is wel een andere tak van sport. Dat is een hele
leercurve. Want in deze branche kan je niet jarenlang hetzelfde kunstje doen.”
Geen gebraden hanen
En aandachtig luisteren is essentieel. Eschauzier:
“Regelmatig houden we een tevredenheidsonderzoek. De resultaten hiervan zijn weer input voor
voortdurende verbetering van onze organisatie
en product. Daarnaast krijgen we veel wensen
en suggesties van onze klanten binnen. Ook die
vormen een bron om King steeds beter aan te laten
sluiten op wat onze klanten willen. En tweemaal
per jaar krijgen die King Magazine, met vragen en
interviews van gebruikers, tips van de helpdesk en
nieuwe ontwikkelingen. Ook onze website biedt
veel info. Zowel voor nieuwe als voor bestaande
gebruikers. Tevens wordt het vinden van nieuwe
gebruikers via internet steeds belangrijker. Want de
tijd dat orders als gebraden hanen je mond binnenvliegen is niet meer. Het is natuurlijk koffiedik kijken
wat de toekomst brengt, maar wat ik wel weet is
dat snelheid van productontwikkeling en de kwaliteit en stabiliteit van de onderneming bepalend
zullen zijn. Er zijn dan ook niet veel particuliere,
Nederlandse softwarehuizen meer over. De meeste
grote concurrenten zijn in buitenlandse handen.
Het is nu een kwestie van doorduwen en dan eens
kijken waar we uitkomen.”
www.king.eu
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Ondernemersnieuws

Training duurzaam bouwen voor
de vakman

Omzet Coolblue groeit met 45%
Het Rotterdamse bedrijf Coolblue
heeft in 2014 een omzet van 360
miljoen euro gehaald. Dat is een
toename van 45 procent vergeleken met een jaar eerder.
De stijging is volgens directeur Pieter
Zwart onder meer te danken aan het
uitbreiden van productcategorieën en
leveringsopties. “Een jaar geleden was
het nog heel normaal dat je een op
zaterdag besteld pakje, pas op dinsdag
geleverd kreeg”, aldus Zwart. “We zien
dat klanten blij zijn dat ze gratis geleverd kunnen krijgen op de dag dat zij

willen. Dat draagt stevig bij aan de
groei van het afgelopen jaar.”
Voor 2015 verwacht het bedrijf, dat
naast ruim driehonderd webshops
tevens zeven fysieke winkels heeft
en een groot magazijn in Capelle
aan den IJssel, wederom een omzetgroei van dubbele cijfers. Coolblue wil
haar bezorgopties uitbreiden en meer
productcategorieën toevoegen.
De webwinkel heeft het afgelopen
jaar bijna 350 nieuwe banen gecreëerd en telt inmiddels meer dan
duizend medewerkers.

Steun voor innovatief MKB
De provincie Zuid-Holland en het
ministerie van Economische Zaken
(EZ) gaan gezamenlijk het innovatief Midden- en Kleinbedrijf (MKB)
in Zuid-Holland ondersteunen. Het
landelijke en provinciale innovatiebeleid worden beter op elkaar
afgestemd en er komt meer geld
voor onder andere kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en
Research & Development (R&D)
samenwerkingsprojecten.
Het ministerie van EZ stelt hiervoor
landelijk 20 miljoen euro ter beschikking. De afspraken zijn gemaakt
tussen het ministerie van EZ, provincies, topsectoren en MKB Nederland.
Zuid-Holland is de thuisbasis voor een
groot aantal universiteiten, kennis
instellingen en private R&D-centra.
Toch scoort de regio steevast laag als
het gaat om innovatief vermogen van
het aanwezige MKB. De gemaakte
afspraken hebben als doel het innovatiepotentieel beter te benutten en
de regionale economie duurzaam te
versterken.
Zowel het ministerie van EZ als de
provincies stimuleren innovatieve
MKB-bedrijven door subsidies, fondsen
en regelingen. Om te voorkomen dat
ondernemers door de bomen het
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bos niet meer zien, komt er nu meer
eenduidigheid. MKB-bedrijven krijgen
eenvoudiger toegang tot regionale en
landelijke innovatiemiddelen. Daarnaast komt er meer geld voor kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en
R&D samenwerkingsprojecten voor
vernieuwende MKB-bedrijven met
groeipotentie.
De regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter stelt risico
kapitaal beschikbaar voor vernieuwende MKB-bedrijven in Zuid-Holland.
Dit gebeurt met een participatiefonds.
Ministerie en provincie hebben afgesproken samen op te trekken bij het
tijdig aanvullen van het participatiefonds. De provincie Zuid-Holland heeft
hiervoor al eerder 15 miljoen euro
gereserveerd.
Het gebruik van het internet en ICT
biedt enorme kansen voor (MKB-)
bedrijven om traditionele ontwerpen maakprocessen efficiënter en
duurzamer te maken. Er is in ZuidHolland een actieplan gemaakt
voor de stimulering van deze zogenaamde ‘smart industry’. Onderdeel
van dit actieplan is het realiseren
van drie ‘fieldlabs’ voor respectievelijk 3D-printing, automatisering in de
tuinbouw en digitalisering in de zorg.
www.innovationquarter.nl

Marktplaats Duurzaam Bouwen
(MPDuBo) brengt in RotterdamRijnmond duurzaamheid dichter bij
de vakman in de bouw. Dat doet
het onafhankelijke platform door
in samenwerking met Greenworks
Academy speciaal voor deelnemende bouwbedrijven duurzaamheidstrainingen te organiseren.
Tijdens deze training leren aannemers,
installateurs, loodgieters, schilders,
tegelzetters en andere uitvoerenden
alles over de toepassing van duurzame (bouw)materialen en installatietechnieken in de woningbouw.
Hiermee draagt MPDuBo bij om het
kennisniveau van duurzame bouw
materialen en installaties van de
vakman in de bouw te verhogen en
daardoor beter af te stemmen op de
behoeften van de opdrachtgevers.
Zoals particulierent, Vve’s en woningcorporaties. De training is een dagop-

leiding, waar de vakman handvatten
krijgt aangereikt om de consument
op de juiste wijze te informeren over
duurzame toepassingen in de woning.
Zoals luchtdicht bouwen, isoleren,
afwerking met duurzame materialen
en toepassen van duurzame installatietechnieken. Bovendien krijgen deelnemers aan de training inzicht in dat
duurzamer niet duurder is, maar zelfs
geld kan opleveren.
Binnenkort start een pilottraining in de
Greenworks Academy in Rotterdam
Rijnmond. Deelnemers aan de training ontvangen een Greenworkscertificaat en zullen met hun extra
kennis beter in staat zijn om de juiste
duurzaamheidsoplossingen aan te
bieden. Vakmensen kunnen deelnemen aan deze training door zich
aan te melden via de Marktplaats
Duurzaam Bouwen: e-mail info@
mpubo.nl of telefoon 010 - 462 62 02.
www.mpdubo.nl

Compliment voor Arie van Wouwe

Burgemeester Frank Koen heeft
een Capels Compliment uitgereikt aan Arie van Wouwe. Die
kreeg het kunstwerk bij zijn
afscheid als voorzitter van de
Vereniging Parkmanagement
Rivium.
Van Wouwe, die als manager werkt
bij facilitair dienstverlener Sodexo, is
sinds 2000 actief voor de vereniging
en voorzitter sinds 2011. Onder zijn
voorzitterschap is de vereniging een
actieve weg ingeslagen. Het kantorenpark krijgt een upgrade, de website is
vernieuwd, er komt nieuwe bewegwijzering op het park en er is aandacht

voor de bereikbaarheid, zoals de
mogelijkheid om met de watertaxi
van en naar Rivium te komen in plaats
van met de auto. De watertaxi is een
van de vele services die de Vereniging
Parkmanagement Rivium inmiddels
aan haar leden biedt.
Het Capels Compliment is een beeldhouwwerkje dat ontworpen is door
de Capelse kunstenares Heleanne van
Andel. Het is een staande vrouwenfiguur van brons. Het metaal vormt
een verbinding tussen twee originele
IJsselsteentjes. De figuur houdt de
twee steentjes bijeen en symboliseert
daarmee het gegeven dat vrijwilligers
het cement van de samenleving zijn.

MKB geeft banken dikke min
Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf velt een hard oordeel over
de dienstverlening van krediet
verstrekkers. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van adviesbureau
Jonker Advies en het magazine
Het Ondernemersbelang.
Met rapportcijfers geven mkb-ondernemers aan zeer ontevreden zijn:
ze beoordelen hun bank met een
gemiddeld cijfer van 3,9. De ondernemers werd onder meer gevraagd hun
oordeel te geven over de drie grootste
kredietverstrekkers van het mkb: Rabobank, ING en ABN-Amro. Respondenten
geven onder meer aan hoe ze contactpersonen beoordelen, wat ze van de
communicatie van hun bank vinden,
hoe ze de transparantie van het proces

rondom de fiattering van hun kredietaanvraag ervaren en hoe ze de hoogte
en voorwaarden met betrekking tot de
financiering becijferen.
Rabobank scoort slechtst
Van de beoordeelde banken scoort
Rabobank op drie van deze vier criteria
met voorsprong het slechtst. Contactpersonen krijgen een 5,3, de communicatie een 4,6, de transparantie een
4,2 en de voorwaarden een 4,5. ABNAmro scoort met respectievelijke
rapportcijfers van een 5,7, 4,7 4,4
en 4,3 iets beter, maar nog altijd ver
onder de maat. Het best doet ING het
met respectievelijk een 6,3, 5,4, 4,8
en 5,5, maar ook daarmee brengt de
bank het niet verder dan een gemiddeld cijfer van 5,5.

Bijna 50.000 zzp’ers erbij
zo’n 880.000 volgens de cijfers
van de Kamer van Koophandel.

In 2014 zijn bijna 50.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers)
begonnen. De afgelopen vijf jaar
is het aantal zzp’ers met 51 procent toegenomen; het zijn er nu

Het afgelopen jaar begonnen de
meests een organisatie-advies
bureau. Daarnaast komen er veel
zzp’ers in de bouw bij. Op grote
achterstand wordt de top-5 compleet
gemaakt door zakelijke dienstverleners, alternatieve genezers en
schoonheidsverzorging.
Na vijf jaar zijn ook veel zpp’ers
alweer gestopt: ongeveer de helft is
dan weer iets anders aan het doen.

Verkoop detailhandel groeit weer
De verkopen in de Nederlandse
detailhandel zijn volgens
het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) in 2014 voor het
eerst sinds 2008 weer gegroeid.
Vergeleken met een jaar eerder is
het volume 1 procent groter, maar
de prijzen in de winkels vallen lager
uit. De omzet neemt na twee jaren
van daling met 0,5 procent toe.
Vooral het vierde kwartaal, met in
december een omzetstijging van
bijna 3 procent, draagt hieraan bij.
Het herstel is vooral zichtbaar in
non-foodwinkels. In deze branche
groeit het volume voor het eerst in
zes jaar. De omzet is nog wel ongeveer even hoog als een jaar eerder.
Vooral winkels in consumentenelektronica, doe-het-zelfzaken en drogis-

Cheque Pink Ribbon van Dirk

terijen laten weer groei zien. Winkels
in huishoudelijke artikelen, bovenkledingwinkels en textielsupermarkten
hebben weliswaar nog omzet ingeleverd, maar minder dan in voorgaande
jaren.
De omslag is ook zichtbaar bij winkels
in voedings- en genotmiddelen. Hier
is het volume na drie jaren van krimp
met 1,3 procent gegroeid. Doordat
de prijzen nauwelijks zijn gestegen,
komt de toename van de omzet
ongeveer op hetzelfde niveau uit.
Vooral supermarkten dragen bij aan
de groei van de branche.
En postorderbedrijven en internetwinkels hebben in 2014 bijna 10
procent meer omzet geboekt dan in
2013. De stijging is daarmee ongeveer even groot als in de twee voorgaande jaren.

Dirk van den Broek is partner
van Pink Ribbon. Het supermarktbedrijf draagt met haar
klanten bij aan onderzoek naar
borstkanker door grote statiegeldacties te houden in alle
winkels. Klanten kunnen hun
statiegeldbon deponeren in de
Pink Ribbon-bus. In 2013 bracht
deze actie 16.057 euro op. En in
2014 was dit nog meer, namelijk 29.440 euro.

Mark Sneeuw, supermarktmanager
Dirk Winkelcentrum De Terp en Tara
Klooster van marketing Dirk van den
Broek overhandigden 7 januari 2015
de cheque van afgelopen jaar aan
Hoofd Fondsenwerving Rupert Springfield van Pink Ribbon. “Met een grote
inzamelactie in al onze winkels willen
we een bijdrage leveren aan meer
onderzoek op het gebied van borstkanker. Dat vinden wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Minder mkb-ers in de bijstand
Het aantal bijstandsaanvragen
door zelfstandige ondernemers is
in 2014 met 27 procent gedaald.
Toch is dat aantal nog steeds
23 procent hoger dan het niveau
van voor de crisis. Dat maakte
het Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf (IMK) bekend.
Dat introduceerde in januari 2011
de IMK-Index. Deze is maatgevend

voor het aantal ondernemers dat
in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers
dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de
vorm van krediet en/of uitkering bij
gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede
voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar
later.

Half miljard voor Polderstartups
Beginnende Nederlandse techbedrijfjes haalden het afgelopen jaar ruim 500 miljoen euro
op. Buitenlandse investeerders
lijken de polder beter weten te
vinden: de tien grootste investeringen kwamen uit Silicon Valley.
Dat blijkt uit een inventarisatie van de
Volkskrant. Investeerders zien Nederland een inhaalslag maken, waarin
startende bedrijfjes meer kansen
krijgen. De polderstartups richten
zich vaker op bedrijven en minder op
consumenten, waardoor ze minder
aandacht krijgen. Maar ze bestaan wel

degelijk. Zo verkocht de Universiteit
van Amsterdam beeldherkenningsbedrijf Euvision aan de Amerikaanse
chipmaker Qualcomm voor tientallen
miljoenen. Daarnaast vestigden een
aantal grote investeringsmaatschappijen zich in Nederland. Zo opende
General Atlentic een kantoor in
Amsterdam. Die maatschappij stak
200 miljoen euro in de Nederlandse
internetkassa Adyen. American Cotton
Wood Technology Fund koos ons land
als eerste uitvalsbasis voor de rest
van Europa en bekijkt voornamelijk
met interesse naar de startups rond
de Universiteit Twente.
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Van de gemeente Capelle

Crowdfunding ‘Maak Capelle’ van start

Actuele besluiten van het college van b. en w.
en nieuwsberichten, speciaal geselecteerd voor
ondernemend Capelle, treft u aan op:
www.capelleaandenijssel.nl. Op deze site worden
ook de Europese aanbestedingen van de gemeente
gepubliceerd.
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentelijk
nieuws? Meldt u dan via www.capelleaandenijssel.nl
onder de kop ‘over Capelle’ voor één van onze
nieuwsbrieven. U kunt kiezen uit Gemeentenieuws,
Capelse Courant, Raads- en commissienieuws,
Bekendmakingen of Ondernemersnieuws.
Heeft u vragen op het gebied van bedrijven en
ondernemen in Capelle aan den IJssel? E-mail dan
naar: ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl of
bel: 010 - 28 48 700.
Ondernemersspreekuur elke eerste dinsdag van de
maand van 16.00 - 17.00 in het Isala theater.
Meer info www.capelleaandenijssel.nl.

Erik Hommel
accountmanager bedrijven en detailhandel
tel: 010 - 284 81 59
e.hommel@capelleaandenijssel.nl

Henk van Ree
Riviummarinier
tel. 010 - 284 87 87
h.van.ree@capelleaandenijssel.nl

Ruud Verschuren
beleidsadviseur Economische Zaken
tel. 010 - 284 87 83
r.verschuren@capelleaandenijssel.nl

Yvette Ditmer
Beleidsadviseur Economische Zaken
tel. 010 - 284 80 69
y.ditmer@capelleaandenijssel.nl
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Sinds kort is ‘Maak Capelle’ actief. Dat is een
crowdfundingplatform om bewonersinitiatieven in Capelle aan den IJssel te steunen. Bent
u als ondernemer bij uw buurt betrokken, doe
dan actief mee. Lever ideeën of ondersteun de
ideeën van anderen.
Via de website www.maakcapelle.nl kunnen Capellenaren initiatieven indienen die zij graag in hun buurt
willen uitvoeren. Ook ondernemers kunnen ideeën
pitchen. Bijvoorbeeld het herinrichten van een stuk
openbaar groen, een activiteit voor ouderen of het
organiseren van een buurtfeest. Ondernemers, organisaties, WOP’s en buurtgroepen en buurtbewoners
kunnen via de site een bijdrage leveren aan de initi-

atieven. Dit kan in de vorm van een donatie, door het
beschikbaar stellen van middelen of door vrijwilliger
te worden.
Maak Capelle is een stichting zonder winstoogmerk,
100% van de donaties die gedaan worden, gaat naar
het initiatief. Daarnaast neemt de stichting de iDealtransactiekosten voor haar rekening. Alle donaties
komen dus volledig ten goede aan het mooier, leuker
en beter maken van Capelle aan den IJssel.
Ga voor het aanmelden van initiatieven of voor meer
informatie naar www.maakcapelle.nl: met zijn allen
kunnen we Capelle nog leuker maken! Uiteraard is
Maak Capelle ook op Facebook te volgen.

Structuurvisie Detailhandel 2015
Onze visie op de detailhandel was, als gevolg
van allerlei ontwikkelingen, zoals internetshoppen, aan een actualisatie toe. In de
loop van 2014 hebben we daarom onderzoek
laten doen naar onze detailhandelsstructuur.
Aan de hand van dit onderzoek is een visie
opgesteld. De winkeliersverenigingen en
eigenaren van winkelcentra zijn bij dit proces
betrokken.
Daarin staat dat de huidige spreiding (in elke wijk een
supermarkt of boodschappencentrum) goed is. Elke
inwoner kan in eigen wijk basisaankopen doen.
Verder hebben we In onze gemeente enkele winkel-

centra nog uitbreidingsplannen, zoals De Koperwiek
en De Scholver. Als al die plannen zijn gerealiseerd,
blijft er nog maar zeer beperkte marktruimte over voor
uitbreiding van het dagelijkse winkelaanbod in onze
gemeente. Voor niet-dagelijkse artikelen is nog wel
enige plaats. Hoewel de uitbreidingsruimte beperkt is,
zullen wij mee blijven werken aan kleine uitbreidingen
van het winkelvloeroppervlak in de centra. Belangrijk
is wel dat een uitbreiding de kwaliteit van de winkel
of het winkelcentrum versterkt en dat het past in het
beoordelingsschema van deze visie. Per winkelcentrum
en/of winkelstraat wordt het ruimtelijk toekomstperspectief geschetst. Wilt u meer weten, kijk dan op onze
site www.capelleaandenijssel.nl.

Nota Buitenreclame 2015
In het coalitieakkoord 2014-2018 is één van
onze speerpunten ‘’minder regels voor en meer
integraal meedenken met ondernemers’’.
Minder regels, minder vergunningen
Dankzij de Nota Buitenreclame 2015 is voortaan
een aanzienlijk deel van de reclame-uitingen mogelijk zonder vergunning. Uiteraard zijn er nog wel

een aantal criteria waaraan buitenreclame moet
voldoen. Bij uitzonderingsgevallen die niet binnen
deze criteria passen, beoordelen we de reclameuiting aan de hand van een op te stellen reclameplan. Zo nodig wordt met de ondernemer meegedacht hoe de gewenste reclame-uiting passend kan
worden gemaakt. Voor eer informatie kijk op onze site
www.capelleaandenijssel.nl.

Impuls voor Centraal Capelle
De komende jaren wordt er een impuls
gegeven aan Centraal Capelle (het gebied
tussen de Abram van Rijckevorselweg en
de Hollandse IJssel en de Slotlaan en de
Couwenhoekseweg). Inmiddels zijn de eerste
plannen voor het gebied gepresenteerd en is
er gestart met het participatietraject. De herinrichting van het Stadsplein en revitalisering
van het winkelcentrum De Koperwiek zijn een
belangrijk onderdeel van de plannen.

wonen, werken, winkelen en leven is. Wethouder
Dick van Sluis vertelt over het huidige Stadsplein.
“Als we het vergelijken met andere pleinen, bijvoorbeeld Grote markt in Delft en Wilhelminaplein Leeuwarden, is het Stadsplein erg groot. Dit geeft geen
gezellig gevoel.” Daarnaast kent het plein geen
duidelijke begrenzing. “Het plein ‘loopt weg’ aan de
kant van de Rivierweg en het Amnestyplein heeft
geen duidelijke functie, waardoor het niet aantrekkelijk is om die kant te bezoeken.”

De gemeente wil graag het stadshart verlevendigen. De ambitie is een levendig, aantrekkelijk
en goed bereikbaar stadshart creëren waar het fijn

De herinrichting van het Stadsplein sluit aan op de
plannen van de eigenaar van het winkelcentrum om
winkels en horecagelegenheden onder de metro-

VOOR

baan te realiseren en het voornemen van de RET
om de stations te vernieuwen. In deze plannen
verdwijnt het Rabobankgebouw van het Stadsplein.
Voor de nieuwe inrichting van het Stadsplein
liggen nu twee ideeën voor die zich toespitsen
op de invulling van de Rivierweg en het Amnestyplein, als afsluiting van het Stadsplein. Een groenblauwe variant waarbij het plein begrensd wordt
door groen en water en een variant waarbij het
plein met bebouwing wordt afgerond. Er dient een
plein te ontstaan dat met winkels en terrassen echt
levendig wordt en als kloppend hart van Capelle zal
gaan fungeren.

NA

Revitalisering Hoofdweg CapelleXL bijna voltooid
Het bedrijventerrein Hoofdweg is van groot
belang voor de gemeentelijke economie en
werkgelegenheid. In totaal is bijna 25% van
alle arbeidsplaatsen op dit bedrijventerrein
te vinden en zijn er meer dan 300 bedrijven
gevestigd.
Het grondig opknappen van een dergelijk groot
bedrijventerrein vergt een lange adem. In 2005
werden de eerste verouderingsverschijnselen
gesignaleerd. In de jaren daarna is met veel ondernemers gesproken, met hen is gewerkt aan het

Keurmerk Veilig Ondernemen aan het oprichten van
de BIZ CapelleXL.
Overleg eigenaren en huurders
Eind 2011 is subsidie verleend door de provincie
Zuid-Holland en de stadsregio Rotterdam. Toen
kon de revitalisering daadwerkelijk van start. In
overleg met de eigenaren en huurders zijn plannen
gemaakt voor onder andere extra parkeergelegenheid, het verbeteren van de bereikbaarheid van
diverse panden en het verfraaien van het openbaar groen.

Ook is er LED-verlichting aangebracht in de
straatlantaarns en worden door de BIZ CapelleXL
camera’s opgehangen. Verder is er eind 2014
een onderzoek gedaan of er voldoende animo is
voor het aanleggen van een glasvezelnetwerk.
Ook hebben de ondernemers in de vakken
B t/m F gelegenheid gekregen om een bijdrage
te ontvangen voor het opknappen van hun
gevel of voorterrein. Inmiddels zien verschillende panden er weer tiptop uit, anderen zijn
nog bezig en hebben tot halverwege dit jaar.
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Economisch Netwerk Capelle

ENC en EKC fonds in de maak
Nu sinds eind december 2014 de fusie tussen de EKC en het ONC een feit is en ook op 17 februari 2015 tijdens de
ALV door de leden is bekrachtigd, kwam bij vele leden/geïnteresseerden de vraag op: hoe nu verder met de goede
doelen Stichting het EKC Fonds? De goede doelen Stichting EKC Fonds is jaren geleden als initiatief vanuit de Vereniging EKC gestart om maatschappelijke doelen in Capelle aan den IJssel financieel te ondersteunen. Om dat te kunnen
doen werd jaarlijks een ‘verplicht vrijwillige’ bijdrage gevraagd aan de leden van het EKC. Het onafhankelijke driemannen bestuur van het Fonds beoordeelde de aanvragen en besteedde zo op zeer verantwoorde wijze de gelden
die door de leden bijeen waren gebracht. Het bestuur van het Fonds bestond tot 2015 uit Stephan van Delft, Daan
Lekkerkerker en Wilbert van der Aalst. Het bestuur van het ENC is de heren zeer erkentelijk voor het jarenlang met
toewijding vervullen van hun bestuurstaken binnen het Fonds. Bij de totstandkoming van de fusievereniging ENC
is ook de relatie met het Fonds onderwerp van gesprek geweest. Na zorgvuldige overwegingen heeft het bestuur
van het ENC besloten met ingang van 2015 te stoppen met een ‘verplicht vrijwillige’ bijdrage te vragen aan haar
leden voor de financiering van het Fonds. Daarmee niet de bedoeling het Fonds te elimineren, maar om een andere
invulling te geven aan de rol van de Vereniging ENC richting het Fonds.
Het bestuur van het ENC zal jaarlijks de leden oproepen een financiële bijdrage naar draagkracht te leveren aan het
Fonds om daarmee het goede werk van het Fonds richting maatschappelijke initiatieven binnen Capelle aan den
IJssel te continueren. Omdat het bestuur van het ENC veel waarde hecht aan een goede invulling van en uitvoering
door het Fonds zal Gerard Manshanden namens de ENC als secretaris in het bestuur van het Fonds zitting nemen. Het
bestuur van het Fonds zal verder bestaan uit Ton Kurtschreutter als voorzitter en Kees Schaap als penningmeester.
Hiermee mag voor een buitenstaander duidelijk zijn dat het ENC het Fonds een meer dan warm hart toedraagt.
Een nieuwe website, de ANBI status, meer exposure en betrokkenheid van het gehele Capelse bedrijfsleven, ook
die (nog) geen lid zijn van het ENC, zijn aspecten van het nieuwe Fonds welke het bestuur van het ENC van harte
ondersteunt en enthousiast maakt over de toekomst van het Fonds. Het ENC Fonds, een Fonds dat wordt gesteund
door ALLE ondernemers in Capelle aan den IJssel en dat meer toekomst geeft aan lokale goede doelen. Het ENC
levert daar graag een bijdrage aan. U ook? Zie voor meer info www.encfonds.nl
Gert Abma, voorzitter ENC

Economisch Netwerk Capelle
Postbus 934
2900 AX Capelle aan den IJssel.
info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen
en buiten Capelle eigenlijk een must. Bij het
ENC ontmoet u namelijk andere ondernemers met dezelfde succesverhalen en af en
toe misschien zelfs dezelfde dips. Het is goed
om te weten niet de enige te zijn die met
bepaalde zaken bezig is, maar dat veel meer
collega-ondernemers dergelijke ondervindingen hebben. Veel belangrijker is nog, dat
ENC-leden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en soms zelfs zaken kunnen doen. Niets
moet, maar alles is mogelijk!
Bel voor meer informatie over het
ENC-lidmaatschap naar
06 - 261 622 11, Gert Stubbe,
bestuurslid ledenwerving of mail naar
info@enc-capelle.nl.
Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht op
www.enc-capelle.nl.
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In volle vaart naar tweede editie
Zaken op de Rails
Na de succesvolle eerste editie van Zaken op
de Rails in de oude tramremise Hillegersberg
vindt op 20 mei 2015 de tweede editie plaats.
Wederom in een unieke, industriële en nostalgische ambiance. Het Museum Stoomdepot
Rotterdam! Het evenement staat net als vorig
jaar volledig in het teken van netwerken, verbinden en kennismaken.
De opening van de beursvloer zal worden verzorgt
door burgemeester Aboutaleb en de voorzitter van
MKB Nederland (R’dam) de heer Henk van der Beek.
Het ENC zal tijdens deze avond actief worden vertegenwoordigd door de bestuursleden. Alle leden zullen
een uitnodiging ontvangen om een bezoek te brengen
aan deze unieke beursvloer.

Team Rijnmond
MKB Nederland (Rotterdam), Business Netwerk Rijnmond,
Rijnmond Business en Friends in Business zullen zich gezamenlijk presenteren als Team Rijnmond. Zij vormen zo
een groot en krachtig zakennetwerk dat ook actief al haar
leden zal uitnodigingen voor dit unieke event.
Presenteer uw bedrijf op de beursvloer
Wilt u ook uw bedrijf presenteren aan het grote ondernemerspubliek? Dat kan al vanaf 475 euro. De beursvloer
biedt ruimte aan vijftig presentatiekramen en een exclusief Automotive Plein. Mede dankzij de sponsoren Rabobank en Autotaalglas Rotterdam belooft het event een
nog groter spektakel te worden dan vorig jaar. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website www.zakenopderails.nl of een mail sturen naar info@zakenopderails.nl.

Mommers Schoonmaak In beeld

Nieuw logo, huistijl en naamaanpassing
In de afgelopen 15 jaar heeft Mommers Schoonmaakservice de “golfjes” als beeldmerk gebruikt in
haar logo. Door de jaren heen zijn er veel diverse
reclame-uitingen bedacht, de kleuren diverse
malen aangepast en is het lettertype gemoderniseerd.

De wetenschapper Charles Darwin schreef het
al: “Het is niet de sterkste, de slimste of de
snelste, maar degene die zich het beste kan
aanpassen aan veranderende omstandigheden, die overleeft.”

Strakke uitstraling
Omdat de website van het Capelse schoonmaakbedrijf niet meer up-to-date is en aan de huidige tijd
moet worden aangepast, werd het idee geboren
om voor de corporate identity een geheel nieuw
logo en nieuwe huisstijl te ontwerpen. Een stijl die
meer past bij de moderne tijd, nog steeds een link
heeft met water (dus de kleuren blauw en wit) en
een strakke uitstraling heeft die past bij de missie
van Mommers: Schoonmaken met een heldere
visie, transparant en met een hoge kwaliteit.

Mommers Schoonmaak
Daarnaast werd, met het oog op mogelijke toekomstige ontwikkelingen, de naam van Mommers
Schoonmaakservice verandert in Mommers Schoonmaak. Gewoon kort en krachtig waar het bedrijf
voor zegt te staan en wat het levert. Mommers
Schoonmaak nodigt u van harte uit om eens
een kijkje te nemen op www.mommers.nl en is
benieuwd naar uw reactie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mark Mommers op telefoonnummer 0180-314335
of via mark@mommers.nl.

Eerste algemene ledenvergadering in Zalmhuis
Fotografie Carth-Art Beeldproducten

De eerste Algemene ledenvergadering op
17 februari 2015 kon rekenen op een grote
belangstelling. Dat kwam niet in de laatste plaats door de gastvrije ontvangst in
het Zalmhuis. Maar de leden waren vooral
benieuwd naar de aanpak van het nieuwe bestuur en het programma zoals dat is
samengeteld voor het lopende jaar.
Activiteiten
De eerste Business Borrels in combinatie met een
presentatie bevallen de leden uitstekend. Evenals
het laatste wapenfeit, de ronde tafel lunch in het
Eclipse building, waarbij opvallende veel oud EKC
leden aanwezig waren. Voor de rest van het jaar
staan een tweetal bedrijfsbezoeken gepland. Verder
komen er ontbijt- en lunchbijeenkomsten met gastsprekers in april en juni en onze deelname aan het
netwerkevent ‘Zaken op de rails’ op 20 mei.

Ledengroei
Het aantal leden is gegroeid naar 270 per 1 januari
2015. De nieuw ontstane club heeft voor de ondernemers duidelijke aantrekkingskracht. Een verdere
groei zal worden ingezet door een actief wervingsbeleid. Met als doel een sterk Economisch Netwerk
Capelle te vormen dat het bedrijfsleven in Capelle
vertegenwoordigt. Dat doen we onder andere in
het Economisch Overleg en bij samenwerking met
de gemeente in specifieke gevallen. Daarnaast
maken ENC leden deel uit van besturen van stichtingen, verenigingen en belangenclubs of politieke
partijen binnen Capelle. Zij leveren daarmee een
belangrijke bijdrage aan de Capelse samenleving.
Mandaat voor een jaar
De aanwezige leden gaven het bestuur het mandaat
om weer een jaar de kar te mogen trekken. Al met
al is het Economisch Netwerk Capelle een club met
potentie en heeft een stevige basis in de samenleving. We kijken vooruit naar de horizon naar gezond
ondernemerschap en een mooi scala aan activiteiten dat voor ons ligt.
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Economisch Netwerk Capelle

Als zodanig is de huidige effectenbeurs hiervan
een doorontwikkelde vorm. Meer interessant is
dat dit ook een plaats is waar je als investeerder
ook het risico van crowdfunding uit handen kunt
geven. Een aantal grote bedrijven is namelijk zo
goed bij kas, dat zij zelf ook de markt afgrazen op
zoek naar de nieuwe Apple. En welk bedrijf zou dat
het beste kunnen? Wat dacht u van Apple zelf? Met
zo’n 180 miljard dollar in kas heeft Apple in ieder
geval voldoende munitie om haar opvolger in het
vizier te krijgen, en in haar bezit! Ook van Google
is bekend dat zij jaarlijks miljarden dollars gebruikt
voor het inlijven van toekomstgerichte bedrijven.
Er zijn veel meer beursgenoteerde ondernemingen
die op deze manier groeien. Daarvan profiteren
hun aandeelhouders mee! Wie crowdfunding nog
wat te ingewikkeld of te riskant vindt kan dus ook
terecht bij een uitvinding van vijf eeuwen oud:
beursgenoteerde, verhandelbare aandelen.

De Tip van Hans Tielkemeijer

Crowdfunding avant
la lettre
We leven in een interessante tijd. Op allerlei
plekken ontstaan nieuwe bedrijven, nieuwe
bedrijfsvormen en natuurlijk nieuwe producten. Wie had een paar jaar geleden gehoord
over drones, zorgrobots, waterstofauto’s en
contactloos betalen? Misschien zegt het u nu
nog niet zoveel, maar let maar op, dat komt
nog wel! Ter illustratie: de smartphone stamt
uit 2007 en de tablet viert dit jaar haar vijfjarig bestaan!
Over vijf jaar zullen we met verbazing terugkijken
op de opmars van... ja, van wat eigenlijk? De zelfrijdende auto? De opmars van alternatieve energie?
De 3D-printer? Misschien van allemaal, en daarnaast en nog waarschijnlijker: een baanbrekende
uitvinding waarvan we nu nog niet weten.
De brandstof voor het bovenstaande heet risicokapitaal. We weten nu nog niet welk bedrijf de Apple
van de toekomst zal worden, maar al die nieuwe
ontwikkelingen prikkelen de fantasie. Dat stimuleert om mee te doen aan crowdfunding. Wie wil
niet investeren in de toekomstige Apple, Google
of Facebook? Dat verklaart het succes van investeringsplatforms zoals Kickstarter, zelf ook een kind
van de 21e eeuw. Kickstarter is het grootste platform voor de financiering van nieuwe bedrijven en
ideeën. Inmiddels zijn dat al meer dan 200.000
initiatieven, gesteund door zo’n acht miljoen financiers. Aldus Wikipedia, opgericht in 2001.
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Crowdfunding is populair. Het brengt vraag en
aanbod van kapitaal ten behoeve van zogenoemde
start ups en investeerders bij elkaar. Omdat banken
nauwelijks geld willen verstrekken aan nieuwe
ondernemingen voorziet crowdfunding in een
behoefte. Bovendien is het leuk om geld te investeren in een spannend idee, met in het achterhoofd
in de voetsporen van Bill Gates of Steve Jobs te
treden. Wat dat betreft is het voor investeerders
goed om met beide benen op de grond te blijven
staan, omdat succesnummers nu eenmaal opvallen
en mislukte projecten zelden geschiedenis maken.
Al sinds de VOC-tijd weten we dat je risico beter
samen kunt dragen. Als je niet voor de lol je geld
wilt beleggen, maar op een verantwoorde manier
je vermogen wilt behouden, en liefst vermeerderen, dan is er misschien een betere manier dan
crowdfunden: beleggen op de beurs.
In het begin van de 17e eeuw werd de vloot van de
Vereenigde Oostindische Compagnie gefinancierd
door een flink aantal aandeelhouders. Hoewel het
hier niet bepaald om een start up ging, was het wel
de eerste georganiseerde vorm van crowdfunding,
met als doel risico te spreiden. Voor die tijd had je
dikke pech als jouw schip niet terug kwam uit de
Oost. Als mede-aandeelhouder van een hele vloot
had je hooguit een beetje verlies, met daar tegenover de winst van de schepen die wel veilig hun
thuishaven bereikten.

Hans Tielkemeijer
Directeur Tielkemeijer & Partners
Vermogensbeheer
telefoon: 010 - 204 05 60
mail: ht@tielkemeijer.nl
internet: www.tielkemeijer.nl
twitter: @tielkemeijer

Capelse Ondernemer van het Jaar

Verkiezing alweer voor de vijfde keer
Twee categorieën
De Capelse ondernemersprijs is er in twee categoriën: de Corporate prijs voor grote (internationale)
ondernemingen die gevestigd zijn in Capelle en de
MKB prijs voor Capelse bedrijven die zich richten
op de lokale markt. Dit jaar wordt het publiek ook
betrokken bij het bepalen van de winnaar. Wie
vinden zij de ambassadeur van Capelle? Iedereen
in Capelle kan een ondernemer aanmelden via de
website www.capelseondernemervanhetjaar.nl.
Ondernemers mogen ook zichzelf aanmelden.

De gemeente Capelle aan den IJssel organiseert alweer voor de vijfde keer de verkiezing van de Capelse Ondernemer van het
Jaar. De lustrumeditie is geheel in een nieuw
jasje gestoken met een nieuwe website en
een nieuw logo. “Met de prijs drukken we
jaarlijks onze waardering voor het Capelse
bedrijfsleven uit. Met de vernieuwingsslag willen we de prijs toekomstbestendig maken”, stelt Eric Faassen, wethouder
Economische Zaken.

Nieuw jurylid
De Capelse Ondernemer van het Jaar verwelkomt het
nieuwe jurylid Ilse Nobel. Zij vervangt Niels Wepster.
Ilse komt uit de bankenwereld en werkt als directeur
MKB bij de ING Bank in Capelle aan den IJssel. Samen
met de de rest van de jury die onder voorzitterschap
staat van prof. dr. Roy Thurik van de Erasmusuniversiteit, legt zij de meetlat langs de bedrijven die zich
opgeven. Belangrijk hierbij is de voorbeeldfunctie
die de ondernemer heeft voor collega-ondernemers
binnen en buiten de branche waarin hij actief is.
Wethouder Faassen: “De winnaars zijn een jaar lang
het boegbeeld van bewezen ondernemerschap en
een voorbeeld voor andere ondernemers binnen en
buiten Capelle aan den IJssel.”

Uitreiking
Op 27 mei is de prijsuitreiking in het Isala Theater.
Dan strijden de genomineerde kandidaten om de
titel Capelse Ondernemer van het Jaar. Wethouder
Faassen: “Wij staan weer te popelen om er een
spetterende avond van te maken, en hopen natuurlijk de Capelse ondernemers daar te ontmoeten.”
Houd de website in de gaten voor meer informatie.
www.capelsondernemervanhetjaar.nl
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Ondernemerskring Krimpen

De maker als ondernemer
Het thema van deze uitgave is vanuit mijn vorige professie iets waar ik me best een beetje zorgen over maak. In
de basis is elke ondernemer een maker. Maar wie is de nieuwe maker? Moeten we dat zoeken in de traditionele
makers of zijn dat de digitale makers? Onze nieuwe technologische mogelijkheden zijn ongelooflijk en ‘the sky is the
limit’. Maar zijn de dingen die achter een beeldscherm worden ontwikkelt ook daadwerkelijk geschikt om in productie
te nemen? En zijn er dan genoeg gekwalificeerde mensen om deze te produceren, of in staat zijn te repareren?
In de tijd dat ik docent wiskunde was, vroeg ik dikwijls aan mijn leerlingen wat ze wilden worden. ‘Iets met computers meneer!’, was vaak het antwoord. Maar op mijn volgende vraag of ze deze dan in elkaar wilden zetten, keken
ze me aan met een blik van: ‘hij snapt ook niks’.
En daar ligt nu net het probleem, onze maatschappij stimuleert onze kinderen steeds verder te leren opdat je dan
een goede baan kunt krijgen. Maar als we allemaal een hbo-opleiding of hoger hebben verkleint dit juist de kansen
op de arbeidsmarkt.
Uiteraard hebben we goed opgeleide specialisten nodig om onze kennismaatschappij op peil te houden, maar wat is
er mis om onze jongeren ook te stimuleren een technisch beroep te kiezen? Er is nu al een gebrek aan goed gemotiveerde, technische vakmensen zoals lassers, timmerlieden, automonteurs en dergelijke. En veel vakopleidingen
hebben een tekort aan instroom.
Als wij onze maakindustrie op peil willen houden, is het noodzakelijk om als ondernemers ervoor te zorgen dat de
jeugd weer interesse krijgt in alle mooie technische beroepen die onze regio te bieden heeft. Met uw enthousiasme
weet ik zeker dat dit lukt!
Henk-Jan Collignon, voorzitter OKK

Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel
Postbus 80
2920 AB Krimpen aan den IJssel
e-mail: info@okkrimpen.nl
Bezoek ook onze website:
www.okkrimpen.nl of
volg ons via Twitter @OKKrimpen

Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel
De Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel
is een platform waar in Krimpen aan den IJssel
gevestigde ondernemers elkaar ontmoeten.
Zowel door activiteiten voor de leden als door
vertegenwoordiging in verschillende gremia
levert de Ondernemers Kring een bijdrage aan
verbetering van het ondernemersklimaat.
Lid worden
In de Ondernemerskring ontmoet u mede
ondernemers uit Krimpen aan den IJssel.
Dat kan mooie connecties opleveren. U kunt
nieuwe klanten werven of samenwerkingsverbanden sluiten. Wilt u lid worden of meer informatie, kijk dan op www.okkrimpen.nl of neem
contact op met Michel Bourguignon, secretaris.
Samenstelling bestuur OK Krimpen
Henk-Jan Collignon
voorzitter
Michel Bourguignon
secretaris
Ilse Nobel-van Dongen
penningmeester
Esther Buijs-van Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks
algemeen bestuurslid
Peter Verhage
algemeen bestuurslid
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Zondag(s)rust
Het voorrecht van een columnist is dat hij zijn onderwerp
zelf kan kiezen. Maar het probleem is dan steeds ‘waarover’. Er gebeurt namelijk zo onwaarschijnlijk veel en je
kunt niet over alles schrijven.
Politiek Lokaal
Zo ga ik het (deze keer) niet hebben over de lokale politiek die steeds onbegrijpelijker wordt en daardoor op
nog meer afstand van de burger komt te staan. Een van
de verliezers bijvoorbeeld van de laatste verkiezingen
in Krimpen (PvdA) komt doodleuk terug in het college,
terwijl de grote winnaar (SvK) niet meer dan een plek
in de oppositie houdt. Wie begrijpt dat nog? We hebben
nu ineens vier wethouders in plaats van voorheen drie
(weliswaar in duobaan, maar wel tegen 40% méér
kosten) terwijl de problematiek in de gemeente bij mijn
weten niet is toegenomen.
Ik ga het ook niet hebben over het mooie nieuwe
gemeentehuis dat voor de helft wordt verhuurd aan een
commerciële partij, terwijl voor de gemeentelijke organisatie zelf elders langdurig ruimte wordt gehuurd. Ook het
zoveelste initiatief om tot een ‘totaaloplossing’ te komen
voor de congestie van de Algerabrug gaat mislukken.
Zeker nu de betrokken (nieuwe) wethouder het zelf niet
ziet zitten en op voorhand van een ‘bottleneck’ spreekt.
En tenslotte: over het college-akkoord moeten we ook
maar kort zijn. Dat kopte, bij kennelijk gebrek aan belangrijker zaken, in de lokale pers met het ultieme resultaat:
‘Winkels blijven zondag potdicht’. En daar wil ik het dan
wel even over hebben.

Column Huub Gardien

Kosten/baten
Want ik ben een verklaard voorstander van rust op
zondag, maar om hele andere redenen dan de politiek in Krimpen. Onze hedendaagse economie vraagt er
kennelijk om consumenten 24/7 ten dienste te staan.
Met de webshops op internet kan dit ook probleemloos,
en wie zo wil winkelen moet dat vooral doen, gemak
dient de mens (óók de Krimpenaar). Maar of datzelfde
nu ook zo nodig moet gelden voor fysieke winkels waag
ik te betwijfelen. Immers, de hoeveelheid geld die in
winkels wordt besteedt, neemt met de uitbreiding van
de winkeltijden niet toe; die verdeelt zich alleen maar
over meer uren/dagen. En in dat tijdsbestek moet wel de
kachel branden, beveiliging worden geregeld en personeel worden betaald. Macro-economisch gezegd: meer
kosten tegen gelijke opbrengst. En die opbrengst staat al
flink onder druk vanwege de toenemende internetvoorkeur van de hedendaagse consument. De problemen bij
V&D, Blokker van vandaag en de recente faillissementen
van de Schoenenreus, Halfords en Mexx om er maar
enkele te noemen, zijn daar sprekende voorbeelden van.
En los van de commerciële argumentatie, zou het ook
niet gewoon plezierig zijn voor al die noeste werkers in
die geplaagde winkelcentra om eens één dag per week
niet op te hoeven komen draven? Gewoon een vaste
rustdag, wat mij betreft gewoon zondags vrij.
En voor ik het vergeet: dat EMK-terrein. Wanneer gaat de
ontginning nu eens beginnen?

Uw reactie naar info@okkrimpen.nl

Bowling- en stamppotavond
ondernemers
Met ongeveer 60 aanwezigen was de jaarlijkse bowling- en stamppotavond van de
Ondernemerskring Krimpen afgelopen
10 december een succes te noemen.
Na een kort woord van welkom door voorzitter
Henk-Jan Collignon ging iedereen zijn eigen gang.
Er kon gegeten en gedronken worden, maar ook de
acht banen van Bowlingentrum Krimpenhof bleven
niet lang leeg.
Prijzen
Vrijwel alle aanwezigen hebben een potje gebowld,
sommigen zeer fanatiek. De strikes vlogen om de
oren, maar af en toe ook de nullen. Aan het eind
van de avond zijn er prijzen uitgereikt aan de beste
dame, beste heer en beste team. U allen gefeliciteerd met het winnen van de beker!
Zowel het bestuur als de aanwezige leden hebben
zich enorm vermaakt. Het was gezellig en de
stamppotten waren heerlijk. Kortom: een avond
om te herhalen in 2015!

Samenzijn en netwerken in het nieuwe jaar
Daar hebben ongeveer 90 ondernemers, al dan niet
met partner, elkaar het beste gewenst voor 2015.
Bij binnenkomst was er een glas champagne en
ontving iedereen een kaartje met de tafelschikking. Dit jaar was er gekozen voor een zogenaamde
‘tafeldans’: daarbij wordt elke gang voor de gasten
aan een andere tafel geserveerd.
Toen iedereen aan de juiste tafel voor het voorgerecht zat, heette Henk-Jan Collignon iedereen
welkom. Hij benadrukte dat in deze tijd van Social
Media het samenzijn en netwerken een steeds
hogere vlucht neemt: mensen kunnen niet zonder
echte sociale contacten en het diner bij de Schelvenaer is daar het beste bewijs voor.
Het nieuwjaarsdiner was dan ook een uitgesproken
sociaal samenzijn. Na het voorgerecht werd
iedereen verzocht zijn/haar volgende tafel op te
zoeken. Zo ontmoette iedereen weer een zevental
nieuwe mensen en dit herhaalde zich tot en met
het dessert.
Ondernemerskring Krimpen heeft vrijdag
16 januari het nieuwe jaar ingeluid met een
heerlijk driegangendiner bij De Schelvenaer.

Alle aanwezigen waren zeer te spreken over het
diner en over de manier van tafelschikken. Ondernemend Krimpen is 2015 goed begonnen!
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Van de gemeente Krimpen

Sanctiestrategie naleven milieuregels
Controle
De DCMR voert aangekondigd en onaangekondigd
controles uit. Hierbij wordt rekening gehouden met
de risico’s van de activiteiten. De chemische industrie wordt vaker gecontroleerd als bijvoorbeeld een
zwembad. Ook bedrijven die keurig voldoen aan de
regels worden minder gecontroleerd dan bedrijven
die niet voldoen aan de milieuregels.

Voor alle bedrijven in Nederland gelden milieuregels. Voor de provincie Zuid-Holland en 16
gemeenten in de regio controleert de DCMR
Milieudienst Rijnmond daarvan de naleving.
De meeste bedrijven leven die regels gelukkig
keurig na. Als dit niet het geval is, volgen er
sancties.

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Olympiade 3
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven
en ondernemen in Krimpen aan den IJssel?

Eric Blanche Koelensmid
DCMR Milieudienst Rijnmond
Coördinator Bedrijfsgerichte taken
010 - 246 83 50
eric.blanchekoelensmid@dcmr.nl

Esther Smit
Parkmanager
Krimpen aan den IJssel
06 - 459 256 38
bedrijventerreinenkrimpen@gmail.com

Liesbeth Pleizier
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beleidsadviseur Economische zaken
en Duurzaamheid
14 0180 / 06 24 83 71 43
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl
@empleizier
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Om te voorkomen dat het bepalen daarvan willekeurig gebeurt en bij elke gemeente anders is,
heeft de DCMR een Sanctiestrategie opgesteld. De
gemeenten Krimpen en Capelle aan den IJssel hebben
deze sanctiestrategie voor hun gemeenten vastgesteld. Die is opgesteld samen met de provincie ZuidHolland en het functioneel parket van het Openbaar
ministerie.

Sancties
Marieke van de Blaak, bureauhoofd toezicht en handhaving regio noord DCMR: “Als bij controle blijkt dat
er een overtreding is, volgen sancties volgens de
sanctiestrategie. Welk soort sanctie wordt ingezet, is
afhankelijk van de ernst van de overtreding én het
gedrag van de overtreder. Bij de ernst van de overtreding gaat het om (mogelijke) risico’s voor milieu,
veiligheid en gezondheid. Bij het gedrag van de overtreder gaat het om de categorieën: pro-actief, onverschillig, calculerend of een bewuste structurele overtreding.“
Proces
In de meeste gevallen ontvangt de ondernemer
eerst een brief op welke wijze het bedrijf de overtredingen ongedaan kan maken. Als bij een nacontrole
de overtreding niet ongedaan is gemaakt, ontvangt de
ondernemer per brief een aankondiging van sancties
(dwangsom of proces verbaal). “Gelukkig is dat in de
meeste gevallen niet nodig en neemt de ondernemer
zelf de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de
wet- en regelgeving.”
Bij ernstige overtredingen is het volgens de sanctiestrategie mogelijk om direct een dwangsom en/of
een proces verbaal op te stellen.

Nieuwe openingstijden Algerabrug
Rijkswaterstaat en de gemeente Krimpen aan
den IJssel hebben woensdag 18 februari nieuwe afspraken gemaakt over de bediening van
de Algerabrug.
Op verzoek van wethouder Boudesteijn heeft Rijkswaterstaat aan de hand van een reguliere evaluatie
de brugopeningen beoordeeld, mede in relatie tot de
verkeersdrukte. Tot tevredenheid van de wethouder
heeft Rijkswaterstaat aangegeven de brugbediening
voor de recreatievaart terug te brengen van twee
naar één keer per uur. Dit past binnen het beleid van
de Staande Mastroute. De openingen voor de recreatievaart vinden enkel nog om 20 minuten over het
hele uur plaats. De laatste vaste brugopening voor
aanvang van de avondspits is dan om 15.20 uur. Voor
de beroepsvaart hebben deze nieuwe afspraken geen
gevolgen; de bedieningstijden blijven ongewijzigd.
Geen apart bedieningsregime
Met deze afspraken is er geen sprake meer van

een apart bedieningsregime voor de recreatievaart gedurende de zomerperiode. Wethouder
Boudesteijn: “Ik ben blij met de afspraken die zijn
gemaakt. Mijn vertrouwen in Rijkswaterstaat is
bevestigd.” Als handreiking naar het recreatieverkeer zal Rijkswaterstaat de Algerabrug in de zomerperiode in de avonduren op afroep vanaf 18.30 uur
kunnen openen. Nu is dat nog tussen 19.00 en
20.00 uur. Wethouder Boudesteijn verwacht dat dit
in de vakantieperiode niet tot problemen voor het
wegverkeer zal leiden.
Nieuwe afspraken passen in visie
De nieuwe afspraken passen in de visie van Rijk
en gemeenten op de bereikbaarheid van de regio
Rotterdam. Herontwerp van de Brienenoord- en
A lgeracorridor is binnen deze visie één van de
vier prioritaire projecten. Vooruitlopend op structurele ingrepen zijn in 2014 en worden in 2015
diverse maatregelen getroffen in het kader van het
Programma Beter Benutten Rotterdam.

dijnen in de raadzaal is gemaakt van suikers uit
planten en de audiovisuele schermen zijn LCD (LED
schermen die een laag stroomverbruik hebben).
De toiletten worden duurzaam ingericht met duurzame handdoekrollen, zeepdispensers en waterbesparende sensorkranen. Daarnaast is het nieuwe
tapijt voor een groot deel gemaakt van gerecycled
materiaal.

Nieuwe raadhuis bijna
opgeleverd
Op 19 december 2014 is het casco van het
nieuwe raadhuis opgeleverd. Na iets meer
dan een jaar na de start van de sloop, stond
het nieuwe pand er. In het nieuwe gebouw
zijn de contouren van het vorige raadhuis
nog duidelijk zichtbaar. Het nieuwe raadhuis
is dus eigenlijk een nieuw gebouw op een
oude, stevige constructie.
Na de oplevering van het gebouw, is gestart met
de inrichting van het raadhuis, het zogenoemde
inbouwpakket. Met dit inbouwpakket bedoelen we
de complete inrichting; van vloeren tot verlichting
tot meubilair.
Duurzaam karakter
Een van de meest opvallende zaken aan het
nieuwe raadhuis is het duurzame karakter. Duur-

zaamheid is een van de speerpunten van de
gemeente Krimpen aan den IJssel. Daarom speelde
het een belangrijke rol bij de herontwikkeling van
het raadhuis. Het resultaat: een energieneutraal
raadhuis, dat mogelijk ook nog eens het meest
duurzame raadhuis van Nederland is! Energieneutraal betekent dat het gebouw evenveel energie
produceert als nodig is voor verwarming, koeling,
warm water, verlichting en ventilatie. Dit bereiken
we onder andere door warmte- en koudeopslag,
zonnepanelen en andere slimme toepassingen. Na
oplevering van het nieuwe raadhuis verandert het
energielabel van G naar A++.

Verhuizing
Op 7 april 2015 vindt de verhuizing plaats. In
verband met de verhuizing is het tijdelijke raadhuis (Waardhuis) op 3 en 7 april gesloten voor
publiek. Vanaf 8 april bent u van harte welkom in
het nieuwe raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen
aan den IJssel. U kunt dan met een afspraak bij
de gemeente terecht. Een afspraak maken gaat
eenvoudig via www.krimpenaandenijssel.nl/
afspraak of telefonisch via 14 0180.
Open dag
We zijn trots op dit duurzame gebouw en laten
het graag aan u zien. Daarom wordt een open
dag georganiseerd. Wanneer dit precies is, is nog
onbekend. Maar tegen die tijd nodigen we u graag
uit om een kijkje te komen nemen in het nieuwe
raadhuis.

Gordijnen van suiker
Ook bij de inrichting van het nieuwe raadhuis is er
op diverse onderdelen nagedacht over duurzaamheid. Een paar voorbeelden: de stof van de rolgor-

Opstapdag Schoolreisje naar de maakindustrie
zaterdag 18 april 2015
10.00 - 15.00 uur
Tuyterplein
Maak een proefrit met duurzame en
innovatieve vervoersmiddelen

www.krimpenaandenijssel.nl/opstapdag

Om affiniteit voor techniek te stimuleren
wordt er voor leerlingen in groep 8 (11-12
jarigen) een dag georganiseerd waarop ze
een kijkje kunnen nemen bij bedrijven om
te zien welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Krimpen of Capelle gevestigd zijn kunnen meedoen.
Sluit u nu aan bij dit initiatief en help met ons scholieren te interesseren voor werken in de maakindustrie. U kunt contact opnemen met Peter de Vries
(pdv@lbpsight.nl / 06-22513120).

De leerlingen krijgen eerst een les waarin wordt
uitgelegd wat werken in de maakindustrie nu
inhoudt. Vervolgens brengen ze met hun klas een
bezoek aan een bedrijf uit deze sector. Het gaat om
de maakindustrie in de breedste zin van het woord.

Stormpoldergebied
In 2014 hebben de ondernemers en gemeente met
elkaar een gebiedsprogramma vastgesteld. Daarin
staan ambities op het gebied van duurzaamheid,
innovatie, bereikbaarheid, ruimtegebruik, branding en onderwijs en arbeid. Het te organiseren
schoolreisje is een uitwerking van één van de zeven
concrete projecten namelijk om leerlingen van het
basisonderwijs voor de techniek te interesseren
met als boodschap: Werken in de maakindustrie
is interessant.

Sluit u ook aan!
Wij zijn opzoek naar bedrijven die bereid zijn
om een groep(je) leerlingen te ontvangen en
hen inzicht te geven in het productieproces. Ook
bedrijven buiten de Stormpolder maar die elders in
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Rivium Business Park Rotterdam Area

Rivium klaar voor nieuwe bloeiperiode

Voor schone maakindustrie is hier alle ruimte

Het Rivium Business Park Rotterdam heeft alles
in zich om in rap tempo te transformeren naar
een business park met weinig leegstand en nog
hoogwaardiger kwaliteit. “Het Rivium is klaar
voor een nieuwe bloeiperiode,” aldus Henk
van Ree. Hij wil als Rivium-marinier en voormalig manager Economische Ontwikkelingen
van gemeente Capelle aan den IJssel daarvoor
het ijzer nu smeden. En daarbij niet alleen de
mogelijkheden ontdekken, maar die ook creëren en kansen benutten.

handen gekregen om snel te kunnen schakelen en
bovendien voorkomende knopen door te hakken.
Zo worden knelpunten geïnventariseerd, geanalyseerd en vervolgens planmatig opgelost”, zegt
Van Ree. Sinds september 2014 is de Rivium-marinier ook dagelijks zichtbaar en aanspreekbaar in
het gebied. Hij houdt kantoor aan de 2e Riviumstraat 38. “Zo kunnen zowel gevestigde bedrijven
als belangstellende nieuwkomers mij makkelijk
en persoonlijk bereiken.” Ondernemers en andere
belangstellenden zijn daarvoor van harte welkom.

“Het Rivium is onze economische motor en verdient
daarom bijzondere prioriteit. Mijn opdracht is natuurlijk niet eenvoudig, maar wel kansrijk. Het professioneel verduurzamen van bestaande gebouwen en
de bijdragen van de hier regionaal tot internationaal
opererende ondernemers zorgen ervoor dat er een
plezierige uitdaging voor mij ligt. Niet voor niets kozen
al meer dan tweehonderd bedrijven voor het Rivium.
Van multinational tot lunchroom. Het business park is
nu voor twee derde ingevuld; er werken al bijna 7.500
mensen. Voor een nieuw cluster schone maakindustrie
en de bijbehorende toeleveranciers is hier momenteel 90.000 m2 ruimte beschikbaar. Het zou prachtig
zijn als we in het business park een soort kenniscentrum van digitale technologie kunnen realiseren. Het
Rivium ligt vlakbij de universiteit en hogeschool. Dat
wil niet zeggen dat wij bedrijven uit andere sectoren
weren. Integendeel, we willen gevestigde bedrijven
juist graag behouden en uiteenlopende nieuwkomers
natuurlijk de beste mogelijkheden bieden,” vertelt de
Rivium-marinier.

Nieuw bestuur Vereniging
Parkmanagement Rivium

Snel schakelen
Vanuit de gemeente heeft Van Ree het mandaat en
de mogelijkheden om ondernemers daarbij optimaal te kunnen bedienen. “Ik heb hier alle tools in
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Meer informatie
Henk van Ree, Rivium-marinier
Rivium 2e straat 38, 2909 LG Capelle aan den IJssel
T 010 - 284 8787
M 06 -2291 7828
h.van.ree@capelleaandenijssel.nl
www.rivium.eu
www.capelleaandenijssel.nl

De Vereniging Parkmanagement Rivium heeft sinds 16 februari 2015 een nieuw bestuur. Het
zijn (van links naar rechts): secretaris Gerrit Kruijt, Nico Lagerweij, voorzitter Marcel de Kruyff,
Wout Traas en op de voorgrond: Petra Sramota, penningmeester.

René Verbruggen
Daamen & van Sluis
010 458 11 44
www.daasluis.nl

Deze keer een bijzonder onderwerp in de
rubriek Financieel. Normaal treft u in deze
rubriek een verhandeling aan over een
actueel financieel onderwerp met veel fiscale raakvlakken. In deze bijdrage willen we
stilstaan bij een onderwerp wat de laatste
tijd steeds meer in de belangstelling staat:
crowdfunding en dan in vele facetten.
Veel startende innovatieve ondernemers hebben
tegenwoordig onvoldoende financiële draagkracht
om hun plannen te realiseren. Veelal zijn het jonge
ondernemers die prachtige ideeën willen lanceren,
maar daarvoor binnen de gevestigde financiële
wereld geen gehoor vinden. De jonge ondernemers met hun wilde plannen worden vaak gezien
als een te groot risico om in te investeren.
Gelukkig zijn er veel instanties en particulieren die
wel het risico durven nemen en hun geld willen
steken in de totstandkoming van mooie onder
nemersinitiatieven. Vaak zijn het kleinschalige,
creatieve, innovatieve plannen in de maakindustrie
die investeerders zover krijgen dat zij via crowdfunding financieel willen bijdragen aan de realisatie.

jou gewenste financiële bijdrage past. Wil je donaties of wil je investeerders? Je zult begrijpen dat
beide opties vragen om een totaal verschillende
aanpak. Donaties zijn vaak eenmalig, geringer van
omvang en de gulle gever hoeft er vaak niets voor
terug. Donaties worden vaak gedaan omdat men
het idee sympathiek vindt of de jonge creatieve
ondernemer succes gunt. Investeerders daarentegen willen rendement en een stuk zekerheid
dat ze hun geld terug zullen krijgen. En dat betekent zoal dat er een ondernemersplan moet zijn,
afspraken moeten worden gemaakt over rendement en looptijd. Kortom veel meer regels en overeenkomsten. En dus deskundige financiële en juridische begeleiding om het project tot een succesvol
resultaat te leiden.

Bent u ondernemer en handelt u vanuit een zakelijk perspectief? Voor ondernemers/bedrijven die in
het kader van hun onderneming handelen, vormt
het uitgeleende bedrag een vordering die op de
balans gezet moet worden. Ontvangen rendement
(rente) behoort tot het resultaat (de winst). Voor
IB ondernemers wordt de winst belast in box 1,
voor B.V.’s valt het een en ander onder de vennootschapsbelasting. Indien de lening onverhoopt niet
kan worden afgelost, kan afgewaardeerd worden
ten laste van de winst.
Voor wat betreft de omzetbelasting zijn de
gevolgen overzichtelijk: het verstrekken van geldleningen, het bemiddelen bij kredietverlening, en
de rentevergoeding op geldleningen zijn BTW-vrijgestelde diensten in het geldverkeer.

Hoe denkt de fiscus nu over crowdfunding? Eerst is het
van belang of u particulier bent die geld uitleent of
een ondernemer. Maar ook is aan wie u geld uitleent.

Crowdfunding is een actueel alternatief voor de
tanende bancaire financiering. Het is met name van
belang voor MKB-ondernemers: de financieringen
die via crowdfunding geregeld zijn omvatten voor
90% bedragen tussen de 20.000 euro en 100.000
euro. Crowdfunding is ook een manier om klanten
te binden: investeerders worden deelgenoot, het
genereert klantwaarde: zij zijn eerder geneigd om
het product te kopen van de onderneming waarin
ze geïnvesteerd hebben. Een lucratieve vorm van
kruisbestuiving is het gevolg.

Bent u particulier? In vrijwel alle gevallen valt de
waarde van de investering - het saldo - in ‘box 3’
voor de inkomstenbelasting. Dat betekent dat u het
saldo moet opgeven bij uw aangifte. Net zoals u
dit doet met het saldo van uw bankrekening (saldo
= waarde per 1 januari van het jaar waarover de
belastingopgave wordt gedaan). De rente hoeft
niet te worden opgegeven, tenzij die wordt bijgeschreven bij het banksaldo. Er kan een uitzondering
worden gemaakt op bovenstaande als u als particulier (volgens de fiscus) aan meer dan normaal
vermogensbeheer doet. Raadpleeg bij vragen hierover uw belastingadviseur.

Dit artikel over crowdfunding is niet bedoeld om
volledig te zijn in al haar aspecten. Het was uitsluitend
de bedoeling een globale schets te geven van het
fenomeen crowdfunding in het licht van het thema
van deze editie. Voor vragen raadpleeg uw adviseur.

De koppeling tussen investeerders en ondernemers
gaat vaak via crowdfundingplatforms als Symbid,
Geldvoorelkaar en CrowdaboutNow. Hoe snel de
tijd gaat, blijkt wel uit het feit dat een van de eerste
platforms, Seeds van ABN-Amro, inmiddels haar
activiteiten op dit gebied heeft gestaakt. De rol die
ABN Amro nu nog wil vervullen, is adviseren over
platforms.
Wat zijn nu de mogelijkheden bij crowdfunding? Via
een platform maak je een creatief initiatief wereldkundig. Je kiest daarbij een platform dat bij de door
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Financieel accent

Crowdfunding
en fiscus

Juridisch Accent

Financieringsvoorbehoud
en aansprakelijkheid
bestuurder

Juriaan Maccow
advocaat ondernemingsrecht
Pellicaan Advocaten
088 627 22 87

Het komt voor dat een vennootschap iets
aankoopt en daarbij een financieringsvoorbehoud maakt, omdat zij op dat moment
niet over voldoende financiële middelen
beschikt. Denk daarbij aan de aankoop van
een bedrijfspand of de overname van een
ander bedrijf. Voor de bestuurder in privé
is dit niet zonder risico, zoals blijkt uit een
recent arrest.

De rechtbank en het hof kwamen in deze procedure tot de conclusie dat de bestuurder aansprakelijk is. Het hof stelde vast dat de vennootschap op
het moment van het aangaan van de koopovereenkomst nog niet beschikte over de benodigde
financiële middelen. Dat maakt het aangaan van
de overeenkomst op zichzelf nog niet onrechtmatig, indien de bestuurder op dat moment mocht
menen dat die middelen door middel van de
aangevraagde financiering ter beschikking zouden
komen. In de overeenkomst was immers voorzien
dat de vennootschap zich door een beroep op het
financieringsvoorbehoud van zijn verplichtingen
zou kunnen bevrijden, indien geen financiering zou
worden verkregen. Dat bracht dan wel mee dat de
bestuurder verplicht was ervoor te zorgen dat de
financiering rond kwam, dan wel dat namens de
vennootschap tijdig en correct het financieringsvoorbehoud zou zijn ingeroepen.

vennootschap aanvaarden van contractuele
verplichtingen waaraan zij op dat moment niet
kon voldoen en waarvoor zij geen verhaal bood
en het niet verschaffen van de nodige middelen,
noch het tijdig en correct inroepen van het financieringsvoorbehoud moest daarom als onrechtmatig jegens de verkoper worden aangemerkt.
Als gevolg daarvan was de bestuurder verplicht de
schade van de verkoper te vergoeden.

Feit was echter dat de vennootschap niet tijdig
en op correcte wijze een beroep op het financieringsvoorbehoud heeft gedaan. Dit had tot
gevolg dat de verkoper wel een vordering tot
nakoming had jegens de vennootschap, maar
dat die daaraan niet kon voldoen. De vennootschap bood ook geen verhaal voor de als gevolg
daarvan door de verkoper geleden schade. Het
handelen van de bestuurder, het namens de

De les die uit het arrest kan worden geleerd is in
ieder geval dat een bestuurder van een vennootschap alert moet zijn als zijn vennootschap een
overeenkomst met een financieringsvoorbehoud
aangaat. Zeker op het moment dat hij denkt dat
het nodig is om het voorbehoud in te roepen.

Uiteindelijk heeft de Hoge Raad het arrest van
het hof toch vernietigd en de zaak naar een
ander hof verwezen om te beslissen. Niet omdat
ze het oneens was met de conclusie van het
hof, maar omdat de beslissing niet toereikend
was gemotiveerd. Het hof had onvoldoende
aangegeven op welke wijze de geconstateerde
feiten kwalificeerden als een persoonlijk ernstig
verwijt.

In deze zaak was de bestuurder namens de
vennootschap een overeenkomst tot de koop van
aandelen aangegaan. Daarin was een financieringsvoorbehoud opgenomen, dat bepaalde dat
de vennootschap de koop kon ontbinden als de
vennootschap een afwijzing van ten minste twee
financiers kon overhandigen, waarin die de reden
van de afwijzing zouden geven.
Uiteindelijk lukte het de vennootschap niet om de
financiering rond te krijgen, maar zij deed geen
geldig beroep op het financieringsvoorbehoud. De
bestuurder had wel tijdig medegedeeld dat hij een
vijftal afwijzingen van financiers had ontvangen,
maar deze mededeling voldeed niet aan het
bepaalde in de overeenkomst.
De verkoper startte daarop een procedure om zijn
schade vergoed te krijgen. De verkoper stelde
echter niet alleen de vennootschap aansprakelijk, maar ook de bestuurder die de koopovereenkomst namens de vennootschap had ondertekend.
In het algemeen is het zo dat een bestuurder niet
aansprakelijk is als de vennootschap een overeenkomst niet nakomt. Die is echter wel aansprakelijk
als hem ter zake persoonlijk een ernstig verwijt kan
worden gemaakt.
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Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan
contact op met Pellicaan Advocaten.

Advertorial

nenten, zoals brutoloon of vakantiegeld, draagt
de werkgever minder sociale lasten af. Dat levert
de werkgever een besparing op van gemiddeld
18%, wat in dit voorbeeld neerkomt op ongeveer 135 euro. Dit is onder aan de streep dus een
netto besparing voor de werkgever. Wanneer de
gehele vrije ruimte van bijvoorbeeld 60.000 euro
in zijn geheel wordt uitgeruild, betekent dat voor
de werkgever een besparing van 10.800 euro.
Indien de werkgever besluit deze ‘vrije ruimte’
niet te gebruiken, wordt deze besparing dus ook
niet gerealiseerd. De fietsregeling is dan ook een
pure win-win situatie voor zowel werknemer als
werkgever.”

De Werkkostenregeling (WKR) is per 1 januari verplicht voor alle organisaties. Wat betekent dit voor de fietsregeling? Aan Margreet
van Breemen van Nationale Fiets Projecten
(NFP) de vraag welke kansen de WKR hiervoor biedt.
“Ook binnen de WKR zijn er voldoende mogelijkheden om een fietsregeling aan werknemers aan te
bieden. We weten dat medewerkers deze regeling
zeer waarderen en er wordt veelvuldig gebruik van
gemaakt. Ook werkgevers zetten deze maatregel
graag in, omdat zij hiermee hun duurzaamheidsbeleid kunnen onderstrepen. Gelukkig hoef je deze
regeling, waar iedereen tevreden over is, niet af te
schaffen. Wel moet je er anders dan voorheen mee
omgaan”, zegt Margreet van Breemen, zij is als
adviseur voor Zuid-Holland en Zeeland verbonden
aan Nationale Fiets projecten.
Fietsregeling ook onder de WKR populair
Per 1 januari is er wel wat veranderd. Zo telt in de
WKR alles wat de werkgever aan de medewerkers
verstrekt mee als loon. Echter een deel, ter grootte

van 1,2% van de totale fiscale loonsom, is vrijgesteld. Werkgevers gebruiken deze zogenaamde
vrije ruimte om, naast bijvoorbeeld kerstpakketten
en bedrijfsuitjes, een fietsregeling aan te bieden.
Werknemers kunnen op die manier met belastingvoordeel een (elektrische) fiets aanschaffen. En
onder de WKR mag de werkgever zelf de inhoud
en de voorwaarden voor deelname aan het fietsplan bepalen, dit wordt niet meer opgelegd vanuit
de overheid.
Een échte win-win
De werknemer kan dus, ook binnen de WKR, via
zijn werkgever zeer aantrekkelijk met belastingvoordeel een fiets aanschaffen. Bovendien realiseert de werkgever hiermee ook financieel voordeel. Margreet: “We zien dat veel werkgevers op
dit moment binnen de WKR nog steeds 749 euro
blijven hanteren als het bedrag dat een werknemer
mag verrekenen voor zijn fiets. Bij de aanschaf van
een fiets van 749 euro en een gemiddeld belastingtarief van zo’n 40%, bespaart de werknemer
daarmee dus ongeveer 300 euro. Omdat de werknemer de aanschaf betaalt met brutolooncompo-

Beleid
Het financiële voordeel is niet altijd het enige argument voor een werkgever om een fietsregeling aan
te bieden. Ook het beleid ten aanzien van mobiliteit, duurzaamheid en vitaliteit klinkt hierin door.
“In de praktijk merken we dat werkgevers hun
beleid willen concretiseren, bijvoorbeeld door
het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen
of door het verlagen van hun CO²-footprint. Niet
het soort maatregelen waar medewerkers direct
enthousiast op reageren. Vandaar dat werkgevers
er - om dit beleid kracht bij te zetten - ook graag
een positieve regeling tegenover willen zetten.”
Naast belastingvoordeel nu 1.200 euro
extra voor werknemers
Wanneer werkgevers via Nationale Fiets Projecten
een (elektrische) fiets kopen of leasen, kunnen
medewerkers die voorheen met de auto naar het
werk gingen, nu extra beloond worden. Wanneer zij
elke dag op de fiets naar het werk gaan, verdienen
zij daarmee - in drie jaar tijd - tot maar liefst 1.200
euro. Dan heeft die dus én een nieuwe fiets met
fiscaal voordeel én nog eens een extra fikse beloning. Deze regeling is een van de diensten binnen
de Marktplaats voor Mobiliteit van De Verkeersonderneming.
Wilt u meer weten over hoe u de vrije ruimte
binnen de WKR en de fietsregeling zo efficiënt
mogelijk kunt inzetten? Neem dan contact op met
Margreet van Breemen, 0513 – 64 54 69.
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De Verkeersonderneming

Fietsplan binnen de werkkostenregeling
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