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Wij hebben verstand van beleggen. 
Daar kunt u gebruik van maken. 

Zodat u kunt doen waar u goed in bent.

Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer is een handelsnaam van Darion Capital Management B.V. Deze beschikt over een vergunning op grond van artikel 2:96 
van de Wet op het financieel toezicht, en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Darion Capital Management is 
aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (05050878).

Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Rivium Westlaan 17
2909 LD Capelle aan den IJssel

Telefoon 010 - 20 40 560
mail@tielkemeijer.nl

www.tielkemeijer.nl

Durven, Denken, Doen
Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of over-
name. 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 uiteinde-
lijke 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 
fi scaal, bedrijfseconomisch- en fi nancieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning 
bij accountancy, fi scaliteit 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

Durven, 
Denken, 
Doen



De arbeidsmarkt is volop in beweging. En ja, 
er komt waarschijnlijk meer werkgelegen-
heid. Vooral dankzij groei in het MKB. Maar 
er komen ook steeds meer zzp-ers, fl exibele 
contracten en oudere werkzoekenden. En 
er is nieuwe wetgeving die fi kse gevolgen 
kan hebben voor het personeelsbeleid van 
ondernemers. Denk aan fl exibele arbeid, het 
ontslagrecht, de nieuwe transitievergoeding 
en verplichte scholing voor je medewerkers. 
Hoe gaat de arbeidsmarkt zich de komende 
jaren ontwikkelen en wat is daarin de invloed 
van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid die 
per 1 juli 2015 van kracht is voor onderne-
mers? Welke werkgever steekt zijn nek nog 
uit voor vaste banen? Wat zijn voetangels en 
klemmen bij het aannemen van personeel 
en het ontslaan van medewerkers met het 
nieuwe ontslagrecht? Hoe gaat het verder met 
ziek personeel? Komt er voldoende economische groei om ook degenen die langdurig langs de kant 
staan (werklozen ‘met een vlekje’) of nu weinig in trek zijn (oudere werkzoekenden) kansen te 
bieden? En hoe kan dat het beste gebeuren? 

Kortom vragen te over. Diverse ondernemers in onze regio die met hun expertise en ervaring met hun 
bijltje hakken op het terrein van de arbeidsmarkt, zoals een arbeidsjurist, fi nanciele experts, een hrm-
adviseur, een reintegratie-ondernemer en een speciaal uitzendbureau dat werk maakt van vaste banen 
voor werkzoekenden proberen in deze editie antwoord te geven op een aantal brandende vragen. 
En met zoiets grilligs, dynamisch en onvoorspelbaar als onze arbeidsmarkt zullen er ook de komende 
jaren voldoende vraagstukken, onzekerheden en verassingen voor individuele ondernemers blijven 
en ontstaan. Ondernemen is een vak en met personeel werken ook. Ga er maar aanstaan. 

IJBM 3

inTouch HRM: Investeren in personeelsbeleid loont 4

Intro Personeel en Draadgevers 7

Trans Lion: no-nonsense bij ziekteverzuim 10

Multicopy Capelle: van print tot arbeidsmarktcommunicatie 11

Wijzigingen flexwerken Wet werk en zekerheid 13

Arbeidsmarkt anno 2025 15

Ondernemersnieuws 16

Gemeente Capelle aan den IJssel 18

Economisch Netwerk Capelle 20

De Tip van Tielkemeijer 21

Ondernemerskring Krimpen 24

Gemeente Krimpen aan den IJssel 26

Financieel Accent 28

Rivium 29

Juridisch Accent 30

Boon Projectstoffering 31

Gert van der Beek, hoofdredacteur

In dit nummer

Ondernemen en meebewegen op 
een dynamische arbeidsmarkt

Van de redactie en inhoud

Doe meer met IJBm 
Dit magazine bekijken wanneer u maar wilt? 
Een voorproefje krijgen op het volgende 
nummer? Reageren op de inhoud? Informatie 
delen met andere ondernemers en organisa-
ties in de regio? Meedoen met een discus-
sie over ondernemers-issues? Of er zelf een 
starten? Een tip geven aan redactie en lezers? 
Het kan allemaal met IJBM op Facebook en 
LinkedIn. We heten daar iedereen welkom, 
24 uur per dag en vanaf iedere plek.

www.facebook.com/IJsselbusinessmagazine
www.linkedin.com/groups/IJssel-Business-
Magazine-Netwerkgroep

Het IJssel Business Magazine is een uitgave van het ENC, 
het OKK en de gemeenten Capelle aan den IJssel en
Krimpen aan den IJssel en verschijnt ieder kwartaal.

Redactie:   Peter Meulendijk, Gert Abma, 
Ruud Verschuren, Liesbeth Pleizier 
en Henk-Jan Collignon

Hoofdredactie en  Gert van der Beek
thema-artikelen:  

Financiële rubriek:   Daamen & van Sluis 
Accountants Belastingaviseurs

Juridische rubriek:  Pellicaan Advocaten

Idee en ontwerp:  C&P Communicatie BV

Fotografi e:   Ferry ten Brink, Ferrymen Fotografi e

Ambassadeur: Nic Visser

Opmaak: Het Nieuwe Werk ‘graphic design’

Drukwerk:  Effi ciënta Offsetdrukkerij b.v.

Losse verkoopprijs:  € 5.95
Verschijnt: ieder kwartaal 
Tarieven advertenties op aanvraag

Voor meer informatie:
C&P Communicatie BV
Postbus 934, 2900 AX Capelle aan den IJssel
Tel.: 010 - 442 52 95
E-mail: peter@cenp.eu

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de 
redactie worden overgenomen. Aan de teksten kunnen geen 
rechten worden ontleend. 



Ondernemen is een vak en goed HR- en 
arbeidsmarktbeleid is dat ook. Dit is de stel-
lige overtuiging van Petra Otten (links). 
Samen met Louise Verzijden (rechts) staat zij 
met inTouch HRM in Capelle aan den IJssel en 
daarbuiten ondernemers bij, die werk willen 
maken van de ontwikkeling van hun mensen 
en hun organisatie. Dit in een snel verande-
rende omgeving en arbeidsmarkt. Gewijzigde 
wetgeving in werk, zekerheid en participatie 
speelt hierin een rol. “Staar je niet blind op de 
wet, maar zorg dat je de organisatie en men-
sen voor de toekomst op orde hebt.”

“Je bevindt je als ondernemer in een tijd dat alles 
op zijn kop staat. Ik heb ontzettend veel respect 
voor degenen die het aandurven personeel in 
dienst te nemen. Om een organisatie op te zetten 
en uit te bouwen. Dat is niet niks”, vindt Petra 
Otten. InTouch HRM verbindt en ondersteunt werk-
gevers en hun mensen bij de gewenste ontwikke-
ling van de organisatie. Want door veranderende 
wetgeving, arbeidsmarkt, klantbehoefte en tech-
nologie zullen zij zich moeten blijven aanpassen.
Als ondernemers in 2020 concurrerend willen 
blijven, moeten zij volgens Petra nu al in hun orga-
nisatieontwikkeling en werving & selectie reke-
ning houden met de vaardigheden van medewer-
kers die dan nodig zijn. “Dan gaat het vooral om 
talent, intelligentie, persoonlijkheid en houding. 
Want je moet snel nieuwe dingen leren en zonder 
problemen acteren in snel wisselende projecten 
en omgevingen. Kennis wordt minder grijpbaar en 
houdbaar, mede door ontwikkelingen als ‘big data’. 
Als we dit doortrekken naar organisatieontwikke-
ling dan moet de ontwikkelingsfocus van medewer-
kers liggen op deze ‘future workskills’. Het vertalen 
daarvan naar een leeromgeving binnen organisa-
ties wordt cruciaal.” 

Generaties op de arbeidsmarkt
Want er is een enorme verschuiving gaande op 
de arbeidsmarkt. Straks werken vier generaties 
samen op de werkvloer. “De ‘babyboom’ generatie 
gaat voor een groot deel met pensioen, al blijft 
een steeds groter deel aan de slag, meestal niet 
meer fulltime. De volgende generatie ‘X’, geboren 
1960-1975, is erg gericht op verbinding. Dat heb 
je straks nodig om de verschillende generaties 
op de werkvloer te laten samenwerken. Die gaan 
de komende 15 jaar hun stempel drukken op de 
organisatiecultuur. Managers krijgen naast ‘baby-
boomers’ en ‘X-ers’ te maken met de volgende 
generatie ‘Y’, geboren 1975-1990, en de aanko-

Petra Otten (links) studeerde af als bedrijfsjurist aan de EUR. Ze werkte 
20 jaar in het bedrijfsleven, startte haar loopbaan bij Randstad als extern 
adviseur arbeid en organisatie, ontwikkelde zich verder in strategisch HRM, 
bedrijfskunde en coaching. Bij ING werd Petra onder meer verantwoordelijk 
voor invoer van competentiemanagement en diverse arbeidsvoorwaardelij-
ke projecten. Bij Arbo Unie stond zij de regiodirectie bij in een grootscheepse 
reorganisatie. Vanaf 2005 was zij bij PwC HR-manager en verantwoorde-
lijk voor onder andere loopbaanontwikkeling van managers, diversiteit en 
talentmanagement.
Eind 2011 startte Petra als ondernemer CoachingCareers. Een van haar 
klussen was de professionalisering van de HR-organisatie van een toon-
aangevend familiebedrijf. Eind 2014 begon zij samen te werken met YKV 
Accountants & Adviseurs en business partner Louise Verzijden (rechts). Dat 
leidde tot de oprichting van inTouch HRM.
Sinds 2013 is Petra jurylid van de Capelse Ondernemersprijs. Als lid van VNO 
NCW West draagt zij bij aan het HRM Expertnetwerk en het Vrouwennetwerk 
met coaching van ondernemers. 
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Niet klagen over de wet, 
investeer in goed HR-beleid



mende generatie Millenials, geboren 1990-2005. 
De Millenial beschikt vaak al over de benodigde 
‘future workskills’. De kunst is nu, om die voldoende 
aan te spreken en uitdaging te bieden in de orga-
nisatie, om ze -al is het maar voor één specifi ek 
project- te kunnen binden. Dan is het belangrijk om 
aanwezige kennis goed te benutten en de vaardig-
heden van alle generaties met elkaar te verbinden. 
Millenials missen nog de ervaring en de visie die 
de oudere generaties wel hebben. Die kunnen op 
hun beurt leren van de jonge. Zoals hoe zij situa-
ties analyseren en aanpakken. Dat leidt tot meer 
fl exibiliteit, innovatie en aanpassingsvermogen in 
organisaties.” 
En daar bouwt inTouch HRM volop aan mee. “Het 
gaat bij ons vanuit een gedegen HR-kennis om 
het ontdekken van de toekomst, door de ogen 
van een ondernemer. De vertaalslag van wat er 
in de buitenwereld van organisaties gebeurt, naar 
ontwikkeling van mensen is belangrijk. Instru-
menten die we inzetten zijn assessments, selec-
tieprofielen, coaching & advies en Strategische 
Personeelsplanning.”

Participatie 65+
Steeds meer 65-plussers blijven of komen opnieuw 
op de arbeidsmarkt. Het wordt makkelijker om hen 
in dienst te nemen. “Een oudere van nu is fi tter en 
vitaler en zeer gemotiveerd om nog kennis bij te 
dragen aan de nieuwe generaties. Maar wat als hij 
straks toch ziek wordt? Er zijn dan geen wettelijke 
instrumenten om verzuim te begeleiden en het 
risico voor de ondernemer te beperken. Daar wordt 
de wetgeving nu gelukkig op aangepast. Er ligt een 
wetsvoorstel waarin bijvoorbeeld geregeld is dat 
een werkgever bij zieke medewerkers boven de 
pensioengerechtigde leeftijd maximaal 13 weken 
moet doorbetalen.“

Nieuwe krapte op arbeidsmarkt
Ondanks dat ouderen langer blijven en kunnen 
werken, komt er wel krapte op de arbeidsmarkt. 
“Je merkt er nu nog niet zoveel van, omdat er een 
vertraagde uitstroom is. Maar dat gaat veranderen. 
Zo loopt ook tussen de 30 en 35 jaar de participatie 
op de arbeidsmarkt een beetje terug. Dat heeft 
maar deels te maken met de bevolkingsopbouw. 
Je ziet dat vrouwen weliswaar serieuzere banen 
krijgen dan tien jaar geleden, maar dit veelal toch 
in deeltijd doen. Ook mannen met een jong gezin 
gaan steeds vaker in deeltijd aan de slag.”

Arbeidsmarketing en ZZP
Op dit moment wordt geschat dat er in Nederland 
ongeveer 1.2 miljoen zzp-ers zijn. Negen op de tien 
startende bedrijven in Capelle is zzp’er. Dat is hoger 
dan de landelijke trend. “Je ziet dat mensen steeds 
minder in een traditioneel dienstverband werken. 
Dat wordt een gigantische omslag. Ga maar na: 
als traditioneel bedrijf met veel vaste contracten 
ben je niet blij omdat je in je fl exibiliteit wordt 
beperkt. Maar tegelijkertijd zijn mensen die op de 
arbeidsmarkt komen - en steeds vaker voor zzp-
schap kiezen - helemaal niet naar jou als werkgever 
op zoek. Organisaties moeten beter gaan bedenken 
wat zij iemand van de ‘Y’ of ‘Millenial’ generatie te 

bieden hebben. En zullen meer aan arbeidsmarke-
ting moeten doen om aantrekkelijk te zijn voor de 
nieuwe talenten met de juiste ‘future workskills”. 
Dat realiseren ondernemers zich nog te weinig. 
De huidige relatief hoge werkloosheid vertekent 
de situatie. Je kan een gemiddelde vacature nog 
best goed vervullen, maar als je echte specia-
listen zoekt, heb je nu al een probleem. Ik ken 
ondernemers waar professionals werken met heel 
specialistische kennis. Je wilt die expertise graag 
vasthouden, dan los je dat niet op met fl exibele 
krachten. Dat is ook een boodschap voor bijvoor-
beeld zzp’ers die een vak beheersen. Zorg dat je 
weet waar je specialisme nodig is, ontwikkel dat 
en promoot jezelf.”

Familiebedrijven
“Vooral het MKB heeft als aanjager van de economie 
banen te vergeven. Bij familiebedrijven zie je hierin 
een vertraagd effect. Die hebben het tijdens de 
crisis nog zo lang mogelijk met hun vaste mensen 
gedaan met het oogpunt om daar “als familie” goed 
voor te zorgen. Vaak hebben ze bij de huidige groei 
nog overcapaciteit en kunnen ze de productiviteit 
nog een beetje opjagen met slimmer gebruik van 
internet en mobiel werken. Maar op een gegeven 
moment, bij de onvermijdelijke toenemende 
vraag naar capaciteit, is ook hier de rek eruit en 
moeten ze wel nieuwe mensen zoeken. Dit wordt 
op een krapper wordende arbeidsmarkt voor hen 
nog bemoeilijkt door de sterk aanwezige cultuur in 
familiebedrijven, waarin het nauw luistert of mede-
werkers hierin passen. Wij komen veel in dat soort 
bedrijven. Maar er komt dus straks een generatie 
werkers op de vloer die echt andere dingen willen. 
Participeren, meedenken, eigen verantwoordelijk-
heid, leren ontwikkelen en zich verbinden aan orga-
nisaties die waarde toevoegen aan de samenleving 
(making meaning in plaats van making money), 
maar dit allemaal niet levenslang.“

Samenwerking en netwerken
“Naast een veranderende arbeidsmarkt en het 
inspelen op de wensen van nieuwe generaties, 
wil je je huidige vaste mensen fi t en inzetbaar 
houden en zorgen dat ze hun kennis goed kunnen 
verbinden aan de ‘jonge honden’ die binnenkomen. 
Ga daar als ondernemer maar aanstaan.”
Uitdaging, ontwikkeling bieden en samenwerken 
zijn daarbij toverwoorden. Petra: “Veel onderne-
mers zoeken samenwerking in hun eigen keten 
en met klanten. Dat verandert ook het werk. Zo 
ontstaat wendbaarheid, fl exibiliteit en houd je de 
organisaties levendig. Als je in staat bent dat goed 
neer te zetten, kan je met een gerust gevoel de 
toekomst in. Ik vraag me wel af hoeveel onder-
nemers daar nu echt mee bezig zijn. We hebben 
dat in ons netwerk getest. Iedereen wist dat ze 
in 2020 niet meer vaste mensen in dienst gingen 
nemen. Maar op de vraag ‘heb je dan meer fl exi-
bele mensen en hoe ziet dat er dan uit?’ hadden 
ze nog geen duidelijk beeld. Maar in de tussentijd 
verandert er van alles. Die vertaling naar de orga-
nisatie wordt nog een hele kluif. Houd daarom je 
mensen betrokken, faciliteer ze om te doen waar ze 
goed in zijn, geef hen voldoende randvoorwaarden 

om het met elkaar samen te doen. En kijk naar 
buiten. Hoe ziet je wereld eruit? Hoe kan ik met 
andere partijen samenwerken?”

Wet Werk en zekerheid
“Je kan je afvragen of die wet ideaal is in deze tijd 
waarin een vast dienstverband minder wenselijk is 
en je als ondernemer veel meer fl exibiliteit wilt. 
Tegelijkertijd, met een groei van zzp’ers en fl exi-
bele contracten, ontkom je er ook maatschappe-
lijk niet aan om daarvoor een betere basis neer te 
leggen. Dat is ook het oogpunt van de wet. Vast 
wordt meer fl ex en fl ex wordt meer vast. Daar heb 
je tijd voor nodig om dat als ondernemer goed in 
te regelen. Het wordt veel diffuser, je krijgt veel 
meer vast, fl ex en zzp die binnen één organisatie 
met elkaar samenwerken.”
Zelf ben ik al drie jaar bezig met het geven van 
trainingen en advies over het nieuwe arbeids- 
en ontslagrecht. Want ondernemers lopen tegen 
allerlei vragen aan. Ze moeten het er maar alle-
maal bijdoen en gaan niet zo makkelijk en snel 
de wet uitpluizen. Daar krijgen we dan ook veel 
vragen over.”

Sommige ondernemers bellen met de vraag ‘Hoe 
kan ik nu nog van mensen af?’ “Zelf ben ik er voor 
om het bij ontslag niet op de rechter aan te laten 
komen. Ga als ondernemer regelmatig het gesprek 
aan met je medewerkers. Op het moment dat jij 
inschat dat het op termijn niet meer past, heb je 
niks aan korte termijn. Dat zie ik als werkgevers 
hier komen als het al is misgegaan of iemand is 
uitgevallen. Als jij tijdig en open in gesprek gaat 
met iemand, dan kom je er altijd uit. Tenzij je er 
samen een puinhoop van hebt gemaakt, dan heb 
je een boze werknemer die zich aan iedere stro-
halm vasthoudt.” 
Investeren in scholing is een must. “Dat is echt 
geen overbodige luxe. Door de nieuwe wet snijd 
je jezelf in de vingers als je bij ontslag niet aantoont 
dat je er alles aan gedaan hebt om mensen op 
de arbeidsmarkt of in je eigen organisatie te 
herplaatsen. Mijn advies: Staar je niet blind op de 
wet en wat daarin is veranderd, maar zorg ervoor 
dat je het hr-beleid - waaronder opleidingen - goed 
op orde hebt. Spreek regelmatig met je mensen, 
zorg voor managers die de verbinding op de werk-
vloer voor elkaar kunnen krijgen en zoek daar, als 
je er zelf niet uitkomt, hulp bij. Want in een snel 
veranderende wereld kom je straks als ondernemer 
meer in situaties waarin je andere partijen nodig 
hebt om adequaat in te spelen op het verande-
rende speelveld.”

“Sta jezelf toe om af en toe een onderhoudsbeurt 
in je bedrijf uit te laten voeren. Hoe staat mijn 
personeelsbeleid ervoor? Hoe ga ik om met mijn 
mensen? Doe ik dat ad hoc of structureel? Ik gun 
iedereen zo’n check. Dat kan zoveel geld besparen, 
rust geven in de tent en je bedrijf verder helpen. 
Investeringen die je doet in goed HR-beleid en 
advies haal je er gewoon weer uit. Dat levert veel 
meer op dan doormodderen. Houd daarom op om 
over wet- en regelgeving te klagen.”
www.intouchhrm.nl
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In een tijd van ‘flexibel’ gaat Intro Personeel 
juist graag verder. Het tien jaar bestaande 
bedrijf werkt vanuit zes vestigingen in de 
regio aan het samenbrengen van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt. Intro Personeel 
presenteert zich in de markt als ‘bruggen-
bouwer’ en ‘specialist in vaste banen’. “Wij 
focussen op duurzame relaties met lokale 
ondernemers”, aldus Arjan Verhoeven van 
de Krimpense vestiging aan de Korf 55. 

Intro Personeel bemiddelt werkzoekenden van 
verschillende niveaus naar verschillende functies: 
van mensen met een waardevolle vakopleiding 
tot hbo’ers en universitair geschoolden. In de loop 
van de jaren is Intro Personeel uitgegroeid tot een 
bekend gezicht in de techniek, GWW, metaal, logis-
tiek, bouw en industrie. Schoolverlaters die op zoek 
zijn naar een baan en daarnaast willen leren, gaan 
via Intro Personeel in een BBL-traject (beroepsbege-
leidende leerweg) aan de slag. De filosofie van het 
bedrijf is dat ervaring een kwaliteit is waar zuinig 

mee moet worden omgegaan. Ook kandidaten die 
al vele jaren hebben meegedraaid in het arbeids-
proces en op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, 
zijn bij Intro Personeel van harte welkom.

Perspectief bieden
Arjan Verhoeven is vestigingsmanager van de Krim-
pense vestiging. Samen met drie collega’s werkt hij 
iedere dag als ‘bemiddelaar met een missie’ aan 
een match tussen kandidaat en opdrachtgever. Hij 
doet dat nu vijf jaar: “Het mooie van dit werk is dat 
je mensen verder kunt helpen. Perspectief bieden. 
Wij zoeken bedrijven die goed zijn voor hun werk-
nemers en waar een kandidaat zijn talent tot zijn 
recht kan laten komen. 
Veel bemiddelingsbureaus in de regio zijn vooral 
actief in de flexibele markt. Ze richten zich bijvoor-
beeld op bedrijven die ‘een paar dagen omhoog 
zitten’ of op het opvangen van ‘piek en ziek’. Arjan: 
“Wij richten ons op duurzaamheid. Aan de ene kant 
zien we het belang van een opdrachtgever om 
flexibele krachten in te huren, aan de andere kant 

onderkennen we het belang van de werknemer 
om perspectief op zekerheid te hebben. Dat is een 
interessant speelveld.” Hij legt de term ‘bruggen-
bouwers’ uit: “Een brug sla je voor langere termijn. 
Dat is onze core business.” 

Bekend gezicht in de techniek
In de loop van de jaren is Intro Personeel een 
bekend gezicht in de techniek geworden. Arjan: 
“Techniek is een breed begrip. Onze bemiddelaars 
hebben vaak een technische achtergrond. Dat is een 
groot voordeel. We merken dat onze opdrachtge-
vers het prettig vinden als we kunnen meedenken 
in hun tak van sport. Stel: een bedrijf zoekt een 
lasser, dan stellen wij direct de vraag waarin die 
gespecialiseerd moet zijn. Het maakt nogal een 
verschil of een kandidaat als constructielasser of 
als lasser in de scheepsbouw heeft gewerkt. Op 
dat punt kunnen we een verschil maken. Ik merk 
dat we daarvoor steeds weer worden gewaardeerd 
door onze opdrachtgevers.”

De arbeidsmarkt is sterk in beweging. De 
wetgever beweegt even hard mee. Dit jaar 
heeft vooral de Wet werk en zekerheid het 
nodige op de schop genomen. Zoals ont-
slagrecht, de ketenregeling en de omgang 
met vast en flexibel personeel. Zijn die ver-
anderingen voor ondernemers een vloek 
of een zegen? Dat zal voor een groot deel 
nog moeten blijken. In ieder geval zitten 
er wel een paar addertjes onder het gras. 
Bij Draadgevers, business-partner van Intro 
Personeel, weten ze daar wel raad mee.

“Kenmerkend voor het arbeidsrecht is dat miljoenen 
mensen daarmee te maken hebben. Dat gaat in 
heel veel gevallen goed. Werknemers en werkge-
vers kunnen meestal prima met elkaar opschieten. 
Maar als er op dat gebied een probleem is, heb je 
vaak de poppen aan het dansen. Dan is het heel 
mooi om met behulp van het wettelijke systeem 
oplossingen te vinden voor concrete situaties. De 
uitdaging is om een oplossing voor te stellen die 
voor beide partijen acceptabel is, omdat dat meestal 
het beste werkt. Het ontslag van de werknemer 
kan ook een oplossing zijn. Dat is meestal niet het 
makkelijkste, maar soms voor beide partijen wel 
het beste”, aldus Douwe de Haan, arbeidsjurist bij 
Draadgevers. 
Hij biedt arbeidsrechtelijke advisering aan werk-

gevers en werknemers. Binnen het arbeidsrecht is 
hij gespecialiseerd in flexibele arbeid. Douwe komt 
daardoor regelmatig over de vloer bij Intro Perso-
neel. Hij geeft zowel advies over de toepassing van 
de cao voor uitzendkrachten als over andere uiteen-
lopende vraagstukken. 

Voetangels en klemmen
Wat zijn voor werkgevers de belangrijkste voet-
angels en klemmen bij de recente wetgeving en 
regels? “De arbeidsmarkt is nu heel dynamisch en 
verandert sterk. Het arbeidsrecht verandert net zo 
sterk mee. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe Wet 
werk en zekerheid. Veel wijzigingen zijn daarin nog 
wel te overzien. Zoals de aanzegverplichting bij 
een tijdelijke arbeidsovereenkomst van langer dan 
6 maanden. Ook het feit dat in een contract van 
6 maanden of korter geen proeftijd opgenomen 
mag worden, is bij de meeste werkgevers al wel 
bekend. De nieuwe regel dat in een overeenkomst 
voor bepaalde tijd in beginsel geen concurrentiebe-
ding meer mag worden opgenomen, is nog niet tot 
iedere werkgever doorgedrongen. Als werkgever 
is het van belang om op de hoogte te zijn van 
de nieuwe wetgeving. Anders hang je natuurlijk 
vroeg of laat.” 
Een van de grootse wijzigingen in het arbeidsrecht 
heeft volgens Douwe te maken met de ketenre-
geling. Daardoor mag je als werkgever sinds 1 juli 

2015 binnen twee jaar maximaal drie contracten 
voor bepaalde tijd aanbieden. “Wanneer die elkaar 
opvolgen met tussenpozen van zes maanden of 
minder, behoren die tot dezelfde ‘keten’ en kan 
daarna alleen een vast contract worden aange-
boden.”
Een andere grote wijziging is de transitievergoe-
ding. Douwe: “De kantonrechterformule is in prin-
cipe afgeschaft. De transitievergoeding geldt in 
beginsel voor iedereen. Als een arbeidsverhouding 
van twee jaar of langer op initiatief van de werk-
gever eindigt, heeft een werknemer recht op de 
transitievergoeding. Wanneer de werkgever die niet 
uit eigener beweging meegeeft, moet de werk-
nemer binnen 3 maanden na het einde van de 
arbeidsovereenkomst een procedure aanspannen 
bij de kantonrechter. Als de werknemer ook maar 
één dag te laat is, krijgt hij geen cent meer. Dat is 
een harde vervaltermijn.”

Ook in het ontslagrecht hebben grote wijzigingen 
plaatsgevonden. De ontslagroutes zijn volgens 
Douwe overzichtelijker geworden en loopt. Vanaf 
1 juli kan een werkgever voor een ontslag wegens 
langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseco-
nomische redenen alleen nog bij het UWV terecht. 
“Alle overige zaken gaan via de kantonrechter. De 
criteria voor ontslag zijn veel strenger geworden. 
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Krimpen aan den IJssel

maatwerk in drukwerk

Meer informatie of 
een virtuele rondleiding?

Kijk op rhijnspoor.nl

Dichtbij metrostation  ‘Capelsebrug’ 

Voldoende parkeergelegenheid

Goede bereikbaarheid, dichtbij A16

Licht, ruim en duurzaam 

Nog 1 volledige 
kantoorvilla beschikbaar!

Diverse verdiepingen te huur.



Persoonlijke benadering
Vaak komen werkzoekenden bij Intro Personeel 
binnen via hun eigen netwerk of via een vaca-
ture op internet. Zo iemand heeft dan zelf nog niet 
ervaren hoe Intro Personeel te werk gaat. Arjan: 
“We zijn geen dozenschuivers, zoals intercedenten 
soms een beetje oneerbiedig worden genoemd. 
Iedere intake met een kandidaat verloopt zorg-
vuldig. Soms duurt zo’n gesprek een half uur, maar 
het komt ook voor dat je twee uur met iemand 
in gesprek bent. Het is belangrijk om de tijd voor 
iemand te nemen. Door oprechte interesse leer 
je over de persoonlijkheid en ontdek je waar de 
kracht van een kandidaat ligt. Een opdrachtgever 
plukt uiteindelijk de vruchten van een zorgvuldig 
wervingsproces.” 

Flexibele schil als kweekvijver 
Met de dreun van de economische crisis in het 
achterhoofd, zijn veel bedrijven huiverig om vast 
personeel aan te nemen. Ze kijken liever de kat 
uit de boom. “We begrijpen dat heel goed”, merkt 
Arjan op. “De wereld van nu verandert in een razend 
tempo. Het kan er van de ene op de andere dag 
anders uit zien. Het is belangrijk dat een bedrijf mee 
kan ademen met de ontwikkelingen in de markt. 
Je moet snel kunnen op- en afschalen als het om 
personeel gaat. Wij zitten graag als sparringpartner 
aan tafel bij ondernemers en denken mee in oplos-
singen. Soms is het beter om een werknemer eerst 
een periode via een flexibele constructie te laten 
werken. Op die manier kun je als opdrachtgever 
zien wat voor vlees je in de kuip hebt. Werknemer 

en opdrachtgever kunnen zo toewerken naar een 
dienstverband. Dat is onze ambitie.”

Vooruitzichten arbeidsmarkt 
Het economische tij in de techniek is een stuk 
gunstiger geworden. De vraag naar goede krachten 
is groot. “Wij zien dat veel bedrijven het moei-
lijk hebben in de zoektocht naar goed perso-
neel”, merkt Arjan op. Hoe de arbeidsmarkt zich 
de komende jaren ontwikkelt? “Onze verwachting 
is dat de vraag naar goede krachten alleen maar 
zal groeien, de zoektocht naar de juiste persoon 
op de juiste plek wordt er niet eenvoudiger op.” 
Intro Personeel vindt het belangrijk om haar werk-
nemers ook iets te bieden in hun ontwikkeling. 
“Als jongeren zich willen ontplooien, steken we 
in op trajecten waarin zij tegelijk kunnen leren én 
werken. De wil om door te leren, zegt ook iets over 
de mentaliteit van zo’n kandidaat. Ondernemers zijn 
daar vaak van gecharmeerd.”
www.intropersoneel.nl 

Dat dringt nog niet echt door bij werkgevers. Mijn 
verwachting is dat er veel zaken bij de kanton-
rechter stranden omdat het dossier onvoldoende 
is. Dat leidt ertoe dat werkgever en werknemer 
tot elkaar veroordeeld blijven. Een lastige situatie.”

Vloek of zegen? 
Zijn de nieuwe ontslagregels voor ondernemers 
een vloek of een zegen? “Dat ligt genuanceerder”, 
aldus Douwe. “Als je nu iemand via de rechter 
ontslaat, word je niet meer geconfronteerd met die 
dure kantonrechterformule. Dan betaal je voortaan 
grofweg maximaal een derde daarvan en geldt in 
beginsel een maximum van 75.000 euro. Dat is 
te overzien, maar als je gewend was werknemers 
zonder ontslagvergoeding via het UWV te ontslaan, 
dan betaal je nu wel die transitievergoeding. Dat 
wordt dus duurder.” 
De transitievergoeding is bedoeld als overbrugging 
van werk naar werk. Dat geldt ook voor een zieke 
werknemer die na twee jaar kan worden ontslagen. 
Sommige werkgevers proberen daar nu onderuit 
te komen, door een zieke in dienst te houden en 
ervan uit te gaan dat die nooit meer terugkeert 
op de werkvloer. Die werkgevers nemen een flink 
risico vindt de arbeidsjurist. “Wat als de werknemer 
wel beter wordt? Dan moet je hem werk bieden 
en in ieder geval zijn salaris doorbetalen. Stel dat 
die werknemer vervolgens na twee maanden weer 
ziek wordt. Dan begint de termijn van 2 jaar loon-
doorbetaling opnieuw. Ik zou deze werkwijze niet 
zomaar adviseren.”

Aanpak schijnconstructies
Op 1 juli is nog een andere wet ingetreden: de Wet 
aanpak schijnconstructies. Die zorgt ervoor dat ‘de 
gehele keten’ verantwoordelijk is voor de betaling 
van het juiste uurloon uit de cao. “Stel dat iemand 
voor een klus van een onderaannemer niet zijn 
juiste loon krijgt van de uitzendorganisatie, dan kan 
die werknemer aankloppen bij iedereen in de keten 
om toch zijn volledige salaris te krijgen. Dus ook bij 
de onderaannemer of hoofdopdrachtgever. Daarom 
adviseer ik contractueel vast te leggen dat alle 
partijen waarmee wordt samengewerkt zich aan 
de cao’s houden. Je hoort op dit moment nog niet 
zoveel over deze nieuwe wet, maar ik verwacht dat 
dit bij aanbestedingen wel gaat spelen. Een onder-
nemer wil immers geen claim krijgen van indivi-
duele werknemers die bij andere partijen voor hem 
werken.”
Douwe merkt dat veel MKB-ondernemers niet precies 
weten hoe bij de Wet werk en zekerheid de vork in 
de steel zit. “Dat is best gevaarlijk. Voor onwetend-
heid heeft een kantonrechter geen begrip. Ook niet 
bij een nieuwe wet. Als je niet precies weet hoe het 
zit, is het verstandig je goed te laten adviseren of om 
samen te werken met partners die wel goed op de 
hoogte zijn. Wij krijgen veel vragen over het precies 
toepassen van het nieuwe arbeidsrecht. Dat begint 
eigenlijk al bij het opstellen van een arbeidsovereen-
komst. Als je voor iemand die in november begint 
een model uit de kast haalt van een werknemer die 
in 2014 is begonnen, heb je een probleem. Er staan 
altijd dingen in die je niet meer kunt afspreken. Een 

proeftijd blijkt dan bijvoorbeeld niet meer rechts-
geldig te zijn, zodat sowieso het contract gedurende 
de hele looptijd moet uitdienen. Ik raad onderne-
mers aan daar alert op te zijn.” Douwe merkt een 
tendens van ‘het zal zo’n vaart niet lopen’. “Maar als 
het een keer mis gaat, gaat het goed mis. Wij zien 
nog zoveel dossiers langskomen waarin zaken niet 
goed zijn geregeld. Het is een kwestie van fatsoen 
en goed werkgeverschap dat je je zaakjes op orde 
hebt. Dat kost soms geld, maar problemen achteraf 
zijn altijd vervelender en duurder.”

Payrolling
Payrolling is erg in trek. ‘De verantwoordelijkheid 
voor werkgeverschap uit handen geven is begrijpe-
lijk in een economisch zware tijd. Het lijkt erop dat 
het nu beter gaat en dat payrolling minder nodig 
is.” Bovendien zitten er volgens Douwe mogelijke 
adders onder het gras. “In veel gevallen wordt 
gebruik gemaakt van een uitzend-cao. Het is de 
vraag of dat straks nog kan. De Hoge Raad spreekt 
zich daar in het najaar over uit. Dat wordt best span-
nend voor ondernemers. Tegelijkertijd komt er een 
wetsvoorstel waarin de rechtspositie van payroll-
werknemers gelijk wordt aan die van vast perso-
neel bij de opdrachtgever. Het gaat dan bijvoorbeeld 
over een gelijke pensioenregeling en het toekennen 
van vakantiedagen. De mogelijkheid om een inge-
leende medewerker makkelijker te ontslaan dan een 
reguliere werknemer is begin dit jaar al geschrapt. 
Ondernemers die nu een gepayrollde werknemer 
bij hen aan het werk zetten, lopen dus het risico dat 
de constructie wordt afgekeurd. Dan is de vraag bij 
wie de werknemer echt in dienst is. Het zou zomaar 
kunnen dat je daardoor iemand op de loonlijst hebt 
staan zonder dat je daar zelf van op de hoogte bent. 
En dat wil je niet.”
www.draadgevers.nl
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Leo Hille werd in 2015 Capels Ondernemer 
van het Jaar. Met Trans Lion groeide de gebo-
ren Schiedammer en 57-jarige inwoner van 
Capelle in 15 jaar uit tot een ondernemer die 
op de arbeidsmarkt met vier business-onder-
delen van alles in huis heeft: van e-learning 
tot re-integratie en van ziekteverzuim tot 
outplacement. ‘Een no-nonsense bedrijf met 
een Rotterdamse mentaliteit, dat problema-
tiek van langdurig ziekteverzuim aanvoelt 
en ondernemers in een business-to-business 
markt ondersteunt.”

Zijn bedrijfsmotto: ‘De toekomst is niet te voorspellen 
en markten veranderen snel.’ Leo: “Dat daagt de 
ondernemer en zijn mensen uit. Niet iedereen is 
daar dan ook geschikt voor. Je moet alles willen en 
kunnen doen om te overleven. En de verantwoor-
delijkheid aankunnen om voor tien tot 30 man de 

boel draaiende te houden. Als je als werkgever niet 
goed acteert, dossier verwaarloost, heb je al snel 
een probleem. We merken dat een mkb-er verstand 
heeft van zijn vak, maar hij moet tegenwoordig bijna 
verstand hebben van alles. En dan is het niet vreemd 
dat ondernemers fouten maken.“

Steeds strenger
Trans Lion is als HRM-bedrijf vooral actief in het 
begeleiden van langdurig zieke werknemers voor 
de Wet verbetering poortwachter. In samenwer-
king met zusterbedrijf Poortwachtersloket houdt 
Leo Hille met 22 mensen de vinger aan de pols 
van het totale traject van langdurig ziekteverzuim. 
”Een langdurig zieke is voor iedere organisatie een 
vervelende zaak. Voor de werknemer en voor de 
werkgever.” Er moet twee jaar salaris worden door-
betaald en re-integratie verplichtingen worden inge-
vuld. In het zogenaamde 1e spoor keert de mede-
werker terug naar eigen functie of andere werkplek. 
Kan dit niet dan wordt het in het 2e spoor zoeken 
naar een functie bij een andere werkgever. Onze 
adviseurs inventariseren op basis van gegevens 
van bedrijfsarts en arbeidsdeskundigen daarvoor de 
mogelijkheden. Wij kunnen beide sporen begeleiden 
en kijken goed waar het UWV op beoordeelt, want 
dat wordt steeds strenger.”Zijn ondernemerschap is 
volgens hem vooral ‘luisteren naar wat de klanten 
willen, constant nieuwe kansen zien en vertalen 
naar producten diensten, tegen reële tarieven’. “Wij 
ontzorgen ondernemers en zorgen dat hun dossiers 
aan de eisen voldoen van het UWV. Trans Lion kan 
bedrijven ook helpen met werving en selectie, 
personeelsbegeleiding en outplacement. Kortom 
totale HRM-dienstverlening onder één dak.”

Meer werk in transport en logistiek
Leo leerde het klappen van de zweep in de logis-
tiek en transportsector. Voordat hij zijn eerste stap 
als ondernemer zette, werkte Leo ruim 20 jaar bij 
bedrijven en organisaties in vervoer en logistiek. 
Zoals werkgeversorganisatie EVO. Hij was daar 
onder andere medeverantwoordelijk voor lande-
lijke vervoersopleidingen en zat in het bestuur van 
het CCV, onderdeel van het CBR. 
“In 2010 was acht op onze tien klanten actief in de 
transport. Nu is dat tien procent. Want onze klan-
tenkring is veel breder geworden: van kindercrèche 
tot advocatenkantoren.” Hij heeft nog steeds veel 
affiniteit met de sector. “Ik denk dat in daarin de 
komende tijd veel werk is voor magazijnmedewer-
kers en chauffeurs. Ga maar na: er komen nu steeds 
meer schepen met 18.0000 containers, die laden 
en lossen hier ongeveer de helft. Dat moet allemaal 
worden uitgepakt, het liefst zo dicht mogelijk bij de 
haven. Je ziet een hele corridor ontstaan langs de 
A15. En er komt meer werk voor vervoerders. Ook 

er komt in toenemende mate value added logis-
tics, zoals het insteken van gebruiksaanwijzingen 
en afmonteren van onderdelen.” 

Doorzettingsvermogen
De jury van de Capelse ondernemersprijs noemt 
hem een opvallende verschijning. “Niet in de 
laatste plaats om zijn optimisme en doorzettings-
vermogen. Ondanks tegenslagen, onder andere 
door de veranderde rol van het UWV is hij er in 
geslaagd een succesvolle onderneming neer te 
zetten, zich onderscheidend met een flexibele 
aanpak, waarmee die landelijk klanten aan zich 
weet te binden”, 
Door bezuinigingen in de begeleiding van WW- 
en WAO-kandidaten trok UWV in 2009 bij hem de 
stekker eruit. “Ik had daar negen man op zitten 
en veel uitkeringsgerechtigden in een traject. Dat 
was een fors deel van de omzet. Toen werden 
de banken wel een beetje zenuwachtig. Gelukkig 
groeiden mijn andere business-onderdelen, waar-
door ik kon overleven.” Zo is zijn Poortwachterloket 
vanaf 2009 uitgegroeid tot arbodienstdienstver-
lener op gebied van ziekteverzuim.“

“We zeggen ook weleens nee, al komt dat niet veel 
voor. Als een adviseur ziet dat wat hij moet doen 
niet helemaal netjes is, dan praten we daarover. En 
natuurlijk: ook met verzuim van een werknemer is 
fraude te plegen. Als we dat idee krijgen, stoppen 
we meteen. Bijna 70 procent van onze opdrachten 
komt via verzekeraars binnen. Als we zouden 
meewerken aan trajecten die frauduleus zouden 
zijn voor het UWV en de verzekeringsbedrijven 
krijgen daar lucht van, dan kan je het wel vergeten. 
Daar beginnen we niet aan. Wat we wel doen, is 
werkgevers wijzen op de mogelijkheden die er zijn 
in de wetgeving en consequenties daarvan.” 

Maatwerk in 300 titels
In 2005 begon Leo uitgeverij Ondile met lesma-
teriaal voor opleidingen transport en logistiek. 
Hij heeft 23 roc’s en 4 vmbo-scholen als klant. 
“In de commerciële opleidersmarkt, bijvoorbeeld 
rijscholen, zitten we ook. Zoals in heftruck, intern 
transport en nascholing van vrachtwagenchauf-
feurs. We maken hier maatwerk, hebben onge-
veer 300 titels in 1600 varianten te gebruiken door 
de klant. “Om dit verder uit te bouwen is Leo met 
een zoon het productiebedrijf FLO (Flexibel Learning 
Online) begonnen met een e-learning productie-
onderneming. “We zijn een echt familiebedrijf. Mijn 
zoons zitten er nu alle drie in, en mijn vrouw doet 
een stuk administratie. Mijn belangrijkste drive is 
dit bedrijf goed neerzetten. En er liggen nog veel 
kansen om dat verder uit te bouwen.”
www.translion.nl
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Veel meer dan een copyshop. Niet voor 
niets draagt MultiCopy tegenwoordig als 
ondertitel ‘The Communication Company’. 
Pouria Taghavi, commercieel directeur van 
MultiCopy Capelle/Rotterdam Oost is mee-
gegroeid met het wereldwijde merk en de 
wensen van zijn klanten. Van Copyshop naar 
fullservice Communication Company. En van 
direct marketing tot bedrijfskleding. 

Waren het eerst nog vaak scholieren en studenten, 
nu heeft MultiCopy |The Communication Company 
in Nederland ruim 55.000 mkb’ers als klant. Die 
hebben allemaal behoefte aan goede communi-
catie. “Dus wij drukken, bedenken en ontwerpen 
voor hen oplossingen. Ik wil dan ook graag de 
communicatieondersteuner zijn van bedrijven 
en organisaties in de regio Capelle a/d IJssel en 
Rotterdam Oost,” verwoordt de Capelse onder-
nemer zijn zakelijke ambitie. 

Oplossingen bedenken
Pouria is geboren in het huidige Iran en spreekt 
zelf liever over Perzië. Hij kwam op zijn tiende 
met zijn familie naar Nederland. “Met hen ben 
ik 16 jaar geleden hier heel klein begonnen aan 
de Hoofdweg. Ik deed daar vooral eerst zaken op 
technisch vlak.” Pouria is technisch geschoold en 
werkte eerder als marketeer voordat hij in ‘de zaak 
kwam. “Zeven jaar geleden sloeg de crisis toe. 
Maar ook toen durfden we toch al grote ambities 
te hebben: zoals alles grafisch kunnen leveren en 
een klant helemaal ontzorgen. We wilden graag 
communicatieoplossingen bedenken.“ MultiCopy | 
The Communication Company is een onderneming 
voor bedrijven die hun communicatie slimmer, 
efficiënter, completer, mooier en effectiever willen 
laten maken. “Net als de levensgrote giraf op ons 
pand die zijn nek uitsteekt zoals burgemeester 
Koen toen zei, doen we dat ook graag. Om voor 
een ondernemer de beste totaaloplossing te reali-
seren. Waarmee die zijn doel bereikt. Het liefst snel, 
opvallend en resultaatgericht. Dat is mijn ambitie 
als ondernemer en die van ons wereldwijde merk.”

Veel klappen gekregen
En jezelf verbinden met een eigen visie, doelstel-
ling en strategie is volgens hem essentieel bij het 
kunnen ondernemen. In vette en magere jaren. 
“Wij zitten natuurlijk in een moeilijke branche, die 
veel klappen heeft gekregen. Onder andere door 
de digitalisering en de crisis. De wereld is veran-
derd, maar toch zijn we verder gegroeid. Dat kan 
alleen als je visie en strategie als ondernemer dicht 
bij je persoonlijkheid liggen. Als die niet dicht bij 
jezelf staan, kan je minder makkelijk tegenslagen 
het hoofd bieden. Want het gaat niet om wat voor 
product je hebt of verkoopt, maar vooral om het 
gevoel wat je als ondernemer hebt, hoe je anderen 
kan inspireren en hoe je dat koppelt aan de ontwik-
keling van een bedrijf. Dus niet alleen in artikelen 
en producten denken, maar meedenken en zoveel 
mogelijk bijdragen aan het resultaat van het bedrijf 
van een klant. Dat geeft voldoening. Het moet leuk 
zijn om met ons zaken te doen. Voor mij is dat 
is de basis vanaf het begin geweest. Die koers 

hebben we doorgezet. We zijn nu een full-service 
grafisch bedrijf en communicatieoplosser. Dat is de 
belangrijkste transitie die we hebben ontwikkeld 
en doorgevoerd. We drukken en printen digitaal en 
in offset. Dat blijven we doen. Maar we bedenken 
ook geïntegreerde communicatieoplossingen, 
ontwerpen opvallende communicatiemiddelen en 
we personaliseren communicatie voor bedrijven 
en zelfstandigen. We ontwikkelen crossmediacam-
pagnes, integreren ‘sign met design’. We maken 
persoonlijke direct mailings, websites, promo-
tionele campagnes en meer.” Zoals het printen 
van bouwtekeningen, posters, vlaggen en zelfs 
complete beursstands. Ook voor promotionele arti-
kelen of crossmedia communicatie draait Pouria 
met zijn mensen zijn hand niet om.

Deel van grote familie
MultiCopy is met meer dan duizend zelfstandige 
vestigingen ‘s werelds grootste netwerk van grafi-
sche en communicatiebedrijven. En biedt volgens 
Pouria met een modern franchiseconcept veel zelf-
standig ondernemerschap en ondersteuning, advies 
en inkoopvoordeel. Pouria: “We zijn onderdeel van 
een wereldwijd merk maar zijn honderd procent 
verantwoordelijk voor het bedrijf, We maken deel 
uit van een grote familie die er voor elkaar is.” Er 
staat een team achter dat meer dan 45 jaar ervaring 
heeft op het gebied van sales, marketing en allerlei 

andere operationele zaken. Om alle kennis over 
maketingcommunicatie te delen met onze klanten 
heeft MultiCopy een eigen communicatiemagazine 
genaamd m4, dat met een oplage van 200.000 stuks 
het grootste zakenblad van Nederland is.”

Eigentijds zakendoen
Ruim een jaar geleden verhuisde Pouria naar een 
nieuw pand aan de Dalkruidbaan 1. Burgemeester 
Frank Koen van Capelle a/d IJssel opende toen offi-
cieel zijn nieuwe zaak. Pouria: “De verhuizing naar 
Capelle Trade Centre was een bewuste keuze. Juist 
nu de crisis ten einde loopt, is er weer ruimte om 
te ondernemen. Dan zoek je een omgeving die 
gericht is op eigentijds zakendoen, op succes en 
een omgeving met gelijkgestemde ondernemers 
die verder willen in en met Capelle aan den IJssel.” 

Want al heeft hij ook internationaal klanten (‘vorige 
week nog visitekaartjes naar Canada en Singapore’) 
wil Pouria graag laten zien wat er bij lokale onder-
nemers kan. Hij zet zich met zijn team iedere dag 
in om lokale ondernemers te inspireren en ze te 
laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied 
van marketingcommunicatie. Zijn pand heeft twee 
showrooms om klanten te inspireren. ”Iedereen is 
dan ook van harte welkom in onze inspiratieruimte 
op de Dalkruidbaan.
www.multicopy.nl/capelle
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Pouria Taghavi, MultiCopy Capelle

Van Copyshop naar 
Communication Company



Kamers vanaf €169,- per maand |
KANTOOR & WERKRUIMTES | WWW.ONDERNEMERSHUIS.INFO
VOOR VERGADEREN/TRAININGEN EN FLEXWERKEN | WWW.FLEXLOUNGE.NL 

inclusief
servicekosten

KANSRIJK & FLEXIBEL ONDERNEMEN IN HET KLOPPEND HART VAN CAPELLE XL
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Kijk uit!
Als u schade aan uw auto heeft opgelopen, valt er weinig te lachen. 

Om het leed te verzachten kunt u naar Van As Autoschade komen. 

Bij ons kunt u rekenen op een klantgerichte, efficiënte en uiterst 

professionele behandeling van uw autoschade. Wij brengen uw auto 

weer in topvorm op weg, zodat u alle reden heeft om weer te lachen.

dordrecht capelle aan den ijssel barendrecht sliedrecht



De afgelopen tien jaar is het aandeel wer-
kenden met een flexibele arbeidsrelatie 
in Nederland toegenomen van 15 procent 
(2004) tot 22 procent (2014). Het aandeel 
zzp’ers steeg in diezelfde periode van 8 naar 
12 procent.

De publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse 
Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering’ geeft 
een gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen op 
het gebied van flexibilisering. In Nederland is het 
aandeel werknemers met een tijdelijk contract de 
laatste tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste 
andere Europese landen. Nederland staat nu in 
de top drie van landen in de EU-15, achter Spanje 
en Portugal. In ons land zijn er echter aanzien-
lijke regionale verschillen in flexibele arbeid. Deze 
verschillen hangen samen met de mate van verste-
delijking: in de grote steden is het aantal flexwer-
kers het grootst. Van de werknemers die een flex-
contract krijgen, heeft na drie jaar ruim één derde 
een vaste baan. Werknemers in Utrecht, Noord-
Brabant en Gelderland hebben een grotere kans 
op vast werk dan werknemers in andere provincies.

Meer werknemers met twee of meer 
banen
Het aandeel werknemers met twee of meer banen 
– in loondienst en/of als zelfstandige – is toege-
nomen van 6% in 2004 naar 8% in 2014. Werk-
nemers die meerdere banen combineren vanuit 
een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling of 
afwisseling, zijn tevredener, meer bevlogen en 
beter inzetbaar dan werknemers met één baan. 
Werknemers die banen combineren uit pure finan-
ciële noodzaak hebben daarentegen vaker burn-
outverschijnselen, zijn minder tevreden, minder 
bevlogen en zijn minder goed inzetbaar dan 
werkenden die één baan hebben.

Innovatieve bedrijven gaan beter om 
met flexwerkers
Bedrijven met veel flexwerkers zijn niet innova-
tiever dan bedrijven met veel vaste krachten. Werk-
gevers die flexwerkers ontwikkelmogelijkheden en 
uitdaging bieden en zorgen voor opname van flex-
werkers in de bedrijfscultuur blijken wel innova-
tiever te zijn dan werkgevers die dat niet doen.
‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De 
focus flexibilisering’ is een gezamenlijke publicatie 
van het CBS en TNO. Het boek bevat daarnaast ook 
bijdragen van auteurs van Reflect (Tilburg Univer-
sity), Utrecht School of Economics (Universiteit 
Utrecht), Ecorys, WSI Hans-Böckler-Stiftung en de 
Vrije Universiteit van Amsterdam.
www.monitorarbeid.tno.nl

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatrege-
len op vier terreinen. Het verandert de rechts-
positie van flexwerkers, verder is het ontslag-
recht gewijzigd en gaat de WW op de schop. 
Werkgevers zijn bovendien verplicht om te 
investeren in hun medewerkers met scholing. 

Ondernemers en HR-professionals krijgen in 2015 
met grote veranderingen te maken. Dat begon al 
op 1 januari met de Werkkostenregeling en de 
nieuwe flexregels in de Wet werk en Zekerheid. 
Op 1 juli van dit jaar zijn daar nog ingrijpende wijzi-
gingen in het ontslagrecht bijgekomen.

Opvallende wijzigingen 
Het meest in het oog vallend, zijn de wijzigingen in 
flexcontracten, waarbij nieuwe regels gelden voor 
het afsluiten van tijdelijke contracten. Bijvoorbeeld 
het aanzeggen aan het eind van het dienstverband 
en het verbod op proeftijd bij korte contracten. 
Maar ook de Werkkostenregeling en het gewijzigde 
Ontslagrecht (vanaf 1 juli 2015) worden ingrijpend 
gewijzigd. Vanzelfsprekend is ook het Model perso-
neelshandboek aangepast op alle wijzigingen voor 
2015. De regels voor flexwerken en de ketenbena-
dering worden aangescherpt, het ontslagrecht gaat 
op de helling, de WW wordt beperkt en veel meer 

ingericht op de terugkeer naar werk. Verder zijn de 
sociale partners (net als vroeger) weer medeverant-
woordelijk worden voor de uitvoering van de WW.

Grote en groeiende flexibele schil  
Bijna elk bedrijf van enige omvang werkt met een 
combinatie van vaste medewerkers, aangevuld 
met een ‘flexibele schil’. Maar die flexibele schil 
is in Nederland de afgelopen decennia veel sneller 
gegroeid dan in andere landen. Vooral het aandeel 
zzp’ers en werknemers met een tijdelijk contract is 
gestegen. Tegelijk is de kans dat een werknemer 
met een tijdelijk contract binnen een jaar een vast 
contract krijgt, het afgelopen decennium gedaald. 
Mensen blijven daardoor langer vastzitten in de 
flexibele schil. Ook werken nu meer mensen in 
een payrollconstructie, die nog onbekend was bij 
de invoering van de flexwet. De invoering van de 
flexmaatregelen ging in delen in op 1 januari 2015 
en 1 juli 2015. 

Rode boekje geeft antwoord
Het Rode Boekje van Tempo Team is een handzaam 
boekje met antwoorden op de 300 meest gestelde 
vragen over personeel. Dit jaar met een speciaal 
katern Wet werk en zekerheid. 
www.tempo-team.nl

Om de hoge werkloosheid onder ouderen 
tegen te gaan, moet worden gesneden in 
de vele leeftijdsvoordelen voor ouderen die 
zijn opgenomen in cao’s, stelt het Centraal 
Planbureau (CPB).

Bijvoorbeeld seniorendagen maken hen volgens het 
CPB te duur voor werkgevers, Ook de relatief hoge 
lonen, leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen 
en pensioenkosten maken 50-plussers duurder. 
Ook hebben ouderen vaak allerlei ‘ontziemaatre-
gelen’ in cao’s, die hen extra rechten of minder 
plichten geven. Werkgevers zijn hierdoor terug-
houdend met het in dienst te nemen van oudere 
werklozen. Er wordt beleid gevoerd hier verande-

ring in te brengen, maar meer fundamentele herzie-
ningen zijn noodzakelijk, aldus het CPB. Die denkt 
dan aan ‘’een werkloosheidsuitkering die daalt met 
de werkloosheidsduur, ontslagbescherming die 
minder afhangt van de lengte van het arbeids-
contract en minder leeftijdsafhankelijke arrange-
menten in cao’s’’. De hoge langdurige werkloos-
heid onder ouderen is een structureel probleem,. 
Vóór de aanvang van de crisis was al sprake van 
een stijging. In de nasleep daarvan kampt Neder-
land met 270.000 mensen die langer dan een jaar 
werkloos zijn. Daaronder bevinden zich opvallend 
veel ouderen. Die verliezen niet vaker hun baan, 
maar áls zij werkloos raken, is de kans op langdurige 
werkloosheid bijna dubbel zo groot als gemiddeld.
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CBS en tnO
Sterke toename 
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Wijzigingen flexwerken  
Wet Werk en Zekerheid

Ouderen nog te duur





The internet of things, big data, robotisering. 
Door nieuwe technologie sneuvelen banen, 
maar er komen ook nieuwe bij. Waar ont-
staan nieuwe beroepen in 2025? Een speci-
ale e-book uitgave van Intermediar uit mei 
2015 over onze toekomstige arbeidsmarkt, 
blikt alvast vooruit. 

Zo ontstaan banen en bedrijven die alles te maken 
hebben met ‘big data’, de enorme sets data die we 
met z’n allen opslaan en uitwisselen via internet. 
Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt 
aan de Universiteit van Tilburg, zijn dat de banen 
van de nabije toekomst. “Er komen beroepen 
waarbij mensen de commerciële toepassing van al 
die gegevens uitzoeken, of de data gebruiken voor 
wetenschappelijk onderzoek. Er zijn ook beveiligers 
nodig voor al die gegevens.”

Uit de nieuwe technologie vloeien beroepen voort 
als datavisualiseerder, data-ingenieurs en data 

change agents; mensen die met de inzichten uit 
data organisaties veranderen. Inspelend op die 
vraag, zetten de universiteiten van Tilburg en Eind-
hoven in 2016 samen een ‘graduate school’ op met 
onder andere een masteropleiding Data Science.5.

Beroepen rond robotisering
“Alles wat routine en gestandaardiseerd is, kan 
gedaan worden door robots”, aldus Henk Volberda, 
hoogleraar strategisch management en onderne-
mingsbeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 
en wetenschappelijk directeur van INSCOPE: 
Research for Innovation. “Ik zie zelfrijdende taxi’s 
voor me zonder chauffeurs en ondergrondse afval-
verwerkingssystemen zonder vuilnismannen. Staal-
fabriek 247TailorSteel in de Achterhoek werkt nu al 
bijna zonder mensen. Ook de professional is niet 
meer heilig. Een advocaat voegt wat toe aan een 
stroom documenten, maar zijn of haar analyse kan 
ook deels worden geautomatiseerd. De accountant 
wordt vervangen door de digicountant. De accoun-

tant zelf krijgt een meer adviserende rol, in plaats 
van controle op de cijfers. Tegelijkertijd hebben we 
meer robotmonteurs nodig en soft- ware engineers 
die robots programmeren.”

Behoefte aan contact
Er is tussen alle technologie juist ook behoefte aan 
menselijk contact. Patrick van der Duin signaleert 
dat ook. Hij is universitair docent aan de TU Delft 
en lector bij de Fontys Academy for Creative Indu-
stries en houdt zich bezig met toekomstonderzoek 
en innovatiemanagement. “Masseurs op het werk? 
Vroeger raar, nu heel normaal. Technologische 
veranderingen gebeuren niet in een vacuüm, er 
horen sociale ontwikkelingen bij. Er zullen mensen 
nodig zijn die de ethiek in de gaten houden. Willen 
we wat we kunnen? Terwijl het vroeger ging om 
de vraag: kunnen we wat we willen?”

Banen als wegwijzers
Zo komen er volgens arbeidsmarktdeskundigen 
banen voor mensen die anderen wegwijs maken 
in de zorg. “Zorgadviseurs en -makelaars, inter-
mediairs die voor je uitzoeken welke behandeling 
het beste voor je is, waar je die kan krijgen en 
tegen welke prijs”, zegt Wilthagen. Zijn Utrechtse 
collega en arbeidseconoom Joop Schippers ziet veel 
toekomst voor ‘banen in wellness, vooral gericht 
op ouderen’. 
Henk Volberda verwacht ook een gouden toekomst 
voor sportcoaches en trainers. “Als de haven-
arbeider of bouwvakker de hele dag achter een 
joystick zit, zal zijn behoefte aan beweging alleen 
maar toenemen. Dat geldt ook voor andere geau-
tomatiseerde beroepen.”

Zowel Wilthagen, van der Duin en Volberda zien 
rondom milieu, energie en duurzaamheid de 
komende jaren ook allerlei nieuwe beroepen 
ontstaan. Zoals CO2-consultant, recyclingadviseur, 
watermakelaar, duurzaamheidsadviseur en experts 
op het gebied van uitstoot en energiebesparing. 

Is ‘beroep’ achterhaald?
Hoewel we uren kunnen doorfilosoferen over 
toekomstige beroepen, is het denken in beroepen 
zelf misschien wel achterhaald, aldus Wilthagen. “Je 
blijft niet je hele leven hetzelfde vak uitoefenen. 
Een beroep wordt vervangen door klussen, taken, 
vaardig- heden. Het is belangrijk dat je je niet in 
één richting ontwikkelt, anders pas je later niet 
meer bij de vraag op de arbeidsmarkt.”

Bron: Intermediar magazine, 
De Toekomst van Werk, uitgave voorjaar 2015. 
Deze is als e-book gratis te downloaden op 
www.intermediar.nl/magazine.
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Het aantal werkende vrouwen 
nam de afgelopen tien jaar sterker 
toe dan het aantal werkende man-
nen. Dat meldt het CBS (Centraal 
Bureau voor de Statistiek).

Het tweede kwartaal van 2015 telde 
de werkzame beroepsbevolking 
ruim 3,8 miljoen vrouwen tegen 3,4 
miljoen in 2005. Er waren 4,5 miljoen 
mannen aan het werk, tegen 4,4 
miljoen tien jaar geleden. Vorig jaar 
dook het aantal werkende vrouwen 
even onder de 3,8 miljoen. Het afge-
lopen jaar was de toename weer 
relatief sterk, waardoor hun aantal 
weer ruim daarboven uitkwam. Wel 
werkt driekwart van hen in deel-
tijd. Bij de mannen is dat een kwart. 
Er waren in het tweede kwartaal 
84 duizend meer vrouwen en 24 
duizend meer mannen werkzaam 

dan in hetzelfde kwartaal in 2014.
Ten opzichte van 2005 kwamen er 
462 duizend werkende vrouwen van 
45 tot 75 jaar bij. Voor een deel komt 
dit omdat er steeds meer 45-plussers 
zijn en men nu vaker tot op hogere 
leeftijd blijft werken en de arbeids-
participatie dus toeneemt. Het aantal 
werkenden of werklozen in de bevol-
king (bruto arbeidsparticipatie) bij 
vrouwen van 45 tot 75 jaar is toege-
nomen tot iets meer dan de helft. Bij 
mannen nam de bruto arbeidspartici-
patie minder sterk toe, maar is met 
twee op de drie nog steeds een stuk 
hoger. Door de vergrijzing krimpt juist 
het aantal mensen van 25 tot 45 jaar 
met betaald werk. Bij vrouwen was de 
afname minder sterk dan bij mannen. 
Tot en met 2008 nam de arbeidsparti-
cipatie en het aantal werkenden onder 
25-45-jarigen nog toe.

Het herstel van de werkgelegen-
heid heeft zich in het tweede 
kwartaal verder doorgezet. De 
toename van de werkgelegen-
heid leunt vooral op uitzend-
krachten.

Het aantal banen nam met 19.000 
toe tot 9,9 miljoen en het aantal 
vacatures steeg met 6.000 tot 
131.000 stuks. Volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) is 
er nu al vijf kwartalen op rij sprake 
van banengroei. In totaal kwamen er 
die periode bijna 100.000 arbeids-
plaatsen bij. In de twee jaar daarvoor 
gingen er echter ruim 150.000 banen 
verloren, waardoor het totaal nu toch 
nog altijd lager ligt dan in 2011.
De toename van de werkgelegenheid 
leunt vooral op uitzendkrachten. Bij 
uitzendbureaus kwamen er afgelopen 
kwartaal 18.000 werkplekken bij. In 

een jaar tijd is het aantal banen in 
deze branche wel met 63.000 toege-
nomen, oftewel ruim 10 procent. 
Ook in de handel, het vervoer en de 
horeca is sprake van een gestage 
werkgelegenheidsgroei. In ongeveer 
de helft van de bedrijfstakken liep het 
aantal banen nog wel terug. Zoals in 
de zorg 
Het aantal vacatures neemt volgens 
het CBS nu al twee jaar op rij toe. 
Wat hier opvalt is dat er eind juni wel 
5.000 vacatures waren in de bouw. 
Dat is het hoogste aantal sinds het 
derde kwartaal van 2011. 
Het statistiekbureau maakte eerder 
al bekend dat de werkloosheid in 
juni uitkwam op 6,9 procent van de 
beroepsbevolking. Volgens het CBS 
zaten er afgelopen kwartaal onge-
veer 617.000 mensen werkloos thuis, 
17.000 minder dan in het eerste 
kwartaal.   Bron: ANP  

De werkgelegenheidsgroei 
wordt in 2015 naar verwach-
ting bijna volledig door het MKB 
gerealiseerd. Het aantal wer-
kenden neemt daar dit jaar toe 
met bijna 50.000. Dit blijkt uit 
recente prognoses van Panteia in 
opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken. 

De groei van de werkgelegenheid 
is een gevolg van de afzetgroei in 
het mkb in 2015 van 2,7 procent. In 
2016 versnelt de werkgelegenheids-
groei bij mkb-ondernemers tot ruim 
70.000 werkenden, bij een voort-
gaande afzetgroei van 2,8 procent. 
In het kleinbedrijf tot 10 werkenden 
groeit de werkgelegenheid het 
snelst. Hier neemt die toe met 25.000 
werkenden, waarvan 15.000 zelfstan-
digen. Bedrijven van 10 tot 50 werk-
nemers dragen met 15.000 extra 
werkenden eveneens flink bij aan de 
werkgelegenheidsgroei. Middelgrote 

bedrijven van 50 tot 250 werknemers 
realiseren dit jaar een werkgelegen-
heidsgroei van 10.000 werkenden. 
Eenzelfde aantal geldt voor het groot-
bedrijf. Hiermee neemt dit jaar de 
totale werkgelegenheid bij bedrijven 
toe met 60.000 werkenden.

In 2016 volgt een versnelling van 
de werkgelegenheidsgroei in het 
mkb tot ruim 70.000 werkenden. 
Bedrijven hebben bij het aantrekken 
van de economie eerst nog even 
gewacht met het aantrekken van 
werknemers. Een voortgaande afzet-
groei zet bedrijven er toe aan meer 
werkenden aan te trekken. Hierbij 
zal in 2016 de werkgelegenheid 
voor iets minder dan 40.000 mensen 
worden gerealiseerd in het kleinbe-
drijf (tot 10 werkenden), waarvan 
20.000 zelfstandigen. In het groot-
bedrijf (meer dan 250 werkenden) 
neemt de werkgelegenheid dan toe 
met 20.000. 

De Nederlandse economie groeit 
dit en volgend jaar met res-
pectievelijk 2,0% en 2,4%. Het 
herstel houdt aan ondanks een 
lagere gasproductie. Dit wordt 
volgend jaar ondersteund door 
de aangekondigde lastenver-
lichting van 5 miljard euro. De 
werkloosheid daalt volgend jaar 
naar 6,7% en het overheidste-
kort naar 1,5% bbp.

Dit blijkt uit de voorlopige raming van 
het Centraal Planbureau (CPB) voor 
de ontwerpbegroting en het belas-
tingplan van 2016, die op Prinsjesdag 
zijn gepresenteerd.
De voor Nederland relevante wereld-
handel wordt gedragen door robuuste 
groei in Europa en de Verenigde 

Staten. Naar verwachting herstelt de 
groei van de relevante wereldhandel 
zich in de rest van dit en volgend jaar 
en komt deze uit op 2,8% in 2015 en 
5,4% in 2016.  
De binnenlandse bestedingen zijn 
ook belangrijk voor de groei van 
de Nederlandse economie. De 
consumptie van huishoudens profi-
teert van de groei van de reële lonen 
en de extra lastenverlichting in 2016. 
Met de aantrekkende economie 
neemt ook de werkgelegenheid dit 
en volgend jaar toe. Zo groeit de 
werkgelegenheid in de marktsector 
in 2015 met 1,0% en in 2016 met 
1,3%. De werkloosheid daalt naar 
620.000 dit jaar en 600.000 personen 
volgend jaar. De inflatie in Nederland 
neemt volgend jaar toe tot 1,1%.
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Het Bruto ZZP Product (bzp) 
bedraagt 62,5 miljard euro. 
Daarmee is de economie van 
1.008.000 actieve ZZP’ers (CBS, 
mei 2015) met een gemid-
delde jaaromzet van 60.994,50 
euro, goed voor 9,4 procent van 
het bruto binnenlands product 
(bbp), dat vorig jaar 662,8 mil-
jard euro bedroeg. Dat blijkt uit 
onderzoek van ZZP Barometer in 
samenwerking met IT-Staffing.

De zzp’er verdient gemiddeld 68,18 
euro per uur en zijn gemiddelde jaar-

winst is 36.960,74. Hij draait jaarlijks 
894,6 te factureren uren, waarmee 
hij voor 48,9% facturabel is. De zelf-
standige heeft de ambitie zijn uurta-
rief (+8,2%), omzet (+14,8%), winst 
(+24,9%) en aantal facturabele uren 
(+6,1%) te laten stijgen. Het uurtarief 
van de mannelijke zzp’er ligt bijna tien 
procent hoger dan dat van zijn vrou-
welijke collega. Daarentegen werken 
vrouwen veel minder facturabele uren 
dan mannelijke zelfstandigen (-26,3%). 
Bij starters is opvallend dat zij vaak een 
te hoog uurtarief kiezen, want dit daalt 
na het eerste jaar (-3,9%). 

Het Werkplein IJsselgemeenten 
werkt samen met de Stichting 
InnovatieBanen. Die lanceert 
een nieuw en innovatief banen-
plan. Bij een InnovatieBaan 
draait het om het scheppen van 
economische groei door de inzet 
van werkzoekenden.

Niet door hen te begeleiden naar 
bestaande vacatures, maar door 
hen te ondersteunen bij het creëren 
van hun eigen baan. Een werkzoe-
kende biedt zijn kennis, vaardig-
heden, kwaliteiten en ideeën aan 
bij zijn ideale werkgever. Vanuit de 
overtuiging dat hij of zij toegevoegde 
waarde kan leveren aan het bedrijf 
en zich in korte tijd onmisbaar kan 
maken.
Zo dragen die bij aan innovatie 
wanneer een bedrijf daar zelf de 
middelen niet voor heeft, worden er 
werkprocessen (of activiteiten) uitge-
voerd en ontwikkeld die anders op 
de plank blijven liggen, en helpen 

we gemotiveerde en getalenteerde 
mensen aan het werk bij een bedrijf 
waar zij echt op hun plek zitten. 

Want als werkgever wil je kwaliteit in 
huis, mensen die wat toevoegen. Als 
partner van innovatieBanen stelt een 
ondernemer zich open voor getalen-
teerde werkzoekenden die voor zijn 
bedrijf een businesscase ontwikkelen. 
Voor 250 euro per jaar kunnen onder-
nemers aangeven dat goede ideeën, 
specialistische kennis of een interes-
sant netwerk waarmee zij hun busi-
ness kunnen uitbreiden van harte 
welkom zijn. Lukt het daadwerkelijk 
het bedrijf te laten groeien, kosten 
te besparen of een ander resultaat 
te behalen en ga je met de kandi-
daat in zee? Dan pas wordt er een 
kleine vergoeding van de onder-
nemer gevraagd.

Meer informatie over de details en 
aanmelding als bedrijf op www.inno-
vatiebanen.nl.

De vraag naar krediet door mid-
delgrote en kleine bedrijven 
(mkb) is in het tweede kwartaal 
voor het eerst in ruim zes jaar 
niet gedaald. Dat meldde De 
Nederlandsche Bank (DNB) eind 
juli op basis van een rondvraag 
bij banken.

Die zien daarbij voor het eerst sinds 
begin 2009 een stabilisering van de 
kredietvraag in het mkb, in plaats van 
een daling. Voor het huidige kwar-

taal verwacht de meerderheid van 
de banken een toename van de 
vraag naar leningen bij de kleinere 
bedrijven. De acceptatiecriteria zijn 
voor het verstrekken van leningen 
aan kleine en middelgrote bedrijven 
zijn overigens niet veranderd: 
banken zijn min of meer even streng 
gebleven. Onder grote bedrijven nam 
de vraag naar krediet vorig kwartaal 
opnieuw toe. Die ontwikkeling is al 
sinds begin vorig jaar zichtbaar.
Bron: ANP/Z24

Uit een enquête onder tien-
duizend zzp’ers in de zakelijke 
dienstverlening bleek hun aantal 
opdrachten in het tweede kwar-
taal met 30 procent toegenomen. 
Dat meldt ZP Facts, een uitgave 
van bemiddelingsbureau Headfirst 
en de Universiteit van Tilburg. 

ZP Facts constateert ook dat het 
aantal zzp’ers dat zich meldt voor een 
opdracht kleiner wordt. “Dat zou erop 
kunnen wijzen dat er minder profes-
sionals beschikbaar zijn in de markt, 
wat impliceert dat meer zelfstandige 
professionals aan het werk zijn op dit 
moment”, aldus de onderzoekers.

Sommige mkb-ondernemers ver-
mijden volgens De Volkskrant de 
uitbetaling van een transitiever-
goeding aan een zieke werkne-
mer. Als die na twee jaar mag 
worden ontslagen, houden ze 
hem gewoon in dienst. Zonder 
loon te betalen. De werknemer 
ontvangt wel een WIA-uitkering.

De krant noemt ondernemers die 
gewoon geen geld hebben voor de 
transitievergoeding. Zij vinden die 
na het twee jaar lang doorbetalen 
van de zieke werknemer onterecht. 
De werkgever neemt de gok dat de 
betrokken werknemer alsnog zelf een 
andere baan vindt en ontslag neemt. 
In dat geval hoeft hij geen transitie-
vergoeding te betalen.
Het UWV plaatst vraagtekens bij de 
praktijk, maar zegt dat sommige 
juristen dit adviseren aan onder-
nemers. De combi is op zich niet 
verboden.Het UWV verstrekt gewoon 
de WIA-uitkering na de twee jaar 
ziekte. Het is aan de betrokken 
werknemer om op te geven of hij 
nog inkomsten heeft uit een dienst-
verband. 
Het UWV wijst wel op de risico’s voor 
werkgevers: de werknemer kan, als 

deze alsnog beter wordt, zijn werk-
plek weer opeisen. Een ander risico 
is dat bij een eventuele nieuwe reor-
ganisatie de werknemer gewoon zijn 
rechten behoudt. In theorie kan daar-
door een gezonde werkende collega 
eerder ontslagen worden dan de 
‘slapende’ werknemer. 
Arbeidsrechtspecialist Lars Coumans 
van Pellicaan Advocaten vraagt zich 
ook af of het aanhouden van het 
dienstverband wel zo handig is. “Het 
kan als een boemerang bij je terug-
komen.” Hij wijst erop dat als de 
werknemer enkele jaren later alsnog 
moet vertrekken, de transitievergoe-
ding ook weer hoger is opgelopen. 
En in het extreme geval dat de zieke 
‘slapende’ werknemer overlijdt, heeft 
een werkgever ook nog bijzondere 
verplichtingen.
Volgens Coumans is het in dienst 
houden van zo’n zieke werknemer 
hooguit denkbaar als je er zeker van 
bent dat die zeer binnenkort alsnog 
beter wordt en weer inzetbaar is. Hij 
denkt dat werkgever en werknemer 
heel goed met elkaar een ‘vaststel-
lingsovereenkomst’ kunnen afsluiten 
-een ontslag met wederzijds goed-
vinden- waardoor je alsnog zo’n tran-
sitievergoeding vermijdt.
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Zzp’er goed voor bijna tien 
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Daling kredietverlening banken 
mkb voorbij

meer opdrachten zzp’ers 
zakelijke dienstverlening

transitievergoeding omzeild 



Actuele besluiten, Europese aanbestedingen en
nieuwsberichten, speciaal geselecteerd voor
ondernemend Capelle, treft u aan op:
www.capelleaandenijssel.nl.
 
Nieuwsbrief ontvangen?
Meldt u dan via de website, onder de kop ‘over 
Capelle’, aan voor één van onze nieuwsbrieven.
 
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.

Om met eigen ogen te kunnen zien wat er de 
laatste jaren allemaal tot stand is gebracht op 
bedrijventerrein Hoofdweg, hebben de raads-
leden op dinsdagavond 1 september een wan-
deling door het gebied gemaakt.

Naast de raadsleden waren ook ondernemers in het 
gebied en vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-
Holland en de Stadsregio Rotterdam, als subsidiege-
vers, uitgenodigd. De avond startte met een inloop 
bij Sizo In– en Outdoorsigning. Daar werden de geno-
digden ontvangen met een uitstekend, door Ladage 
Events verzorgd, maal en was er gelegenheid om de 
productiefaciliteiten van Sizo te bekijken.

Hans Zevenbergen en commissievoorzitter Micle 
Jaliens openden de avond, waarna wethouder Eric 
Faassen het Certificaat ‘Keurmerk Veilig Ondernemen 
Continu Samenwerken’ kreeg uitgereikt. In 2015 is 
door de goede samenwerking tussen de onderne-
mers, verenigd in de BIZ CapelleXL, de brandweer, 
de politie, de particuliere beveiliging en de gemeente 
voor de 3e maal op rij dit certificaat voor schoon, heel 
en veilig ontvangen.

Vervolgens werd een promotiefilm van de BIZ Capel-
leXL getoond en werd aan de hand van enkele dia’s 
de genodigden een voorproefje gegeven van wat zij 
te zien zouden krijgen. Het bestuur van de BIZ Capel-
leXL greep deze gelegenheid aan om alle geno-
digden er van te overtuigen dat de BIZ het nodige 
gepresteerd heeft in de afgelopen jaren en dat er 
nog veel op de rol staat voor de komende jaren. 
De BIZ moet dus vanaf 2016 (dan is er een nieuwe 
draagvlakpeiling onder ondernemers) worden voort-
gezet. 

Tijdens de wandeling gaven de projectleider en de 
parkmanager uitleg over de verrichte werkzaam-
heden, de moeilijkheden die daarbij soms over-
wonnen moesten worden, maar vooral ook over 
het enthousiasme dat dit project gaandeweg bij 
de betrokken ondernemers heeft losgemaakt. Het 
vak waar het Ondernemershuis en veel woon-
winkels zijn gevestigd, wordt de komende jaren 
aangepakt. De voorbereidingen hiervoor zijn in 
volle gang. Daar hopen we over een paar jaar een 
net zo geslaagde wandeling als die op 1 september 
te kunnen maken.
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De gemeente en ondernemers praten maan-
dag 5 oktober 2015 verder over de vernieu-
wing van het Capelse centrumgebied. Dit is 
een vervolg op de bijeenkomst van afgelopen 
13 mei. Daaruit bleek een grote behoefte aan 
meer levendigheid en beleving in het stads-
hart. De ondernemers en de gemeente hebben 
afgesproken in een goede samenwerking con-
crete resultaten te gaan boeken. Op 5 oktober 
maken de partijen daarmee een start.

In het Capelse centrumgebied vinden nu en in de 
komende jaren ingrijpende ontwikkelingen plaats. 
Wereldhave vernieuwt De Koperwiek, RET het 
metrostation Capelle Centrum en de gemeente 
onder meer het Stadsplein, bedrijventerrein 
De Mient en complex De Hoven II. Volgens alle 
betrokken partijen is dit hèt moment om ambi-
ties te realiseren. Het Capelse college wil bouwen, 
partners als Wereldhave en RET willen investeren, 
de woningmarkt trekt aan en wekelijks melden 
ontwikkelaars zich bij de gemeente met plannen.

Concrete resultaten
De geplande vernieuwingen in het Capelse centrum 
zijn geen doel op zich, maar een middel om meer 
beleving te creëren. En om de bereikbaarheid van 
het centrum en de parkeervoorzieningen te verbe-

teren. Tijdens de volgende bijeenkomst praat de 
gemeente de ondernemers kort bij over de actuele 
ontwikkelingen rond alle vernieuwingen. Vervol-
gens bepalen de gemeente en de ondernemers 
op een aantal specifi eke thema’s hoe ze met elkaar 
zichtbare verbeteringen kunnen realiseren. Op de 
agenda staan in ieder geval de bereikbaarheid van 
het centrum en de parkeervoorzieningen.

Gebiedsvisie
De gemeente werkt op dit moment aan de 
gebiedsvisie Centraal Capelle. Daarin beschrijft 
de gemeente de gewenste vernieuwingen in 
het Capelse centrumgebied. Zij heeft die ambi-
ties niet zelfstandig uitgewerkt, maar in nauwe 
samenwerking met bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Het afgelopen 
half jaar hebben honderden mensen meegedacht 
tijdens bijeenkomsten, gesprekken en evene-
menten. Zo hebben wethouders Dick van Sluis 
en Eric Faassen een dag in een speciale kraam 
op de markt gestaan. En in de eerste week van 
de vakantie konden mensen met een kano het 
water op in het park achter het gemeentehuis 
en daar ideeën voor verbeteringen aandragen. 
Tenslotte leveren momenteel ongeveer 800 
volgers goede ideeën aan op de Facebook pagina 
Centraal Capelle.

Vervolgbijeenkomst voor ondernemers 
over het Capelse centrumgebied
datum: maandag 5 oktober a.s.
inloop:  17.30 uur (voor een hapje en 

een drankje wordt gezorgd)
start: 18.00 uur
einde: uiterlijk 20.00 uur
Komt u ook? Stuur dan een e-mail naar 
centraalcapelle@capelleaandenijssel.nl.

Computerproblemen oplossen en hulp bie-
den bij het gebruik. Daarmee is de 17-jarige 
Jordey de Vries uit Rotterdam de winnaar van 
het project ZomerOndernemer Rotterdam 
waaraan 20 jongeren uit onze regio tijdens 
hun zomervakantie meededen. Woensdag 19 
augustus presenteerden ze hun 16 bedrijven 
tijdens de ZomerOndernemersmarkt in het 
Isala Theater in Capelle aan den IJssel.

De jongeren kregen tijdens het project een drie-
daagse training, workshops, een startkapitaaltje 
en zijn bijgestaan door coaches, lokale onderne-
mers en de Rabobank. Terwijl hun vrienden gingen 
zwemmen of vakken vulden bij de supermarkt, 
werkten zij zich in het zweet voor hun eigen droom-
bedrijf. Na de zomervakantie gaat het merendeel 
van de deelnemers door als ondernemer.

Drie sociaal bevlogen winnaars
Een deskundige jury beoordeelde de ZomerOnder-
nemers op hun ontwikkeling tijdens het project, 
hun businessplan en doorzettingsvermogen. Jury-
voorzitter Richard van Deventer van Skycap maakte 
uiteindelijke de uitslag bekend. Na Jordey werden 
Yasmin Wilnis, Charissa Wittenberg runnersup.
In 2015 deden in het hele land rond de 150 
jongeren mee aan het project. De winnaars van de 
acht regio’s strijden op 8 oktober om de titel Beste 
ZomerOndernemer 2015. Jordey zal daar de regio 
Rotterdam vertegenwoordigen.

Doel van het project is ondernemerschap stimu-
leren en jeugdwerkloosheid voorkomen. Het project 
ZomerOndernemer Rotterdam is mogelijk gemaakt 
door de Rabobank Rotterdam, Van Cappellen Stich-
ting, B&P Performance Group, ENC, CCHO, Fonds21, 
lokale gemeenten en vele andere bedrijven. 
www.zomerondernemer.nl

Wilt u als ondernemer Capelse bewonersini-
tiatieven steunen met uw bedrijf? Dat kan via 
www.maakcapelle.nl. Eind februari 2015 werd 
dit platform gelanceerd en inmiddels zijn 36 ini-
tiatieven aangemeld en is er al ruim 7.200 euro 
opgehaald. Negen bewonersinitiatieven kregen 
op die manier voldoende geld binnen om hun 
plannen te kunnen uitvoeren.

Ondernemers en bedrijven uit Capelle spelen een 
belangrijke rol in het mogelijk maken van bewoners-
initiatieven in Capelle. Er zijn talloze voorbeelden 
van Capelse bedrijven die bewoners helpen om hun 
plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld Arie Kok. Die geeft 
organisatoren van initiatieven op Maak Capelle 10% 
korting op de verhuurartikelen, zoals barbecues of 
springkussens. 

Hoe kunt u helpen? 
- initiatieven helpen met promoten;
- een klein bedrag doneren;
-  uzelf, uw personeel of 

uw dienst opgeven als 
 vrijwilliger;

-  middelen beschik-
baar stellen (materiaal, 
 gereedschap,  apparatuur 
of producten);

-  maak Capelle promoten 
(bijvoorbeeld fl yers 
uitdelen, poster ophangen).

Kijk op www.maakcapelle.nl of de Facebookpagina 
voor meer informatie of neem contact op via 
010 30 31 220 of info@maakcapelle.nl.

Surf naar MaakCapelle.nl, het platform voor bewonersinitiatieven 
in Capelle aan den IJssel. Start samen met je buurtgenoten een 
nieuwe initiatief of steun een initiatief van iemand anders. 

Surf naar MaakCapelle.nl, het platform voor bewonersinitiatieven 

Volg ons op    facebook.com/maakcapelle    @maakcapelle
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Droombedrijven 
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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.

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

De arbeidsmarkt anno 2015
Dit nummer van het IJssel Business Magazine gaat over de (sterk veranderende) arbeidsmarkt. Personeel: een 
probleem, een zegen of een noodzakelijk kwaad? Vaak wordt gezegd ‘Ik wens je veel personeel’, een uitdruk-
king die in het verleden met name werd gebruikt in de Joodse en Arabische samenleving. Het betekende zoveel 
als dat personeel gelijk staat aan veel zorgen en veel ellende. Een uitdrukking met een zeer negatieve betekenis, 
waarmee je de ander min of meer geen succes gunt. Maar is dat ook zo? Staat ‘veel personeel’ voor veel zorgen 
en ellende? En is er een noodzaak om veel medewerkers te hebben? Of kan het ook anders en moeten we meer 
voor de ontwikkelingen open staan?

Het (nodig) hebben van veel personeel heeft twee kanten. Of je onderneming is zo succesvol dat je het slechts 
met veel mensen aan kan, of je kan geen ‘juist/passend’ personeel vinden en aan je binden, zodat je constant op 
zoek bent.

De relatie werkgever/werknemer is in de afgelopen decennia fors veranderd. In de verhouding en in de uitvoering, 
maar vooral ook in de interactie. Wie is mijn personeel, wat houdt hen bezig, wat is voor hen belangrijk? Aandacht, 
respect, duidelijkheid, waardering, zijn allemaal aspecten die van steeds groter belang zijn geworden in het huidige 
spel dat zich afspeelt op de arbeidsmarkt. Door hiermee rekening te houden binnen een helder arbeidsvoorwaar-
denklimaat, ontstaat in een open bedrijfscultuur al snel een relatie van betrokkenheid, betrouwbaarheid, loyaliteit, 
motivatie en vermoedelijk ook een laag ziekteverzuim. Dit proces begint direct bij de eerste kennismaking. Daar 
wordt de toon gezet. ‘Never get a second chance to get a first impression’. De huidige passant op de arbeidsmarkt 
hecht waarde aan andere zaken. Zoals meer aandacht voor intermenselijke aspecten, meer aandacht voor vrije 
tijd. Vervolgens vraagt dat een goede communicatie en samenwerking. Het zal een genoegen worden om veel 
personeel te hebben als de bedrijfsontwikkeling daar om vraagt. Want zonder hen gaat u het niet redden. Het komt 
misschien een beetje soft over maar deze aanpak anno 2015 geeft naar mijn mening de grootste kans op succes.
Ik wens u goede zaken in de laatste maanden van 2015, met ‘veel personeel’.

Gert Abma, voorzitter ENC

Ontwrichten of verstoren is de vertaling van dis-
ruptive. Vaak gebruikt in de context van disruptive 
innovation. Een begrip dat ik steeds vaker tegen-
kom in artikelen en presentaties. En het past bij 
wat we zien en ervaren. Namelijk de opkomst van 
partijen die op basis van onconventionele ideeën 
bestaande structuren en markten verstoren. Dat 
vergt continu aanpassen en meeveren om te over-
leven. Niet de regels van het spel veranderen, het 
spel zelf verandert en veel sneller dan we denken. 

De wereld is in staat van opwinding, de geopolitieke 
aardverschuiving is volop aan de gang met alle gevolgen 
van dien, zoals vluchtelingenstromen en oorlogen gefun-
deerd op religie. Grondstoffen zijn niet langer in handen 
van de Europese en Amerikaanse bedrijven, maar 
worden gemonopoliseerd door China, het Midden-Oosten 
en Afrika. De economie, gedomineerd door de finan-
ciële markten, is verre van stabiel. Het drijfzand waarop 
de afspraken over hulp aan Griekenland zijn gebouwd, 
toont wel aan dat we niet af kunnen gaan op de blauwe 
ogen van welke premier of politicus dan ook. We zijn 
driftig op zoek naar de herijking van onze positie in de 
wereld, maar we spelen een achterhoedegevecht als 
we niet uitkijken. 

De noodzaak om te veranderen en deel uit te blijven 
maken van de economie wordt gedreven door onderne-
merschap, waarbij innovatieve ideeën het steeds vaker 
winnen. Het zien van kansen en daarop vervolgens 

acteren, moet wel steeds vaker en sneller. De levens-
cyclus van producten wordt immers ook steeds korter. 
Daarnaast moeten de bakens onder druk van veran-
derende klanteneisen en consumentengedrag worden 
verzet. Zoveel onzekerheden maken het voor de onder-
nemer niet eenvoudig om daarop in te spelen met zijn 
personeelsbeleid.

De flexibilsering van de arbeidsmarkt lijkt dan ook een 
zegen op basis waarvan de organisatie kan worden 
aangepast naar behoefte in kwantiteit en kwaliteit. En 
Nederland zou Nederland niet zijn wanneer er niet van 
alles wettelijk moet worden geregeld. Zeker niet ten 
onrechte want bescherming van werknemers, human 
capital, is een groot goed. Ontwrichting van een dergelijk 
systeem zullen we niet snel laten gebeuren. 

Peter Meulendijk

het nieuwe modewoord: 
disruptive

econom
isch netw

erk Capelle



De komende maanden verzorgt het ENC een 
aantal masterclasses met het doel interac-
tief kennis te delen en van elkaar te leren. 
De Masterclasses worden gegeven door 
leden van het ENC of door sprekers van bui-
ten. Soms komen er specifieke onderwer-
pen aan de orde, zoals op 29 september de 
standaard bedrijfsrapportage (SBR) die moet 
worden gebruikt bij het aanbieden van uw 
bedrijfsgegevens bij de Belastingdienst en de 
banken. Het zullen vooral ontbijt- en lunch-
bijeenkomsten zijn waarvoor u wordt uitge-
nodigd. 

Leiderschap onder vuur
Maar het kan ook een meer algemeen onderwerp 
zij, waardoor een nog breder publiek kan worden 

aangesproken. Als eerste starten we in een reeks 
masterclasses met topspreker. Marco Kroon, drager 
van de Willemsorde die hij kreeg voor moed en 
leiderschap tijdens zijn operaties in Afghanistan. 
Hij is regelmatig te zien als gast in talkshows op 
TV. De majoor spreekt onder andere over: leider-
schap, teamwork, communicatie, loyaliteit en het 
opereren onder extreme omstandigheden. Tijdens 
deze lezing staan vooral de uitgevoerde acties en 
zijn persoonlijke ervaring in bijvoorbeeld Afghani-
stan en Irak centraal. 

Passende locatie bij dit onderwerp
Voor deze bijeenkomst zijn we te gast in de Van 
Ghentkazerne in Rotterdam. Deze unieke locatie zal 
zeker bijdragen aan de kracht van deze bijzondere 
presentatie.

Programma 
17.00 uur  inloop
17.30 uur  welkomstwoord door Gert Abma
17.40 uur   majoor der Mariniers Martin den 

Hartog, Van Ghentkazerne
18.30 uur   introductie Marco Kroon 
18.35 uur   masterclass Marco Kroon
19.15 uur   vragenronde met de zaal
20.00 uur  buffet en napraten/netwerken
21.00 uur  einde
Mis dit niet en meldt u aan op www.enc-capelle.nl
voor deze bijzondere ENC masterclass. Tijdens 
toekomstige masterclasses zullen we boeiende 
sprekers uitnodigen die u als ondernemer inzichten 
geven waar u wijzer van wordt. Kijk op de site voor 
de komende bijeenkomsten en noteer die alvast in 
uw agenda. 

Het ENC bestuur zal worden uitgebreid met 
twee nieuwe bestuursleden. Te weten Pouria 
Taghavi (links), directeur Multicopy Capelle 
en Wilco Koldenhof (rechts) eigenaar van 
MUAC Productions. De komst van nieuwe 
bestuursleden is noodzakelijk omdat Gerard 
Manshanden en Eric-Jan Teunissen hebben 
aangegeven per einde van dit jaar te ver-
trekken. Gerard blijft overigens wel lid van 
het bestuur van het ENC fonds. Waarvan bin-
nenkort de website live gaat. Op deze plaats 
bedanken we beiden voor hun inzet en wen-
sen de nieuwe bestuursleden succes bij hun 
activiteiten
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Uitbreiding bestuur met twee nieuwe leden

Aanmelden voor  
ENC Masterclasses 





Dit artikel is weliswaar geschreven door een 
mens van vlees en bloed, maar dat zal bin-
nenkort niet meer vanzelfsprekend zijn! In 
Amerika zijn al sportverslagen gepubliceerd 
waar geen journalist aan de pas is gekomen. 
Op basis van beeldregistratie wordt auto-
matisch een goed leesbare tekst gemaakt 
en online gepubliceerd. Lezers kunnen deze 
artificiële verslagen niet onderscheiden van 
ambachtelijke producties. Wen er maar aan. 
Over een jaar of tien zal het bovenstaande 
gemeengoed zijn, net zoals vele andere 
banen dan zullen worden uitgevoerd door 
geautomatiseerde collega’s.

Wat betekent dit voor beleggers? Vooral dat oude 
waarden niet meer vanzelfsprekend zijn! Royal 
Dutch Shell, toen beter bekend als Koninklijke Olie, 
was een eeuw lang de hoeksteen van elke effec-
tenportefeuille, maar dat kunnen we deze eeuw 
wel vergeten. Weliswaar liep de beurskoers van 
Shell na de 2e kwartaalcijfers met bijna 5 procent 
op maar dat was vooral het gevolg van de aankon-
diging dat er 6.500 banen worden geschrapt. 

Niet alleen de oliebusiness heeft het lastig, ook de 
producent van jubileumpenningen kan zijn boeltje 
wel inpakken. Jongeren zullen geen baan voor het 
leven meer vinden, simpelweg omdat banen in 
veel kortere tijd veranderen of verdwijnen. Een 
25 jarig jubileum zal een zeldzaamheid worden, 
hoewel de pensioenleeftijd voor onze kinderen 
waarschijnlijk op een royale zeventig jaar zal gaan 
liggen. Zonder jubilea hebben zij dan gemiddeld 
genomen zo’n 50 jaar gewerkt, voor verschillende 
werkgevers. Althans, dat verwachten we nu.

Eigenlijk hebben we nog geen idee hoe de wereld 
er over vijftig jaar zal uitzien, net zoals we ons 
in 1965 geen voorstelling konden maken van de 
wereld van nu. Het waren de beginjaren van de 
Beatles en de Rolling Stones en ook toen dachten 
ouders dat het nooit meer goed zou komen. 

Het is lastig om vooraf de Royal Dutch Shell van 
deze eeuw te bepalen. Google is niet onkwetsbaar 
en Apple heeft weliswaar een hoop geld in kas, 
maar zonder nieuwe ideeën wordt het lastig om 
de koppositie vast te houden. De kans is dus groot 
dat het Bedrijf van de 21e Eeuw een onderneming 
zal worden die nu nog niet bestaat. Om bij het 
thema van dit IJssel Business Magazine te blijven: 
wees voorzichtig met arbeidsintensieve bedrijven. 
Nieuwkomers met minder ballast hebben geen 
last van de Wet van de Remmende Voorsprong. 
Ondernemingen die nu vooruitlopen op hun concur-
renten worden dan ingehaald door start ups die 
hun productie-apparaat direct kunnen inrichten naar 
de allernieuwste ontwikkelingen. Bovendien zal de 
eerdergenoemde automatisering vele banen over-
nemen, dan is het maar beter als je als aandeel-
houder geen dure ontslagrondes hoeft mee te 
financieren.

Wat kunnen beleggers doen om aan te sluiten bij 
bovenstaande ontwikkelingen? Wie deze rubriek 
vaker leest zal weten wat mijn advies is: hun beleg-
gingsportefeuille goed spreiden. Kapitaalkrachtige 
bestaande bedrijven kunnen zichzelf opnieuw 
uitvinden en innovatieve nieuwkomers zullen een 
plekje bemachtigen tussen de hoofdfondsen. 
Veel beleggers richten zich op minder dan tien 
verschillende aandelen, vaak allemaal genoteerd 
op de Nederlandse beurs. Dat zijn er veel te weinig 
en is veel te lokaal om een goede spreiding te 
bewerkstelligen. Beleg dus wereldwijd in geves-
tigde én nieuwe beursgenoteerde bedrijven. Het is 
een oude en beproefde methode, die door veel te 
weinig beleggers wordt gebruikt. Je kunt hiermee 

de risico/rendementsverhouding van je beleg-
gingen spectaculair verbeteren, vooral in onzekere 
tijden! Een goede spreiding bereik je het makke-
lijkste via gespecialiseerde beleggingsfondsen en/
of indextrackers.

Zojuist heeft de spellingscontrole dit artikel nog een 
beetje aangepast. De robot heeft dus toch al een 
stukje meegeschreven… 

Reageren op dit artikel? mail@tielkemeijer.nl.

De informatie in deze column is bedoeld voor 
educatieve doeleinden en geen professioneel 
beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van 
bepaalde beleggingen.
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Hans Tielkemeijer
Directeur Tielkemeijer & Partners 

Vermogensbeheer

telefoon 010 - 204 05 60
mail@tielkemeijer.nl
www.tielkemeijer.nl

twitter @tielkemeijer

De Tip van Hans Tielkemeijer

Geschreven  
door een robot

belegingsaccent



Onlangs weer eens een gesprek gehad met iemand die 
zijn ongenoegen wilde uiten over die onwillige banken. 
Meer in het bijzonder ging het over de weigering van 
zo’n instelling om krediet te verschaffen. En als dat dan al 
verstrekt zou worden, dan zou het ongetwijfeld ook wel 
veel te duur zijn. Doet me denken aan al die commen-
tatoren die exact weten aan te geven wat er mis is met 
derivaten, en bij enig doorvragen niet echt weten wat 
dat nu eigenlijk zijn. Maar dit terzijde. 

Die ‘iemand’ was toevallig een zzp-er en dat is nu ook 
het type ondernemer dat in dit IJBM de nodige aandacht 
krijgt. Laat voorop staan dat de zzp-ers inmiddels een 
substantiële bijdrage aan ons BNP leveren, ik las pas 
meer dan 10%. Ze zijn dus zeer belangrijke en waarde-
volle spelers in onze economie.

De redenen dat iemand besluit om ‘voor zichzelf’ te 
beginnen zijn legio, maar diegenen die besluiten naar de 
KvK te gaan om zich in te schrijven omdat ze bijvoorbeeld 
geen werk (meer) hebben of ergens snelle winst denken 
te kunnen behalen, dragen alles in zich om jammerlijk 
te mislukken. De tijd dat de aanschaf van een busje vol 
met gereedschap voldoende was om als ondernemer 
te beginnen, laat staan te slagen, ligt heel ver achter 
ons. Een uitzichtloze financiële situatie is geen goede 
motivatie om het avontuur aan te gaan. Zzp staat in dat 
geval meestal voor ‘zelfstandige zonder plan’, en dat 
is een garantie voor narigheid. En dat weet men bij de 
bank natuurlijk maar al te goed. 

Een goed doortimmerd en weloverwogen plan is het 
minste wat nodig is om interesse op te wekken bij finan-
ciers. Want laten we wel wezen, het risico en de kosten 
van een mislukking liggen toch voornamelijk bij hen. 
En die lasten liegen er niet om. Een sterk vereenvou-
digd voorbeeld ter illustratie: Stel een bankkrediet van 
100.000 euro gaat de mist in en de bank moet 50.000 
euro afboeken. Bij een rentemarge van 1% ‘verdient 
de bank dus 1.000 euro aan dit krediet. Wanneer de 
helft van het krediet niet terugkomt, moet er dus 50 
nieuwe kredieten van 100.000 euro worden afgesloten 
om de strop goed te maken. En deze nieuwe kredieten 
moeten dan vervolgens ook niet de mist ingaan. Dat is 
niet eenvoudig.

Begrijp me niet verkeerd, banken zijn niet zielig en 
kunnen tegen een stootje, maar als het tij tegenzit zoals 
in de afgelopen jaren, dan kan het heel hard gaan. Zo 
beschouwd is het dus niet vreemd dat er terughoudend 
en behoedzaam naar krediet-vragen gekeken wordt, ook 
al omdat de zorgplicht naar spaarders dat vereist.

Diezelfde spaarders trouwens tonen zich in de informele 
sfeer, zonder tussenkomst van een bank, in toenemende 
mate de financiers van vandaag, maar dat is weer een 
heel ander verhaal.

Ook deze keer niets te melden over het EMK, doe ik 
dus ook niet.

Uw reactie naar info@okkrimpen.nl
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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 samenwerkingsver-
banden sluiten. Wilt u lid worden of meer infor-
matie, 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

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

Het gaat goed met Nederland
Na de zomervakantie blijkt weer eens hoe goed we het in Nederland hebben, velen van ons hebben mooie reizen 
gemaakt, de een nog verder en langer dan de ander. Lange files op de buitenlandse snelwegen en lekker door-
rijden in de Randstad. Heeft de regering nu eindelijk het lek boven en laten we de crisis voorgoed achter ons? Ik 
vraag het me af.

De pensioengerechtigde leeftijd blijft stijgen en de ontslagwet is aangepast. Ondanks dat de ondernemer verplicht 
is na twee jaar een transitievergoeding te betalen bij ontslag en de tijdelijke contracten aan banden zijn gelegd, is 
de toekomst van werknemers zonder vaste aanstelling onzekerder dan ooit. Doordat het risico van overstappen naar 
een andere baan erg groot is, komt er nog steeds weinig verloop en zijn er nog te weinig vacatures. 
Daarnaast heeft de overheid de participatiewet bedacht, op papier een prachtig streven om een ieder een baan in 
het regulier bedrijfsleven te geven. Of is het toch een ordinaire bezuiniging en een extra belasting voor de onderne-
mers? Ik vraag me dan ook werkelijk af of de sociale werkplaatsen zo’n slechte oplossing zijn.

Waar ik me vooral aan stoor is dat een medewerker met een achterstand op de arbeidsmarkt slechts voor een 
bepaalde periode meetelt in de participatiewet. Als de werknemer bevalt en zijn of haar werk goed doet, dan voldoe 
je niet meer aan de regeltjes en is het verstandig afscheid te nemen en een ander aan te nemen. Ik vind dat een 
vreemde -en een niet wenselijke- ontwikkeling. Gelukkig heeft de minister, mevrouw Kleinsma, een aparte reken-
methode ontwikkelt om haar idee een succes te laten worden en zal het wel niet zo’n vaart lopen. 
Al met al, het gaat goed met de BV Nederland. Volgens het CBS minder werklozen, een grotere economische groei 
dan verwacht. Ook goed dat we weer in de file staan (van A naar Beter is goed voor de werkgelegenheid) en de 
beste graadmeter: de vakbonden roepen op tot stakingen. 

Helaas betrap ik mezelf zo net na de vakantie alweer op enig cynisme.

Henk-Jan Collignon, voorzitter OKK

Column Huub Gardien

Geen plan, geen geld

Ondernem
erskring Krim
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Als ondernemer houd ik mij het liefst bezig 
met waar mijn onderneming om draait, staal 
verkopen. Maar zonder ‘onze mensen’ heb-
ben we geen bedrijf. Wanneer er dan nieuwe 
ontwikkelingen zijn op het gebied van arbeid 
en wetgeving vraag ik mij altijd af: ‘okay, en 
wat betekent dit voor mij en hoe kom ik dit 
snel en bondig te weten?’ Daarom interview 
ik voor deze uitgave Gerbrand van Ommen, 
Managing Partner van Bronsonn Recruitment, 
zo ben ik op de hoogte en u als lezer ook!
 
Gerbrand, voor we op de zaken in gaan, 
wil je Bronsonn even kort introduceren?
Bronsonn is gevestigd in Capelle aan de IJssel en 
helpt ondernemers bij het oplossen van perso-
neelsvraagstukken. Dit houdt in het werven en 
selecteren van nieuwe medewerkers, aanbieden 
van assessmentmethodieken, maar ook het onder-
steunen bij het opzetten van een HR Beleid. 

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid, de term 
hoor ik regelmatig voorbij komen maar 
wat zijn voor mij als werkgever de meest 
belangrijke veranderingen?
Dit is lastig in een paar woorden! Er is namelijk erg 
veel gewijzigd door deze nieuwe wet... 

Kun je de vijf belangrijkste veranderingen 
benoemen?
De belangrijkste veranderingen zijn ten eerste ten 
aanzien van de proeftijd wat namelijk niet meer 
mogelijk is bij een half jaar contract. Ten tweede 
de lengte van de contracten voor bepaalde tijd, 
flexwerkers krijgen hierin een sterkere positie en 
worden meer gelijkgesteld aan werknemers met 
een vast contract. Het concurrentiebeding is het 
derde punt en belangrijk om hierover te weten is 
dat het voor nieuwe tijdelijke contracten niet meer 
toegestaan is, met uitzondering van zwaarwegende 
bedrijfs- of dienstbelangen. Hierbij moet de motive-
ring ook in het contract zijn opgenomen! Het vierde 
punt welke ik wil benoemen is het opzeggen van 
een contract en het ontslagrecht, de route wordt 
een keuze uit twee: via het UWV vanwege bedrijfs-
economische redenen of langdurige arbeidsonge-

schiktheid; de andere route is via de kantonrechter. 
De structuur van vergoedingen is ook veranderd.
 
In het nieuws horen we dat de wet 
‘Werk en Zekerheid’ is ontworpen om 
het ontslagrecht sneller en goedkoper te 
maken, geldt dit voor mij als werkgever?
Deels; dit ligt namelijk mede aan de aard van het 
ontslag. De bedoeling is geweest om het ontslag-
recht transparanter te maken. Het resultaat is meer 
duidelijkheid en verantwoordelijkheid voor de werk-
gever. Belangrijke uitkomsten zijn dat de ontslagver-
goeding wordt vervangen door een (gemaximeerde) 
transitievergoeding, de rekensom veranderd 
hiermee dus. Dit betekent over het algemeen meer 
duidelijkheid, maar ook meer verantwoordelijkheid 
voor de werkgever. Belangrijke uitkomsten zijn onder 
andere een gemaximeerde transitievergoeding (een 
nieuw woord voor ontslagvergoeding) van 75.000 
euro. Daarnaast heeft iedere medewerker bij ontslag 
na een minimale periode van twee dienstjaren recht 
op een transitievergoeding, ook bij een contract van 
een bepaalde tijd!

Voor mij als ondernemer is het lastig om te 
beslissen, wanneer doe ik er goed aan iets zelf te 
regelen en wanneer schakel ik ‘experts’ in zoals 
jullie? 
Dat is natuurlijk een vraag die elke ondernemer zelf 
anders invult. De ervaring leert ons dat het voor de 
werkgever beter en efficiënter is om vooraf kennis 
en tips in te winnen, om zo goed een traject in te 
gaan. Uiteraard is het voor ons het meest prettige 
om direct vanaf de start van een traject berokken 
te zijn. Even een telefoontje of een korte afspraak 
met ons kan net het verschil maken om met net 
even wat meer kennis en informatie heel goed op 
weg geholpen te zijn! Vaak geeft dit de werkgever 
genoeg info om in te schatten wat de beste keuze 
is, zelf afhandelen of ons inschakelen. Wij zijn op 
de hoogte van de laatste wijzigingen en weten hoe 
wetgeving geïnterpreteerd dient te worden. 
Voor hele specifieke of complexe zaken werkt Bron-
sonn dan bijvoorbeeld ook samen met gespeciali-
seerde advocaten. Het liefst zien wij onze eigen als 
de ‘middle man’ die bijvoorbeeld een (lange/dure) 
ontslagprocedure kan voorkomen. 
Naast de onderwerpen van de Wet Werk & Zeker-
heid begeleiden wij werkgevers bij het werven en 
selecteren van nieuwe medewerkers en bieden 
ondersteuning bij het verder ontwikkelen van 
personeel om het functioneren te bevorderen. Dit 
vraagt kennis en kunde die vaak niet aanwezig is 
binnen een bedrijf zelf. Uit ervaring weten wij dat 
een goed ingericht HR beleid een positieve invloed 
heeft op het voorkomen van ontslagtrajecten.

Wat is jullie grootste wens voor de 
toekomst.
Om als adviesbureau voor werkgevers een middel-
punt van ondersteuning te blijven binnen de 
complexe wereld van HR. 
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Peter Breedveld  
in gesprek met  
Gerbrand van Ommen 

Wet Werk en Zeker heid in  
de taal van de ondernemer

De traditionele haringparty werd dit jaar opgevrolijkt door het trio ‘Naar de Haaien’.

Haringparty



Op dinsdag 30 juni bracht het college 
van burgemeester en wethouders van 
Krimpen aan den IJssel een bedrijfs-
bezoek aan Machinefabriek Bemach 
Krimpen B.V. De directeur/eigenaar Rik 
Barkey Wolf gaf het college uitleg over 
het bedrijf, dat actief is in de sector 
metaal maritieme maakindustrie en 
gevestigd is in de Stormpolder. Vervol-
gens kregen de leden van het college 
een rondleiding door de fabriekshal 
van 1.250 m².
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Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
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? 

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

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

Liesbeth Pleizier
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beleidsadviseur Economische zaken  
en Duurzaamheid
14 0180 / 06 24 83 71 43
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl

@empleizier

De uitgifte van nieuwe kavels op een bedrij-
venterrein is belangrijk voor het stimuleren 
van economische dynamiek. Nieuwe kavels 
kunnen immers voorzien in de behoefte voor 
bestaande bedrijven om uit te breiden en wek-
ken de interesse van (nieuwe) bedrijven van 
buiten de gemeentegrenzen.

Voor het Stormpoldergebied geldt het EMK-terrein als de 
kans om te vernieuwen en te moderniseren. Met aan 
twee zijden ontsloten door water -de Hollandsche IJssel 
en de Sliksloothaven- biedt het terrein mogelijkheden 
voor het vestigen van nieuwe en bestaande bedrijven in 
de sector van de (maritieme-) maakindustrie.

Bestuursovereenkomst
De plannen voor de herontwikkeling van het zwaar 
vervuilde terrein zijn in een nieuw stadium aan beland. 
Op 12 mei van dit jaar ondertekenden verschillende 
overheidspartijen, waarvan het Rijk en de gemeente 
Krimpen aan den IJssel de belangrijkste waren, een 
bestuursovereenkomst. In deze overeenkomst staan 
afspraken over het saneren en herontwikkelen van het 
EMK-terrein. Hierbij is het de bedoeling dat de Rijks-
overheid zorgt voor het saneren (opruimen) van de 
vervuilde ondergrond en de gemeente zorgt voor de 
uitgifte van (bouwrijpe) kavels.

Intensief traject
Maar voor het zover is moet nog een intensief traject 
worden doorlopen. Het Rijk is inmiddels gestart met 
de voorbereiding van de Europese aanbesteding 
van de sanering. De gemeente Krimpen start begin 
september met de ontwikkeling van een steden-
bouwkundig plan en de noodzakelijke wijzigingen in 
het bestemmingsplan. 

Hoewel er overwegend positief wordt gereageerd 
op de plannen om het EMK-terrein van een verlaten 
asfaltvlakte te transformeren in een levendig en 
groen bedrijventerrein bestaan er met name onder 
omwonenden ook zorgen over hun gezondheid en 
het toekomstige uitzicht. 

Het komende jaar worden inwoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden dan ook intensief betrokken 
bij de planvorming en wijze waarop het terrein in de 
toekomst wordt opgeruimd waarbij de overlast tot 
een minimum zal moeten worden beperkt.

Het proces moet uiteindelijk leiden tot een nieuw 
en duurzaam bedrijventerrein dat een visitekaartje 
voor de gemeente Krimpen kan zijn. Naar verwach-
ting zijn de eerste kavels in de zomer van 2017 
beschikbaar.

College bezoekt Bemach Krimpen B.V.

Ontwikkelingen EMK-terrein 

Van de gem
eente Krim

pen



De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft op 
30 juni een nieuw onderhoudscontract voor 
de openbare ruimte getekend met Den Boer 
Groenprojecten uit Krimpen aan den IJssel. 
Met dit nieuwe integrale contract is een groot 
deel van het onderhoud van de openbare 
ruimte gegund. 

Nieuw is dat Den Boer naast het groenbeheer ook 
het mechanisch vegen, het reinigen van kolken en 
onkruidbestrijding op verharding voor de gemeente 
gaat uitvoeren. Onkruidbestrijding wordt niet langer 
op chemische wijze, maar milieuvriendelijk verricht.

Vastgesteld hoog onderhoudsniveau
Den Boer Groenprojecten heeft de Europese 
aanbesteding voor het integraal onderhoud van 
de gemeente gewonnen op basis van de volgende 

gunningscriteria: kwaliteitsborging, meldingen, 
duurzaamheid, presentatie en prijs. Den Boer had 
in Krimpen al de rotonde Nieuwe Tiendweg/Groe-
nendaal in onderhoud. Den Boer Groenprojecten 
vervult ook een rol op het gebied van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen door verschil-
lende groepen uit de Krimpense samenleving bij 
het onderhoud te betrekken. Dit zijn onder andere 
werkzoekenden, mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, senioren en vrijwilligers.

Contract met Promen
De omvang van het gebied voor het handma-
tige groenonderhoud voor het werkvoorzienings-
schap wordt verder per 1 juli 2015 vergroot. Daar-
door kunnen binnen de gemeente meer mensen 
via Promen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
worden ingezet. Ook met het inzetten van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt aan het 
vastgestelde onderhoudsniveau van het integraal 
onderhoudscontract voldaan. Promen voert al een 
aantal jaar naar tevredenheid het nodige handma-
tige groenonderhoud uit en ruimt het zwerfvuil in 
en rond het centrum van Krimpen aan den IJssel op. 
Met het nieuwe contract onderhoudt Promen naast 
het groen in het centrum ook het groen in de wijken 
Kortland-Noord en Oud-Krimpen. 

Vanaf 1 september 2015 worden in opdracht 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel de 
reistijden van het verkeer gemeten op de 
Algeracorridor. De informatie die beschikbaar 
komt door de metingen, is de input voor de 
informatiepanelen langs de N210 en op de 
Abram van Rijckevorselweg. Voor wegge-
bruikers is het meten van reistijden handig, 
omdat zij op deze manier informatie krijgen 
over actuele reistijd op een bepaald traject. 
De gemeente kan deze informatie gebruiken 
om maatregelen te treffen die de doorstro-
ming op de Algeracorridor verder kan verbe-
teren. 

Welke trajecten worden gemeten?
Op vier trajecten worden de reistijden met behulp 
van bluetoothsensoren gemeten. Het gaat om het 
traject vanaf Capelseplein tot aan de grote kruising 
(C.G. Roosweg/N210/Nieuwe Tiendweg/Indu-
strieweg) en het traject tussen de grote kruising 
en de rotonde bij Carpe Diem. 
Daarnaast wil de gemeente weten wat de reis-
tijden zijn tussen de kruising Groenendaal/Nieuwe 
Tiendweg en de grote kruising. Ook wordt het 
traject tussen de kruising Van der Hoopstraat/Indu-
strieweg en de grote kruising gemeten.

Gemeente opdrachtgever
In een eerder stadium heeft het Ministerie van I&M 
in het kader van het Programma Beter Benutten 
voor een aantal traject-contracten afgesloten met 
bedrijven die apparatuur leveren om reistijden te 
meten. Een aantal daarvan loopt binnenkort af. 
Om snel te kunnen handelen is afgesproken dat de 
gemeente Krimpen aan den IJssel tot 1 maart 2018 
optreedt als opdrachtgever.

Wilt u ook snel inzicht in de manieren waar-
op u geld én het milieu kunt sparen? Weet 
u hoe belastend uw bedrijf voor het milieu 
is? Maak dan ook eens gebruik van de 
Milieubarometer.

Wat is de Milieubarometer? 
De Milieubarometer is een online meetinstrument 
dat de milieuscore, CO²-footprint en bijbehorende 
kosten van uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar 
maakt. U vult uw gegevens over energie, water, 
afval, emissies, transport en papierverbruik in. Na 
het invullen van de gegevens ziet u in een oogop-
slag de totale milieuscore voor uw bedrijf, een 
kostengrafiek, een CO²-meter, efficiency-indicatoren 

en besparingstips. Het is ook mogelijk om met dit 
instrument te bekijken hoe het bedrijf scoort binnen 
de eigen branche. Vervolgens kunt u met de Milieu-
barometer eenvoudig prioriteiten stellen bij het 
nemen van milieumaatregelen. Met de tips die u 
krijgt om zowel kosten als het milieu te besparen, 
stelt u eenvoudig een actielijst op.

Hoe kunt u meedoen?
Bedrijven in Krimpen aan den IJssel kunnen koste-
loos kennismaken met de Milieubarometer. De 
gemeente Krimpen aan den IJssel biedt dit instru-
ment een jaar lang gratis aan. Meer informatie over 
de Milieubarometer en hoe u mee kunt doen, vindt 
u op www.milieubarometer.nl. 

Bij binnenkomst in de showroom van Citroën-
dealer Broere valt de TOPaward direct op. Piet 
Broere is trots op de prestatie van zijn team. 
“Het was een grote verrassing om deze award 
te ontvangen tijdens de jaarlijkse Citroën-
bijeenkomst. We doen gewoon ons werk. Het 
is leuk om daar op deze manier waardering 
voor te krijgen.” 

Broere heeft volgens Citroën Nederland een van 
de vier best presterende vestigingen van de in 
totaal 130 vestigingen van Citroën in Nederland. 
En daarom is in juni de TOPaward uitgereikt aan 
Piet Broere.“Alle Citroën-vestigingen in Nederland 
zijn beoordeeld op de klanttevredenheid, de organi-
satie van het bedrijf en het rendement. Alles komt 
aan de orde: de werkplaats, showroom, uitstra-
ling van het pand, kwaliteit en de service die we 

leveren”, legt Piet Broere uit. “Op kwaliteit hebben 
wij het hoogst gescoord. Klanttevredenheid is 
ook heel belangrijk. Onze trouwe klanten hebben 
ons dus goed beoordeeld en daar wil ik hen voor 
bedanken.”
Piet Broere heeft het automobielbedrijf overge-
nomen van zijn vader en oom, de oprichters van de 
organisatie. Inmiddels bestaat het bedrijf al 60 jaar. 
Wethouder Economische Zaken, Marco Oosterwijk 
heeft de lokale ondernemer gefeliciteerd met zijn prijs 
en bracht begin juli een bezoek aan Citroën Broere.
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De economie heeft zich de laatste jaren van 
haar grilligste kant laten zien. Bubbels die 
ploften, heuse recessies en een waarlijk 
Griekse tragedie. Spannend voor economen 
en speculanten, maar voor veel HR managers 
een drama. Na een periode van neergang en 
daarbij horende saneringen zien bedrijven 
nu voorzichtig weer licht aan het eind van 
de tunnel. 

Voor zowel de economie als de arbeidsmarkt geldt 
de wet van vraag en aanbod. Krachten die inwerken 
op dit principe zijn technologische ontwikkelingen, 
duurzaamheid, demografische ontwikkelingen en 
mondialisering. 

Verschillende technologische ontwikkelingen en 
de enorme toename van het gebruik van sociale 
media maakt communiceren met anderen veel 
minder plaats afhankelijk. Hoe kunnen werkgevers 
en werknemers invulling geven aan duurzaamheid? 
We worden met elkaar steeds ouder en werken, 
al dan niet verplicht, steeds langer door. Als deze 

ontwikkelingen leiden ertoe dat in de relatie tussen 
werkgever en werknemer nieuwe verhoudingen 
ontstaan. Het is de vraag of de bestaande arbeids-
verhoudingen stand kunnen blijven houden in deze 
sterk veranderende wereld.

Om personeelsbeleid goed vorm te geven liggen 
er verschillende uitdagingen. Daar waar we een 
paar jaar geleden dachten dat er grote tekorten 
zouden ontstaan in de zorg, moet er nu (mede 
gedwongen door bezuinigingen van de overheid) 
in de zorg worden gereorganiseerd. Daar waar de 
ICT aantrekt, heeft de bouw nog een lange weg 
te gaan.

Door de grillige economische ontwikkelingen zullen 
organisaties snel moeten kunnen veranderen. Snel 
kunnen inspelen op een veranderde vraag en 
aanbod is een vereiste. Deze flexibiliteit vraagt een 
andere houding van werknemers. Baanzekerheid 
wordt werkzekerheid. Goede opleiding en brede 
inzetbaarheid zal daarbij essentieel zijn. Bredere 
participatie van bijvoorbeeld vrouwen en ouderen 
lijkt onontkoombaar, hoewel we nu nog kampen 
met een hoog aanbod op de arbeidsmarkt en een 
bescheiden vraag, lijkt het er op dat hier verande-
ring in zal komen op afzienbare termijn. Dit vraagt 
een andere houding van werkgevers ten opzichte 
van ouderen (‘grijs is het nieuwe goud’) en van 
vrouwen. 

Voor een organisatie wordt het dus zaak om goed 
te kunnen anticiperen. Wat daarbij zou kunnen 
helpen is een goede lange termijn strategie 
omtrent de inzetbaarheid van medewerkers. Tijdig 
trainen en opleiden, maar vooral ook bewustwor-
ding van de veranderingen die komen, moeten 
onderdelen worden van de bedrijfsvoering, ook op 
de lange termijn. Aandacht voor mensen, flexibele 
invulling van werktijden om een goede verhou-
ding tussen werk en privé te realiseren en een 
budget voor ontwikkelen van mensen zal onont-
koombaar zijn om goede medewerkers aan je te 
blijven binden.

En als de toekomst niet liegt, zal dat hard nodig 
zijn.
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De transitie naar de derde industriële revolu-
tie is nu echt in gang gezet. We stevenen af 
op een nieuw tijdperk waar allerlei nieuwe 
soorten bedrijven zullen ontstaan, ook wel 
de ‘Next Economy’ genoemd. Een van de ken-
merken van de transitie, naar een nieuwe 
wereldwijde economie, is co-creatie. Door de 
verregaande technologische ontwikkelingen 
wordt het steeds “eenvoudiger” om zelf pro-
ducten te maken en te vercommercialiseren, 
vaak in nauwe samenwerking (co creatie) 
met gelijksoortige start ups.

Bij Tribes vind je een stam 
van gelijkgestemde profes-
sionals, die gaan waar de 
business is. Een ‘community 
of business nomads’. Een 
groep mensen die dezelfde 
dingen belangrijk vinden 
en dezelfde gewoonten 
hebben. Werkenden uit 
a l le  beroepsgroepen, 
bloedgroepen en windrich-
tingen. Met één gemene 
deler: Tribes is de thuis-
basis. Tribes is een mobile 
office provider 3.0 met 

inspirerende faciliteiten voor haar leden. Tribes 
biedt Network Access, lidmaatschappen, virtuele 
kantoren, vergaderzalen en fl exibele werkplekken 
in al haar locaties.

Een plek om je thuis te voelen
Eduard Schaepman, Founder & Chief Tribes: “De 
afgelopen jaren hebben we veel ervaring opge-
daan in de behoeften van de moderne, mobiele 
zakenman en –vrouw wat betreft hun werkplek. 
Dit zijn met name high-tech, ‘plug&play’ ICT en 
high-touch pure food concepts, duurzaam interieur 

en vooral ook; een plek om je thuis te voelen. De 
hedendaagse ‘Business Nomads’ vormen steeds 
meer een groep op zich. Tribes voorziet in de werk-
behoeften van deze groep”.

Gemini toren wordt Tribes Tower
Voor de tweede Tribes locatie is gekozen voor de 
Gemini-toren als landmark aan de voet van de Brie-
nenoord brug. Die heet voortaan Tribes Tower. De 
toren biedt 8.017m2 kantoorruimte over 19 verdie-
pingen, 136 parkeerplaatsen en een perfecte open-
baar vervoer verbinding via de Parkshuttle tussen 
metro/bus station Kralingsezoom/Capelsebrug. Van 
alle inspirerende faciliteiten rondom de werkplek 
voorzien, wordt Tribes Capelle ad IIssel een uiter-
mate geschikte locatie voor zowel de lokale als de 
internationale business nomad. Inmiddels is een 
bezettingsgraad van 65% van de Tribes Tower door 
corporate clients gerealiseerd

Meer dynamiek en voorzieningen
“De komst van Tribes naar Gemini past perfect in de 
vooraf bepaalde strategie om meer dynamiek en 
voorzieningen in dit kantoorgebouw te krijgen en 
zal enorm bijdragen aan de verhuur en de beleving 
van de huurders”, aldus Erik W. Dijkema namens 
Unifore DMC Asset Management B.V.

Op donderdag 1 oktober 2015 opent Tribes 
haar vestiging ‘The Tribes Tower’ op het 
Rivium te Capelle aan den IJssel. Tribes biedt 
inspirerende en flexibele werkplekken voor 
de komende generatie werkers, die gaan 
waar het werk is. De gemeente Capelle aan 
den IJssel moedigt dit soort initiatieven, 
met het oog op de transitie van Rivium naar 
RIVIUM 2.0 van harte aan. 

Voldoende reden dus om als gemeente met een 
aantal Rivium-ondernemingen aan te sluiten bij 
deze feestelijke gebeurtenis. Tijdens de opening 
zullen autoriteiten uit verschillende sectoren, 
zoals start-ups en New Economy initiatieven met 
presentaties en interviews, hun visie en business 
modellen presenteren. Er starten momenteel veel 
nieuwe (kleinschalige) bedrijven in de dienstverle-

ning (internet gerelateerde diensten en services) 
en maakindustrie (digital- en additive manufactu-
ring). Hier liggen kansen om Rivium opnieuw ‘top 
of mind’ te krijgen bij starters en investeerders in 
de nieuwe economie en gelijkgestemden bij elkaar 
te brengen op weg naar RIVIUM 2.0. Organisaties 
en belanghebbenden uit Capelle aan den IJssel en 
omgeving, worden aan dit initiatief gekoppeld, 
om zo uiteindelijk een kopploeg te vormen, die 
als kennispartners de komende jaren bijdragen aan 
het succes van de ondernemers en de continuïteit 
van RIVIUM 2.0.

We nodigen u van harte uit om op 1 oktober van 
16:45 uur tot 19:30 uur de feestelijke opening van 
Tribes bij te wonen, kennis te nemen van onze 
plannen, te netwerken en brainstormen over de te 
nemen stappen naar RIVIUM 2.0. 

De opening van de nieuwe Tribes vestiging en 
de kick-off naar RIVIUM 2.0 vindt plaats in: 
Tribes Tower Capelle aan den IJssel, 
Rivium Quadrant 141 – 181, 
2909 LC Capelle aan den IJssel.
Meld u aan via capelle@tribes.nl.
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2909 LG Capelle aan den IJssel
010 284 8787 / 06 2291 7828
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Met het invoeren van de Wet werk en zeker-
heid per 1 januari 2015 en recent per 1 juli 
2015 is het ontslagrecht ingrijpend gewij-
zigd. De wetgever wil hiermee de doorge-
slagen flexibiliteit van de werknemer wordt 
bestreden en het ontslagrecht aanpassen 
aan de veranderende arbeidsmarkt. Het is 
uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wet-
gever geweest om het niveau van de ontslag-
bescherming te veranderen.

Dit betekent dat het gewijzigde ontslagrecht er 
niet toe leidt dat het eenvoudiger wordt om werk-
nemers te ontslaan. Integendeel! Ontslag zal niet 
alleen meer gericht zijn op het einde van een 
arbeidsovereenkomst, maar ook op het vinden van 
een nieuwe baan.

Ontslag vaste medewerkers
Het beëindigen van arbeidsovereenkomsten met 
medewerkers met vaste contracten is niet eenvou-
diger geworden. Een werkgever kan een vast 
contract alleen beëindigen als hiervoor een zoge-
naamde ‘redelijke grond’ bestaat, herplaatsing niet 
mogelijk is en het UWV of de kantonrechter het 
ontslag vooraf heeft getoetst. De redelijke grond 
voor het ontslag dient voort te vloeien uit de wette-
lijke bepalingen. Daarin is een min of meer limita-
tieve opsomming gemaakt van de mogelijke rede-
lijke gronden voor ontslag.

Beëindigingsovereenkomst
De mogelijkheid om een beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden 
te bewerkstelligen blijft bestaan, echter er bestaat 
sinds 1 juli 2015 een wettelijk verankerde bedenk-
termijn voor werknemers bij het aangaan van een 
beëindigingsovereenkomst. Wanneer werkgever 

en werknemer middels het overeen komen van 
een de samenwerking willen beëindigen, biedt de 
wetgever werknemers de mogelijkheid om binnen 
veertien dagen af te zien van het ondertekenen van 
de beëindigingsovereenkomst. Dit kan zelfs zonder 
opgave van redenen door een schriftelijke aan de 
werkgever gerichte verklaring van de werknemer.
De bedenktermijn is door de wetgever in het leven 
geroepen om te voorkomen dat een werknemer 
instemt met een opzegging of een beëindiging 
terwijl de werknemer de gevolgen van de beëin-
diging onvoldoende heeft kunnen overzien. Het kan 
immers voorkomen dat een beëindigingsovereen-
komst onder (psychische) druk van de werkgever 
wordt getekend.

Totale termijn van drie weken
Daarnaast hebben werkgevers de plicht om hun 
werknemers op deze bedenktermijn van veer-
tien dagen te wijzen, ook wanneer er schriftelijke 
instemming is met opzegging. Wanneer de werk-
gever deze plicht niet nakomt, zal de bedenkter-
mijn met een week worden verlengd, zodat er een 
totale bedenktermijn van drie weken ontstaat.
Het wettelijk verankeren van een bedenktermijn in 
de beëindigingsovereenkomst is slechts een van de 
wijzigingen die dienen te worden doorgevoerd in 
een standaard beëindigingsovereenkomst.
Ook zal in de standaard beëindigingsovereenkomst 
opmerkingen dienen te worden gemaakt over de 
transitievergoeding, de gevolgen van een beëin-
diging al dan niet tijdens arbeidsongeschiktheid, 
alsook een bepaling over de geleverde herplaat-
singsinspanningen.
Het is dus raadzaam om een standaard beëindi-
gingsovereenkomst op deze bepalingen te checken, 
alvorens deze na 1 juli 2015 aan een werknemer 
aan te bieden.
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Bedenktijd bij aangaan 
beëindigingsovereenkomst

Yvonne Lagendijk
advocaat arbeidsrecht (partner)

Pellicaan Advocaten
088 627 22 87

yvonne.lagendijk@pellicaan.nl

Yvonne Lagendijk is na haar studie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam in 1994 gestart bij Pellicaan 
Advocaten. Sinds 2008 is zij als partner verbonden 
aan de organisatie. Zij rondde de specialisatieopleiding 
Arbeidsrecht bij de Grotius Academie met succes af.

De activiteiten van Yvonne richten zich op het arbeids-
recht en bestrijken onder meer de deelgebieden 
individueel en collectief ontslagrecht (reorganisa-
ties), medezeggenschapsrecht en arbeidsrechtelijke 
aspecten van fusies en overnames, waaronder harmo-
nisatie van arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast heeft zij een speciale focus op de uitzend-
branche, de zorgsector en handelsondernemingen.
Yvonne is lid van zowel de landelijke Vereniging 
Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) als van de 
Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten 
(VRAA). Zij geeft regelmatig lezingen op het gebied 
van het arbeidsrecht, publiceert in tijdschriften en is 
auteur van het boek ‘Beëindiging Dienstverband’ juri-
dische en fiscale gevolgen (SDU).



Eigenaar Rob Boon heeft ruim 40 jaar erva-
ring in de stoffering. Zijn bedrijf, waarin ook 
zijn vrouw Jeannette Boon fulltime werkt, is 
sinds 2008 gevestigd aan de Stormsweg 2a 
te Krimpen aan den IJssel. In zijn showroom 
is een keur aan diverse soorten project vloer-
bedekking, gordijnstoffen, vitrages, zonwe-
ring binnen en oplossingen voor akoestiek. 
“Met onze jarenlange ervaring verzorgen wij 
de professionele begeleiding en advisering 
van onze zakelijke klanten, vanaf de keuze 
voor het juiste materiaal tot aan de opleve-
ring van de ruimte.”

“Wij geven advies op vloerengebied en staan onze 
klanten bij in de keuze van de juiste materialen 
voor de verschillende toepassingen. De keuze 
tussen harde vloerbedekking of tapijt, of het wel 
of niet egaliseren van een ondervloer.” De basis 
begint volgens hem bij de beoordeling van de 
ondervloer. “Een goede ondervloer heeft invloed 
op de kwaliteit, duurzaamheid en uitstraling van 
de vloerbedekking. Er is een grote verscheidenheid 
aan grondstoffen voor het egaliseren van vloeren 
en expertise op dit gebied is van groot belang. Ook 
de keuze van de vloerbedekking bepaalt de even-
tuele bewerking aan de ondervloer. Zo zijn wij in 
het bezit van speciale machines om oude vloerbe-
dekking te verwijderen.”

Verschil woning- en projectstoffering
“De juiste keuze van de vloerbedekking is ook 
belangrijk. Dit hangt samen met de intensiviteit 
van het gebruik van de betreffende ruimte. Een 
veel belopen (winkel)vloer, op de begane grond, 
die eventueel direct bereikbaar is vanuit een werk-
plaats vraagt een andere keuze dan een kantoor 
van een directeur op de eerste etage van een pand. 
Het verschil zit ‘m bijvoorbeeld in de toplaag van 
een product, de brandvertragendheid of de sterkte 
en samenstelling van de gebruikte garens van 

projecttapijten. Vinylvloerbedekking heeft bijvoor-
beeld diverse slijtlagen, die voor veel verschillende 
doeleinden geschikt zijn. Die aspecten zijn in de 
woningstoffering vaak niet aan de orde.”

Opdrachtgever ontzorgen
“Wij komen langs op locatie, meten alles zelf op, en 
spreken samen met de opdrachtgever of facilitair 
medewerker de planning door. Uiteraard houden 
we rekening met de interne zaken, er komt best 
wel wat voor kijken, mensen moeten soms tijdelijk 
een andere werkplek krijgen.” Een goede samen-
werking met de overige partijen (schilder, elektri-
cien, timmerman) die op de locatie aan het werk 
zijn, is ook van belang. “Kortom we proberen de 
opdrachtgever te ontzorgen, zowel voorafgaand 
aan de werkzaamheden als tijdens de uitvoer van 
de werkzaamheden.” Er komen tijdens de uitvoer 
van het werk weleens aspecten naar voren die 
vooraf niet zijn te voorzien. “Zoals optrekkend vocht 
door de ondervloer of loszittende delen van onder-
vloer. Dit vraagt om een goede expertise, die wij 
in huis hebben of soms om snel extern te kunnen 
inschakelen.” 

Extra garantie voor opdrachtgevers
MVO is voor Rob Boon belangrijk. ”We spelen 
daarbij in op het gebruik van de juiste grond-
stoffen en materialen. Wij zijn in het bezit van het 
PPI Keurmerk, wat betekent dat we ons houden aan 

de vastgestelde richtlijnen (URL) voor de project-
inrichting branche en vakmanschap en kwaliteit. 
Periodieke inspecties worden een paar maal per 
jaar uitgevoerd door het extern bureau SKG-IKOB. 
Dit geeft een extra garantie voor onze opdracht-
gevers.” Die kloppen voor allerlei opdrachten bij 
hem aan. “Voor het beoordelen en egaliseren van 
ondervloeren, de stoffering van nieuwe vloeren of 
de renovatie van bestaande vloeren. We leveren 
en leggen vloerbedekking, zoals vinylstroken, lino-
leum, PVC, tapijt, tapijttegels, schoonloopmatten, 
karpetten en trapoplossingen. We bieden ook raam-
bekleding of raamdecoratie en verzorgen diverse 
soorten binnen-zonweringen en gordijntoepas-
singen, zoals rolgordijnen, horizontale jaloezieën, 
plisségordijnen, vitrage, overgordijnen en vlak-
gordijnen. Alle gordijnstoffen in onze collectie zijn 
vlamvertragend. 

Van klein tot duizenden vierkante 
meters
Projectstoffering gaat niet om de grote van een 
project, maar om de aanpak van het werk en 
het gebruik van geschikte materialen. Zowel een 
kantoor van kleine omvang of een project van 
enkele duizenden meters kunnen wij uitvoeren. 

Onze opdrachtgevers bestaan uit: GGZ- en Zorgin-
stellingen, kantoren, winkels, bedrijven, en over-
heidsinstellingen.” Zoals onlangs voor het nieuwe 
Raadhuis Gemeente Krimpen aan den IJssel. Daar 
zorgde Boon Projectstoffering voor tapijttegels door 
het hele pand in diverse kwaliteiten en kleuren, 
waarvan in de Raadzaal met een patroon. Het Krim-
pense bedrijf legde linoleum in diverse ruimten en 
leverde sfeerverlichting door het hele pand.
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De Golf GTE is te leasen bij M. de Koning vanaf € 550. 
De Golf GTE bewijst dat ongekende sportiviteit en lage bijtelling samengaan. Want niet alleen staat hij garant voor snelle prestaties, 

maar ook voor 60 maanden lang profiteren van 7% bijtelling: vanaf € 93 netto per maand*. De GTE beschikt over een benzinemotor en 

elektromotor, samen goed voor 204 pk. Naast ruim vermogen levert dit een theoretische actieradius op van 939 km, waarvan 50 km 

elektrisch, en een officieel vastgesteld normverbruik van 1 op 66,7 km. Volkswagen biedt eenvoudige oplaadmogelijkheden voor thuis 

en op de zaak. Hiermee is uw GTE in ruim 2 uur opgeladen. Wilt u meer weten? Maak dan een afspraak voor een proefrit bij M. de Koning. 

U rijdt de GTE al vanaf € 37.950 of lease vanaf € 550**. 

Brandstofregel; 1,5 L/100 km (1L op 66,7 km), uitstoot: 35 g/km.

* Netto bijtelling per maand op basis van 42% belastingtarief. ** GTE leasing is incl. de Golf GTE, Smart zakelijk laadpunt, Eneco HollandseWind laadpas, 5 jaar onderhoudsabonnement op Smart zakelijklaadpunt, 1 jaar gratis toegang 
tot online trainingsprogramma e-Driver en gratis Golf GTE rijtraining. Leaseprijs via Volkswagen Leasing op basis van Full Operational Lease tot 20.000 km per jaar en een looptijd van 60 maanden exclusief BTW en brandstofkosten. 
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding bevat meeruitvoeringen.

Vanaf € 93 netto 
bijtelling per maand.

7%
bijtelling
Profiteer dit 

jaar nog!

Stormpolderdijk 38, Krimpen a/d IJssel. Tel. 0180 - 55 95 00

Wormerhoek 16, Capelle a/d IJssel. Tel. 010 - 459 94 00

Vlambloem 40 - 48, Rotterdam Ommoord. Tel. 010 - 420 71 11

www.mdekoning.nl

17x 
op voorraad 

met extra 
korting
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