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De ISALA Business Club herrijst!

BUSINESS CLUB
Ondernemen en cultuur passen prima bij elkaar. De economische
vooruitzichten zijn positief. Hoog tijd om de Isala Business Club
nieuw leven in te blazen! De Isala Business Club, een gezellige club
voor cultuur minnende Capelse ondernemers.
Wij willen onze plannen graag uiteenzetten
tijdens een oprichtingsbijeenkomst in het Isala
Theater. Tijdens deze bijeenkomst op vrijdag 8
januari 2016 kunt u zelf ervaren wat de nieuwe Isala
Business Club inhoudt.
We beginnen om 18:00 uur met een buffet, waarbij wij onze
plannen presenteren en uw vragen zullen beantwoorden.
Aansluitend bezoeken wij de voorstelling Baantjer live! Dit is
een toneelstuk, waarin een misdrijf wordt opgelost door onze
beroemde detective Baantjer en waarbij het publiek direct
betrokken is als getuige. U mag ook meedenken over de
toedracht, dus let goed op!

Als Baantjer het ons toestaat, kunnen wij
pauzeren in de VIP-lounge, alwaar wij onze
dorst kunnen lessen. Uiteraard volgt ten slotte de
ontknoping, waarbij de fameuze detective feilloos de
dader aanwijst. Na afloop van de voorstelling kunnen wij
onze ervaringen uitwisselen, wederom in de VIP-lounge.
Daar kunt u ook aangeven of u voor het seizoen 2016 –
2017 lid wilt worden van de Isala Business Club.
Zien wij u op 8 januari 2016 om 18:00 uur in het Isala
Theater? Meldt u dan aan via e-mail bij Frans Beskers
(fransbeskers@derotterdamseaanpak.nl).
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Cybercrime bedreigt bijna iedere
ondernemer
Dieven, concurrenten en andere onverlaten
liggen bij bedrijven volop op de loer. Niet
alleen bij inbraak en diefstal op het werk,
maar ook steeds vaker worden ondernemers
digitaal in hun bestaan bedreigd. Naar schatting een op de drie mkb’ers heeft te maken
met cybercrime. 7,5 miljard euro per jaar. Dat
is volgens onderzoek van TNO de schade die
internetcriminaliteit het Nederlandse bedrijfsleven toebrengt.
Cyberattacks, malware, phishing, ransomware, hacken en DDos-aanvallen. Het inbreekgereedschap is radicaal veranderd. Het dievengilde gebruikt nu vooral muisklikken om online
in te breken. Cybercrime is in de afgelopen
Gert van der Beek, hoofdredacteur
jaren een steeds groter probleem geworden.
En omdat bedrijfsprocessen meer en meer digitaal worden afgehandeld, neemt ook de kans op online
criminaliteit toe. Alsof er nog niet voldoende reden is tot zorg, neemt de invloed van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) op traditionele misdrijven ook toe. Vooral fraude gebeurt steeds vaker
digitaal, constateerden onderzoekers van de Universiteit Twente al in 2013.
Welke gevaren zijn er precies? Hoe kan je als ondernemer je daar tegen wapenen? Wat kan samenwerking betekenen? Wat zijn de meeste recente trends en toekomstige ontwikkelingen? Zijn er cijfers
beschikbaar? Is het geneesmiddel niet vaak duurder dan de kwaal? Wat betekent het voor de ontwikkeling van preventie en kosten van verzekeringen? Wat doet de overheid? En is dat wel genoeg? Zijn er
sprekende voorbeelden van succesvolle ondernemers in de securitymarkt in ons verspreidingsgebied?
Vragen te over. En gelukkig ook bruikbare antwoorden voor alle ondernemers in de regio. Van zzp’er
tot multinational in onze IJsselregio.
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Michel van Eeten, hoogleraar TU

Cybercriminelen gebruiken alle
innovaties uit de reguliere markt

Criminelen gaan met hun tijd mee. Overal
ter wereld worden op grote schaal computers gehackt en daar zitten volgens Michel
van Eeten, hoogleraar Bestuurskunde aan de
TU Delft, onderzoeker cybercrime en expert
op het gebied van digitale beveiliging, tientallen criminele business-modellen achter.
Hij heeft een eigen visie op de omvang en
aard van de problematiek. En op de preventie
en aanpak van internetcriminaliteit, die een
opgave vormen voor ondernemers, maar ook
voor overheden.

THEMA

cybercrime en
security

7,5 miljard euro per jaar. Dat is volgens onderzoek
van TNO de schade die internetcriminaliteit het
Nederlandse bedrijfsleven toebrengt. “Criminelen
gaan met hun tijd mee. Cybercrime is normaal
geworden,” aldus Van Eeten. Ruim een op de vier
ondernemers, zowel mkb als zzp’ers, is daarvan de
afgelopen twee jaar slachtoffer. Dit blijkt uit onderzoek door het lectoraat Cybersafety van NHL Hogeschool en de Politieacademie. En uit een peiling die
MKB-Nederland liet uitvoeren, blijkt dat ruim 60
procent van het midden- en kleinbedrijf te maken
heeft gehad met een of meerdere pogingen van
cybercrime. Zoals phishing, voorschotfraude, ransomware of hacken. Als de daders grote sommen geld
of vertrouwelijke gegevens buitmaken, kan de continuïteit van een bedrijf ernstig worden bedreigd.
Overal ter wereld worden op grote schaal computers gehackt en daar schuilen volgens Van Eeten
zo’n 50 verschillende criminele business-modellen
achter. “Het gaat om multinationale, virtuele operaties waarin mensen wel samenwerken, maar elkaar
niet in levenden lijve ontmoeten. Het is bekend dat
er onlinemarktplaatsen bestaan waar criminelen hun
diensten aanbieden. Cybercriminelen gebruiken alle
innovaties uit de reguliere markt en functioneren
binnen een digitale wereldeconomie met vraag en
aanbod.”

Geen flauw benul
Ondanks allerlei onderzoeken en cijfers over de
ontwikkelingen in de omvang en impact van
cybercriminaliteit binnen het bedrijfsleven, blijft
nog veel onduidelijk, zegt Van Eeten. “We weten
wel dat digitale bedrijfsspionage bestaat. Dat zijn
criminelen die inbreken bij een concurrent en alle
onderzoek- en ontwikkelingsinformatie weghalen
en op basis daarvan een nieuw product lanceren.
Er worden hysterische schattingen gemaakt van de
schade die dat oplevert voor de economie. Maar
eigenlijk hebben we geen flauw benul, omdat
we de impact niet kunnen inschatten.” De economische gevolgen van deze hack zijn volgens Van
Eeten lastig vast te stellen, ook al is wel duidelijk
dat de veiligheidsrisico’s serieus zijn.
Het internationale en virtuele karakter maakt
cybercriminaliteit onzichtbaar, ongrijpbaar en kostbaar om te bestrijden. “Bij het opsporen van cybercrime ben je zo zeven jurisdicties verder en dan
heb je pas één schakeltje gereconstrueerd. Het lukt
daarom slechts bij hoge uitzondering dat politie
en justitie kunnen achterhalen wie precies achter
incidenten schuilgaat.”
Taken voor bedrijven
“Er wordt nogal eens geroepen dat bedrijven te
weinig aan preventie doen. Dat vind ik te simpel
gedacht. Het is vaak bedrijfseconomisch gezien
verstandiger om bepaald typen inbraken te tolereren. Voorkomen is moeilijk en duur en slechts
voor enkele organisaties weggelegd, zoals de
National Security Agency. Als bedrijf wil je ook
niet je eigen ICT aan al te veel beperkingen onderwerpen, omdat het daarmee onbruikbaar wordt.”
Als de schade verwijtbaar wordt, vindt Van Eeten
dat bedrijven wel extra actie mogen ondernemen.
“Als je ziet wat het MKB levert op het gebied van
ICT aan andere mkb’ers, dan viert het amateurisme hoogtij. Er zijn ondernemers die zichzelf

hebben leren programmeren en dan met een
content management systeem de boer opgaan.
Dat is waardevolle economische activiteit, maar
de producten zijn niet gemaakt en ontworpen
met de competenties om criminelen buiten de
deur te houden. De mkb’er die het inkoopt, kan
dat natuurlijk niet beoordelen. En heel vaak komt
de schade dan terecht bij derden.” Van Eeten ziet
dat internetproviders hierbij een rol gaan vervullen.
“Voorheen was de gedachtegang dat internetbeveiliging de verantwoordelijkheid van de gebruiker
was. Mede door druk vanuit de overheid, wordt dat
idee steeds meer verlaten. Sinds vorig jaar werken
Nederlandse providers samen in een AbuseHUB.
Dit systeem verwerkt centraal informatie over
botnets, met als doel om besmette computers
sneller te detecteren. En om internetgebruikers
beter te helpen als hun computer een virus heeft.”
Taken voor de overheid
Ook de overheid kan volgens de hoogleraar nog
wel stappen zetten in de aanpak van cybercrime.
“En dat is niet alleen om de bewustwording bij
burgers verder te vergroten. De meesten van ons
hebben al een prima basishygiëne: we installeren
recente veiligheidssoftware, draaien updates en
weten dat je niet elke e-mail moet openen en
aanklikken.” De preventiecampagnes van de overheid kunnen zich dan ook tot dit soort stelregels
beperken. “Anders wordt het alsof je mensen
uitlegt hoe ze hun water moeten filteren uit een
vergiftigde rivier. Terwijl de fabriek die de vervuiling veroorzaakt, daarvoor eigenlijk verantwoordelijk is.”
Van Eeten pleit al langer voor wettelijke normen
voor transparantie over hoe gegevens worden
beveiligd – inclusief passende sancties voor organisaties die daarbij steken laten vallen. Zoals in de
nieuwe wet Datalekken vanaf 2016 wordt geregeld. “Het College bescherming persoonsgegevens

kan daarin een boete kunnen uitschrijven. En een
bedrijf kan voor een onrechtmatige daad voor de
rechter worden gedaagd.”
Veelbelovende buitenlandse aanpak
Cyberaansprakelijkheidsverzekeringen, zoals die
in de Verenigde Staten al gangbaar zijn, kunnen
bijdragen aan preventie, denkt Van Eeten.
“Bedrijven sluiten zo’n verzekering af, omdat ze ook
echt aansprakelijk worden gesteld bij incidenten.
En de verzekeringsmaatschappij stelt bij het
afsluiten eisen en dwingt de bedrijven daarmee
om voorzorgsmaatregelen te nemen.”
In Denemarken is een andere veelbelovende aanpak
ontwikkeld. “Burgers zijn in de EU beschermd
tegen schade die ze oplopen bij fraude met internetbankieren, maar zakelijke klanten zijn dat niet.
In Denemarken kunnen ondernemers zich daartegen verzekeren. Maar daarvoor moeten ze wel
zorgen dat hun systemen aan een aantal veiligheidseisen voldoen. Ze kunnen niet meer met de
eerste de beste applicatie in zee.”
In de strijd tegen cybercrime is in Nederland
volgens Van Eeten dringend behoefte aan meer
kennis over de achtergronden van de problematiek. “Mijn team is druk bezig om slimme meetmethoden te ontwikkelen waarmee je in kaart kunt
brengen wat bedrijven precies doen om criminelen
buiten de digitale deur te houden. De gegevens
die de politie heeft, zoals aangiften, geven hier
niet goed zicht op. Er moet beter in kaart worden
gebracht wat de criminelen doen en wie de slachtoffers zijn. Wat dat betreft zijn we echt aan het
wennen aan een nieuwe vorm van criminaliteit.
We moeten nu zorgen dat we een acceptabel
beveiligingsniveau bewerkstelligen. En vervolgens
moeten we de ontwikkelingen blijven bijbenen.”
Bron: Secondant, vaktijdschrift over criminaliteitspreventie en maatschappelijke veiligheid
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Mark van Buuren, Maximum

Cybercrime voor ons dagelijkse kost
Hij onderhoudt wereldwijd banden met
hackers en zet hen soms in bij het beveiligingen van zijn werk en opdrachtgevers. Mark
van Buuren is medeoprichter van Maximum,
een personeelsmarketing en communicatiebureau met kantoren in Capelle aan den
IJssel, Shanghai, Hong Kong en Singapore.
Voordat hij het bedrijf in 1999 startte, was
hij programmeur en maakte deel uit van een
hackers community.
Het beveiligen, koppelen en verwerken van grote
informatiestromen (big data) is voor de voormalig
ondernemer van het jaar gesneden koek. Hij is als
managing director onder andere verantwoordelijk
voor prijswinnende recruitment campagnes voor
Defensie, Politieacademie en Deloitte. “Maximum
onderscheidt zich in het gebruiken van data om
doelgroepen te vinden die relevant zijn voor onze
opdrachtgevers.” Daarvoor ontwikkelt en onderhoudt het ook websites van overheden zoals
defensie en politie. Dat alles maakt zijn bedrijf en
klanten extra interessant voor cybercriminelen.
Oorlogsdaad
Maar cybercrime raakt volgens Mark inmiddels
iedereen. ”Het is geen nieuw fenomeen, maar
wel iets waarover de bewustwording de afge-

lopen tijd enorm is toegenomen. Dat is niet allen
te danken aan Snowden, maar ook om dat bijna
na ieder systeem een vitaal systeem is geworden.
Als bij ons de boel uitvalt, kunnen we niks meer.
Op regionale en nationale schaal is dat nog veel
erger, dat ontwricht een totale samenleving. Een
cyberaanval op overheidssystemen wordt tegenwoordig zelfs beschouwd als oorlogsdaad. Zo vitaal
zijn die geworden.” Bij bedrijven richt de cybercrimineel zich vooral op diefstal van intellectueel
eigendom, technologie, gegevens of geld. De
computer is zowel doel als middel om aan te vallen.
“Voor ons is cybercrime dagelijkse business. Dat
gaat verder dan menigeen zich kan voorstellen. Zo
maken we deel uit van ‘hacker one community’
waarin hackers zoeken naar kwetsbaarheden om
de wereld veiliger te maken.” Dat doen ze niet
alleen uit puur idealisme. “Ik ken veel mensen uit
de beroepsgroep. Het overgrote deel hackt niet
voor geldelijk gewin. Het gaat meer om de euforie
van ergens binnenkomen. En je status. Soms krijgen
ze via een bugbounty programma een beloning in
geld of punten om iets te vinden. En dat geeft een
enorme boost aan je reputatie als hacker.”
Hackers laten testen
Maximum heeft een eigen securityteam in huis.
Bestaand uit back-end developers. “Die zijn van

de codes en systemen. Ik maak actief deel uit
van dat team. We nodigen ook mensen uit om
onze systemen op de proef te stellen, op zoek te
gaan naar zwakheden. We rapporteren hun bevindingen naar de klant met een advies hoe in zijn
systeem problemen kunnen worden opgelost.
”Bij de meeste organisaties is de cybersecurity
volgens Mark versnipperd. “Maar zelfs daar waar dat
niet zo is, kan je wel zeggen dat er een reactief beleid
is. Er wordt alleen ingegrepen als er iets is gebeurd.
We adviseren regelmatig om systemen te onderwerpen aan testen. In feite stel je als dan bedrijf
kwetsbaar op en zegt tegen een buitenstaander:
‘Test ons maar uit. Zoek de zwakke plekken’. Maar
veel organisaties durven het niet aan om hackers uit
te nodigen uit angst dat er wat gebeurt.”
Wachtwoorden aftappen
Cybersecurity is niet alleen het feestje van de nerds.
Iedereen in het bedrijf speelt daarbij volgens Mark
een rol. “Dat gaat soms meer over de menselijke
interactie dan cybersafety. Je hebt een fysieke firewall, nodig maar ook aan de telefoon. Mensen
worden ook thuis zogenaamd gebeld door Microsoft om op een bestandje te klikken. Dat telefoontje
komt dan uit Nigeria. We geven hier interne workshops over security. Dat gaat best ver. Zo deden we
een livehack bij een organisatie. En intern op de
zaak probeerden we via mobiele telefoons wachtwoorden en data van collega’s af te tappen. Dat
lukte allemaal. Als wij dat als semi-professionals
kunnen, kan je nagaan wat anderen kunnen. Maar
ook fysieke beveiliging van je bedrijf moet niet
worden onderschat. Zo hebben we vorig jaar een
acteur ingehuurd om bij ons binnen te komen en
een laptop moest stelen. Dat is hem gelukt. Het is
cyber en security. Het is allebei.”
Schijnveiligheid
Dat alles heeft geleid tot een hele set aan instructies en maatregelen bij Maximum. “De ergste
onveiligheid is schijnveiligheid, als je denkt dat
je onkwetsbaar bent, dan ben je des te kwetsbaarder. Dat maakt mensen laks. Ons programma
heeft geholpen om systemen verder te beveiligen
en orde op zaken te stellen. Zo is alle data op onze
pc’s en laptops versleuteld en hoef ik me minder
zorgen te maken over een computer die kwijtraakt.
We werken voor grote opdrachtgevers, die data
moet gewoon veilig zijn. Ook hebben we wachtwoorden voor iedere toepassing uniek gemaakt.
Als we verbinding hebben met China doen we dat
compleet versleuteld. In het hele bedrijf hebben
we diverse beschermmuren gemaakt. Als ik een
collega een mailtje stuur, wordt alles ingepakt en
encrypted. We moeten ons voortdurend aanpassen
aan internationale en technologische ontwikkelingen. Daar moet je resources voor vrij maken en
kennis in huis hebben.“
www.maximum.com

Een kleine honderd mkb-ondernemers uit de
regio waren dinsdag 10 november 2015 te
gast bij Hogeschool Inholland Rotterdam voor
de bijeenkomst ‘Meldplicht datalekken en
Cybercrime’ van MKB Rotterdam. Met daarin
vol de schijnwerpers op een risico dat steeds
vaker in het nieuws is: cybercrime. Houden
mkb’ers in onze regio daar voldoende rekening mee? Kan hun bedrijf blijven draaien
op het moment dat de ICT niet meer functioneert vanwege een cybercrime-aanval?
Geen overbodige vragen. Want MKB Rotterdam
merkt dat er bij haar achterban vaak nog onduidelijkheid is of de ICT-beveiliging een verantwoordelijkheid is voor de ondernemer of hun ICT-partner.
Genoeg reden om samen met ESET, Hogeschool
Inholland, Innvolve IT Specialisten, Kneppelhout &
Korthals Advocaten en Zicht risico- en verzekeringsadviseurs een bijeenkomst voor haar mkb’ers te
organiseren.
Problemen en risico’s
Tijdens de bijeenkomst werd door specialisten van
deze organisaties inzicht verschaft in datalekken en
cybercrime én antwoord gegeven op vragen over
als ‘Hoe groot is het probleem als je niet meer bij je
data kunt? Houdt je onderneming rekening met dit
risico? Kan die blijven draaien op het moment dat
de ICT niet meer functioneert vanwege een cybercrime-aanval? Kan een datalek een faillissement
van de zaak betekenen?’
Presentatie over wetgeving
Wat betreft dat laatste: De Eerste Kamer heeft op
26 mei 2015 een wetsvoorstel aangenomen dat
de meldplicht voor datalekken regelt. “Dit houdt in
dat bedrijven en overheden vanaf 1 januari 2016
direct een melding moeten doen bij het College
bescherming persoonsgegevens (CBP) als zij een
datalek met ogenschijnlijk ernstige gevolgen
voor de bescherming van de persoonsgegevens
hebben. Maar wanneer is dat het geval? Als een
ondernemer dit niet of niet tijdig doet, riskeert hij
een boete van maximaal 810.000 euro of 10% van
de omzet over het voorafgaande jaar. En als een
datalek mogelijk schadelijk is voor de persoonlijke
levenssfeer van personen, dan moeten die ook op
de hoogte gebracht worden. Met deze meldplicht
wil de overheid de persoonsgegevens nog beter
beschermen aldus Olaf van Haperen van Kneppelhout Korthals Advocaten tijdens zijn presentatie
over deze nieuwe wet.
Presentatie over cybercrime
Dave Maasland (foto), managing director van ESET
gaat in op cybercrime en de datarisico’s voor ondernemers. Hij legt uit welke vormen van cybercrime
er steeds vaker op de loer liggen zoals hacken, DDos
aanvallen, mal- en ransomware. “Iedereen kent de
verhalen over cybercrime-aanvallen. Meestal hoor je
alleen over datalekken bij grote bedrijven, maar ook
het MKB krijgt er vroeg of laat mee te maken. Toch
blijkt dit risico nog redelijk onbekend. Zo zijn verzekeringen tegen cybercrime pas sinds kort beschikbaar.
Geen enkel platform of stuk software is 100% veilig.

MKB-Rotterdam

Maak werk van meldplicht
datalekken en cybercrime
Eigenlijk kunnen we er zeker van zijn dat ieder bedrijf
wordt gehackt. Maar de mate waarin verschilt. En
ook de gevolgen ervan verschillen. Het kan een
financiële schade tot gevolg hebben, maar bijvoorbeeld ook imagoschade. Hoe dan ook, het raakt altijd
de bedrijfsvoering.”
Wachtwoordbeleid
Hij geeft aan hoe een ondernemer zich hiertegen
kan wapenen. Zoals het laten maken van een security quickscan, het gebruik van safere software, het
installeren van firewalls en een krachtig wachtwoordbeleid. “Over wat een goed wachtwoord is,
bestaan namelijk nogal wat misverstanden. Het
gaat niet zozeer om welke tekens je gebruikt, maar
om de hoeveelheid: hoe langer een wachtwoord,

hoe langer een cybercrimineel nodig heeft om die
te kraken.”
Cloud en cybercrimeverzekering
Wouter van Dijk van Innvolve IT Specialisten hield
zijn presentatie over ‘Cloud: hoofd in de wolken
en voeten op de grond’. Tot slot ging Mark van
de Horst van Zicht Risico- en verzekeringsadviseurs
in op de verzekeringsmogelijkheden. Zoals onder
andere tegen hoge boetes van datalekken.
Presentaties online
Alle presentaties van genoemde specialisten staan
online op de website van de Rotterdamse ondernemersorganisatie.
www.mkb-rotterdam.nl
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maatwerk in drukwerk

Krimpen aan den IJssel

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

Nog 1 volledige
kantoorvilla beschikbaar!
Diverse verdiepingen te huur.

Meer informatie of
een virtuele rondleiding?
Kijk op rhijnspoor.nl
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Bijna kwart middelgrote bedrijven
slachtoffer DDoS-aanval
Bijna een kwart van de Nederlandse middel
grote bedrijven heeft minstens één keer te
maken gehad met een DDoS-aanval.
In totaal heeft zo’n 11 procent van de bedrijven te
maken gehad met een DDoS (distributed denialof-service)-aanval. Bij een DDoS-aanval versturen
kwaadwillenden doorgaans grote aantallen
verzoeken naar de servers van een bedrijf, waardoor
die het kunnen begeven en de websites of diensten van bedrijven niet of moeilijk bereikbaar kunnen
worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Russische cybersecurityfirma Kaspersky Labs en markt
onderzoeker B2B International en publicaties op
nu.nl. DDoS-aanvallen kunnen tot aanzienlijke financiële schade voor kleine en middelgrote bedrijven
leiden. Gemiddeld kost een aanval ruim 40.000 euro
om van te herstellen, becijfert het onderzoek. Bij
grote bedrijven kan dat zelfs oplopen tot 390.000
euro. “Bedrijven moeten hun perceptie van een
DDoS-aanval opnieuw evalueren. Het rapport toont

duidelijk aan dat de schadelijke reikwijdte van dergelijke aanvallen veel verder gaat dan de tijdelijke
uitvaltijd van een bedrijfswebsite”, zegt Martijn van
Lom van de Nederlandse tak van Kaspersky Labs.
Gegevensverlies
Ook lopen kleine en middelgrote bedrijven het
grootste risico om gevoelige gegevens kwijt te
raken bij een DDoS-aanval. Vier procent rapporteerde gegevensverlies, tegenover drie procent
van de grote bedrijven. DDoS-aanvallen dienen
vaak als dekmantel voor een inbraakpoging in de
systemen. Ruim éénvijfde van de deelnemers aan
het onderzoek meldde dat er tijdens de aanval
ook een andere inbraakpoging plaatsvond, soms
met gegevensverlies of diefstal van gegevens tot
gevolg. Maatregelen om de dreiging van een DDoSaanval te beperken zijn vaak kostbaar en lastig te
doorgronden. Door de beperktere middelen van het
midden- en kleinbedrijf is die sector kwetsbaarder
voor deze vorm van cyberaanvallen.

Nederland ICT:
Overheid mag te veel hacken
Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag positieve cijfers over de economie. Maar volgens
ICT Nederland heeft het wetten en maatregelen op stapel staan die een rem vormen voor
de digitale economie en die ten koste gaan
van de gewenste economische groei.
“Veiligheid is van groot belang, maar maatregelen
die dat bevorderen hoeven niet ten koste te gaan
van de internationale positie van Nederland als
digitale economie. ICT is de aanjager van economische groei en innovatie op maatschappelijk relevante terreinen als veiligheid, zorg en duurzaamheid. Stimulerende maatregelen ter bevordering
van onze digitale economie worden ondermijnd
door wetsvoorstellen die het vertrouwen in ICT bij
burgers en bedrijven ernstig schaden”, aldus Nederland ICT. De organisatie pleit daarom voor een meer
open en bredere benadering van het onderwerp en
roept het kabinet op tot het opstellen van een integrale, eensluidende visie op de digitale economie.
Ondermijnen vestigingsklimaat
Begin 2015 was Nederland gastheer van de Global
Conference on Cyber Space. Daar presenteerde
het zich aan de wereld als een voorvechter van
een vrij, open en veilig internet. De conferentie
richtte zich vooral op de kansen voor economie en
maatschappij. “Helaas lijkt het kabinet nu voor een
andere koers te kiezen. De voorgenomen herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) en de Wet Computercriminaliteit III

ondermijnen het vertrouwen in ICT en verzwakken
de concurrentiepositie van Nederland. Dankzij een
goed vestigingsklimaat en uitstekende infrastructuur kiezen internationale spelers nu nog voor ons
land als locatie voor grote datacenters. Invoering
van genoemde wetten zet de goede uitgangs
positie van Nederland op het spel.”
Overheid mag te veel hacken
Nederland ICT stelt voor om gezamenlijk te investeren in wet- en regelgeving met oog voor de
veiligheid van burgers en bedrijven zonder daarbij
de ontwikkeling van nieuwe technologie, toepassingen en diensten van de toekomst te hinderen.
“De Wet Computercriminaliteit III maakt nu terughacken door de politie mogelijk, zelfs wanneer deze
gegevens op een server in het buitenland staan.
Het Wiv-voorstel maakt het zelfs mogelijk om een
onschuldige derde te hacken om bij een verdachte
in de buurt te komen. Het meest tastbare resultaat
zal zijn dat het vertrouwen in ICT wordt ondermijnd.
Nut en noodzaak van deze voorstellen zijn niet
alleen slecht onderbouwd, maar schaden bovendien het vertrouwen in internet, het bedrijfsleven
en de overheid.”
Nederland ICT is een branchevereniging van ruim
550 ICT-bedrijven. Met een achterban die bijna
30 miljard euro omzet en meer dan 250.000 medewerkers telt, is de organisatie belangenbehartiger
en vertegenwoordiger van de ICT-sector.
Bron: Nederland ICT

Een op de acht
mkb’ers slachtoffer
cybercrime
Geldgebrek en onderschatting van de gevaren. Dat zijn de voornaamste redenen voor
kleine bedrijven om hun beveiliging van
computers en netwerken te verwaarlozen.
Maar ook kleine mkb’ers zijn echter het
doelwit van cybercriminelen, zo blijkt steeds
vaker. De risico’s blijken vaak groter en de
oplossingen betaalbaarder dan veel kleine
ondernemers denken.
Ons land is in de ogen van (buitenlandse) criminelen ‘rijk’. Sommige ondernemers denken
misschien dat er bij hen niets te halen valt, maar
daar denken cyberboeven anders over. Informatie
over cashflow, incasso’s, bestellingen en andere
financiële zaken wordt ook als ‘buit’ beschouwd.
Kleinbedrijf loopt groter risico
Uit onderzoek van Kaspersky onder kleine bedrijven
in het mkb (minder dan 10 werknemers) blijkt dat zij
daadwerkelijk bedrijfsgegevens verliezen door cyberaanvallen. Bij 32 procent van de getroffen ondernemers was malware de oorzaak van het ernstigste
incident. Dat blijkt twee keer zo hoog als het gemiddelde bij grote ondernemingen. Bovendien lopen zij
het risico dat criminelen inloggegevens verkrijgen.
Dat bleek afgelopen jaar weer toen het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) melding maakte van
minimaal 6.000 kwetsbare websites in Nederland.
Diefstal en inbraak
Eén op de acht ondernemers in het mkb is in 2014
slachtoffer geweest van bedrijfscriminaliteit. Diefstal en inbraak komen het vaakst voor. De meest
getroffen maatregelen tegen bedrijfscriminaliteit zijn
het beveiligen van het computernetwerk, het maken
van back ups en het installeren van een alarm.
Kwart verzekert cybercrime
Slechts een kwart van de ondernemers is verzekerd
tegen bedrijfscriminaliteit. Bijna de helft van de
ondernemers geeft aan belangrijke wachtwoorden
nooit te wijzigen. In de meeste gevallen gaat het
om diefstal en/of inbraak door derden. Ondernemers in de detailhandel en de horeca komen het
vaakst in aanraking met bedrijfscriminaliteit. De
totale materiële schade bedraagt bij de helft van
de getroffen ondernemers maximaal 1.000 euro. Bij
een kwart loopt de schade op tot 5.000 euro en bij
17% ligt de schade tussen de 5.000 en 50.000 euro.
Indien de criminele handeling door een werknemer
is gepleegd wordt deze in de helft van de gevallen
ontslagen, terwijl 15% wegkomt met een waarschuwing. Door 30% van de ondernemers wordt bij
interne criminaliteit aangifte bij de politie gedaan.
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MKB-Nederland is samen met onder andere het ministerie van Veiligheid en Justitie
gestart met de campagne ‘Veilig zakelijk
internetten’. Die helpt ondernemers zich beter
te wapenen tegen cybercrime. Bedrijven zijn
het grootste slachtoffer van deze vorm van criminaliteit, die de economie op jaarbasis circa
8,8 miljard kost. Driekwart daarvan komt voor
rekening van het bedrijfsleven. Dat bedrag
moet drastisch omlaag, vindt de ondernemersorganisatie.
Interessant doelwit
“Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf realiseren zich nog te weinig dat ook hun bedrijf een
interessant doelwit kan zijn”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. “Of ze weten
nog niet hoe ze zich het beste kunnen wapenen,
en waartegen dan precies. Terwijl het vaak ook
om vrij eenvoudige maatregelen gaat. Met deze
campagne, een uniek samenwerkingsverband van
bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten, willen
we ondernemers daarbij gericht ondersteunen.”
Laat je hacken
De campagne kent twee actielijnen. Met ‘Laat je
bedrijf hacken’ krijgen ndernemers krijgen de mogelijkheid om kosteloos de veiligheid van hun digitale
werkomgeving te laten analyseren. Met deze ‘vulnaribilityscan’ legt een hacker kwetsbare plekken in de
IT-omgeving van het bedrijf bloot. De ondernemer
ontvangt een rapportage van de bevindingen en
waar nodig hulp om de situatie te verbeteren. Vanaf
oktober tot begin 2016 trekt de Roadshow veilig
zakelijk internetten met een promotieteam met een
speciale campagnebus het land in om met lokale
ondernemers, bestuurders en media te praten over
betere beveiliging van bedrijven tegen cybercriminaliteit. Veiligheidsadvies, scans en workshops maken
onderdeel uit van het programma, dat in samenwerking met de Regionale Platforms Criminaliteitsbestrijding wordt georganiseerd.
Meer info en roadshows
Ondernemers die de veiligheid van hun digitale
bedrijfssystemen willen laten testen, kunnen zich
aanmelden op de campagnesite. Ook de exacte
locaties en data van de roadshows zijn hier terug
te vinden. www.veiligzakelijkinternetten.nl
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MKB-Nederland lanceert
campagne cybercrime

Bedrijven krijgen steeds meer last van cybercriminelen. Maar dat wil niet zeggen dat het
traditionele dievengilde het hazenpad heeft
gekozen. Iedere minuut wordt een bedrijf
door een inbreker bezocht. Apparatuur,
geld, informatie en ander bedrijfseigendom
blijft interessant voor grijpgrage handen.
Een ondernemer die daar sinds 2004 een
stokje voor steekt, is Peter Godijn van het
Krimpense Expert4all.
Zijn bedrijf is vooral actief in mechanische en elektronische beveiliging voor particulieren en bedrijven.
En met succes. Zo werd Peter in oktober branchewinnaar van de Business Succes Award 2015 in de
categorie sloten en beveiliging en dingt hij nu ook
mee naar de nationale award die op 4 februari 2016
door ex-premier en Capellenaar Jan-Peter Balkenende tijdens het ondernemersgala op RTL7 wordt
uitgereikt. “Expert4all presenteert zich als absolute
specialist in de sloten- en beveiligingsbranche, in
de ruimste zin van het woord, dus inclusief allerlei
toegangscontrolesystemen zoals kentekenherkenning, tijdregistratie, biometrie, aanwezigheidsregistratie. Het bedrijf kenmerkt zich door een enorme
vakkennis en een zeer breed assortiment, gekoppeld
aan korte responstijden”, aldus het juryrapport. Peter,
zoon van een slotenmaker, voert naast Expert4all
ook nog de handelsnamen Lock Expert Beveiligingen, Lock Expert Shop, Security Expert en Expert
Training Centre. Want hij wil graag een totaalconcept aan beveiliging kunnen bieden. Van het installeren van sloten en camera’s, het met vuurwapens
testen van veiligheidsglas tot en met trainingen van
politiekorpsen en het openen van kluizen van criminelen. “We doen ook alarmopvolging. Zoals voor
benzinepompen. We hoeven ook geen glaszetter te
bellen bij een inbraak. Onze surveillanten hebben
geen linkerhanden. In onze wagens ligt alles wat
we nodig hebben.“
Gezichtsherkenning
Zijn fascinatie met hang en sluitwerk begon al
vroeg. “Ik was de enige zoon voor wie dat spannend was. En vond het leuk om al heel erg klein
‘de beste inbreker’ te zijn. Dat blijft fascinerend,
zeker met alle nieuwe technologie die daarbij
komt kijken.” Het verkopen van security betekent in zijn visie ook zelf testen en de hoogste
graad van beveiliging hanteren binnen het eigen
bedrijf. “Al onze slotenmakers zijn gecertificeerde
preventie-adviseurs die uitgebreid zijn gescreend
op betrouwbaarheid. We testen verder ook onze
producten. En je moet als je apparatuur van de
hoogste veiligheidscategorie installeert ook beter
beveiligd zijn dan anderen.” Zo zit zijn bedrijfspand
aan de Griendstraat 27 vol met veiligheidssnufjes.
“We hebben hier overal camera’s hangen. Zoals
een kentekenregistratiecamera’s en een intelligente camera die mensen hier op het terrein kan
volgen. Intern gebruiken we als toegangscontrole
camera’s met gezichtsherkenning. Die is heel nauwkeurig. Als ik m’n snor laat staan, kom ik er niet
meer in.” Daarentegen ziet hij bij veel bedrijven

Expert4all

Misdaad ligt op de loer
nog veel oud spul hangen. “Vaak analoge camera’s,
met weinig beeldlijnen en slechte beeldkwaliteit.
Dat weten onverlaten ook. Terwijl de camera’s van
tegenwoordig heel veel kunnen. Zoals ip-, HD- en
4k-camera’s. Security Expert heeft zelfs een drone
met een 4k-camera, die haarscherpe beelden
maakt.” Want waakhonden, scherp glas en hoge
muren voldoen niet meer. “Vroeger misschien wel.
Maar als de boef zich nu op jouw terrein verwondt,
ben je als bedrijf aansprakelijk.” Meerderheid van
de klanten zijn bedrijven. Zoals deurwaarders,
vastgoedbedrijven, en woningcorporaties, “maar
natuurlijk ook ondernemers die gewoon de boel
goed willen beveiligen.” Expert4all komt bij hen
vrijblijvend langs voor een gratis securitycheck en
onderzoekt alle mogelijkheden van inbraakpreventie. “De ondernemer hoort direct hoe het met
de veiligheid is gesteld, wat verbeterpunten zijn en
ook het kostenplaatje. Daarna is die natuurlijk vrij
om dat wel of niet door ons te laten uitvoeren.”
Ook staan zijn mannen klaar als iemand zich per
ongeluk heeft buitengesloten. Zij hebben altijd een
ruim assortiment aan materiaal bij zich, kunnen alle
sloten direct vervangen, extra sleutels bijmaken of
inbraakschade herstellen.
Inbraakwinkels op internet
Blijft de ‘gewone dief’ met de opkomst van cybercrimineel nog wel een bedreiging. Peter “Dat risico

blijft en heeft vooral te maken met hoe goed of
slecht het gaat. We merken dat in deze tijden van
spanning bij onze klanten het gevoel van onveiligheid groter wordt en zien een toename van de
vraag naar alarmsystemen en hang- en sluitwerk.
Maar tijden zijn wel veranderd. Vroeger beveiligden we op een manier dat gelegenheidsinbrekers niet meer konden binnenkomen. Nu moet het
zo dat we zelf niet meer binnen kunnen komen,
want men wordt steeds vindingrijker. Je kun je
op internet online voorbereiden. Veel inbraken
worden nu gepleegd met ons gereedschap en
kennis. Er staan demonstratiefilmpjes op internet
en er zijn webshops waar ze al het inbraakgereedschap mogen verkopen. Dat vinden wij natuurlijk
vervelend. Mede daardoor moeten we bedrijven zo
beveiligen dat we het hen ook moeilijk maken. Dat
is een grote omslag.”
Wantrouwender geworden
Ook Peter is door het werk veranderd. ”Omdat je
dagelijks met veel ellende in aanraking komt, ben
ik wantrouwender geworden. Aan de ene kant is
dat goed, maar de goeden moeten natuurlijk in
onze business onder de kwaden lijden. We zien ook
vaak dat de misdaad dichtbij huis op de loer ligt.
Zoals een broer die inbreekt bij een andere broer.
Dat verandert wel je kijk op mensen.”
www.expert4all.nl

IJBM 11

Wij hebben verstand van beleggen.
Daar kunt u gebruik van maken.
Zodat u kunt doen waar u goed in bent.

Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Rivium Westlaan 17
2909 LD Capelle aan den IJssel
Telefoon 010 - 20 40 560
mail@tielkemeijer.nl
www.tielkemeijer.nl

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).

Durven, Denken, Doen

Durven,
Denken,
Doen

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

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

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

Kijk voor het laatste nieuws op: www.daasluis.nl

IJBM 12

Op 24 september 2015 zette wethouder Eric
Faassen de eerste schop in de grond voor de
aanleg van het camerabewaking systeem en
het glasvezelnetwerk op CapelleXL. Daarmee
zijn alle plannen uit het lopende BIZ-plan
gerealiseerd. Beide projecten zijn in nauwe
samenwerking met de gemeente Capelle aan
den IJssel tot stand gekomen.

Optimale beveiliging
Door het glasvezelnetwerk op CapelleXL is het
mogelijk een stabiel, duurzaam en betrouwbaar
camerasysteem op het bedrijventerrein te realiseren. Om de goederen en eigendommen van
ondernemers daar beter te beschermen worden
alle entrees van het bedrijventerrein voorzien van
camera’s. Het camerasysteem registreert ook kentekens, zowel overdag als ‘s nachts van al het opkomend en afgaand verkeer. Vanaf oktober 2015 zijn
elf cameramasten geplaatst. Het cameranetwerk
is door zijn ontwerp uit te breiden, daardoor is het
voor ondernemers in het gebied mogelijk om met
eigen camera’s aan te haken. Naast de surveillance
zorgt camerabeveiliging volgens Rene de Blok,
voorzitter van de BIZ (Bedrijven Investeringszone)
voor ’een optimale beveiliging voor de bedrijven’.
Geen overbodige luxe zoals een recente overval op
een bedrijf illustreerde.
Cameramasten
Aanvankelijk werd uitgegaan van cameratoezicht
vanaf privéterreinen, maar in overleg met de
gemeente werd het mogelijk om in het openbaar
gebied camera’s te plaatsen. December 2015 is
het systeem in functie. De locaties van de cameramasten zijn: Lylantse Baan, Schinkelse Baan,
Nelson Mandela pad, Cypresbaan, Vlierbaan, Rietbaan, Molenbaan, Essebaan, Martin Luther King-pad
en de vrachtwagenparkeerplaats. Bij het gebruik
van de beelden wordt voldaan aan alle geldende
privacy-eisen. Zo is er een protocol opgesteld met
regels hoe er met opnames en opslag zal worden
omgegaan. Dit protocol zal worden aangemeld bij
het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
Dit protocol beschrijft onder andere waarvoor de
beelden mogen worden uitgelezen en benoemt
ook de personen die dit mogen doen. Via hen
kunnen de uitgelezen beelden op verzoek worden
overgedragen aan de politie voor verder onderzoek.
Met het glasvezelnetwerk van Fore Freedom krijgt
CapelleXL de beschikking over een betrouwbaar en
supersnel netwerk met brede mogelijkheden tegen
scherpe prijzen. Via glasvezel kunnen ook alarm-,
telecom- en pinsystemen worden ontsloten. De
glasvezelleverancier bouwt 100% open netwerken.
Dat betekent dat de ondernemers vrij zijn in de
keuze van de provider.

foto: Jan van den Arend

CapelleXL is het grootste lokale bedrijventerrein en
een belangrijke factor voor de lokale economie. Het
biedt met 450 bedrijven werk aan ongeveer 8.500
mensen. De ondernemers van het bedrijventerrein
investeren sinds 1 januari 2012 gezamenlijk in kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van hun bedrijfsomgeving. Zij hebben zelf inspraak in de manier waarop
het beschikbare budget wordt ingezet.

Cameratoezicht,
surveillance en glasvezel

CapelleXL

Aantrekkelijk instapaanbod
Ondernemers op CapelleXL kunnen tot 31 december
2015 voor de ingebruikname van het netwerk
gebruik maken van een zeer aantrekkelijk instapaanbod. Voor elke ondernemer is er een passend
aanbod te maken om voor een groot of klein zakelijk pakket te kiezen. “Hoe meer ondernemers
meedoen, hoe lager de aansluit- en maandelijkse
kosten uitpakken”, aldus Rene de Blok. Eén van de
ondernemers die dit heeft gedaan is Frans Wietzes
van het Welzijnswarenhuis, een belangrijk adres
voor mobiliteitshulpmiddelen in Rotterdam en
omstreken. “Het gaat om het belang van dit gebied.
Dat wij dingen samen tot stand brengen. Ik ben erg
blij dat ik nu op korte termijn van een snelle internetverbinding gebruik kan maken. Dat was zonder
de BIZ-organisatie niet mogelijk geweest”.

hoekjes en gaatjes van het bedrijventerrein in de
gaten gehouden. Bij het constateren van een onregelmatigheid wordt een surveillancerapport in de
brievenbus van de ondernemer gedaan. Wanneer
er sprake is van spoed, wordt politie of brandweer
gewaarschuwd, het betrokken bedrijf en de parkmanager gebeld. De surveillance wordt uitgevoerd
door AVG Security en aangestuurd door de parkmanager Ron Verhage. Elke dag wordt aan hem
gerapporteerd. Signalen die het parkmanagement
waarneemt en opvangt van ondernemers worden
aan de surveillant doorgegeven. Die is tijdens
zijn surveillance-uren direct mobiel bereiken Er
zijn speciale voorwaarden overeengekomen voor
ondernemers op CapelleXL voor alarmopvolging.
Hiervoor is geen abonnementsgeld verschuldigd.
Alleen de opvolging wordt in rekening gebracht.

Surveillance
Om de veiligheid te vergroten wordt op CapelleXL
elke nacht op wisselende tijden gesurveilleerd.
Bedrijfslocaties worden onder andere geinspecteerd op sluiting van hekwerken/poorten, ramen
en deuren, ingeschakelde verlichting, controle op
bevoegde en onbevoegde personen (via legitimatie) en brandgevaarlijk situaties De surveillant
is extra alert op locaties van horeca en winkels bij
sluitingstijden. Ook worden fietspaden, afgelegen

Kiezen voor nieuwe BIZ
Samen hebben ondernemers op CapelleXL in 2012
een Bedrijven Investeringszone (BIZ) opgericht. De BIZ
CapelleXL loopt op 31 december 2015 af. Dit betekent
dat er voor de jaren 2016-2020 een nieuw BIZ-plan
is en de ondernemers hun stem hierover uit mogen
brengen. De stemming is van 15 februari tot en met
5 maart 2016. Alle WOZ-plichtigen op het bedrijventerrein ontvangen in die periode een stembiljet van
de gemeente Capelle aan den IJssel. bizcapellexl.nl
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Burgemeester Frank Koen neemt afscheid van Capelle

Denk groter dan
de gemeentegrenzen

Frank Koen geeft begin januari zijn ambtsketting door aan zijn opvolger. Zes jaar geleden
trad hij aan als burgemeester van Capelle aan
den IJssel. Met genoegen kijkt hij terug op
zijn contacten met het Capelse bedrijfsleven.
“De contacten met Capelse ondernemers heb ik
altijd als plezierig ervaren”, vertelt hij. “Bijvoorbeeld
bij de uitreiking van de jaarlijkse ondernemersprijzen. Erg leuk om die te mogen verzorgen. En
belangrijk ook, want de ondernemersprijzen stimuleren ondernemers om onderling meer erkenning
voor elkaar te krijgen.”

foto: Désirée Verstege

Economische motor
Volgens burgemeester Koen heeft Capelle een
mooie ondernemersmix: “De combinatie van nationale en internationale bedrijven die hier aan de
kantorenkant van de Rotterdamse haven hun plek
hebben gevonden, de vele lokale bedrijven en de
grote zorginstellingen zijn karakteristiek voor Capelle.
Het maakt bovendien dat we een gemeente zijn met
meer dan 35.000 arbeidsplaatsen. We zijn met recht
de ‘Parkstad naast Economische Motor’ waar we het
altijd over hebben.”Wat de burgemeester altijd is
opgevallen, is het laagdrempelige contact tussen de
gemeente en de ondernemers. “Ik zie korte lijnen
en daardoor intensieve contacten. Er wordt daar door
alle partijen veel energie ingestoken. Dat draagt in
grote mate bij aan het goede ondernemersklimaat
in Capelle.”
Grootstedelijk denken
Volgens Koen biedt de Capelse economie volop regionale kansen, met name op het gebied van de ‘nieuwe
economie’ . “Als het om kansen gaat, wil ik de Capelse
ondernemers graag een boodschap meegeven: denk
niet binnen de gemeentegrenzen, maar denk grootstedelijk! Qua economische schaal maken we deel uit
van een gebied met een paar miljoen inwoners. Wees
creatief om daarbinnen uw markt te ontwikkelen. De
markt is namelijk veel groter dan Capelle!”

Burgemeester Lennie Huizer neemt afscheid van Krimpen

Verbazende kracht van
lokale ondernemers
Begin december heeft burgemeester Lennie
Huizer afscheid genomen van onze gemeente. Sinds 1 oktober 2010 was zij waarnemend
burgemeester van Krimpen aan den IJssel.
Na het besluit voor verzelfstandiging van
Krimpen aan den IJssel moet zij weer plaatsmaken voor een door de Kroon benoemde
burgemeester. Hoe kijkt zij na vijf jaar terug
op de Krimpense samenleving?
“Krimpen is een vriendelijke gemeente. Twee dagen
na mijn beëdiging heb ik direct met aantal van u
kennisgemaakt bij een bijeenkomst van de Ondernemerskring Krimpen. Daarnaast mocht ik in de achterliggende jaren samen met het Krimpense college talloze
bedrijfsbezoeken afleggen. Iedere keer was ik toch
een beetje verbaasd over de kracht van het lokale,
regionale en internationale ondernemerschap dat ik
hier aantrof. De Stormpolder, centrum voor maritieme
maakindustrie, is echt geen loze kreet als je ziet wat
er bij Zwijnenburg, IHC, Hollandia, Buijs en TIO uit de
constructiehallen komt. En wat is het toch mooi dat
Widek en Van Wijnen vanuit de Krimpenerwaard de
wereld van fietsbellen en gerookte zalm voorzien.”

In beweging komen
Daarnaast vindt de vertrekkende burgemeester
Krimpen aan den IJssel een gemeente waar als
het nodig is inwoners én ondernemers in beweging komen. “Een recent voorbeeld hiervan is de
opvang van vluchtelingen. In mum van tijd boden
inwoners en ondernemers hun hulp aan. Ondernemers leverden belangeloos spullen, voedsel én diensten. Dat vond ik prachtig. Een ander voorbeeld is
het ondersteunen van lokale initiatieven. Zo dragen
ondernemers het Bevrijdingsfestival en Krimpenfestival een warm hart toe. Ik hoop dat u dit blijft doen,
want iedereen draagt zijn steentje bij om Krimpen te
maken tot de mooie gemeente die het is.”
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Veilig ondernemen
Een burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid in een gemeente. En werkt daarvoor graag
samen met het Krimpense bedrijfsleven. Lennie
Huizer: “Het is goed om te zien dat Krimpense
ondernemers het belang van veilig ondernemen
inzien. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is hier een
voorbeeld van. Dit keurmerk hebben de bedrijventerreinen Stormpolder, De Krom en Parallelweg in
2011 ontvangen en het is inmiddels ook al verlengd
tot 2018. Een fantastisch resultaat!”

Ondernemersnieuws

Z-H koploper innovatieve bedrijven

Port XL: innovatieve start-ups
haven en industrie
Havenbedrijf Rotterdam heeft
29 oktober het start-up accelerator-programma PortXL gelanceerd. Dat past in de ambitie om
de slimste van havens te zijn.
PortXL wil veelbelovende innovatieve ideeën van over de hele
wereld aantrekken.
“Met PortXL versterken we het innovatieve klimaat in onze haven en
kunnen we haven start-ups scouten.
Hiermee trekken we meer innovatieve bedrijvigheid in de haven aan.
We laten hen zien wat de haven
hen te bieden heeft. En we brengen
hen in contact met gerenommeerde
bedrijven. Immers, innovatie is
cruciaal. Wij willen de slimste en
meest innovatieve haven ter wereld
zijn”, aldus Paul Smits, CFO van
Havenbedrijf Rotterdam, bij de start
in het Innovation Dock van RDM.
Diverse grote bedrijven en instanties
zoals Van Oord, Erasmus Centre for
Entrepreneurship, Heineken, InnovationQuarter, Rabobank, Vopak, Damen,
E.ON, Boskalis en het Havenbedrijf
Rotterdam bundelen hun krachten.
Samen bieden zij met PortXL havengerelateerde start-ups de kans om in

drie maanden hun ideeën een vliegende start te geven. Oud-premier
en Capellenaar Jan Peter Balkenende,
nu Partner Corporate Responsibility bij het deelnemende EY: ‘Startups kunnen als geen ander met veel
passie en energie inspelen op nieuwe
markten en disruptieve technologieën en dat is essentieel voor een
duurzame groei van de Rotterdamse
haven economie.’
PortXL is op zoek naar start-ups in
vier sectoren: Transport & Logistiek,
Energie, Chemie & Raffinage en Maritiem. Het biedt hen een 100 dagen
durend open innovatieprogramma.
Per jaar worden uiteindelijk tien
geselecteerde teams door mentoren
gecoacht om hun start-up van de
grond te krijgen. Ze hebben toegang
tot een netwerk van meer dan 150
mentoren, ruim 200 investeerders,
zakelijke partners en sponsors.
De World Port Accelerator richt zich
op de havengerelateerde industrie. “De start-ups die meedoen
met PortXL, gaan het Rotterdamse
bedrijfsleven in de haven veroveren,
mede dankzij de hulp van onze partners van wereldklasse.” Aldus Mare
Straetmans, directeur van PortXL.

Bedrijven investeren fors meer
De bedrijfsinvesteringen groeien volgend jaar met 6,9 procent. Dat blijkt uit de Macro
Economische Verkenning 2016
van het Centraal Planbureau
(CPB). De vraag uit zowel binnen- als buitenland neemt toe,
hierop passen ondernemers hun
productiecapaciteit aan.
Terwijl de vraag stijgt, dalen de productiekosten. Dit komt door de flinke
daling van de olieprijs en door de
beperkte toename van de loonkosten
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in 2015. Ook stijgt de productiviteit in
de marktsector. De concurrentiepositie
van Nederlandse bedrijven zal in 2016
ook verbeteren, maar de binnenlandse
bestedingen dragen het meest bij aan
de groei van het bbp met 2 procent in
2015 en met 2,4 procent volgend jaar.
Volgend jaar neemt de wereldhandel
met 5,1 procent toe, zo verwacht het
CPB. Dat komt volgens de economische rekenaars daar aansterkende
groei in de geavanceerde economieën
en herstel van de groei in opkomende
economieën

De Kamer van Koophandel (KvK)
presenteerde samen met De
Financiële Telegraaf, de ranglijst
met honderd concrete innovaties
die het Nederlandse midden- en
kleinbedrijf heeft gerealiseerd.
Winnaar werd het Zeeuwse bedrijf
LUXeXcel met een toepassing om
optische lenzen te produceren in
een 3D-printer.
De MKB-Innovatie Top 100 is een
jaarlijkse prijs voor bedrijven uit het
midden- en kleinbedrijf die met hun
innovatie grote impact hebben op
hun branche en de samenleving. De
nominaties worden beoordeeld op

originaliteit, verkrijgbaarheid, gerealiseerde omzet en groeipotentie. De
jaarlijkse prijs werd voor de tiende
keer uitgereikt tijdens de KvK-Dag
van de Innovatie op 1 oktober 2015.
De provincie Zuid-Holland was met
20 nominaties koploper in de MKB
Innovatie Top 100. Vier bedrijven
eindigden in de top tien. Brabant en
Noord-Holland delen plaats twee en
drie met elk 13 nominaties. Voor het
eerst zijn meer ICT-bedrijven genomineerd dan industriële. Er waren dit
jaar in totaal 300 inzendingen, die
voor een nominatie in aanmerking
wilden komen.

Miljarden extra voor mkb
Nu de economie flink aantrekt,
maken meer ondernemers plannen om uit te breiden, te investeren en te groeien. Om die te
ondersteunen, maakt het kabinet
komende jaren enkele miljarden
euro’s aan extra kredietverlening
voor het MKB mogelijk.
Samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging
van Banken organiseert het een
toegangspoort tot financiering via de

‘Nationale Financieringswijzer’ voor
ondernemers. Met deze app wordt
ondernemers wegwijs gemaakt naar
de meest geschikte financieringsvorm
voor hun investeringsplannen. Ondernemers kunnen daarmee advies
aanvragen en tientallen financieringsbronnen raadplegen. Door een aantal
vragen over hun bedrijf en plannen
te beantwoorden, kunnen ondernemers snel zien welke soort financiering voor hen het meest geschikte is.
www.nationalefinancieringswijzer.nl

Ondernemers rekenen op meer
uitgaven consument
Ondernemers in bedrijfstakken
zoals de detailhandel, de reisbranche, de horeca en de autosector zijn volgens het CBS (Centraal
Bureau voor de Statistiek) positief over hun omzetverwachtingen voor volgend jaar. Deze
consumentgerichte ondernemers
voorzien voor volgend jaar allemaal stijgende omzetten.
Vooral in de detailhandel, onder logiesverstrekkers zoals hotels en vakantieparken en in de reisbranche rekenen
ondernemers vaker op een omzetstijging dan in andere bedrijfstakken. Zo
verwacht per saldo 46 procent van de
detailhandelaren meer omzet in 2016,
tegenover 28 procent van de ondernemers in het hele bedrijfsleven. Het
optimisme van de consumentgerichte
ondernemer sluit aan bij het gestegen
consumentenvertrouwen en de toegenomen consumptie door huishoudens.

In oktober bereikte het consumentenvertrouwen het hoogste niveau van
de laatste acht jaar. Consumenten
hebben mogelijk meer vertrouwen
gekregen doordat de koopkracht na
jaren van krimp nu weer aantrekt,
de arbeidsmarkt langzaam verbetert
en de woningmarkt aantrekt. Vooral
de supermarkt- en warenhuisonder
nemers zien hun omzet in 2016
stijgen; ruim 60 procent verwacht
dit. Van de winkeliers in elektronica
denkt ruim 40 procent dat de omzet
zal toenemen. Deze percentages zijn
hoger dan gemiddeld in het bedrijfsleven (37 procent).
Detailhandelsbedrijven die niet vanuit
een winkel opereren zijn minder vaak
optimistisch: van de markthandelaren
gaat 20 procent uit van een stijging
van de omzet en van de pure internetverkopers 16 procent. Ruim twee
derde van de bedrijven verwacht hier
gelijkblijvende omzet.

KPMG, Shell en Microsoft onder Webinar veilig online zakendoen
zoeken aanpak cyber security
De huidige aanpak van cyber
security door bedrijven is versnipperd en reactief. KPMG
gaat de samenwerking aan met
Microsoft en Shell om kennis
en ervaring te bundelen in een
onderzoek naar een fundamenteel andere aanpak van Cyber
Security.
“Cyber security staat weliswaar op de
agenda van de Raad van Bestuur en de
Raad van Commissarissen, maar deze
bestuurders hebben vaak nog onvoldoende kennis van IT en de bijbehorende problematiek. Daardoor hebben
bedrijven geen krachtig antwoord op
de veelheid van dreigingen die daaruit
voortkomen”, aldus Rob Fijneman,
Head of Advisory en lid van de Raad
van Bestuur van KPMG: “We staan voor
een lastige opgave. De maatschappij
in het algemeen en bedrijven in het
bijzonder moeten meer controle
krijgen over het fenomeen cybercrime. Bedrijven lopen achter de feiten
aan als het gaat om cyber security, dat
moet veranderen.” Samen met Microsoft en Shell start KPMG een onder-

zoek naar de modelmatige aanpak
van deze hoogst actuele problematiek. “Wij achten het van belang dat
bedrijven onderling meer kennis delen
en dat er gericht wordt samengewerkt
aan beter kennismanagement over de
online dreigingen en incidenten. Zodat
cyber security een volwaardig onderdeel wordt van het Risk Management
Framework van bedrijven, dat is het
op dit moment niet.”
John Hermans, partner Risk Consulting
en Cyber Security lead partner van
KPMG: “Bedrijven stellen zich open
voor goed georganiseerde, hightech
misdaadgroeperingen die online actief
zijn. Het beleid van bedrijven op het
gebied van cyber security staat nog in
de kinderschoenen. Met deze samenwerking zetten KPMG, Shell en Microsoft een belangrijke, eerste stap naar
volwassenheid. We streven naar een
modelmatige benadering die inzicht
geeft in de precieze aard en impact
van de risico’s op het gebied van cyber
cecurity. Daarmee bieden we praktische handvatten voor het handelingsperspectief van bestuurders.”

Nederland Europees kampioen
winkeldiefstal
Winkelcriminaliteit en administratieve fouten kostten Nederlandse
winkeliers vorig jaar een kleine
1,4 miljard euro. Volgens onderzoek in opdracht van beveiligingsbedrijf Checkpoint Systems scoort
ons land daarmee het slechtst van
heel Europa.
Onze retail zag omgerekend 1,5
procent van de totale omzet door
diefstal in rook opgaan. Ter vergelijking: in buurlanden België en Duitsland bedroeg het omzetverlies 1,2
en 1,1 procent. Finland is nummer
twee op de lijst met zestien Europese landen, met 1,4 procent. Dat er
hier zoveel geld verloren gaat, komt
vooral door traditionele winkeldiefstal. Stelend personeel, leveranciersfraude en administratieve fouten
komen hier juist weinig voor.
Dieven hebben het vooral gemunt op
producten die ze eenvoudig kunnen
verstoppen en die ook weer makkelijk te verkopen zijn, bijvoorbeeld
accessoires voor de smartphone,

lingerie, sterke drank en scheermesjes. Elektronicawinkels zijn het
grootste slachtoffer. Verder moeten
drogisterijen en warenhuizen het in
ons land flink ontgelden.
De schade komt voor Nederland ook
hoger uit dan bij het vorige onderzoek, dat een jaar geleden werd
gepresenteerd. Ons land eindigde
toen op de derde plek, met een
verlies van 1,1 miljard euro wat 1,2
procent van de totale omzet was.
Dat de kosten zijn opgelopen schrijft
Checkpoint Systems voor een groot
deel toe aan de georganiseerde
misdaad. Volgens het bedrijf zijn er
nu bijvoorbeeld meer Oost-Europese
bendes actief. Er wordt in Nederland overigens ook flink geïnvesteerd in anti-diefstaloplossingen. In
2014 staken winkeliers hier bijna
1,1 miljard euro in. Afgezet tegen
de totale omzet eindigde Nederland daarmee net in de top vijf van
Europa.
Bron: ANP

Het Nationaal Cyber Security
Centrum hield dinsdag 3 november tijdens de campagne Alert
Online een gratis webinar over
veilig online zakendoen.

Twee cyber security experts van het
NCSC, Koen Sandbrink en Michiel
Oosterwijk, gaven tijdens webinar
in driekwart uur inzicht in de meest
relevante dreigingen en geven daarin
praktische tips om de inkoop van ICTdiensten voor hun web omgeving te
verbeteren. De cyber security experts
maken hierbij gebruik van een aantal
relevante publicaties, waaronder pas
verschenen ICT-Beveiligingsricht-

lijnen. Die vormen een leidraad voor
het veiliger ontwikkelen, beheren en
aanbieden van web-applicaties en
bijbehorende digitale infrastructuur.
Hun webinar richt zich op iedere
ondernemer die voor zijn online
dienstverlening gebruik maakt van
externe leveranciers, bijvoorbeeld
voor het ontwikkelen of hosten van
een website. Ruim 100 vertegenwoordigers van bedrijven hebben
het webinar live gevolgd en vragen
gesteld aan de cybersecurity experts.
Het webinar ‘Hoe beveilig ik mijn
online diensten?’ is terug te kijken
op de website van het NCSC.
www.ncsc.nl

Bijna helft mkb’ers verkoopt
bij goed bod
Bijna de helft van de MKBbedrijven wordt verkocht bij
een goed bod. Eigenaren hebben wel een onrealistisch beeld
van de werkelijke bedrijfswaarde. Zo verwachten zij dat hun
bedrijf gemiddeld negen keer
de jaarwinst oplevert, terwijl
in de praktijk blijkt dat de verkoopwaarde vier tot zes keer de
jaarwinst bedraagt. Dit en meer
blijkt uit de tweede jaarlijkse
Marktlink BedrijfsovernameMonitor, uitgevoerd onder tweehonderd bedrijven
Ruim zeventig procent van de ondernemers heeft weleens nagedacht
over opvolging voor of verkoop van
hun bedrijf. Circa een kwart verwacht
dat dit ook binnen vijf jaar gebeurt.
Als voornaamste motivatie geven
de respondenten aan dat zij meer
van het leven willen genieten (19
procent). Dit is na leeftijd (49 procent)
de belangrijkste verkoopreden. Voor
ondernemers onder de 45 jaar is het
zelfs de belangrijkste reden.
Uit het onderzoek blijkt verder dat
bijna de helft van de ondernemers

een verkoop wil overwegen bij
een goed bod, maar in werkelijkheid staan maar weinig bedrijven te
koop. Tom Beltman van het landelijk
opererende Marktlink Fusies en Overnames: “Ondernemers willen wel
verkopen, maar niet ‘te koop’ staan.
Ze zijn huiverig, omdat ze vrezen dat
‘te koop staan’ negatieve associaties
oproept over het bedrijf. Als wij ze
benaderen uit naam van een mogelijke koper, zijn ze vaak wel degelijk
bereid om te onderhandelen over
verkoop”.
Een goed bod opent deuren, alhoewel
de meeste ondernemers vaak drempels zien bij een daadwerkelijke
verkoop. De meeste ondernemers
(58 procent) stellen niet mentaal
klaar te zijn voor de verkoop van
hun bedrijf. Zij zijn bevreesd voor het
verkoopproces en moeten wennen
aan het idee om afstand te doen van
hun bedrijf. De grootste zorg gaat
hierbij uit naar de directe medewerkers. Bijna negen op de tien ondernemers geeft aan het bedrijf alleen te
willen verkopen als er goed voor de
medewerkers wordt gezorgd.

Van de gemeente Capelle

De Terp beste winkelstraat
van Rijnmond

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.

Dennis Potter
senior beleidsadviseur Economische Zaken
tel: 010 - 284 89 42
d.potter@capelleaandenijssel.nl

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

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

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

Yvette Ditmer
Beleidsadviseur Economische Zaken
tel. 010 - 284 80 69
y.ditmer@capelleaandenijssel.nl
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Maandag 30 november werd winkelcentrum De
Terp tijdens een feestelijke bijeenkomst van MKB
Rotterdam uitgeroepen tot winnaar van de ‘MKB
Rotterdam-Rijnmond winkelstraatprijs 2015’.
Volgens de jury scoorde winkelcentrum De Terp op
alle gestelde criteria hoog en is het een prettige

omgeving om te winkelen, wandelen, recreëren,
wonen en handelen. Een mooi resultaat voor dit
winkelcentrum waarin de laatste jaren intensief
en positief is sameng ewerkt door de winkeliers,
beheerder Van den Bos, eigenaar Urban Interest,
Havensteder en de gemeente Capelle aan den
IJssel.

Evaluatie koopzondagen
Op 9 november 2015 heeft de gemeenteraad
besloten dat winkeliers zelf mogen bepalen of
zij hun winkel op zondag openen. Vorig jaar
heeft de gemeenteraad al besloten tot een verruiming van de winkeltijden. Toen is een evaluatie na 1 jaar toegezegd.
Er is een aantal redenen om nu tot verdere verruiming
over te gaan. zo blijkt uit de evaluatie dat een meerderheid van de Capelse bevolking geregeld gebruik maakt
van de koopzondag. Daarnaast heeft winkelcentrum De
Terp al enige tijd geleden een verzoek ingediend om
elke zondag open te mogen zijn. Ook speelt de concurrentiepositie van onze middenstand mee. In de buurgemeenten Zuidplas en Rotterdam is de openstelling op
zondag al eerder vrijgegeven. Na overleg met de winkeliersverenigingen is daarom besloten de gemeenteraad
voor te stellen dat de winkeliers zelf mogen bepalen of
zij op zon- en feestdagen hun deuren willen openen.

Dwang van eigenaren
Het belangrijkste discussiepunt in de gemeenteraad
betrof de dwang die eigenaren van winkelcentra of
winkelpanden aan hun huurder kunnen opleggen,
door middel van het huurcontract of een huishoudelijk reglement. Alle politieke partijen in Capelle aan
den IJssel hechten er aan dat winkeliers zelf kunnen
besluiten of zij hun deur op zondag openen of niet.
Om recht te doen aan de belangen als godsdienstvrijheid en de positie van de kleine winkelier hebben wij
daarom in artikel 2 lid 3 opgenomen dat winkeliers
niet gedwongen mogen worden om hun winkel op
zondag te openen. Dat is een individuele keuze van
de winkelier en moet dat ook blijven.
De Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel
2015 is op 16 november 2015 in werking getreden
en is te lezen op www.capelleaandenijssel.nl en via
www.overheid.nl.

Gevel- en voorterreinfonds vak A Hoofdweg
De gemeente stelt het Gevel- en voorterreinfonds open voor de eigenaren van panden
in vak A van de Hoofdweg (Lylantsebaan,
Lylantseplein en Schinkelsebaan). Wilt u uw
pand of uw voorterrein opknappen, dan kunt
u hiervoor een bijdrage van de gemeente
ontvangen van 50% van de kosten met een
maximum van 20.000 euro per bedrijfspand.
In totaal is 200.000 euro beschikbaar. Doel is
om de algehele uitstraling van het bedrijventerrein te verbeteren.
Toekomstbestendig bedrijventerrein
Capelse ondernemers op het bedrijventerrein
Hoofdweg CapelleXL zorgen voor veel werkgelegenheid en dus ook mede voor een goed draaiende Capelse economie. Om die motor op toeren

te houden is een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein van groot belang. Daarom is gestart met
de revitalisering. Dit doet de gemeente niet alleen;
samen met de BIZ CapelleXL brengt de gemeente
de wensen en behoeften van de ondernemers in
kaart en wordt gewerkt aan een hoogwaardig,
toekomstbestendig bedrijventerrein.
Aanvragen
Staat uw bedrijfspand in vak A dan kunt u vanaf
heden tot uiterlijk 31 januari 2016 een bijdrage
aanvragen. Per bedrijfspand kan één aanvraag
worden ingediend. Het aanvraagformulier en de
criteria waaraan uw plan moet voldoen, kunt u
vinden op www.capelleaandenijssel.nl/ondernemersnieuws of neem contact op met Ruud
Verschuren.

Capelle groenste stad van Nederland
Capelle aan den IJssel mag zich een jaar
lang groenste stad van Nederland noemen.
Capelle sleepte deze prestigieuze titel van de
stichting Entente Florale in de wacht tijdens
de Nationale Groendag in Bergen op Zoom.
Naast goud in de categorie Steden won Capelle
ook twee extra certificaten van verdienste. Eén in
de categorie ‘groen en economie’ en één in de
categorie ‘groen en gezondheid’. Groenwethouder
Jean-Paul Meuldijk nam de prijzen in ontvangst. “Dit
is geweldig voor Capelle”, reageerde hij enthousiast na afloop. “We noemen onszelf Parkstad naast
Economische Motor. De titel van groenste stad
bewijst dat we ons terecht zo profileren. En het is
een belangrijke erkenning voor de manier waarop
we in Capelle met het groen omgaan.”
Groencompetitie
Capelle werd begin 2015 genomineerd door
Entente Florale. Deze stichting organiseert jaarlijks
een groencompetitie tussen steden en dorpen. De
stichting vraagt hiermee aandacht voor het belang
van groen bij overheden, ondernemers en inwoners. In juni bezocht een professionele jury een
dag lang de IJsselstad en onderzocht zaken als
de visuele en ruimtelijke kwaliteit van het groen,
cultuurhistorisch erfgoed, cultuurgroen en buiteninrichting, natuur en landschap, recreatie, duurzaamheid, participatie en communicatie.
Juryrapport
Op al deze zaken samen scoorde Capelle het
gemiddelde rapportcijfer van een 8,3. Een deskundige, onafhankelijke jury beoordeelt niet alleen de
aanleg en het beheer van het groen, maar weegt
ook aspecten als communicatie en participatie mee.
En kijkt ook of er een duurzaam beleid is opgesteld
en wordt uitgevoerd. De jury heeft geconcludeerd
dat de ambitie van parkstad wordt waargemaakt.

In het juryrapport worden allerlei zaken genoemd,
onder meer de goede samenwerking tussen de
gemeente en haar omgeving: “Capelle aan den
IJssel betrekt in al haar plannen haar inwoners,
verenigingen en bedrijven.” En: “Het Parkmanagement bij het Rivium, het zelfbeheer van inwoners
en de stadslandbouwprojecten zijn voorbeelden,
waarbij de voordelen van participatie duidelijk
zichtbaar zijn door een hoger inrichtings- en onderhoudsniveau.”
Capelle mag nu gaan deelnemen aan de competitie
voor groenste stad van Europa.

Voorzitter Jaap Spros van Entente Florale
overhandigde vorige week een cheque van
5.000 euro aan Capelle. Tevens deed hij
namens Entente Florale een boom cadeau,
als symbool voor het groene karakter van
de stad. Bij het planten van de boom (een
Prunus Sargentii) bij de Koperwiek werd
groenwethouder Jean-Paul Meuldijk een
handje geholpen door wethouder centrumgebied Dick van Sluis.
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Donkere Dagen
De Donkere Dagen voor Kerst. De dagen worden korter en het begin van de winter (meestal 21 december) is de
kortste dag. We zoeken de geborgenheid en gezelligheid bij elkaar. Ook dit jaar komen ze er weer aan, echter met
ongekende snelheid en intensiteit deze keer. Gelet op alle ellende en dreiging in de wereld zijn de Donkere Dagen
dit jaar wel erg vroeg en nadrukkelijk aanwezig. De angst regeert en we laten ons beïnvloeden door wat we niet
kennen en vrezen. Hopelijk zal het ons niet remmen in waar we voor staan, voor onze overtuiging.
Het nieuwe jaar geeft nieuwe kansen. Weg met die Donkere Dagen. De natuur doet zijn best door het lengen der
dagen. Maar ook wij moeten weer aan de slag. Het jaar 2016 staat weer voor de deur en vanuit het ondernemersperspectief weer een jaar met veel veranderingen en uitdagingen.
Zo is er vanaf 1 januari 2016 de Participatiewet die mensen met een arbeidsbeperking een grotere kans op de
arbeidsmarkt moeten geven. Zij kunnen dat niet alleen en dus heeft de wetgever de Participatiewet geïntroduceerd.
Veel ondernemers vinden de wet in zijn opzet en uitvoering moeilijk maar ondersteunen de doelstelling. Dus met
hulp van de Gemeente Capelle aan den IJssel en meer specifiek Werkplein IJsselgemeenten kan er gericht gezocht
worden naar een passende match tussen bedrijfsleven en de ca. 100 geregistreerde Capellenaren die door hun
arbeidsbeperking moeilijk aan een baan kunnen komen. Onder het motto ‘Van Moeten naar Willen” wordt het invulling geven aan de Participatiewet geen last maar een kans.
Zo wordt 2016 weer een jaar van kansen, van echt ondernemen. Let op een duurzame ontwikkeling prijs / kwaliteit
en zorg voor service, toegevoegde waarde en zekerheid. Het ondernemersplezier zal moeten prevaleren.
Het bestuur van de ENC wenst u allen hele fijne feestdagen en een succesvol 2016 en wij hopen met u het glas te
heffen op dinsdag 5 januari 2016 van 17.00 tot 19.30 uur tijdens de Nieuwjaarsborrel in het Isala theater.
Gert Abma, voorzitter ENC

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

Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen
en buiten Capelle eigenlijk een must. Bij het
ENC ontmoet u namelijk andere ondernemers
met dezelfde succesverhalen en af en toe
misschien zelfs dezelfde dips. Het is goed
om te weten niet de enige te zijn die met
bepaalde zaken bezig is, maar dat veel meer
collega-ondernemers dergelijke ondervindingen
hebben. Veel belangrijker is nog, dat ENC-leden
kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en
soms zelfs zaken kunnen doen. Niets moet,
maar alles is mogelijk!
Bel voor meer informatie over het
ENC-lidmaatschap naar
06 - 261 622 11, Gert Stubbe,
bestuurslid ledenwerving
of mail naar info@enc-capelle.nl.
Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht op
www.enc-capelle.nl.
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Hoe veilig is de postverzending nog?
Nu we steeds meer gebruik maken van digitale
verzending van onze post komt de vraag op ons
af hoe veilig het verzenden eigenlijk is. Vreemd
eigenlijk dat we ons daar bij de al oude briefpost
nooit druk over hebben gemaakt. Het vertrouwen
in de postbesteller was en is blijkbaar nog groot.
Postbesteller was ook een beëdigd beroep. De
vertrouwelijkheid van de poststukken moest bij
de, in overheidsdienst werkende, postbeambte
in goede handen zijn. In vroeger eeuwen waren
er koeriers en bodes die door de straten snelden
om de brieven te bezorgen. Om dan zeker te zijn
van de vertrouwelijkheid werden de brieven verzegeld. De schrijver was in het bezit van een eigen
lakstempel waarmee ook direct duidelijk was van
wie de brief afkomstig was.
Door de terugtredende overheid en privatisering staan de
postbedrijven niet langer onder toezicht en is de postbesteller geen beëdigd beroep meer. Uw buurman brengt
de post rond als bijbaan bij een van de vele aanbieders.
Hoe veilig is uw post dan nog. Uw buurman weet wie de
afzender is en hoe vaak u die ontvangt en kan soms wel
raden naar de inhoud. Tijdens de BBQ gaat u vervolgens
over de tong, gelijk met een lekker stukje kip.
Cybercrime komt steeds vaker voor en de angst dat
vertrouwelijk gegevens worden gekraakt is zeker niet
denkbeeldig. Juist nu we meer en meer afhankelijk
worden van allerlei digitale middelen om ons zakelijke verkeer te regelen is het zaak om je te beveiligen.
Waarbij ook weer geldt dat de criminelen voortdurend
beschikken over de beste technieken om up to date te

reageren. Tegelijk zetten we via Facebook en Instagram
onszelf te kijk en vinden het dan weer vreemd dat daar
misbruik van wordt gemaakt. Ons gedrag is nogal ambivalent als het de bescherming van de privacy betreft.
We delen van alles met iedereen en willen tegelijk dat
we volop worden beschermd. De overheid moet dat dan
vooral gaan doen, waarbij we ons als burgers ook nog
eens onverantwoord gedragen door slordig om te gaan
met het beschermen van de gegevens.
Misschien kunnen we concluderen dat angst een slechte
raadgever is. Blijf gewoon zorgvuldig omgaan met het
gebruik van internet en denk na of de handelingen die
je doet logisch zijn. Voelt het niet goed dan is het ook
vaak niet goed. We zouden kunnen beginnen met onszelf
niet aan alles en iedereen bloot te geven. En wat zorgvuldiger om te gaan met de privacy. Dan voorkom je dat
je tijdens de volgende BBQ het gesprek van de dag bent.
Peter Meulendijk

ENC Fonds

Samen met ondernemers
Capelle sterker maken
Het ENC-fonds timmert flink aan de weg
met maatschappelijke ondersteuning van
Capellenaren. Het fonds is actief in welzijn,
onderwijs, sport en cultuur en opgericht door
het ENC (Economisch Netwerk Capelle), maar
voert met een eigen bestuur een zelfstandige
koers en beleid. Met als doel Capelle aan den
IJssel en haar inwoners sterker te maken.
“In onze visie moeten iedereen deel kunnen nemen
aan de samenleving. Groepen Capellenaren die
daar buiten hun schuld buiten vallen, worden door
ons ondersteund”, aldus voorzitter ENC-fonds en
Capels ondernemer Ton Kurtschreutter.
Het verschil maken
Het ENC fonds is hoofdzakelijk afhankelijk van
bijdragen van Capelse ondernemers. Daaruit
worden activiteiten gesteund die voldoen aan de
criteria en waarbij de financiële ondersteuning echt
het verschil kan maken. De aanvragende organisaties zijn niet politiek of religieus en verbonden
aan een partij of kerkgenootschap, niet commercieel van aard en doelstelling. De werkvelden van
het fonds; welzijn van kinderen en ouderen, het
deelnemen aan sportieve en educatieve activiteiten
en culturele activiteiten waarbij Capellenenaren uit
hun isolement worden gehaald.
ENC Fonds en haar sponsors hielpen onder andere
Verpleeghuis Rijckehove met meubilair voor de
patiënten en het IJsselland Ziekenhuis aan een
financiële bijdrage voor de inrichting van oncologiekamers. Andere projecten zijn onder meer Woonen Zorgcentrum De Vijverhof, Stichting Ondersteuning Gehandicapten, Projectplan Zomer aan de
Maas, Orkest Musical Souvenirs, Stichting Pallieter,
Benefit for Kids, gehandicaptentoernooi CVV Zwervers en Isala Theater. En nu staat de realisatie van
inloophuis De Boeij staat hoog op de verlanglijst.“
Naam verbinden
“We barsten van de ambities, maar om die waar
te maken, hebben we wel centen nodig.” En daarvoor moet minimaal 30.000 euro in de kas komen.
“Samen gaan we voor een boeket en niet voor
losse bloemen. Het is daarom mooi als ondernemers hun naam kunnen verbinden aan het realiseren van iets moois in Capelle”, zegt Ton Kurtschreutter, die met het bestuur daarvoor de boer
op gaat bij het Capelse bedrijfsleven en de 175
leden van het ENC.
De voorzitter
Ton werkte het grootste deel van zijn arbeidzame
leven in de muziekinstrumentenhandel. “Ik heb
tijd ingeruimd om mijzelf nuttig te maken voor
de maatschappij. Ik ben al jaren lid van de Rotary

Club Capelle, waar het maatschappelijk ondernemen ook hoog in het vaandel staat en ben
jarenlang bestuurslid van het voormalige Ondernemers Netwerk Capelle (ONC) geweest, waarvan
de laatste jaren als voorzitter. Uit EKC en ONC is het
ENC ontstaan. Toen voorzitter Gert Abma mij begin
dit jaar vroeg of ik de functie van voorzitter ENC
Fonds op mij wilde nemen, heb ik geen moment
getwijfeld. Ik ben erg betrokken bij het wel en wee
van Capellenaren en maatschappelijke initiatieven.
Ik hoop hieraan de komende jaren een belangrijke
bijdrage te kunnen leveren.”
De secretaris
De nieuwe secretaris van het ENC Fonds is mr.
Hans de Haij, advocaat sinds 1985 en partner van
het bekende Capelse advocatenkantoor De Haij &.
Van der Wende. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrecht en schiet bij zowel collectieve als individuele
geschillen te hulp. Daarnaast adviseert en assisteert
Hans cliënten bij reorganisaties, onderhandelingsovereenkomsten, medezeggenschapskwesties en
arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames. Hij is lid van de VRAA (Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten) en VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland). Hans:
“Dit fondswerk is leuk en goed om te doen. En ik
word altijd enthousiast als we door samenwerking
met andere ondernemers en netwerken grotere
projecten voor het algemeen belang kunnen doen.”
De penningmeester
Norbert de Boer is sinds 2000 werkzaam in het
bankwezen en werd in februari 2013 rayondirecteur bij Rabobank Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor de regio Capelle aan den IJssel. “Alle
soorten bedrijven heb ik geadviseerd, van kleine
zakelijke markt tot en met corporate relaties. Mijn
hart ligt echter bij het MKB waarbij je nog lekker
kunt sparren met de eigenaar. In mijn huidige
functie ben ik met name marktmeester voor de

Rabobank in de regio. Ik ben een laagdrempelig
aanspreekpunt voor zowel de particuliere als zakelijke markt en actief in vele netwerken en business
clubs. Daarnaast ondersteun ik vanuit de Rabobank
sociaal maatschappelijke initiatieven in Capelle
en Rotterdam Prins Alexander. Met geld vanuit
ons coöperatie fonds, maar ook door netwerken
verbinden. Vanuit deze rol is ben ik graag bestuurslid
geworden van het ENC fonds. We kunnen elkaar zo
versterken en waar nodig aanvullen. En daarvoor
moet wel funding komen. Als bijvoorbeeld ieder lid
van het ENC honderd euro stort, hebben we al een
aardig bedrag. Een pure win-win situatie.“
Win-win voor ondernemer
Want daarmee verbindt een Capelse ondernemer
zich zichtbaar aan een lokaal goed doel. En krijgt als
stortend lid een vermelding op de nieuwe website
van het ENC Fonds. Bij grotere bedragen zal daarop
zijn bedrijfslogo pronken en wordt bij alle project
uitingen van goede doelen zoals folders, pers
berichten het bedrijf als cofounder meegenomen.
www.encfonds.nl

De nieuwe Isala Business Club
De Capelse ondernemers zijn natuurlijk trots
op hun Isala Theater. Zij zien het als een groot
goed dat hun gemeente over zo’n mooi theater beschikt. Gezien de terugtredende overheid en de daarmee gepaard gaande teruglopende subsidies kan het Isala Theater de
ondersteuning vanuit het bedrijfsleven goed
gebruiken. Daarbij kunnen we het nuttige
met het aangename verenigen.
In het kader van het Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) wil de Isala Business Club het
Isala Theater financieel steunen om een betere bezet-

ting van de voorstellingen te bereiken. Daarnaast wil
de business-club Capelse ondernemers betrekken
bij culturele activiteiten. Per seizoen wordt een
aantal avonden georganiseerd waarop die kunnen
netwerken, dineren en een voorstelling bezoeken.
Ook lid worden?
Capelse ondernemers kunnen vanaf nu lid worden
van de Isala Business Club. Stuur voor meer informatie een mail naar fransbeskers@derotterdamseaanpak.nl en geniet vanaf theaterseizoen
2016/2017 van de voordelen van de Nieuwe Isala
Business Club.

IJBM 21

ReseRveeR nu uw stand!
En presenteer uw bedrijf op
dit unieke evenement.
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Nodig uw zakenrelaties uit en
kom volgend jaar naar het
MuseuM stooMdepot.

Mede mogelijk gemaakt door:

U kUnt al aan dit evenement deelnemen vanaf € 475,-. neem snel contact op voor meer informatie of deelname.
www.zakenopderails.nl • info@zakenopderails.nl

IJBM 22

belegingsaccent

De Tip van Hans Tielkemeijer

Kom niet op
de sucker list!
meestal hetzelfde: je wordt opgebeld door iemand
die je feliciteert met het telefoontje, omdat dit het
begin is van een succesvolle investering. Natuurlijk
vertrouw je het niet, maar een paar telefoontjes
later lijkt het alsof je er een vriend bij hebt. Als
je dit leest kun je je niet voorstellen dat je hierin
zou trappen, maar velen zijn je voorgegaan. Als jij
daartoe reeds behoort is de kans groot dat je naam
op een ‘sucker list’ komt te staan. Het is namelijk
gebleken dat eerdere slachtoffers zelfs gemakkelijker over te halen zijn om nog een keer te worden
beduveld, omdat ze hun verlies terug willen halen.
Voer voor oplichters.

Er zijn echt wel beleggingen die 10 procent rendement of meer kunnen opbrengen, maar dat kan
zeker niet worden gegarandeerd. Wie op zoek
is naar een hoger rendement doet er verstandig
aan het risico te spreiden. Dat doe je door je geld
te verdelen over meerdere beleggingen. Dat
kan gemakkelijk via de beurs, ook met kleinere
bedragen. Als er dan een belegging de mist in
gaat blijft je schade beperkt. Vergeet ook niet de
aanbieder te checken. Heeft hij een vergunning?
Hoe staat hij vermeld op internet (waarbij het juist
verdacht is als hij daarop niet voorkomt)?.
Reageren op dit artikel? mail@tielkemeijer.nl.

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

Terwijl we ons omgeven met firewalls
en wachtwoorden om geld en privacy te
beschermen vergeten we soms een belangrijke veiligheidsklep: gezond verstand! In al
die jaren van evolutie heeft ons nieuwe brein
nog niet veel grip gekregen als het om oerdriften gaat: angst en hebzucht. Misschien
denk je daarvan zelf geen last te hebben; in
dat geval zou ik zeker verder lezen. Zo ver
als de geschiedenis terug gaat zijn er talloze
voorbeelden waarin goed geschoolde mensen hun geld -want daarover heb ik het in dit
verband- zijn kwijtgeraakt aan geraffineerde
oplichters.
Ook vandaag de dag gaan deze praktijken gewoon
door. Iedere maand stuurt de Autoriteit Financiële
Markten een waarschuwingslijst uit met zogenoemde boilerrooms. Dit zijn illegale aanbieders
van investeringsmogelijkheden, die je opbellen
zodra ze vermoeden dat je geld hebt. Dat kan
na de verkoop van je bedrijf zijn, of als je in een
mooie villa woont bijvoorbeeld. De praktijk is

We praten hier over een criminele vorm van neuromarketing. Er wordt schaarste gecreëerd of sociale
druk uitgeoefend. Een piramidebelegging is hiervan
een goed voorbeeld: de eerste beleggers maken
mooie winsten, die daadwerkelijk worden uitgekeerd, maar dan vanuit de inleg van latere intreders. De eerste investeerders weten de bron van
hun uitkering echter niet en zullen tegen iedereen
die het maar horen wil vertellen dat de beloofde
mooie rendementen echt worden uitbetaald! Dit
kan anderen stimuleren om ook in deze valkuil te
trappen. Dat kan heel lang zo doorgaan, zodat twijfelaars na verloop van tijd eveneens overstag gaan.
Uiteindelijk klapt de boel en is het geld verdwenen.
“Maar het was zo’n aardige kerel”, hoorde ik
van iemand die belazerd was. Nogal wiedes, en
meestal ziet het foldermateriaal er ook gelikt uit.
Zo lijkt het erop alsof je met een betrouwbare partij
zaken doet. Wat dat betreft is er geen verschil
tussen de offline en de online wereld. Valse e-mails
en gevaarlijke websites zijn een mooie aanvulling
op het instrumentarium van de moderne oplichter.
Hoe kan je je hiertegen wapenen? Door kritisch te
blijven en risico te spreiden. Logisch, zou je denken,
maar de praktijk is weerbarstig. Ook vandaag
worden investeringen aangeboden met gegarandeerde rendementen van soms wel 10 procent of
meer. Dat willen we allemaal wel! Maar als iets te
mooi is om waar te zijn, dan is het meestal niet
waar. Als het mis gaat blijkt de garantie boterzacht,
en kun je toch naar je centen fluiten. De risicovrije
voet is momenteel ongeveer 1 procent. Als je een
(veel) hoger rendementspercentage krijgt aangeboden, dan zit er minstens één adder onder het
gras. Dat hoeft niet onoverkomelijk te zijn, als je je
daarvan maar goed bewust bent.

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

Gratis geld bestaat niet
Meer weten over de mogelijkheden en risico’s
van beleggen? Hans Tielkemeijer heeft daarover een prettig leesbaar boek geschreven:
Gratis Geld Bestaat Niet. Dat staat vol
met wetenswaardigheden voor (aspirant)
beleggers. Wij sturen het graag toe. Gratis
(zolang de voorraad strekt). Aanvragen via
www.tielkemeijer.nl/bestellen.
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Ondernemerskring Krimpen

Hang op - klik weg - bel uw bank
Dit was het eerste waar ik aan moest denken bij deze editie over cybercriminaliteit, net als met alle vormen van
criminaliteit kunnen we hier allemaal mee te maken krijgen. Steeds vaker worden we gewaarschuwd voor de
gevaren. We krijgen waarschuwingen voor spookfacturen, hackers, we horen over DDos-aanvallen en computerfraude en vrij toegankelijke wifi omgevingen zijn niet altijd even veilig. Steeds vaker realiseer ik me dat elke muisklik, elk emailbericht en de duur van paginabezoeken op websites wordt geregistreerd. Alles anoniem natuurlijk,
maar als je bijvoorbeeld een enquête nog niet hebt ingevuld of je nog niet hebt aangemeld voor een bijeenkomst,
krijg je wel een herinnering.
Door bewust te zijn van de risico’s ben je in staat hierop te anticiperen. Alleen gaat de technologische ontwikkeling
zo hard dat het niet bij te houden is. Een vingerscan was tot voor een aantal jaren geleden toch nog echt iets voor
de films van James Bond, maar nu hebben velen van u al deze functie op de smartphone. De mogelijkheden zijn
eindeloos en dus ook de gevaren die hierbij horen. Ik hoop dan ook in dit magazine tips en trucs te vinden die me
helpen de risico’s te beperken. Een goede ontwikkeling vind ik de cursus #besmartwithyourphone, die de politie geeft
op basisscholen in onder andere Krimpen aan den IJssel. Hiermee wil de politie de jeugd bewust maken van hun
omgeving en de gevaren van het gebruik van de smartphone op straat. Is er daadwerkelijk iets veranderd? Ik neem
toch aan dat u allemaal, wanneer u weggaat de deuren van uw pand afsluit, uw fiets op slot zet en uw waardevolle spullen niet rond laat slingeren. Alleen is er een minder zichtbare vorm van criminaliteit bijgekomen en is dit
ook veel lastiger te voorkomen. Verstandig omgaan met de nieuwe technologieën is het devies.
Henk-Jan Collignon, voorzitter OKK
ondernemerskring
krimpen aan den ijssel
VERGROOT UW NETWERK

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

Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel
De Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel
is een platform waar in Krimpen aan den IJssel
gevestigde ondernemers elkaar ontmoeten.
Zowel door activiteiten voor de leden als door
vertegenwoordiging in verschillende gremia
levert de Ondernemers Kring een bijdrage aan
verbetering van het ondernemersklimaat.
Lid worden
In de Ondernemerskring ontmoet u mede
ondernemers uit Krimpen aan den IJssel.
Dat kan mooie connecties opleveren. U kunt
nieuwe klanten werven of samenwerkingsverbanden sluiten. Wilt u lid worden of meer informatie, kijk dan op www.okkrimpen.nl of neem
contact op met Michel Bourguignon, secretaris.
Samenstelling bestuur OK Krimpen
Henk-Jan Collignon
voorzitter
Michel Bourguignon
secretaris
Ilse Nobel-van Dongen
penningmeester
Esther Buijs-van Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks
algemeen bestuurslid
Peter Verhage
algemeen bestuurslid
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Actueel
Beste Martijn,
Vergeef me de wat familiaire aanhef van deze brief,
maar je naam en faam zijn je vooruitgesneld en vooral
je foto doet vermoeden dat je een aanraakbare, optimistische en vrolijke persoon bent, vandaar deze vrijpostigheid. Je wordt bestempeld als ‘ervaren, authentiek,
origineel en vernieuwend’. Dat schept hoge verwachtingen. Na een vrij kleurloze interim-periode hebben we
behoefte aan zo iemand en niet in de laatste plaats ook
aan wat vrolijkheid, want dat is het toch wat we hier
in Krimpen a/d IJssel jammerlijk ontberen. De Gemeenteraad, waarin van oudsher de oorspronkelijke Krimpenaren met hun ‘ernstige levenswijze’ fors vertegenwoordigd zijn, is evenals het ambtelijk apparaat ook geen
toonbeeld van voortvarendheid en vreugde; plezier
scoort hier niet echt (evenmin als cultuur).
Veel gebeurd
Wat wel plezierig moet zijn voor een nieuwe burgervader is dat Krimpen vrijwel ‘af’ is. Zo staat er een
prachtig nieuw gemeentehuis dat de herinnering aan
de recente beschamende discussie over K5/K6 snel
heeft ingehaald en doen vergeten. Er is ook een werkelijk subliem nieuw middelbare-schoolgebouw opgetrokken, met een inpandige sporthal van liefst Olympische omvang en allure. Behalve aan de scholieren biedt
deze ook ruimte aan één (!?) bevoorrechte lokale sportvereniging, die daarnaast ook nog eens de beschikking
gaat krijgen over nog aan te leggen sportvelden. Het
wegennet in en om Krimpen is inmiddels vrijwel geheel
opgeknapt en ziet er voortreffelijk uit. Echt een visitekaartje voor de Gemeente, hulde. Probeer alleen in de
spits van en naar je woonplaats Gouda de Algeracorridor eens uit, en ervaar dan wat de gemiddelde Krimpenaar meemaakt wanneer hij zijn dorp in en/of uit wil.
Bedrijfsleven
Voor het beroepstransport is de situatie rondom deze
door een wethouder als ‘bottleneck’ betitelde route

Column Huub Gardien
ronduit een crime. In verkiezingstijd is breeduit beloofd
dat er alles aan gedaan zal worden om een 2e oeververbinding te realiseren, maar dat is de komende
decennia een utopie. De congestie van het vervoer
over de weg groeit nog immer, en met de plannen om
volgend jaar de Algerabrug voor noodzakelijk onderhoud af te sluiten, is de ellende compleet.
Het bedrijfsleven in Krimpen komt er überhaupt
dunnetjes vanaf. In de verkiezingspamfletten van de
politieke partijen zijn slechts hier en daar een paar
zinnen gewijd aan onze ondernemers, of dat nu over
de geplaagde winkeliers of het MKB gaat. Verder dan
het belijden van aandacht voor de lokale economie
lijkt men aan het Raadhuisplein niet te komen. Zo is
er al geruime tijd sprake van een met veel aplomb
aangekondigde brede discussie over (o.m. de leegstand in) de winkelgebieden onder de meeslepende
titel ‘project winkelstraat’. Alleen, wanneer dit van
start gaat is onduidelijk, de klok tikt wel door en
inmiddels loert ook nog eens ‘het gevaar‘ van de
zondagopenstelling in Capelle.
En tenslotte, het MKB vergaat het niet veel beter,
neem het EMK-terrein. De noodzaak om deze
smerige smet op het blazoen van Krimpen te saneren
is evident, maar er is nog niet meer te melden dan
studies, een business-case (2012!), hekken en recentelijk wat handtekeningen.
Er is voorlopig nog geen m 3 afgegraven, en dat
wordt nu toch serieus tijd, zeker als medio 2017 de
eerste nieuwe bedrijven zich er zouden moeten gaan
vestigen ! Er is dus nog wel het nodige te doen hier
in Krimpen, ik wens je daarbij van harte succes toe!
Met vriendelijke groet, Huub Gardien
Uw reactie naar info@okkrimpen.nl

Voor de vijfde keer organiseerden de Onder
nemerskringen Krimpenerwaard en de Rabo
bank de Waardborrel. Dit jaar stond de bijeenkomst op 19 november in het teken van
verbinden.
Dagvoorzitter Ton Hendrickx ontving diverse sprekers op het podium, te beginnen met gastheer
van de Waardborrel Maarten Littel. Die liet zien
dat verbinden ook van vader op zoon is over te
brengen. Frie van Os, voorzitter van de FOK, maakte
de nieuwe naam van de overkoepelende organisatie bekend en liet de nieuwe website zien.
Vanaf nu heet het bovenlokaal orgaan Ondernemerskringen Krimpenerwaard. Alle informatie is
voortaan te vinden op www.ok-krimpenerwaard.
nl. Onder deze nieuwe naam en met deze nieuwe
website wil Ondernemerskringen Krimpenerwaard
alle lokale ondernemerskringen nog beter met
elkaar verbinden. Jonge ondernemers kregen de
kans zich te presenteren voor het publiek. Eén van
hen was Dirk-Jan Kalkman, lid van de OK Krimpen

met zijn bedrijf Ymatch. Dat brengt elektrotechnisch personeel samen met bedrijven die behoefte
hebben aan deskundige mensen. Ton Hendrickx
regelde ter plaatse een aantal speeddates voor
de jonge ondernemers. Key-note spreker Joseph
Oubelkas nam de aanwezige ondernemers mee in
een persoonlijk verhaal over zijn onterechte gevangenschap in Marokko. De jaren die hij vastzat is
hij doorgekomen door de steun uit Nederland,
met name van zijn moeder, door zichzelf doelen
te stellen en de verbinding aan te gaan met zijn
medegevangenen. Tot slot van het plenaire deel
was er een panelgesprek tussen gemeenten,
ondernemers en ondernemerskringen. Jan Vente
(wethouder gemeente Krimpenerwaard), Marco
Oosterwijk (wethouder gemeente Krimpen aan
den IJssel), Frie van Os (voorzitter Ondernemerskringen Krimpenerwaard), Frank Peltenburg (Hieselaar Nederland) en Jan Duel (Dekker Transport)
discussieerden over diverse onderwerpen met als
rode draad: de verbinding tussen ondernemers en
gemeente en hoe die te verbeteren.

Tweede netwerkbowling met strikes

Na de paneldiscussie was het tijd voor een hapje en
een drankje. Ton Henrickx adviseerde iedereen om bij
elk nieuw gerecht aan een andere tafel te gaan staan
en zo nieuwe verbindingen met andere bedrijven te
leggen. Conclusie mag zijn dat de vijfde Waardborrel
het bezoeken weer waard was.

Met ongeveer 50 aanwezigen is de tweede
bowlingavond van de Ondernemerskring
Krimpen een succes te noemen. Na een kort
woord van welkom door voorzitter Henk-Jan
Collignon ging iedereen zijn eigen gang. Er
kon gegeten en gedronken worden, maar de
acht banen van Bowlingcentrum Krimpenhof
bleven niet lang leeg.
Vrijwel alle aanwezigen hebben een potje gebowld,
sommigen zeer fanatiek. De strikes vlogen om de
oren, maar ook af en toe de nullen. Aan het eind
van de avond zijn de prijzen uitgereikt aan de beste
dame, beste heer en beste team. U allen gefeliciteerd met het winnen van de beker! Zowel het
bestuur als de aanwezige leden hebben zich enorm
vermaakt op 4 november. Het was gezellig en de
hapjes waren heerlijk. Kortom: een succes dat de
potentie in zich heeft om een traditie te worden.
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Vijfde Waardborrel draait om ‘verbinden’

Van de gemeente Krimpen
Wim de Kwant, directeur Widek

Met verduurzaming energie
snel resultaat
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?

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
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Dat het platte dak van Widek aan Haven 1 in
Krimpen aan den IJssel nu vol zonnepanelen
ligt, is logisch voor technisch directeur Wim
de Kwant. Logisch, omdat dit voortvloeit uit
de eerdere stappen die hij zette in de bedrijfsvoering op het gebied van energiebesparing
en -verduurzaming. Bovendien attendeerde
gemeente Krimpen hem tijdig op het bestaan
van de rijkssubsidie Stimulering Duurzame
Energieproductie (SDE) 2015. Ook in 2016 kunnen ondernemers uit het MKB, grote bedrijven
en non-profit organisaties weer aanspraak
maken op deze subsidie.
Gevraagd naar het waarom van zijn investeringen
in de verduurzaming van zijn bedrijf zegt Wim de
Kwant beslist: “Het is goed voor het milieu en goed
voor mijn portemonnee. Milieuwinst en bedrijfswinst
gaan hier hand in hand.” Grootverbruikers van energie
verdienen met behulp van de SDE+ subsidieregeling
hun investering in duurzame energie binnen zeven
jaar terug. De rijkssubsidie wordt na de realisatie
van de verduurzaming, per geleverde kilowattuur
verstrekt.

In het gesprek komt steeds terug dat het voor
iedereen goed is om energie te besparen en zoveel
mogelijk duurzame energie te gebruiken. Voor privéhuishoudens en voor kleine bedrijven loont het ook
om energie te verduurzamen zonder subsidie, omdat
zij het dubbele betalen per kWh energie in vergelijking met grootgebruikers.
Eerst privé, dan in bedrijf
Wim: “Een jaar of vijf geleden raakte ik geïnteresseerd in energiebesparing en duurzaamheid. Eerst
heb ik energiebesparing privé in mijn eigen woning
toegepast, waarvan ik al snel het resultaat merkte.
Daarna heb ik de cursus ‘Duurzaam Ondernemen’ via
Stimular gevolgd. Je leert daar hoe je verduurzaming
concreet kan aanpakken. Het is simpel: wat je niet
gebruikt, hoef je niet in te kopen. Daar zit je eerste
winst. Je begint met wat het gemakkelijkste te doen
is. Zo hebben we bewegingssensoren voor het licht,
maken we gebruik van LED-verlichting, rijden we in
hybridenauto’s en hebben we innovatieve machines
aangeschaft die 30% minder elektriciteit verbruiken.
Daarna kun je verdergaan om de resterende energiebehoefte te verduurzamen: zoals overstappen

Nieuwjaars-bijeenkomst
Op maandag 11 januari 2016 is de nieuw-
jaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur
van Krimpen aan den IJssel. U bent van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn.

De bijeenkomst is in het raadhuis, Raadhuisplein 2
in Krimpen aan den IJssel. De tijden waarop deze
gaat plaatsvinden, zijn nog onbekend. We houden u
daarvan graag op de hoogte via www.krimpenaandenijssel.nl en onze social mediakanalen.

Inzage startdocument
milieueffectonderzoek
windenergielocaties
De provincie Zuid-Holland heeft een startdocument gemaakt voor de uitvoering van het
milieueffectonderzoek van mogelijke locaties
voor windmolens in de regio Rotterdam. Het
gaat in totaal om 32 aanvullende locaties,
waarvan één locatie in Krimpen aan den IJssel:
bedrijventerrein Stormpolder. Naar verwachting zijn in het voorjaar van 2016 de uitkomsten bekend van het milieueffectonderzoek.
De provincie besluit in het voorjaar van 2017
welke locaties voor windenergie worden opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

naar een energieleverancier die groene stroom
en groen gas levert.
Privé heb ik al eerder zonnepanelen op mijn dak
laten plaatsen. Toen ik over zonnepanelen voor
Widek nadacht, kwam er een bericht van Liesbeth
Pleizier van gemeente Krimpen met de tip om de
SDE+ subsidie aan te vragen.
Alles viel op zijn plek. Natuurlijk moet je de investering doen en die is voor ons aanzienlijk: het gaat
om 575 panelen die in totaal ongeveer 130.000
kWh per jaar produceren. Je moet als bedrijf natuurlijk in staat zijn dat op te brengen, maar je verdient
het binnen zeven jaar terug. Daarna heb je gratis
energie.”

Wim van Dulst

Daken zijn er om
te benutten
Directeur Wim van Dulst (Van Dulst Techniek BV
aan de Van Utrechtweg 18) is met zijn eigen
woning begonnen met het plaatsen van zonnepanelen. Daarna volgde zijn groothandel in professionele gereedschappen en machines.

Gewoon doen!
Inmiddels hebben ook andere Krimpense ondernemers zonnepanelen laten plaatsen. Wim: “Ik kan
het iedere ondernemer aanbevelen om zonnepanelen te laten plaatsen of gebruik te maken van
een andere duurzame energiebron (wind, waterkracht, biomassa). De subsidieaanvraag is heel
toegankelijk. Je kunt het makkelijk zelf aanvragen.
Een tip: gebruik de eerste helft van 2016 om je
voor te bereiden en dien begin tweede helft van
2016 een aanvraag in. Kijk voor alle informatie op:
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringduurzame-energieproductie-sde.”

Wim: “Geld op de bank zet geen zoden aan de
dijk. Daarom investeer ik –net als het bedrijf
Mentofix, onze buren- in zonnepanelen. Dit is
voor ons gewoon onderdeel van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Al dik een jaar liggen
er 100 panelen op onze daken, en we hebben
nog 300 in de planning. In totaal zijn we straks
voor ruim 50% duurzaam in ons elektriciteits
verbruik. Binnen 7 jaar hebben we dit al terugverdiend. Voor particulieren en kleinere bedrijven
die tot 10.000 kWh verbruiken is het plaatsen van
zonnepanelen zonder meer rendabel, zolang de
overheid haar beleid om te mogen salderen,
voortzet.”

Wilt u net als Wim de Kwant ook de cursus Duurzaam ondernemen volgen? Meld u dan aan bij de
gemeente via gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Salderen is het verrekenen van het overschot aan
(zonne)stroom overdag en in de zomer, met het
tekort in de nacht en winter.

Duurzame energie belangrijk
Een schone, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding in Nederland. Dat willen we allemaal. Want schone door onszelf opgewekte duurzame energie heeft een positieve invloed op ons
milieu, onze gezondheid, de concurrentiepositie van
onze bedrijven en dus op onze economie en werkgelegenheid. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er
meerdere schone energiebronnen nodig. Denk aan
energie uit zon, aardwarmte, biomassa en getijden.
Ook windenergie levert een cruciale bijdrage. Een
moderne windturbine wekt stroom op vanaf windkracht 2. Vanaf windkracht 6 levert hij vol vermogen.
Een moderne windturbine heeft een vermogen van
ongeveer 3 MW en voorziet 1800 huishoudens van
elektriciteit. De energieopbrengst van 1 windturbine
staat gelijk aan ongeveer 12 twaalf voetbalvelden
volgelegd met zonnepanelen.
Betrokkenheid van omgeving cruciaal
Windenenergie biedt kansen aan lokale energiecollectieven van inwoners en/of bedrijven om de winst
lokaal te investeren in respectievelijk sociaal maatschappelijke initiatieven of het revitaliseren van bedrijventerreinen. Het college staat dan ook in beginsel
positief tegenover de inpassing van windenergie in de
gemeente. Uiteraard mits de hinder voor omwonende
zeer beperkt blijft en participatie voor omwonende en
bedrijven mogelijk is. Vanuit het bedrijfsleven is ook
interesse getoond in windenergie in de Stormpolder.
Convenant met als doel 150 MW aan
windenergie
In juni 2012 is in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam vastgelegd om
minimaal 150 MW aan windenergie in de stadsregio Rotterdam te realiseren voor 2020. Met
veertien gemeenten in de voormalige Stadsregio Rotterdam, de provincie Zuid-Holland,
de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, het
Havenbedrijf en de Nederlandse Wind Energie
Associatie (NWEA) zijn deze afspraken gemaakt.
De locaties uit het convenant zijn niet voldoende
om de doelstellingen te halen. Daarom zijn er
aanvullende locaties nodig.
Op www.zuid-holland.nl/locatieswindenergie
kunt u het startdocument terugvinden.
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Financieel accent

Cameratoezicht op
de werkvloer
mag dat zomaar?
vaardiging daarvan, in een protocol op te nemen.
Wanneer een ondernemingsraad is ingesteld, heeft
deze een instemmingsrecht ten aanzien van het in
te voeren protocol.

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

Geen financieel verhaal deze keer, maar een
onderwerp dat vaak speelt en bij veel situaties zeer gevoelig ligt. Het issue heeft natuurlijk raakvlakken met de financiën want werkgevers doen dit niet zomaar. Uit het oogpunt
van interne controle wordt steeds vaker dit
middel gehanteerd. Zo wordt het weglekken
van waarden binnen de onderneming voorkomen of bij twijfel getraceerd.
Cameratoezicht op de werkvloer. Mag dat? Het
antwoord daarop is in eerste aanleg eenvoudig.
Nee….. dat mag niet zomaar.
Wanneer de werkgever standaard gebruik maakt
van cameratoezicht of de mogelijkheid wil hebben
om daar in de toekomst gebruik van te maken, doet
hij er verstandig aan de regels met betrekking tot
het cameratoezicht, alsook het doel en de recht-

Cameratoezicht met digitale technieken valt onder
de werking van de Wet Bescherming Persoons
gegevens (Wbp). De Wbp regelt, ter bescherming
van de privacy, wat er allemaal wel en niet mag
met persoonsgegevens. De Wbp is daarentegen
niet van toepassing op (analoge) videocamera’s die
geen beeldopnamen vastleggen of webcams, die
er op gericht zijn beelden van openbare plaatsen
weer te geven zonder dat personen herkenbaar in
beeld worden gebracht. Ook bij het gebruik van
dergelijke camera’s moet de werkgever overigens
wel als goed werkgever blijven handelen.
Het belang waarmee inbreuk op de privacy van
een werknemer wordt gemaakt, moet in verhouding staan tot het doel dat met het cameratoezicht
wordt gediend. Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn voor een gerechtvaardigd belang (zie
bijvoorbeeld de uitspraak van de Hoge Raad van
27 april 2001).
Het belang van de werkgever kan bijvoorbeeld
zijn gelegen in het voorkomen van weglekken
van waarden, de beveiliging van bedrijfseigendommen of de bestrijding van fraude. Daarbij moet
de werkgever afwegen of er een minder ingrijpend
middel dan cameratoezicht kan worden gebruikt
om hetzelfde doel te bereiken (zie bijvoorbeeld de

uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 10
juli 2008). Ten slotte moeten werknemers zijn ingelicht over het feit dat er (verborgen) camera’s zijn
of kunnen worden geïnstalleerd. Dit laatste heeft
vaak ook een preventieve werking.
Als gebruik wordt gemaakt van digitale-opnameapparatuur, is er een meldingsplicht. Als echter
cameratoezicht plaats vindt voor beveiliging
van personen, gebouwen, terreinen, zaken en
productieprocessen, dan geldt er op grond van
artikel 38 van het Vrijstellingsbesluit een ontslag
van deze verplichting.
De cameraopnamen van de werkvloer mogen in
beginsel niet langer worden bewaard dan vier
weken (voor 1 juli 2012 was dat 24 uur).
Verborgen cameratoezicht
Gelet op de hiervoor genoemde redenen voor
cameratoezicht zou het wellicht beter zijn dat werknemers niet vooraf worden ingelicht. Dit verborgen
cameratoezicht is slechts dan toegestaan als aan
de volgende, cumulatieve voorwaarden is voldaan:
•	de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft;
•	en andere vormen van preventie niet toereikend
zijn gebleken;
•	e n het verborgen cameratoezicht alleen in
incidentele gevallen wordt toegepast;
• en gedurende een korte periode wordt ingezet;
•	en de werknemer wordt achteraf geïnformeerd.
Let op. Het gebruik van verborgen camera’s zonder
dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan is
een strafbaar feit (artikel 139 f Sr).

Advertorial

“Wij kunnen de leegstaande panden niet vullen,
maar wel het businesspark zo aantrekkelijk mogelijk maken,” zegt Dennis Potter, senior-adviseur
Economische Zaken en bedenker van het Campusproject. “Steeds meer werknemers werken thuis.
Maar omdat er op Rivium Campus zoveel te beleven
is, komen zij toch graag naar kantoor.” Zij brengen
kinderen naar de kinderopvang, lunchen of dineren
gezellig in een van de vier horecagelegenheden,
sporten in de sportschool of maken in de pauze
gewoon even een ommetje. Er is ook een centrale
plek waar je online bestelde pakjes kan laten
bezorgen. Het parkmanagement zorgt er verder
voor dat de openbare ruimte goed is onderhouden
en dankzij een collectieve beveiliging iedereen zich
veilig voelt op het terrein. En daar blijft het niet bij. Er
is ruimte voor nog meer voorzieningen. “Mensen die
bijvoorbeeld evenementen willen organiseren of iets
anders willen proberen, zijn ook van harte welkom.
Groenste stad van Nederland
Cappele is uitgeroepen tot groenste stad van Nederland. De jury was vooral onder de indruk van de
omgang met groen bij bedrijvenparken als het
Rivium. Daar is bewust gekozen voor een parkachtige setting met veel groen, die bijdraagt aan
het campusgevoel. ”Dat doen we niet alleen, maar
samen met onze ondernemers,” zegt de wethouder.
“En ook dat maakt van Rivium Campus een prettige
werkomgeving.”
Innovaties
Op Rivium Campus liggen volop kansen voor de
bedrijven van de toekomst. Capelle geeft ze alle
ruimte om te werken aan nieuwe technieken en innovaties. “Bijvoorbeeld bedrijven die een product al op
kleine schaal hebben getest, zijn van harte welkom
om die uitvinding op het Rivium in de praktijk verder

Campusgevoel op businesspark
te ontwikkelen,” zegt Potter. Dat zou bijvoorbeeld
kunnen op de magneetbaan, die speciaal is aangelegd voor de automatisch bestuurde People mover die
tussen het Rotterdamse metrostation Kralingse Zoom
en het Rivium rijdt. “Die baan is uniek in Nederland.
Je zou daar uitstekend een test kunnen doen met
zelfrijdend vervoer.” De gemeente draagt zelf ook
bij aan de innovaties. Zo werkt ze aan een business
case voor stadslandbouw in een van de leegstaande
panden. Samen met ondernemers op het bedrijvenpark en experts uit verschillende sectoren. Capelle wil
hierin een voorbeeld zijn. ”En de eerste gemeente
waar een pand in zijn geheel en op een rendabele
manier voor dit doel wordt ingericht”, vertelt Faassen.
Bovendien draagt Capelle zo haar steentje bij aan
het oplossen van het wereldvoedselprobleem. ”Als
het lukt, leveren we hiermee een bijdrage aan het
kweken van voldoende veilig voedsel in landen waar
landbouwgrond steeds schaarser wordt. Tegelijkertijd
willen we het pand openstellen voor bezoekers, die
er kunnen leren waar ons voedsel vandaan komt. “
Volop kansen
Nu de crisis voorbij is en de markt weer aantrekt,
ziet hij volop kansen voor het Rivium, waar al
diverse grote nationale en internationale bedrijven
hun (hoofd)kantoor hebben. Met de relatief lage
huurprijzen kan het de concurrentie met andere
locaties in de omgeving aan. Zo ligt het Rivium
centraal in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
en pal aan de A16. Met de bus, metro, watertaxi
en de automatisch bestuurde People mover is het
makkelijk te bereiken. Samen met de Metropool-

regio werkt Capelle aan een nog betere bereikbaarheid. Zo kunnen bezoekers en werknemers er
binnenkort nog makkelijker hun auto kwijt.
Korte lijnen, eén aanspreekpunt
Bedrijven die zich op het bedrijvenpark willen
vestigen, krijgen alle steun van Capelle. ”Ondernemers stranden bij buurgemeenten nog weleens in
stroperigheid,” zegt Faassen. “Maar voor wie bij ons
aanklopt, steken we de handen uit onze mouwen.
Een ondernemer heeft korte lijnen met onze ambtenaren van Economische Zaken, maar ook met mij.”
We denken mee en geven snel antwoord, ook als
iets niet mogelijk is. We leveren maatwerk aan
ondernemers, zowel aan de nieuwe als aan gevestigde bedrijven. We verschuilen ons niet achter
regels, maar denken mee in oplossingen,” aldus de
wethouder. ”En voor bedrijven met leuke ideeën
maken wij graag uitzonderingen op de standaard
regelgeving,” vult Potter aan.
En voor alle ondernemers heeft de gemeente één
aanspreekpunt: de Riviummarinier, die fysiek op
het bedrijvenpark aanwezig is. Die zet zich in voor
het verbeteren van de samenwerking tussen eigenaren, bedrijven en de gemeente. De Riviummarinier maakt onderdeel uit van het Rivium team,
dat zich bezighoudt om Rivium lokaal, regionaal en
(inter)nationaal als aantrekkelijke vestigingslocatie
op de kaart te zetten. Hierbij werkt het team nauw
samen met de bestaande bedrijven en organisaties
op het terrein én in de regio. Op die manier wordt
de potentie van Rivium optimaal benut! .

Rivium Campus heeft vele voorzieningen, we stellen voor:
Meer informatie
Gemeente Capelle aan den IJssel
Rivium 2e straat 38,
2909 LG Capelle aan den IJssel www.rivium.eu
Riviummariniers:
Erik Hommel
010-2848159 / 06-15459319
e.hommel@capelleaandenijssel.nl

Henk van Ree
010-2848787 / 06-22917828
h.van.ree@capelleaandenijssel.nl

Grand café Rivium
Nieuw geopend aan Rivium Boulevard 152: Grand
café Rivium. Hier kunnen Rivium-werkers terecht
voor een gezellige lunch, privé of zakelijk. Door de
warme sfeer is de locatie uitermate geschikt voor
borrels en partijen. Ook ‘s avonds geopend voor
diner, waar gerechten al vanaf 14 euro worden
geserveerd. www.grandcaferivium.nl
Gezonde Rivium-community
Tijdens een kennismaking met Mark de Groes en
Machiel Kuijt van bmitrainer.com sprak Riviummarinier Henk van Ree over ‘community’ als wensbeeld
voor de toekomst van het Rivium Campus. Dat sluit
mooi aan bij bmitrainer.com als gemeenschap van

mensen die werken aan hun fitheid en gezondheid.
De organisatie zit sinds 2014 in Sportcentrum
Rivium. En is zeker nu de zorgplicht van de werkgever steeds verder reikt, een interessante partner
voor gevestigde bedrijven. Want naast de eigen
verantwoordelijkheid van werknemers, is het vanuit
het bedrijf ook verstandig om een preventief beleid
te voeren. En zo bijdragen aan een gezonde geest
in een gezond lichaam voor de medewerkers
binnen hun organisatie. Bmitrainer.com is daarbij
graag be-hulpzaam. Met de zelfstandig ontwikkelde
‘Body & Mind Challenge’ wordt een unieke combinatie van mentale training en fysieke oefening
gegeven. En dankzij de werkkostenregeling ook nog
eens fiscaal aantrekkelijk. www.bmitrainer.com

IJBM 29

Rivium Business Park

De gemeente werkt hard aan de verdere
ontwikkeling van Rivium Campus. Met voorzieningen als kinderdagverblijf, sportschool,
restaurants en groen kunnen de 7.500
werknemers op bedrijvenpark Rivium met
meer plezier naar hun werk en er ook buiten de kantoormuren uitstekend vertoeven.
“En daar het campusgevoel ervaren”, aldus
Eric Faassen, wethouder Economie.

Juridisch Accent

Verplichting beveiliging
persoonsgegevens krijgt
‘tanden’ met datalekkenwet
Met ingang van 1 januari 2016 wordt dat
anders doordat dan een nieuw wet in werking treedt. Officieel heet die wet ‘Wet meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke
boetebevoegdheid Cbp’. In wandelgangen
wordt de wet ‘Datalekkenwet’ genoemd.
In dit artikel wordt in het kort aangegeven
welke gevolgen deze wet heeft.

Ellen Timmer
advocaat arbeidsrecht (partner)
Pellicaan Advocaten
ellen.timmer@pellicaan.nl
www.pellicaan.nl
http://nl.linkedin.com/in/ellentimmer

Iedere organisatie en onderneming die persoonsgegevens in de administratie en andere
systemen heeft opgeslagen, is verplicht die
gegevens zowel technisch als organisatorisch
te beveiligen. Ondernemers die het niet zo
nauw namen met beveiliging, hadden daar
vaak geen last van. Immers: voordat een
benadeelde burger een schadeclaim neerlegt
bij een slecht beveiligde onderneming moet
er heel wat gebeuren.

Voor wie?
De wet is van toepassing op iedereen die persoonsgegevens onder zich krijgt, ook als er activiteiten
aan derden worden uitbesteed (de ‘verantwoordelijke’). Voorbeeld: als u als webwinkel gegevens
van consumenten (klanten) in uw administratie
opneemt en die administratie wordt uitgevoerd
door een cloud-dienstverlener, dan bent u als
webwinkel verantwoordelijk voor naleving van de
Datalekkenwet en moet u zorgen dat de clouddienstverlener zich aan de regels houdt.
Persoonsgegevens
Iedere onderneming moet uiterst voorzichtig zijn
met persoonsgegevens en zich bij het gebruik aan
de wet houden. Persoonsgegevens omvatten niet
alleen naam, adres, postcode, geboortedatum en
telefoonnummers. Ook ras, religie, geboorteland en
gezondheidsgegevens. Ook andere gegevens, zoals
social media accounts, IP-adressen, mac-adressen
van gebruikte apparatuur kunnen persoonsgegevens zijn. Het begrip ‘persoonsgegevens’ is zo
ruim omdat het volgens de officiële definitie om
‘alle informatie betreffende een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon’ gaat. Tip:
vraag niet meer informatie dan nodig, want wat je
niet hebt kan ook niet gestolen worden.

Persoonsgegevens (Cbp). Nieuw is dat de Datalekkenwet extra sancties verbindt aan niet-naleving
van de beveiligingsverplichtingen. Op grond van
de Datalekkenwet dienen organisaties die verantwoordelijk zijn voor verwerking van persoonsgegevens (‘verantwoordelijken’) alle beveiligingsinbreuken aan het Cbp te melden, als zo’n inbreuk
leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige
gevolgen dan wel die ernstige nadelige gevolg voor
bescherming van persoonsgegevens optreden. Als
er risico is voor degenen wiens persoonsgegevens
worden verwerkt (‘betrokkenen’) dienen ook zij te
worden geïnformeerd.
Sancties
In de Datalekkenwet wordt de mogelijkheid van
het Cbp om sancties op te leggen uitgebreid. Het
Cbp kan hoge (bestuurlijke) boetes opleggen aan
overtreders, die kunnen oplopen tot tien procent
van de omzet of 810.000 euro. Voorts kan het Cbp
aan ondernemingen een bindende aanwijzing
opleggen. Dit laat onverlet dat onder omstandigheden ook strafvervolging van overtreders en hun
leidinggevenden kan opleggen.
Het Cbp heeft aangekondigd dat de manier waarop
het college omgaat met de nieuwe bevoegdheden
zal worden vastgelegd in richtsnoeren. De definitieve versie van die richtsnoeren zal binnenkort
bekend worden gemaakt.

Beveiliging
Op grond van de Europese en Nederlandse regelgeving dient iedereen die persoonsgegevens
onder zich heeft afdoende beveiligingsmaatregelen te nemen. In de wet wordt dit omschreven
als passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Ook organisatorische maatregelen
zijn belangrijk: wie kan er bij de gegevens en hoe
wordt dit gemonitord.
Er dient sprake te zijn van een passend beveiligingsniveau gelet op de stand van de techniek en
de risico’s verbonden aan verlies of misbruik van de
persoonsgegevens. Deze verplichting bestond al.

Wat nu?
Organisaties die persoonsgegevens verwerken
doen er goed aan na te gaan of de beveiliging aan
de huidige eisen voldoet. Het is belangrijk om dit
technisch te laten toetsen door gespecialiseerde
ondernemingen die onafhankelijk zijn van degenen
die de technische infrastructuur leveren. Dergelijke
onafhankelijke toetsing wordt onder andere uitgevoerd door Mazars Management Consultants , zij
voeren zowel ‘privacy audits’ uit inzake bestaande
systemen, als ‘privacy impact assessments’ voor in
ontwikkeling zijnde nieuwe systemen.
Ook de overeenkomsten die zijn gesloten met
derden die direct of indirect betrokken zijn bij
de verwerking van persoonsgegevens, dienen te
worden getoetst. Voorts is aan te bevelen na te
gaan of dergelijke derden ook betrouwbare wederpartijen bij contracten zijn, want papier is geduldig.
Ook met een goed contract kan het zijn dat er van
alles mis gaat met de beveiliging van persoonsgegevens.

NIEUW meldplicht datalekken
In Nederland wordt op naleving van deze regelgeving toegezien door het College Bescherming

Bij vragen of op uw situatie toegesneden juridisch
advies kunt u terecht bij in privacyrecht en IT-beveiliging gespecialiseerde juristen.

Advertorial

Dagelijks passeren maar liefst 50.000 voertuigen de zogeheten Algera-corridor. Dat is
de route van Krimpen aan den IJssel richting Rotterdam, Capelle aan den IJssel en
Nieuwerkerk aan den IJssel. Het is tevens
een route met veel vertraging. Een tweede Algerabrug, verbreding van de weg, de
aanleg van een metrolijn: mooie oplossingen maar met één belangrijk minpunt. Het
zijn te dure oplossingen. Daarom werd aan
de gebruikers, de ogen op de weg gevraagd
welke betaalbare oplossingen zij zagen.

hebben dit voor hun rekening genomen. Verder zijn
alle verkeerslichten op de corridor aangesloten op
de verkeerscentrale van gemeente Rotterdam, om
controle en beheer op afstand mogelijk te maken.

Na een oproep ontving De Verkeersonderneming
honderden ideeën. Daarvan bleven er na een schifting op haalbaarheid, betaalbaarheid en verwacht
effect twaalf over. Deze twaalf ideeën zijn verder
uitgewerkt in een verkeersmodelstudie. De resultaten zijn besproken in een klankbordgroep met
omwonenden en weggebruikers.

Tot slot hebben de wegbeheerders nog enkele
‘informatiemaatregelen’ getroffen. Er zijn zes routeinformatiepanelen geplaatst op de belangrijkste
wegen naar de brug. Hiermee worden weggebruikers geïnformeerd over openingen van de Algerabrug, over reistijden, storingen, stremmingen
en incidenten. Eventueel kunnen reizigers er dan
voor kiezen om uit te wijken naar de nieuwe brug
nabij Gouda. Daarnaast zien de wegbeheerders nu
zelf beter wat er plaatsvindt dankzij vier nieuwe
camera’s. De beelden hiervan zijn zichtbaar in de
verkeerscentrale in Rhoon. Bij incidenten kunnen de
verkeerskundigen nu sneller omleidingen instellen.

Maatregelen
De verkeersmodelstudie bevestigde allereerst
dat een aantal verkeerslichten moest worden
vervangen of anders worden afgesteld. De
gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel

Maar ook kleine aanpassingen van de inrichting van
de weg bleken zeer nuttig. In totaal zijn op drie
kruispunten kleine, infrastructurele maatregelen
doorgevoerd. Zo is op het Capelseplein een kleine
extra strook voor de richting Capelle aangelegd.
Daarmee zijn de gebruikelijke spitsproblemen op
dit punt vrijwel geheel verdwenen.

Resultaten
De resultaten mogen er zijn. Ondanks het feit dat
de hoeveelheid verkeer op de Algera-corridor in
vergelijking met de uitgangssituatie is toegenomen,
is de vertragingstijd met 0ngeveer 50% teruggebracht. De reistijd was gemiddeld 15 minuten
(tegenover een vrije reistijd van 9 minuten) en is
nu terug naar 12-13 minuten. Samen met de ogen
op de weg is nog veel winst te behalen!
Station Rotterdam Alexander op de schop
Het treinstation Rotterdam Alexander en het metrostation Alexander worden vernieuwd. NS, RET en
Prorail gaan onder andere aan de slag om de
stations beter met elkaar te verbinden en om de
beleving van het ov-knooppunt te verbeteren.
Vanaf 2016 gaat de schop daadwerkelijk in
de grond. Doel is om eind 2017 met de werkzaamheden klaar te zijn. Wilt u meer informatie
ontvangen over de werkzaamheden en wat dit
voor uw als werkgever betekent? Kom dan naar
de informatieavond op woensdag 10 februari
2016 van 19:00 uur tot 21:00 uur. Bij de Gemeente
Rotterdam,Prins Alexanderplein 6, in Rotterdam.
Meld u aan: m.meens@verkeersonderneming.nl.
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Gebruik maken
‘ogen op de weg’ loont

Vanaf € 93 netto
bijtelling per maand.
17x

op voorraad
met extra
korting

7%

bijtelling
Profiteer dit
jaar nog!

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.

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

* 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.

