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Voor 0,25 euro per contact 
4.000 beslissers bereiken

•  Het IJssel Business Magazine bevat inhoudelijke artikelen gericht op ondernemers;

•  In het IJssel Business Magazine leest u alles over de regio waarin u actief 
onderneemt en over zaken die u aangaan;

•  Het IJssel Business Magazine wordt op naam verzonden aan beslissers binnen 
de bedrijven en organisaties (continu update van het adressenbestand).

Bel voor de mogelijkheden 010 442 52 95 C&P Communicatie of mail naar peter@cenp.eu
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Tsja. Met duurzame energie lijken we in 
Europa in de achterhoede rond te sjokken, 
maar als het gaat om de circulaire economie 
lijken we wel tot de koplopers te horen. Want 
Nederland wil zich tijdens haar voorzitterschap 
van Europa zich hiermee goed op de kaart 
zetten. En zelfs een echte hotspot worden 
op het gebied van circulair ondernemen, 
productie en kennis. In de circulaire economie 
worden producten en materialen in de hele 
keten hergebruikt en behouden grondstoffen 
hun waarde. En die worden steeds schaarser 
en kostbaarder. Nederland wil daarom hoog-
waardige grondstoffen uit ons afval en rest-
stromen terugwinnen, en opnieuw gebruiken. 

Ook steeds meer -vooral grote bedrijven- zien het belang hier van in. Met Rotterdam en de haven 
als centrale hub. Want binnen de Rotterdamse regio komt steeds meer aandacht voor de circulaire 
economie. Die kan volgens TNO Nederland ruim 7 miljard euro per jaar en 50.000 banen gaan ople-
veren. We nemen in dit nummer een kijkje bij een bedrijf dat in Rotterdam-Oost scoort met koffi edik, 
gaan op bezoek bij een Krimpens familiebedrijf dat waardevolle metalen uit onder andere elektronisch 
afval haalt en spreken in dit nummer een van de nationale aanjagers van het circulair ondernemen. 
Wat zijn de kansen voor ondernemers? Oplossingen en creatieve toepassingen? Dat dit onderwerp 
actueel is, getuigt wel de Week van de Circulaire economie die van 21 januari tot en met 3 februari 
met allerlei evenementen in ons land en ook in onze regio werd gehouden. Daarom lezers: deze 
uitgave hoort zeker niet in de kattenbak. Hergebruik ’m, geef hem door aan de buurman of buur-
vrouw en bewaar ‘m op een koele plek. En als we met z’n allen circulair gaan denken en handelen 
mag die pas in de papiercontainer.
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Doe meer met IJBM 
Dit magazine bekijken wanneer u maar wilt? 
Een voorproefje krijgen op het volgende 
nummer? Reageren op de inhoud? Informatie 
delen met andere ondernemers en organisa-
ties in de regio? Meedoen met een discus-
sie over ondernemers-issues? Of er zelf een 
starten? Een tip geven aan redactie en lezers? 
Het kan allemaal met IJBM op Facebook en 
LinkedIn. We heten daar iedereen welkom, 
24 uur per dag en vanaf iedere plek.

www.facebook.com/IJsselbusinessmagazine
www.linkedin.com/groups/IJssel-Business-
Magazine-Netwerkgroep
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Mr. Peter Oskam werd maandag 4 januari 
2016 tijdens een buitengewone raadsver-
gadering geïnstalleerd. “Een schaap met 
vijf poten of wel samengevat een topper.” 
Zo verwelkomde commissaris van de koning 
Jaap Smit onder het oog van een overvolle 
tribune de nieuwe burgervader. “Zijn kwa-
liteiten en verdiende sporen zijn erg breed 
en zeker inzetbaar. Van een topscheidsrech-
ter, keeper en bondsbestuurder wordt thans 
verwacht dat hij ook als spits op het juiste 
moment weet te scoren.”

Peter Oskam (1960, Den Haag) was van 20 
september 2012 tot 4 januari 2016 Tweede 
Kamerlid voor het CDA, woordvoerder veiligheid 
en justitie en lid van de parlementaire enquête-
commissie woningcorporaties. Oskam was eerder 
vicepresident van de rechtbank in Arnhem en 
Amsterdam. En daarvoor onder meer rechter, offi-
cier van justitie en ambtenaar op het ministerie 
van Justitie. Hij was tevens actief als bestuurder en 
scheidsrechter betaald voetbal van de KNVB. Peter 
Oskam is gehuwd en heeft zes kinderen.

Klik met Capelle
Zijn keuze voor deze burgemeesterspost was 

Martijn Vroom werd woensdag 9 december 
2015 tijdens een buitengewone raadsver-
gadering geïnstalleerd. “Een man die als 
wethouder bestuurlijke ervaring opdeed en 
vervolgens stond te popelen om als burge-
meester aan de slag te gaan. Krimpen aan 
den IJssel kwam voor hem als geroepen”, 
stelt commissaris van de Koning Jaap Smit 
bij de introductie van de nieuwe burgervader. 
“Ingeklemd tussen Rotterdam, Capelle aan 
den IJssel en de Krimpenerwaard heeft deze 
gemeente een scharnierfunctie. Een verbin-
dende kracht is daarom welkom.”

De gemeenteraad van Krimpen noemt hem ‘een 
ervaren en authentieke bestuurder waarvan 
verwacht wordt dat hij zaken snel kan doorgronden. 
‘Nuchter’, ‘creatief’ en ‘daadkrachtig’ waren even-
eens eigenschappen die de nieuwkomer werden 
toegeschreven. De nieuwe burgemeester zegt 
“vereerd en beduusd te zijn” dat Krimpen hem 
heeft uitverkoren. Martijn Vroom (Amsterdam, 
1975) is afgestudeerd theoloog, onder andere voor-
malig raadslid Schiedam en stafmedewerker CDA 
Tweede Kamerfractie, ex-wethouder van Noordwijk 
en Waddinxveen, ex-voorzitter bestuur Promen 
(werkvoorzieningsschap voor onder andere Capelle 
en Krimpen aan den IJssel), liefhebber van social 
media, waterpoloscheidsrechter en fan van heavy 
metal. Hij is getrouwd en heeft twee dochters.

Ze dragen vanaf januari dit jaar voor het eerst de ambtsketen 
aan beide kanten van de IJssel. En maken daarbij hun debuut 
als burgemeester. Als partijgenoot, bestuurder en ook bond-
genoot maken zij zich sterk voor hun bewoners, bedrijven 
en ondernemers aan beide kanten van de rivier. En ook als 
bondgenoot buiten de gemeentegrenzen, wanneer het gaat 
om belangen als bereikbaarheid en vestigingsklimaat. Wie 
zijn deze nieuwe burgervaders en hoe kijken ze aan tegen 
het ondernemen aan de IJssel?

Martijn Vroom

Peter Oskam

Samen sterk aan de  
IJssel voor bewoners  
en ondernemers
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burgemeester Krimpen aan den IJssel

burgemeester Capelle aan den IJssel

Op elkaar betrokken zijn
“Ik heb veel energie en zin om hier daaraan te 
beginnen. Sta je aan de Maas, dan voel je het 
bruisen van de bedrijvigheid , sta je op de 
Tiendweg, dan voel je de rust van de polder over 
je komen.  En daar tussenin ligt Krimpen aan den 
IJssel.  Een gemeenschap waar mensen op elkaar 
betrokken zijn, waar omzien naar elkaar voor veel 
mensen er ‘gewoon bij hoort’. Krimpen doet actief 
mee in de regio.”

Bewuste keuze 
Zijn keuze voor deze burgemeesterspost was 
een hele bewuste: “Ik wilde heel graag burge-
meester worden. Maar dan wel in een leuke 
gemeente. Je neemt niet alleen jezelf, maar 
ook je gezin mee. Met Krimpen heb ik al eerder 
kennis gemaakt. Zowel privé als zakelijk. Zo had 
ik vanuit het voorzitterschap van Promen regel-
matig contact met deze gemeente. Maar echt 
kennen, nee. Dat gebeurt nu, ik ben hier dag in 
dag uit de boer op. Onder andere met bedrijfs-
bezoeken. Ook was ik in mijn eerste week bij 
de nieuwjaarsreceptie van ZZP Krimpen. Een 
mooie club. Mensen in Krimpen houden van hard 
werken, maar ook van elkaar wat gunnen en 
ze vinden het leuk als je langskomt. En ik kom 
graag langs. Ik zie hier de dingen terug die ik 
graag zie in een gemeenschap.
En Krimpen ligt vlakbij Rotterdam, mijn vrouw is 

daar opgegroeid. Ik heb onder andere in Schiedam 
gewerkt en gewoond. We wilden graag weer naar 
de Maas en Rijnmond terug. In mijn eerste week 
heb ik mee mogen maken dat er bij IHC een schip 
te water ging. Een magisch moment.”

“Ik sta in het leven van: iedereen kan iets beter 
dan jij. Als je kan leren van een ander, groei je elke 
dag. Dat maakt het leven een stuk relaxter. Ben je 
bereid de deskundigheid en talent van de ander 
te waarderen en respecteren? Ik wil dat onderne-
mers daarvan dingen in ons beleid terug zien. Zij 
mogen ook meepraten over zaken die verder gaan 
dan geld verdienen, zoals bijvoorbeeld het lokale 
cultuur- en sportbeleid. Ook ben ik heel actief op 
social media, omdat ik het belangrijk vind dat je 
als bestuurder en overheid verantwoording aflegt 
over waar je mee bezig bent. Ook als het niet zo 
goed gaat.” 

Ontzorgen van ondernemers
Een van de eerste dossiers op zijn tafel is de partici-
patiewet. “Met belangrijke wet- en regelgeving om 
mensen aan de slag helpen. Ook daarin speelt het 
bedrijfsleven een rol. De industrie hier en vooral 
in de Stormpolder is heel belangrijk om Krimpen 
en de bevolking dynamisch en aan het werk te 
houden. Het ontzorgen van ondernemers met het 
plaatsen en begeleiden van werkzoekenden, gaan 
we zeker verder uitbouwen.”

Duidelijke beslisser
Belangrijke issues als de bereikbaarheid en het 
vestigingsklimaat van Krimpen heeft hij gezien zijn 
eerdere bestuurservaring vanzelf op het netvlies. 
“Ik ben nieuwsgierig hoe ondernemers daarbij 
zijn betrokken en zal er op letten dat mensen die 
er rechtstreeks belang bij hebben, goed worden 
gehoord. Zoals met vestigingsklimaat en bereik-
baarheid. Ik ben open, heb een luisterend oor, 
maar ben ook een duidelijke beslisser.”

Trekken en duwen
Capelle en Krimpen werken steeds meer samen, 
zoals in het Werkplein. “En we gaan zeker in regi-
onale bestuursorganen een vuist maken voor het 
ondernemersklimaat in onze gemeenten. Rivium 
is heel anders dan Stormpolder, maar daar spelen 
ook zaken als buitenruimte en bereikbaarheid. 
Waar ik als burgemeester mijn invloed kan laten 
gelden, zoals in regionaal verband, zal ik hard 
voor het belang van inwoners en ondernemers 
gaan trekken en duwen. Om daarin resultaat 
te bereiken. Want een typische eigenschap van 
ondernemers is haast. Een belangrijke stap die 
we gaan zetten, is de ontwikkeling van het EMK-
terrein. Als daar de spa de grond in mag, zal dat 
een goede uitstraling hebben voor het bedrijfs-
leven in Krimpen. En die bedrijvigheid, zoals in 
de Stormpolder is de prachtige ondertoon van 
Krimpen.”

een hele bewuste: “Capelle is een hele interes-
sante gemeente. Zeker voor mij. Ik ben tien jaar 
officier van justitie geweest en heb daarbij ook 
Capelle als aandachtsgebied gehad. Zo besprak 
ik regelmatig de aanpak van criminaliteit met 
politie en burgemeester. Mijn kinderen hebben 
hier gewoond en ikzelf in Prinsenland. Mijn 
oudste zoon heeft in de A1 van Capelle gevoet-
bald. Ook floot ik hier zelf vaak wedstrijden. Wat 
mij zeker dreef om hier naartoe te gaan, is dat 
ik eerder bij Frank Koen stage heb gelopen. Dat 
vond ik ontzettend leuk en had direct een klik 
met de wethouders en de mensen hier. Ik had 
dan ook een enorm wow-moment toen ik hier 
mocht solliciteren.

Selfmade man
Oskam beschouwt zich, net als veel ondernemers, 
als selfmade man. “Van mavo, havo, vwo, poli-
tieschool ben ik als straatagent doorgegroeid tot 
burgemeester. Een lange weg. Maar daar ben ik 
terugkijkend, heel blij om. Ik denk dat het goed 
is dat je onderaan begint en stappen maakt. Dat 
vormt en blijkt ook belangrijk voor later; als ik met 
politieagenten praat dan weet ik hoe het werkt. In 
het burgemeesterschap komen alle dingen die ik 
heb gedaan mooi samen.”

Zijn achtergrond zal dan ook doorklinken in zijn 
bestuursstijl: “Dat fluiten in het betaald voetbal 
betekent toch dat je onder hoge druk beslis-
singen moet nemen. Dat moet een burge-
meester ook kunnen als de nood aan de man is. 
Maar in alle andere situaties, kijk ik juist weer 
naar andere dingen. En ben dan vooral geïnte-
resseerd in wat wil de Capelse burger, de raad 
en waar voelen ondernemers zich goed bij. Dat 
vond ik ook erg leuk aan Capelle toen ze een 
burgemeester zochten en zeiden ‘we gaan aan 
bedrijfsleven en de jeugd vragen wat er nodig 
is’”. 

Gepassioneerde ondernemers
In zijn eerste ambtsweek ging hij naar de oprich-
ting van de businessclub van het Isalatheater. “Heel 
mooi dat ik daar enthousiaste ondernemers trof die 
dit theater zo goedgezind zijn. En onze gemeente 
wordt ook lid van de business club. Verder ben 
ik op bezoek geweest bij de Anteagroep op het 
Rivium, die hebben als internationaal bedrijf bijge-
tekend om in Capelle te blijven. En meer dan dat: 
zij willen met andere toonaangevende bedrijven 
een netwerk starten om meer voor Capelle te 
kunnen betekenen. Verder hebben we contacten 
met een grote voorstad van Shanghai. Die zoeken 

graag samenwerking met het bedrijfsleven in 
Capelle en Rotterdam. We gaan zeker Capelse 
ondernemers uitnodigen om dat verder samen te 
verkennen. Wat mij opvalt is dat Capelse onder-
nemers gepassioneerde mensen zijn, die door-
zettingsvermogen hebben en ook een ander wat 
gunnen. We willen ook graag dat ondernemers 
en bewoners zeggen ‘Capelle is van ons’. Ik vind 
het dan ook goed dat veel ondernemers aan tafel 
zitten om mee te praten over bijvoorbeeld wijk-
plannen.” 

Groot netwerk in Den Haag
De nieuwe burgemeester draagt voor stadspro-
motie en vestiging van nieuwe bedrijven aanvul-
lend op de inspanningen van de wethouder ook 
graag zijn steentje bij. “Zoals bij het over de 
gemeentegrenzen vertegenwoordigen van Capelle 
om het bijzondere ondernemersklimaat hier te 
versterken en op de kaart te zetten. En in samen-
spraak met Eric Faassen kan ik proberen om voor 
belangrijke dossiers waar ik als burgemeester een 
rol kan spelen, zoals het Rivium, mijn contacten te 
gebruiken. Ik heb een groot netwerk in Den Haag 
en in de sportwereld. Ik vind dat we ons als Capelle 
met die internationale bedrijvigheid verder kunnen 
onderscheiden in Nederland.”
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Rotterdam circulair
Een andere visie op grondstoffen, afval en reststromen is in Rotterdam 
nodig voor de verdere ontwikkeling tot een schone, groene en gezonde 
wereldhavenstad. Gemeente Rotterdam: “Als we nog verder kijken biedt 
een andere omgang met grondstoffen ook nieuwe economische kansen. 
Afval wordt dan niet meer gezien als iets dat vermeden moet worden 
en geld kost, maar als grondstof die geld op kan leveren. Rotterdam 
kan vanuit die visie een logisch knooppunt worden en zich tot circulaire 
hub ontwikkelen.”

Het hergebruik van industriële restwarmte en -stoom levert daaraan een 
grote bijdrage. Binnen de biobased economie bestaan grote mogelijk-
heden om de reststromen van de één, de grondstoffen voor de ander te 
laten zijn. Zo wordt bij afvang van CO2 gekeken naar nuttig gebruik (bij-
voorbeeld voor de kassen in het Westland en als grondstof voor chemie).

Een geïntegreerde aanpak waarbij reststromen worden ingezet als grond-
stoffen is een wezenlijk onderdeel van de havenvisie 2030, samengevat 
onder de noemer ‘use, reduce, recycle, replace’. De gemeente Rotterdam 
werkt hierin nauw samen met het havenbedrijf en het bedrijfsleven.

Zij geeft onder andere via het inkoop- en afvalbeleid invulling aan de 
circulaire economie. Door in te zetten op minder verspilling en afval 
slimmer in te zetten als grondstof, wil zij kosten van gemeente, bedrij-
ven en inwoners besparen en tegelijkertijd werkgelegenheid creëren.

foto’s: van G
ansew

inkel

Hergebruik 
restwarmte

Minder afval



Eind januari stond Nederland een week lang 
in het teken van circulair ondernemen. Met 34 
evenementen, bijeenkomsten, key notes en 
workshops door het hele land. Freek van Eijk, 
een nationaal aanjager van circulair onderne-
men, is er heilig van overtuigd: als we onze 
kansen pakken, wacht ons land een gouden 
eeuw van diversiteit, creativiteit en onderne-
merschap. Zijn passie: het bedrijfs leven kataly-
sator laten zijn naar een duur zamere wereld. 
“Business as usual is geen optie meer. Bedrijven 
die niet meebewegen, zijn de verliezers van 
morgen.”

Freek van Eijk is oprichter en directeur-eigenaar van 
Acceleratio B.V. Zijn bedrijf heeft circulaire economie, 
slimme en duurzame steden, afval en resource 
management als centrale thema’s en helpt bedrijfs-

leven en overheden bij een transitie naar groene 
groei. Hij werkte ruim tien jaar als directeur strategie 
bij wereldleider in water- en afvalmanagement SUEZ. 
Van Eijk is bestuurslid bij de Stichting Maatschappij 
en Onderneming (SMO) en was vicevoorzitter van 
de Vereniging Afvalbedrijven. Hij nam deel aan VN 
klimaatconferenties en het World Resource Forum en 
was Sherpa van het Europees Innovatie Partnership 
grondstoffen. Van Eijk is docent ‘smart & sustainable 
cities’, afgestudeerd mijnbouwkundig ingenieur aan de 
TU Delft, geboren en getogen Rotterdammer en vader 
van een dochter van elf jaar.

Enorme uitdagingen
“Ik wil dat zij en haar generatie dezelfde kansen 
kunnen krijgen als mijn generatie. Als je het nieuws 
volgt over onder andere klimaatverandering, migra-
ties, crisis, grondstofonzekerheden, vervuiling en 

sociale ongelijkheid weet je dat zo’n toekomst voor 
haar generatie niet is gegarandeerd. We wonen in 
een delta. Bij ons vindt 70% van de economische 
activiteit plaats beneden de zeespiegel. Denk aan 
de enorme inspanningen en kosten die we kunnen 
verwachten om Nederland door klimaatverande-
ring en zeespiegelstijging bewoonbaar te houden. 
Dat kun je accepteren en laten voor wat het is, of 
proberen er iets aan te gaan doen. Zoals een bewe-
ging in gang te brengen van burgers, bedrijven, 
kennisinstellingen en overheid.” Door in aanraking 
te komen met het afval van burgers en bedrijven 
zag hij heel onnodig veel gemiste kansen. “Met SUEZ 
waren we tien jaar geleden al in Brussel aan het 
pleiten voor een circulaire economie. Afvalmanagers 
doen heel goed werk, maar het is niet voldoende 
om alleen aan het eind van de keten bezig te zijn. Je 
moet eerder aan de slag: in de ontwerp-, gebruiks- 
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en productiefase. Alleeen in de ontwerpfase leg je 
vaak 80% van de milieudruk vast.” 

Nieuw operating system
Circulair ondernemen is volgens hem een systeem-
verandering; een andere manier van ontwerpen, 
produceren en consumeren. “Het is daarmee meer 
dan duurzaamheid, het gaat over een heel nieuw 
economisch model. Een systeem dat draait om 
herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 
maximaliseren en om waarde vernietiging te mini-
maliseren. Daarin worden producten gerepareerd, 
geüpgraded en als het echt niet anders kan, gere-
cycled zodat tenminste de grondstoffen worden 
hergebruikt. Idealiter behouden producenten het 
eigendom van gebruiksproducten en betalen klanten 
voor het gebruik ervan en niet meer voor het bezit, 
zoals we nu doen.”
Daarin verkopen fabrikanten bijvoorbeeld geen 
lampen en wasmachines meer, maar garanderen 
licht en wasbeurten. Ze blijven eigenaar van de 
spullen en zorgen óók voor onderhoud, terugname 
en vernieuwing aan het eind van de levensduur. Ze 
kunnen zelfs de energierekening onderdeel maken 
van de service. Zo is er een prikkel om verantwoor-
delijkheid te nemen voor de levenscyclus, om te 
zorgen voor zuinige, herbruikbare en onderhouds-
vriendelijke producten. Bedrijven moeten niet alleen 
efficiënter worden en verduurzamen maar, mede 
geholpen door ongekende IT-mogelijkheden, nieuwe 
business modellen ontdekken en services ontwik-
kelen waarbij de wensen van de gebruiker centraal 
staan en niet hun eigen product. Als je grondstoffen 
langer wil laten rondcirkelen kan zowel de deel- 
en leeneconomie en daarmee een verschuiving 
van eigendom van producten naar diensten, veel 
bijdragen aan verduurzaming.“ En dat is volgens 
hem niet langer het domein van wensdenkers:“ De 
wereld heeft bij de klimaattop in Parijs een groot 
statement afgegeven: weg van de fossiele brandstof-
economie. Behalve 190 landen, hebben ruim 400 
bedrijven, 120 investeerders en 150 steden toezeg-
gingen gedaan om alleen nog hernieuwbare energie 
te gebruiken. Dat is geen toekomstmuziek, dit is een 
nieuwe realiteit. De druk op grondstoffen en klimaat 
is al voelbaar. Prijsfluctuaties en leveringszekerheid 
vormen nu al steeds grotere risico voor de handel 
en industrie en er is een nadrukkelijke wens om de 
afhankelijkheid terug te dringen.”

De circulaire economie wordt daarvoor als oplossing 
en nieuw ‘operating system’ gezien. Van Eijk: “Het 
thema leeft, geeft energie, is niet moralistisch en 
gaat over economische kansen. Die zijn voor de BV 
Nederland heel groot. TNO becijfert een financieel 
voordeel van 7,3 miljard euro en ongeveer 54.000 
banen. Recente scenario’s van de Rabobank wijzen 
op mogelijk 80.000 nieuwe banen en een inschatting 
van de circulaire economie als exportproduct komt 
uit op 3,5 miljard euro. Dat brengt niet alleen lokale 
werkgelegenheid en nieuwe business modellen. Het 
is ook nog goed voor het milieu en geeft een nieuwe 

en inspirerende dimensie aan onze samenleving met 
nieuwe sociale interacties. Een win-winsituatie.”

Nederland als circulaire hotspot
Van Eijk is een van de drijvende krachten achter Neder-
land Circulair! Een initiatief van bedrijfsleven, kennisin-
stellingen, ondernemersorganisaties en overheid. “Het 
is voor het eerst dat die op deze manier samenwerken. 
Gezamenlijk doel is bedrijven te helpen te versnellen 
naar een circulaire economie om daarme hier wereld-
wijd voorloper te worden: een circulaire hotspot. Als 
ik denk aan begrippen die daarbij horen, zijn dat: 
toegang tot kennis, ontmoetingsplek voor koplopers 
en mainstream bedrijven, samen leren, samen doen, 
stimuleren van ondernemerschap en nieuwe dyna-
miek. We hebben top universiteiten en instellingen 
en ons bedrijfsleven lijkt de handschoen van duur-
zaamheid steeds beter op te pakken. Ook onze infra-
structuur en de penetratiegraad van internet is een 
uitstekend vertrekpunt om in te springen op nieuwe 
circulaire business modellen. Europees zijn we koplo-
pers in afvalmanagement en scoren hoog op innovatie. 
Veel Nederlandse bedrijven hebben hun achtertuin op 
orde. De echte winst zit echter niet in de achtertuin, 
maar in de keten: systeemwinst. Een auto rijdt gemid-
deld 10% van de tijd en staat 90% van de tijd stil. 
Richt je daarom niet op die tien procent. De ambitie is 
dat circulaire economie zo snel mogelijk uitgangspunt 
wordt voor alle bedrijven. Maar het is een transitie 
waar wereldwijd zomaar nog één of twee genera-
ties overheen gaan. De groep die het nu omarmt, zijn 
de early adapters. We zullen vooral de jeugd moeten 
betrekken bij de circulaire economie: zij zijn de leiders 
van de toekomst.”

Rotterdam als circulaire hub
Freek van Eijk richt zich als docent en adviseur ook op 
de ‘slimme en duurzame stad’: “Dat is de plaats van 
handelen waar alles samenkomt: milieudruk, leefbaar-
heid en oplossingsrichtingen voor de gebouwde omge-
ving, mobiliteit, en voedsel. Waar je de energie uit de 
samenleving kunt richten en stimuleren. Als de trend 
doorzet kan een stad van de toekomst met energie 
in hoge mate zelfvoorzienend worden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan zonnepanelen of aan coöperatieve 
windmolens. In 2020 zal je bijvoorbeeld veel meer 
repairshops, deelauto’s, multifunctionele gebouwen of 
stadslandbouw tegenkomen.
Extra kansen ziet hij daarbij voor onze regio. “Rotterdam 
is de toegangspoort tot Europa. Het havengebied is 
goed voor 3,5% van het BNP. De stad kan een Euro-
pees centrum worden van de circulaire economie in 
2030. Er komen veel stromen en goederen bij elkaar, 
dat schept dus veel mogelijkheden voor industriële 
symbiose. Er zijn veel kansen om grondstofstromen te 
delen, waarde toe te voegen aan afval en gezamen-
lijke activiteiten op te zetten. De regio heeft een bijna 
ideale schaalgrootte voor succes. Van fossiele brandstof 
hub zou Rotterdam een circulaire economie of secun-
daire grondstof hub kunnen worden. Het havenbedrijf 
is erg actief op dit vlak en ook hebben Rotterdamse  
bedrijven zich gebundeld in een Circularity Center.”

Leiderschap
Ondernemers moeten dus circulair gaan ondernemen. 
Maar overheden hoeven ook niet stil te zitten. “Die 
geven richting aan en inspireren met een visie, 
sturen op condities voor groene groei en bewaken 
randvoorwaarden. Met regelgeving, investeringen, 
steun of opschaling. En ketens komen niet zomaar 
vanzelf bij elkaar. Er is onderling wantrouwen en er 
zijn vaak ongelijke belangen. Ik zie de overheid als 
neutrale verbinder en matchmaker die samenwerking 
stimuleert tussen sectoren en bedrijven, overheden, 
wetenschap, onderwijs en burgers. Want een circulaire 
economie is niet van links of rechts, die is van ons alle-
maal en een noodzaak voor de volgende generaties. 
En vraagt om een visie die verder gaat dan de politieke 
termijnen. Om leiderschap binnen en tussen politieke 
partijen. Lokaal kan zelfs relatief snel resultaat worden 
bereikt. Dat kan kleinschalig zijn, maar toch beteke-
nisvol. Zoals het inrichten van een hub voor circulaire 
ondernemers of repaircafe in een leegstand pand.”In 
Nederland koopt de overheid voor 60 miljard euro in. 
En kan het goede voorbeeld geven. Van Eijk: “Voor 
een gemeente betekent dit bijvoorbeeld een actieve 
rol in haar inkoopbeleid met bijvoorbeeld ‘preferred 
suppliers’, lokale bedrijven die een circulair product of 
dienst leveren. De overheid heeft zo invloed op ecolo-
gische en sociale omstandigheden van leveringen, 
diensten en werken.”

Inspirerende voorbeelden
Maar een echte ondernemer wacht niet op de over-
heid, die trekt zijn eigen plan. Van Eijk ziet genoeg 
voorbeelden van kleine en grote ondernemers die 
met succes inzetten op circulaire economie. ”Avan-
tium ontwikkelt PEF, een bio-based polyester en 
maakt daarvan 100% groene en recyclebare plastics 
flessen voor water, frisdranken, voedsel, cosmetica 
en wasmiddelen die kunnen concurreren op prijs en 
prestatie met huidige plastics zoals PET. FrieslandCam-
pina maakt van de last een lust en wil mest volledig 
verwerken tot biobrandstoffen, kunstmestvervangers, 
gerecyclede voedingsstoffen en biochemicals voor de 
chemische industrie. Werkkleding van Dutch aWEAR-
ness wordt acht keer gerecycled in een gesloten kring-
loop. Een circulaire aanpak op alle fronten: niet alleen 
in het product, maar ook in het business-model, dat 
uitgaat van leasecontracten voor werkkleding. En 
Greenwheels speelt in op de filosofie dat het econo-
misch efficiënter en milieuvriendelijker is als men 
samen gebruikmaakt van een auto. “

In 2020 verwacht hij veel meer nieuwe Nederlandse 
circulair economische initiatieven “Maar dat is echter 
een tussenstap. Voor institutionele veranderingen zal 
nog veel water door de Rijn moeten stromen. Samen 
kunnen we toewerken naar het eerste doel: Nederland 
als circulaire hotspot. Elk stap is al winst voor bedrijven, 
burgers en overheid. En winnaars worden innovatieve 
ondernemers die systeemdenken, toekomstgericht 
en verbonden zijn, diversiteit omarmen en kunnen 
omgaan met onzekerheden.”
www.acceleratio.nl
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WD Trading is een Krimpens familiebedrijf dat 
zich in twintig jaar heeft ontwikkeld tot een 
moderne onderneming voor het recyclen van 
ijzer en metalen. In een tijd met steeds meer 
aandacht voor hergebruik en duurzaam-
heid, is het in deze branche toch niet alle-
maal ‘goud’ wat er blinkt. ‘Het is een moei-
lijke markt. Met veel ups en downs, waarin 
vooral grondstofprijzen de koers bepalen. En 
die dalen nu al een tijdje,” aldus eigenaar 
Willem Dubbeldam.

Hij richtte in 1996 WD Trading op. Willem zit bijna 
al zijn hele leven in de metaal. “Ik werkte hiervoor 
bij Thyssen, vooral in de Rotterdamse haven. Door 
een reorganisatie verloor ik mijn baan. Ik besloot 
voor mezelf te beginnen en startte hier in Krimpen 
in een loods van 200 m2. Ik ging als ondernemer 

van het grote werk van internationaal ertsvervoer 
naar het kleinere werk van particuliere markt en 
mkb en moest een regionaal netwerk van klanten 
opbouwen. Daar heb ik met vallen en opstaan een 
aantal jaren voor nodig gehad. Maar ondernemen is 
vooral doorzetten.“ En dat deed Willem Dubbeldam. 
“Na een paar jaar gingen we naar 500 m2. Daarna 
kregen we het steeds drukker. Nu hebben we sinds 
2012 1600 m2 ter beschikking, waarin we met acht 
man werken.“
Zijn bedrijf groeide uit tot een begrip. Persoonlijk 
contact, betrouwbaarheid en een transparante 
werkwijze zijn de fundamenten waarop Willem en 
zijn zoon Bert het bedrijf hebben gebouwd. En zo 
vader zo zoon. Want ook Bert zat al vroeg in ‘het 
ijzer’. En ook hij verloor door reorganisaties zijn 
baan bij een metaalproductiebedrijf. “Toen kon ik 
bij mijn vader aan de slag.” 
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Grondstofprijzen gekelderd
WD Trading heeft haar klantenkring in de Krimpe-
nerwaard, Rotterdam en omgeving. Van industrie, 
loodgieter, aannemer, particulier tot mensen die 
hun schuurtje opruimen. Ze kunnen al hun koper, 
aluminium, rvs, kabels en (bijna) alle andere denk-
bare metalen tegen een marktconforme prijs inle-
veren. Willem: “Het aanbod van materiaal neemt 
nog steeds toe, alleen de grondstofprijzen nog 
niet. Die zijn gekelderd en daar hebben wij last 
van. We hopen eigenlijk als de markt beter wordt, 
verder door te groeien. Want de aarde is geen 
onuitputtelijke bron van grondstoffen. Het is onze 
verantwoordelijkheid om hiermee zorgvuldig om 
te gaan. IJzer en metalen lenen zich uitstekend 
voor hergebruik.” En ijzer is niet alleen ijzer. “Daar 
heb je tien verschillende soorten in. En we hebben 
hier ook nog onder andere met koper, aluminium, 
lood en zink te maken”, vertelt zoon Bert. WD 
Trading zorgt voor de recycling van al het metaal-
afval, dat wordt gesorteerd en gescheiden. Het 
hoogste prijsrendement is metaalafval op de bron 
te scheiden. Bert: “Wij hebben ook de beschikking 
over een demontageafdeling met moderne knip- 
en ontmantel apparatuur, zodat wij complexe mate-
rialen kunnen verwerken. We beschikken over een 
moderne geijkte weeginstallatie met een duidelijk 
afleesbaar display en geprinte bon voor het wegen 
van de inkomende en uitgaande materialen.”

Datavernietiging
Sinds 2013 beschikt WD Trading over de juiste 
vergunningen voor inkoop en recyclen van elek-
tronische producten. Zoals: computers, laptops, 
mobiele telefoon en tablets. Het bedrijf heeft zich 
gespecialiseerd in de verwerking en vernietiging 
van IT-apparatuur en daarop opgeslagen data. Het 
vakkundig scheiden van nog te gebruiken mate-
rialen en verantwoord afvoeren van rest-afvallen 
garanderen een duurzame verwerking. Daarvoor 
heeft WT Trading alle ISO-certificeringen in huis. 
Bert: “En lang niet iedereen in onze branche heeft 
die papieren. Met specialistische apparatuur maken 
wij informatiedragers definitief onbruikbaar, zodat 
die data optimaal beveiligd is. En wij maken een 
rapportage als bewijsvoering voor vernietiging. 
Met onze speciaal daarvoor ingerichte bedrijfs-
wagen kunnen wij op locatie eventueel onder 
toezicht van de klant de vernietiging uitvoeren.”

“Dat wordt een interessantere markt,” ziet hij. 
“Door informatietechnologie en gebruik van 
geavanceerde intelligentie zitten steeds meer 
chips, printplaten en andere ondersteunende 
elementen in de simpelste producten. Onderdelen 
waarin soms zeldzame metalen zijn verwerkt. Door 
de snelheid van technologische vernieuwing is de 
levensduur van die producten kort. Een verant-
woorde ontmanteling en slimme ‘winning’ van 

bruikbare materialen is daarom essentieel. Daar 
attenderen we bedrijven zoveel mogelijk op. We 
merken toch dat er veel ICT-afval verdwijnt. Zoals 
kabels, printer en computers. En dat is zonde voor 
milieu en bedrijf. En het levert geld op. Afval is ten 
onrechte een sluitpost voor ondernemers.“
Na scheiding en verwerking verkoopt WD Trading 
het aan hun afnemers. “Dat zijn grote bedrijven 
die het verder opslaan, verwerken en exporteren. 
Kabels en koper gaan vaak naar China. Maar die 
koopt de laatste tijd minder op en dat drukt de 
grondstofprijzen. “Daarom moeten we keihard aan 
de slag. Ondanks de aandacht voor meer duur-
zaamheid leggen steeds meer recyclebedrijven 

het loodje. Alleen dit jaar al een stuk vijf. Dat is 
voor het eerst dat ik dit in die mate meemaak”, 
zegt Willem.
 
Bedrijfsopruimingen
WD Trading verzorgt ook bedrijfsopruimingen. 
Daarbij komt de recyclekennis goed van pas. “Zo 
kunnen we extra inkomsten genereren. En zijn we 
minder afhankelijk van de grondstoffenmarkt.” 
Maar de handel vinden ze nog steeds boeiend. 
Bert: “Elke dag is weer een verrassing. Je hebt 
dagelijks andere mensen over de vloer. En metaal 
verveelt nooit.“
www.wdtrading.nl



Ze behoren met zeven awards tot de meest 
onderscheiden stadslandbouwers van 
Nederland en stonden op de wereldten-
toonstelling in Milaan. Hun laatste prijs -de 
Rotterdam Marketing Award- kregen ze als 
‘aanstormend talent’. Oprichter Siemen Cox 
en mede-eigenaar Mark Slegers telen sinds 
2013 in het voormalige Tropicana succesvol 
oesterzwammen op Rotterdams koffiedik. 

Met RotterZwam hebben ze een bedrijf dat 
een schoolvoorbeeld is voor circulair onder-
nemen. Van zwemparadijs naar ‘zwampara-
dijs’. Als initiatiefnemers van BlueCity010 
willen ze nog meer ondernemers in het 
voormalige attractiecomplex duurzaam 
laten oogsten.

“Toen ik hier binnenstapte leek het wel Tsjernobyl. 
Overal stonden stoelen, lagen spullen, brandden 
lichten, draaiden ventilatoren en knipperden 
lampjes van besturingssystemen. Alsof iedereen 
van het ene op het andere moment alles uit 
zijn handen had laten vallen en naar buiten was 
gerend.’ Siemen Cox (41) kreeg toen hij drie jaar 
geleden regelmatig langs het verlaten koepelge-
bouw aan de Maasboulevard fietste het idee om 
eens contact op te nemen met de eigenaar. Een 
paar weken later had hij de sleutel. Siemen toverde 
de kelderruimte van het vroegere wellness-centrum 
om tot kwekerij van oesterzwammen, die volledig 
werkt met duurzame materialen in een lokale circu-
laire economie. Oesterzwammen in kleedhokken, 
kantoren in massageruimtes, wormenbakken in 
sauna’s. Een ecologische metamorfose.

Emmers bij de klanten
De voedingsbodem voor de zwammen bestaat uit 
koffiedik en -schilletjes die RotterZwam een paar 
keer per week met bakfietsen ophaalt bij de lokale 
horeca. De rest van het recept: een beetje gemalen 
kalk en paddenstoelenbroed. Mengen doen ze met 
de hand, in grote vijftigliterbakken. Zakken worden 
gevuld, die worden langzaam wit en gaan daarna 
naar de doorgroeiruimte, waar oesterzwammen 
uit de zakken komen. “Emmers voor het koffiedik 
zetten we bij de klanten. Meestal restaurants, maar 
tegenwoordig ook steeds vaker bedrijfsrestaurants 
in kantoren. De geoogste oesterzwammen gaan 
weer naar lokale restaurants, maar ook naar de 
supermarkt en een bakker die er vegetarische 
bitterballen en kroketten van maakt.” RotterZwam 
mikt op een maandelijkse productie van 350 kilo 
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oesterzwammen. “We krijgen koffiedik aangeboden 
van Venlo tot Utrecht, maar we nemen alleen 
lokaal koffiedik. Nederland alleen al gebruikt 120 
miljoen kilo koffie. Rotterdam zo’n 9 miljoen kilo, 
waarvan het meeste na het gebruik wordt wegge-
gooid. Laten we eerst die hoeveelheid hier eerst 
opmaken, voordat we ergens anders beginnen. En 
daar hebben we voorlopig onze handen aan vol.”

Fanatieke koffiedrinkers
Siemen Cox deed een paar jaar geleden zijn onder-
nemersidee op tijdens een workshop voor het 
aanleggen van eetbare tuinen. Hij haalde inspiratie 
uit het boek De blauwe economie van Gunter Pauli, 
met daarin honderd voorbeelden van hoe afval 
opnieuw kan worden gebruikt. Het paddenstoelen 
kweken op koffiedrab liet hem niet los. “Misschien 
omdat wij Nederlanders fanatieke koffiedrinkers 
zijn.”Geïnspireerd door de Crash Course van Chris 
Martenson begon hij vijf jaar geleden zijn leven 
zowel privé als zakelijk, duurzamer in te richten. 
Siemen werkte tot 2013 in de financiële dienstver-
lening, waar hij onder andere interim teamleider en 
freelancer was. Hij voelde zich echter niet langer 
verbonden met die branche. “Daar stellen ze niet 
het belang van klant voorop. Ik dacht ‘als geld niet 
belangrijk is, wat zou ik dan graag willen doen?’ 
Iets met duurzaamheid was dan wel logisch, want 
daar blogde ik al langer over. Ik deed allerlei dingen 
om een netwerk buiten die financiële wereld te 
krijgen. Zoals een leemstuc- en imkercursus. Al vrij 
snel kwamen die paddenstoelen op m’n pad, eerst 
met shiitakes in een schaduwtuin in Kralingen en 
toen het koffiedik met oesterzwammen.”

Elkaar bevechten
Concurrentie vreest RotterZwam niet. Integendeel. 
Siemen: “Samenwerken is het nieuwe concurreren. 
De energie moet niet zitten in elkaar bevechten. 
Als je elkaar kunt aanvullen dan gebruik je juist de 
voordelen van elkaars kracht. En dat is waar wij 
voor gaan. Wij delen de kennis die we vergaard 
hebben en krijgen daarvoor ook weer nieuwe 
ideeën. Door een radicaal andere manier van 
denken, maken wij kleinschalige stadslandbouw op 
basis van open source mogelijk. We leiden onder-
nemers op uit de hele wereld. Zoals Chili, Dene-
marken en Turkije om in hun eigen dorp, stad of 
gemeenschap een eigen paddenstoelenkwekerij 
te beginnen. Wij brengen onze paddenstoelen 
bijvoorbeeld niet naar Amsterdam, niet omdat we 
een hekel aan die stad hebben, maar omdat daar 
genoeg koffiedik is. Wij geloven in fresh and local. 
We willen wel de ondernemer opleiden, maar we 
gaan het niet zelf doen. Ook adviseren doen we 
graag. Zo zijn we nu in gesprek met Ministerie van 

EZ in den Haag, die willen heel graag hun koffiedik 
lokaal afzetten.” 

Aanrecht-agrariërs
En eigen koffiedrab omzetten in oesterzwammen? 
Met de RotterZwam Growkit kan het. “Onze 
missie: alle Nederlanders als aanrecht-agrariërs,” 
zegt Siemen. “Koffiedik is een universele schim-
melbodem. De oesterzwam groeit er uitstekend 
op. Een enorme koffieleut hoef je niet te zijn, want 
je werkt met kleine hoeveelheden koffie. Opsparen 
is daarom niet nodig. Je kunt aan de slag met koffie 
uit de percolator, snelfiltermaling, senseopads en 
espressomachine.”
De mogelijkheden van ecologisch ondernemen 
zijn onuitputtelijk volgens Siemen. “De innovatieve 
kracht van de natuur zit nergens aan tafel in de 
boardrooms. Wij willen de natuur weer in het hart 
van ondernemen gebruiken. We hebben bijvoor-
beeld wormenbakken die verwerken een deel van 
ons gft tot aarde. Waarom zouden we met zware 
vrachtwagens door de stad rijden om gft op te 
halen, naar Moerdijk te rijden waar we het vervol-
gens composteren? Daar gaat het weer in plastic 
zakken en terug diezelfde stad in. En dat noemen 
we al duurzaam. Dat is dus een vaag begrip. Een 
zo’n wormenbak produceert zijn eigen lichaams-
gewicht per dag 2 a 3 kilo. Een opstelling van acht 
bakken verwerkt al vijf ton afval tot aarde. Dat is 
de circulaire economie in uitvoering.”

Uitdagingen 21ste eeuw te lijf
Als bewoners zien de ‘Rotterzwammers’ meer 
mogelijkheden voor het gebouw aan de Maas. 
“Onze ambitie gaat verder dan oesterzwammen 
en koffiedik alleen. Met BlueCity010 hebben we 
een collectief van ondernemers die vanuit een 
leeg zwembad de uitdagingen van de 21ste eeuw 
te lijf gaan. We laten hier de komende jaren zien 
hoe je lokale weerbare systemen van voedselpro-
ductie bouwt en daarmee lokale werkgelegenheid 
creëert.”
Er komt een inkoopsysteem van ondernemers die 
circulair ondernemen binnen een gebouw. Siemen: 
“Die gaan deels op elkaars afvalstromen aanhaken. 
De moedermaatschappij exploiteert het oude Tropi-
cana, bouwt het bedrijvenecosysteem, trekt onder-
nemers aan, maar zorgt ook voor een program-
mering voor bedrijven om kennis te delen over de 
circulaire economie. Er is een partij voor de financie-
ring van het complex en we hebben plek voor start 
ups en ondernemers met een bewezen business 
model. Zo hebben we hier een spirea kwekerij. Die 
alg bevat heel veel eiwitten en komt nu vaak uit 
China. Waarom doen we dat gewoon niet zelf? In 
dit pand komt dan ook een combinatie van maakin-

dustrie, ambacht en landbouw die weer terug gaat 
naar de menselijke maat. Er komen een bakker en 
een bierbrouwer. Die kunnen instappen op elkaars 
reserves. Het gist wat de bierbrouwer overhoudt, 
gaat naar de bakker, waar die brood mee kan 
bakken. En de warmte die de bakker produceert, 
kan weer gebruikt worden door anderen zoals 
de algenkwekerij. We hebben een houtbewerker 
die maakt van afvalhout meubels en een imker 
die levert weer bijenwas aan de meubelmaker. Je 
deelt samen een deur en hebt geen gezeur met 
transport. En zo sluit het allemaal op elkaar aan. 
We willen in Blue City een platform zijn en het 
brede verhaal laten zien en vertellen. Ik mocht 
vorige maand 500 studenten van de Hogeschool 
Rotterdam toespreken in het nieuwe Luxor. En reed 
met een elektrische scooter het podium op. Dan 
heb je het toch over kleine jongensdromen.”

Valkuilen
Maar valkuilen bij circulair ondernemen zijn er 
volgens hem ook. “Grootschaligheid. Systemen 
met grote investeringen, schuldenlasten van grote 
leningen. We hebben crowdfunding campagnes 
gevoerd en hebben nu een bewezen business 
model. Met eerste jaar 60.000 omzet, tweede 
150.000. Dit jaar willen we dat verdubbelen. We 
zijn nu met zeven mensen hier en focussen ons niet 
alleen op paddenstoelen, maar hebben meerdere 
producten en diensten in huis. De wormenbakken, 
de growkits, bedrijfsuitjes, presentaties, leerwerk-
plekken, workshops en boekjes die we uitgeven.“

Geen business plannen
Ondernemen is in de visie van RotterZwam vooral 
niet teveel nadenken en rekenen. “Het beste 
is om het gewoon te gaan doen en niet teveel 
onderzoeken, dan komen er dingen in beweging 
die niet waren gebeurd als je achter een bureau 
langdurig een SWOT-analyse had gemaakt. Wij 
werken niet met businessplannen, maar met busi-
ness gevolgen. Als we onze business case hadden 
doorgerekend met de kennis en ervaringen van 
dat moment waren we er niet uitgekomen. Maar 
door het doen, komen er dingen in beweging. Die 
growkit is bijvoorbeeld geboren omdat mensen 
ons hebben benaderd die ook iets willen met hun 
eigen koffiedik. Pasgeleden zijn we benaderd door 
iemand die elektriciteit opwekt door de schimmel 
in het koffiedik. Dit led lampje brandt al negen 
weken op basis van de schimmelactiviteit in die 
emmer. Kijk dat hebben we allemaal niet kunnen 
plannen. Ook kijken we wat we met koffiedik als 
alternatief voor plastic kunnen doen. Zoals gebruiks-
materiaal voor kaftjes van boeken en onderzetters. 
We zijn hier voorlopig nog niet klaar.”
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Voor de economie van Nederland is het vol-
gens diverse recente rapporten en aanbeve-
lingen een steeds aantrekkelijker idee om toe 
te werken naar een meer circulair business-
model. Dat blijkt wel uit cijfers van allerlei 
onderzoeken.

Groei inkomsten
Een circulaire economie kan Nederland op termijn 
jaarlijks 7,3 miljard euro opleveren. Het grootste deel 
van deze extra economische activiteit zit in een groei 
van de maakindustrie, en voor een kleiner deel in de 
landbouw- en dienstenindustrie. 
Bron: TNO (2013), Opportunities for a circular 

economy in the Netherlands

Meer rendement
Bij grote bedrijven die leiden op het gebied van 
klimaatverandering is de groei in rendement naar 
aandeelhouders 21% hoger dan bij soortgelijke 
bedrijven die hier minder aandacht aan geven. 
Bron: CDP S&P Climate Change Report (2014), 

Climate actions and profitability

Hogere rentabiliteit
Grote bedrijven die actief werken aan en commu-
niceren over het reduceren van hun impact op 
onder andere klimaatverandering en grondstof-
gebruik hebben een 67% hogere rentabiliteit op hun 
vermogen dan bedrijven die dit niet doen. 
Bron: CDP S&P Climate Change Report (2014), 

Climate actions and profitability

Hoger inkomen
Een circulaire economie kan het gemiddelde 
besteedbare inkomen voor een huishouden in EU 
jaarlijks met 3000 euro laten stijgen. Dit is ruim 10% 
meer dan de verwachte stijging tot 2030. Deze stij-
ging is gevolg van lagere prijzen van producten en 
diensten door het behoud van grondstoffen. 
Bron: Ellen MacArthur (2013), Towards the Circular 

Economy 2

Besparing water  
Een circulaire economie kan binnen de Nederlandse 
industrie zorgen voor een reductie van watergebruik 
van 700 miljoen m3 op een totaal van 3,5 miljard m3. 
Bron: TNO (2013), Opportunities for a circular 

economy in the Netherlands 

Reductie landgebruik
Een circulaire economie kan het landgebruik dat 
nodig is voor de productie van biologische materi-
alen reduceren met 2180 km2. Met een ecologische 
voetafdruk van ruim drie keer Nederland betekent 
dat voor ons land een afname van 2,5%. 
Bron: TNO (2013), Opportunities for a circular 

economy in the Netherlands

Besparing grondstoffen
Een circulaire economie kan in Nederland jaarlijks het 
gebruik van ruim 100 miljoen ton indirecte grond-

stoffen voorkomen. Dat is vergelijkbaar met een 
kwart van de totale Nederlandse goedereninvoer. 
Bron: TNO (2013), Opportunities for a circular 

economy in the Netherlands

Extra banen
Een circulaire economie kan op termijn leiden tot 
54.000 extra banen in Nederland, onder andere door 
een groei van banen in de reparatie- en maakindustrie.
Bron: TNO (2013), Opportunities for a circular 

economy in the Netherlands

Minder CO2
Het realiseren van een circulaire economie kan jaar-
lijks 17.150 kton CO2 besparen, bijna twee keer zo 
veel als de op dit moment vermeden uitstoot door 
de productie van duurzame energie. 
Bron: TNO (2013), Opportunities for a circular 

economy in the Netherlands
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Vijftig beste praktijkvoorbeelden 

Circulair 
businessmodel 

goed voor 
economie

De overgang naar een circulaire economie 
komt in Nederland op gang. Ondernemers 
maken daar een cruciaal onderdeel van uit. 
Niet alleen doordat ze profiteren van nieuwe 
kansen, maar ook door hun eigen innovaties 
en inzet. Vijftig best practices van Nederlandse 
ondernemers laten zien hoe zij dat doen.

Het gaat om een selectie van projecten die 
meededen aan de wedstrijd Circulaire Icoonpro-
jecten 2015 en die gepubliceerd zijn op circulairon-
dernemen.nl. De vijftig Nederlandse ondernemers 
geven daarop het goede voorbeeld en laten zien 
hoe zij dat voor elkaar hebben gekregen. 

Tools en middelen
Circulairondernemen.nl is het platform waar onder-
nemers, medewerkers en geïnteresseerden in de 
circulaire economie hun projecten, evenementen 

en ervaringen delen. Daarop staan inspirerende 
voorbeelden, tools, middelen en netwerken op het 
gebied van circulair ondernemerschap. 

Tien partners
Om de gang naar een circulaire economie te 
versnellen hebben Circle Economy, Click NL Design, 
De Groene Zaak, Het Groene Brein, MVO Nederland 
en RVO.nl de handen ineengeslagen. Samen met 
partners als het ministerie van IenM, TNO, Acceleratio 
en ICE-Amsterdam werken zij onder andere op het 
platform in zeven thema’s aan de realisatie van 
acceleratie naar een circulaire economie.
www.circulairondernemen.nl



Mkb-ondernemers zijn niet opti-
mistischer over het onderne-
mersklimaat. Kleine bedrijven 
herstellen relatief langzaam, ter-
wijl middelgrote ondernemingen 
iets meer profiteren van het eco-
nomisch herstel.

“Ondanks dat alle seinen op groen 
staan voor economisch herstel, is het 
vertrouwen dit kwartaal niet verbe-
terd ten opzichte van eind 2015”, 
stelt het economisch bureau van 
ING. De ondernemersindex van de 
bank komt uit op 114 punten. Dat is 
dezelfde stand als in het voorgaande 
kwartaal. Een getal boven de honderd 
wijst erop dat optimisten in de meer-
derheid zijn. Voor het onderzoek zijn 
in totaal twaalfhonderd ondernemers 
door TNS Nipo gevraagd naar hun 
verwachtingen. Ongeveer de helft 
van de middelgrote bedrijven en 
bijna 40 procent van de kleine onder-
nemingen, verwacht de komende 
twaalf maanden een hogere omzet 
te draaien. Ruim een derde van de 
middelgrote ondernemers voorspelt 
in de komende twaalf maanden 
personeel aan te nemen. Tegelij-

kertijd denkt maar een op de tien 
ondernemers in het klein bedrijf dat 
hun personeelsbestand dit jaar zal 
groeien. Ondernemers met een klein 
bedrijf huren bij voorkeur uitzend-
krachten of zzp’ers in. “Zij zijn zeer 
terughoudend in het aannemen 
van vast of tijdelijk personeel.” Bij 
middelgrote bedrijven ligt dit heel 
anders. Bij hen begint driekwart van 
de nieuwe werknemers met een 
tijdelijk contract. Analisten denken 
dat dit komt doordat deze bedrijven 
meer moeite hebben met het 
vinden en vasthouden van geschikt 
personeel. 

Dit geldt voor een op de vijf onderne-
mers met een middelgroot bedrijf. Uit 
de enquête blijkt dat sectoren zoals 
de horeca en detailhandel, die sterk 
afhankelijk zijn van binnenlandse 
consumentenbestedingen, nog altijd 
minder vertrouwen hebben dan meer 
internationale sectoren zoals industrie 
en transport. “De bouw vormt hierop 
een uitzondering. Het vertrouwen in 
deze sector is met name hoog dankzij 
een sterk herstel van de woning-
markt”, aldus ING.

Nederlandse banken schieten 
tekort bij de financiering van het 
midden- en kleinbedrijf. Dat zegt 
minister Kamp van Economische 
Zaken in een interview met Het 
Financieel Dagblad (FD).

Terwijl de slaagkans voor het aan - 
trekken van vreemd vermogen weer 
een stijgende lijn laat zien, blijft de 
verstrekking van bankleningen juist 

achter, aldus de bewindsman.De helft 
van de externe financiering van het 
mkb wordt door de banken verzorgd, 
zo blijkt uit de Panteia Financierings-
monitor. Voor de crisis in 2008 was 
het mkb voor vreemd vermogen 
nog bi jna geheel op banken 
aangewezen.’’Dat is geen goede 
ontwikkeling. Ik zou graag willen dat 
ze zich inspannen om het verloren 
terrein te heroveren’’, zei Kamp.

Een recordaantal winkels loopt 
het risico de komende jaren 
te verdwijnen. In totaal gaat 
het om 20.625 winkelpanden, 
14 procent van alle winkels bin-
nen de Nederlandse winkelge-
bieden, zo blijkt uit onderzoek 
van Locatus, een informatieleve-
rancier op het gebied van detail-
handel. Vorig jaar ging het om 
13,5 procent en in 2014 nog om 
10,9 procent.

“Concreet betekent dit dat dit jaar 
ongeveer 30 procent van deze 
panden leeg komt te staan”, aldus 
directeur Gerard Zandbergen “Het 
komende jaar zal het om ongeveer 
12.500 winkels gaan, iets meer dan 
vorig jaar.”Van de ondernemers die 
drie jaar geleden een zeer hoog-risi-
coprofiel hadden, is inmiddels meer 
dan de helft gestopt. De komende 
jaren zal het aantal winkels echter 

“niet dramatisch, maar slechts met 
enkele procenten afnemen”, voor-
spelt Locatus. Ondernemers die een 
zeer hoog risico lopen om hun zaak 
op te doeken, hebben vaak te maken 
met een hoge leegstand om hen 
heen. Er is in dat geval sprake van 
besmettingsgevaar.“Het is net een 
virus. Als de leegstand toeneemt, is 
dat besmettelijk voor zittende onder-
nemers, die geconfronteerd worden 
met een daling van het aantal 
passanten”, verklaart Zandbergen. 
“De meeste winkeliers wachten te 
lang voordat zij actie ondernemen.”
Uit de analyse van Locatus blijkt 
verder dat er het afgelopen jaar 
meer dan twaalfduizend starters bij 
zijn gekomen. Onder deze nieuw-
komers in de detailhandel bevinden 
zich veel zelfstandigen. “Dit komt 
doordat veel ketens zich terugtrekken 
en minder locaties hebben, ook door 
e-commerce”, zegt Zandbergen.

Rob B. Tol, de Capelse oprichter 
van de NetwerkAcademie, helpt 
ondernemers succesvol te zijn 
met tips uit zijn laatst versche-
nen boek ‘50 Do’s en Don’ts voor 
succesvol zakelijk netwerken’. 

“Netwerken is de meest efficiënte 
en leukste manier om je doelen te 
bereiken”, aldus Rob. Bij elke do en 
don’t staat een praktijkvoorbeeld van 
de auteur. Het zijn soms net tegeltjes-
waarheden. Zij vormen de basis voor 
zijn Netwerk TwitterTip van de week 
en voor zijn presentaties. Rob: ”We 
leven in een netwerkmaatschappij, 
zowel online als offline. Niet iedereen 
vindt dit leuk, maar je kunt wel leren 
netwerken. Als ondernemer wil je 

volgens de auteur geen tijd verspillen 
aan ondoelmatig netwerken, niet 
teveel acquisitie- of onderzoeks-
kosten maken, potentiële klanten 
effectiever benaderen, nieuwe zake-
lijke relaties aanboren en ook graag 
worden aanbevolen.”In 2007 werd 
Rob Netwerker van het Jaar. Via zijn 
NetwerkAcademie verspreidt hij zijn 
kennis en ervaring door middel van 
boeken, columns, blogs, workshops, 
masterclasses en trainingen voor 
professionals.De Capelse ondernemers 
wil dat zoveel mogelijk MKB’ers profijt 
hebben van de tips in zijn boek. Ook 
buiten Nederland en België. Vandaar 
dat hij het ook in het Engels heeft 
vertaald. Het is als boek en als e-boek 
verkrijgbaar bij Amazon.

Mkb-ers niet optimistischer

Minister Kamp wil meer  
mkb-financiering banken

Recordaantal winkels in 
gevarenzone

Engelse uitgave netwerkboek 
Rob Tol 

Ondernem
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De Tweede Kamer wil dat grote 
bedrijven hun leveranciers 
in het midden- en kleinbe-
drijf sneller gaan betalen. Een 
kamermeerderheid steunde 
afgelopen dinsdag 9 februari 
het plan om grote bedrijven 
rente te laten betalen als die 
na zestig dagen de rekening 
nog niet hebben betaald.

Het CDA kwam met het plan, omdat 
het mkb afhankelijk is van opdrachten 
van grote ondernemingen. De jaar-
lijkse kosten van achterstallige beta-
lingen worden geraamd op 2,5 
miljard euro. ‘’Kleine leveranciers 
houden hierdoor hun hoofd amper 
boven water. Te late betalingen 
vormen voor mkb’ers en zzp’ers 

een risico en een grote kostenpost. 
Het leidt tot liquiditeitsproblemen, 
doordat zij zelf betalingsachter-
standen krijgen of rood staan bij de 
bank”, aldus het CDA.

MKB-Nederland liet vorige week 
weten een zwarte lijst op te gaan 
stellen met bedrijven die te lang 
wachten met het betalen van kleinere 
toeleveranciers. Wel krijgen wanbe-
talers eerst een brief. Ook opent 
de brancheorganisatie een meld-
punt waar ondernemers misstanden 
anoniem  kunnen melden. Gemid-
deld wordt een factuur na 36,5 
dagen betaald, maar excessen komen 
volgens de ondernemersvereniging 
nog te vaak voor.

Bron: ANP/NU.nl

Zelfstandig ondernemerschap 
blijft populair in Nederland. Vorig 
jaar waagden ruim 129.000 star-
ters de sprong, 2 procent meer 
dan in 2014.

Het economisch bureau van ING voor-
spelt een stabilisatie van het aantal 
mensen dat een bedrijf begint. De 
overgrote meerderheid is zzp’er. De 
stijging die vorig jaar werd gemeten 
is volgens de bank zowel door een 
aantrekkende economie, waardoor 
starters kansen zien in de markt, 

als door een hoge werkloosheid. 
“Omdat het nog altijd moeilijk is om 
een nieuwe baan te vinden, kiezen 
ontslagen werknemers eerder voor 
het zzp-schap.”Sinds 2008 kiezen jaar-
lijks meer dan 100.000 mensen voor 
het zelfstandig ondernemerschap. Dat 
komt onder meer door verbeterde 
toegang tot nieuwe technologieën en 
een grotere behoefte aan flexibiliteit 
en vrijheid. Vorig jaar nam het aantal 
zzp’ers in zowel de bouw als de indu-
strie met 7 procent toe.

Bron: ANP

Ondernemers in de transport-
sector zijn overwegend positief 
over het afgelopen jaar, maar 
de lage prijzen blijven een bron 
van zorg. Dat schrijft brancheor-
ganisatie Transport en Logistiek 
Nederland (TLN) na onderzoek 
onder haar eigen leden.

De branche profiteerde ook vorig 
jaar van de aantrekkende economie. 
Daardoor kon de stijgende lijn die in 
2014 voorzichtig was ingezet, worden 
doorgetrokken. Zowel de bedrijvig-
heid als de omzet nam toe. De winst 
minder sterk, maar bereikte toch 
het hoogste niveau in vijf jaar, aldus 
TLN.Dat wil niet zeggen dat de crisis 
definitief tot het verleden behoort. 
Driekwart van de ondernemers zegt 
ontevreden te zijn over de prijzen, 
die nog altijd ver achterblijven bij 

de volume- en omzetgroei. Daar is 
afgelopen jaar amper iets aan veran-
derd. Veruit de meeste transporteurs 
hebben de prijzen niet zien stijgen.
Van de vervoersbedrijven profiteren 
verhuizers het meest van het econo-
misch herstel, dat de woningmarkt 
volop in beweging heeft gezet. Maar 
ook vervoerders van bijvoorbeeld 
dieren en bloemen merken dat het 
economisch klimaat is verbeterd, en 
rekenen bovendien op een verdere 
vooruitgang. 
Over het algemeen zien transport-
ondernemers 2016 met vertrouwen 
tegemoet. De overgrote meerder-
heid rekent op een jaar dat minstens 
zo goed wordt als 2015. TLN merkt 
daarbij op dat zijn leden doorgaans 
aan de voorzichtige kant zijn met hun 
voorspellingen.

Bron: ANP

De Terp heeft de prestigieuze 
Winkelstraatprijs van MKB 
Rotterdam-Rijnmond in de wacht 
gesleept. Het Capelse winkel-
centrum mag zich een jaar lang 
het beste winkelgebied van de 
regio noemen.

De Terp liet concurrenten als de 
Rotterdamse Lusthofstraat en het 
Ridderkerkse Vlietplein achter zich. 
Volgens de jury scoorde het winkel-
centrum op alle gestelde criteria hoog 
en is het een prettige omgeving om 
te winkelen, wandelen, recreëren, 
wonen en handelen. Bij de winkel-
straatprijs hoort een speciale vloer-
tegel, die op 16 januari 2015 in De 
Terp werd ingemetseld.  

“Een prachtig resultaat voor dit 
winkelcentrum waarin de laatste 
jaren intensief en positief is samenge-
werkt door de winkeliers, beheerder 
Van den Bos, eigenaar Urban Interest, 
Havensteder en de gemeente”, aldus 
wethouder Economie Eric Faassen. 
Voorzitter van de winkeliersvereni-
ging André Wildeboer is het daar 

roerend mee eens. “Dit kun je dus 
bereiken met goed bestuurlijk werk 
en bereidwillige partners die allemaal 
goed samenwerken. Echt fantastisch.’
Volgens Wildeboer markeert de prijs 
niet het einde van een intensieve 
samenwerkingsperiode, maar juist 
het begin. ‘Alle neuzen staan nu 
dezelfde kant op. Wij pakken door. 
We hebben nog voldoende wensen 
om nog verder te verbeteren. Zo 
staat openbaar wifi voor onderne-
mers en winkelend publiek hoog op 
ons lijstje.’

De MKB Rotterdam-Rijnmond Winkel-
straat van het Jaar 2015 is dé prijs 
voor winkeliersverenigingen in de 
regio Rotterdam. Winkelstraten 
in de stadsregio Rotterdam-Rijn-
mond welke bestaat uit de vijftien 
gemeenten Albrandswaard, Baren-
drecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan 
den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen 
aan den IJssel, Lansingerland, 
Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, 
Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen 
en Westvoorne dongen mee naar de 
Winkelstraatprijs van het Jaar 2015.

Een op de tien Nederlandse 
bedrijven is een snelle groeier. 
Bij deze bedrijven is het aan-
tal werknemers tussen 2011 en 
2014 jaarlijks gemiddeld met 
21 procent toegenomen.

In totaal vielen in 2014 bijna zesdui-
zend ondernemingen in deze cate-
gorie, zo meldt het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) in de interna-
tionaliseringsmonitor. Het aantal snel-
groeiende bedrijven is ten opzichte 
van 2010 afgenomen met zo’n 
acht procent, hoewel het aandeel 
in verhouding tot het aantal over-

levende ondernemingen gelijk is 
gebleven. Het aantal werknemers 
bij de snelgroeiende bedrijven is 
tussen 2011 en 2014 in totaal met 
ruim 286.000 toegenomen. Dit is 
voor een deel toe te schrijven aan 
de overname van een andere onder-
neming, waarbij de werknemers 
vaak meekomen. Snelle groeiers zijn 
vooral te vinden binnen de handel, 
de zakelijke dienstverlening, de 
verhuur en de industrie. In de sector 
vervoer en opslag en de bouwnijver-
heid zijn daarentegen maar weinig 
snelle groeiers te bespeuren.

Bron: NU.nl
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Ondernemerschap blijft populair 

Transportsector positief over 2015

Aanpak late betalingen mkb 

De Terp beste winkelgebied

1 op 10 bedrijven snelle groeier



Je passie voor voetbal gebruiken om een betaal-
de baan te vinden. Dat hebben elf Capelse werk-
loze jongvolwassenen in de leeftijd van 23 tot 
27 jaar de afgelopen tijd gedaan. Zij namen 
deel aan het programma ‘Jouw opstelling voor 
 succes’. De talenten zijn nu klaar om te debute-
ren op de arbeidsmarkt. 

Ondernemers die één van deze toppers in dienst willen 
nemen moeten snel zijn. Dankzij het dertien weken 
durende programma is hun marktwaarde flink verhoogd. 
De deelnemers zijn getraind op allerlei gebieden; van 
hun fysieke gesteldheid (presteren op een hoog inspan-
ningsniveau), mentaliteit (leren omgaan met winst en 
verlies) en functionele techniek (sociale en beroepsvaar-
digheden), tot aan tactiek (het maken van keuzes) en 
het krijgen van een positieve attitude. 

Netwerk
Het programma maakt deel uit van het Jongeren 
Steunpunt Capelle. Stichting Young UP en de Jonge 
Krijger voeren het project namens de gemeente uit, 
samen met het Eropaf-team. Ook is een koppeling 

gemaakt met het netwerk van het lokale vereni-
gingsleven, onder meer met de business club van 
VV Capelle. Bij deze voetbalvereniging vond onlangs 
de slotbijeenkomst plaats van het programma. Oud 
profvoetballer Regi Blinker, Excelsior-speler Luigi 
Bruins en voetbaltrainer van IFC Jack van den Berg 
waren speciaal naar Capelle gekomen om de deel-
nemers alle succes voor de toekomst te wensen. 
Wethouder Sport Josien van Cappelle sloot de bijeen-
komst treffend af: “Voetbal verbindt de passie van 
jongeren. Als je dit kunt gebruiken in je zoektocht 
naar werk dan is dat geweldig. Ik ben blij dat we 
als gemeente hebben kunnen bijdragen aan het 
programma. Nu is het aan jullie om te scoren!”

Geïnteresseerd in een transfer van een deelnemer 
naar uw bedrijf? Kijk op Jouwopstellingvoorsucces.nl 
voor meer informatie.

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.

Won De Terp onlangs nog de prijs voor beste 
winkelgebied in de regio Rijnmond; nu is er 
opnieuw goed nieuws voor het winkelcen-
trum. In maart ontving de winkeliersver-
eniging een tweede ster van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen.

Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, 
is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwik-
keld. Sinds 2013 loopt er ook zo’n KVO-traject bij 
winkelcentrum De Terp. In 2014 heeft deze samen-
werking de eerste ster opgeleverd. De erkenning 
van de eerste ster (basis samenwerken) laat zien 
dat de ondernemers samen met onder andere de 

politie, brandweer, vastgoedeigenaren en gemeente 
werken aan een veilige omgeving.

Continu samenwerken
De afgelopen periode is de balans opgemaakt van de 
afgelopen jaren. De betrokken partners hebben geza-
menlijke afspraken gemaakt, vastgelegd en maatre-
gelen genomen om de veiligheid te vergroten. Door 
de inzet van de partners is nu de tweede ster behaald 
(continu samenwerken).De tweede ster is in maart 
overhandigd aan de winkeliers. De komende jaren 
wordt er hard gewerkt om winkelcentrum de Terp 
netjes en veilig te houden en wordt er gewerkt aan 
de volgende certificering die over drie jaar plaatsvindt.
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Ruud Verschuren
beleidsadviseur Economische Zaken
tel. 010 - 284 87 83 
r.verschuren@capelleaandenijssel.nl

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

Yvette Ditmer
Beleidsadviseur Economische Zaken 
tel. 010 - 284 80 69
y.ditmer@capelleaandenijssel.nl

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

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

Alle deelnemers aan het programma  
‘Jouw opstelling voor succes’: rechtsachter staan 

wethouder Josien van Cappelle, programmaleider 
Dwight Krolis van Young Up, Excelsior-speler  

Luigi Bruins en oud-profvoetballer Regi Blinker. 

Voetballend  
naar een betaalde baan
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Keurmerk Veilig Ondernemen

Extra ster voor De Terp
Van de gem

eente Capelle



Altijd al gedroomd van een kantoor aan huis? 
Of op zoek naar een nieuwe (woon)werkplek 
op een unieke locatie? Het kan op De Mient 
in Capelle aan den IJssel!

De Mient in Capelle aan den IJssel is een bedrij-
venterrein in de woonwijk Middel watering, gelegen 
tussen de Hollandsche IJssel, de Meeuwensingel, de 
Anzere en de Wetering straat. Het ligt op steenworp 
afstand van het Capelse centrum. Dit bedrijventer-
rein verandert de komende jaren geleidelijk in een 
woonwerkgebied dat ruimte biedt aan bewoners 
en ondernemers met lichte bedrijvigheid. 

Volop kansen
De bestaande bedrijvigheid kan behouden 
blijven, maar omdat een gedeelte van het gebied 
medio 2017 vrijkomt zijn er kansen voor nieuwe 
woon- en werkfuncties. Denk hierbij aan een 
woning met bedrijf/kantoor aan huis, of alleen 
een bedrijf/kantoor met lichte bedrijvigheid of 
een woning met bijvoorbeeld een extra bijge-
bouw. Ook behoort het hergebruik van bestaande 
panden tot de mogelijkheden. Er zijn dus volop 
kansen! 

Doe mee!
Hebt u een ambitie die u graag op “De Nieuwe 
Mient” zou realiseren? Neem dan contact op met 
Patrick Bakker via 010 284 8573 of pa.bakker@
capelleaandenijssel.nl. Op dinsdagavond 22 maart 
a.s. houdt de gemeente Capelle aan den IJssel een 
bijeenkomst over de (zelfbouw)mogelijkheden op 
De Nieuwe Mient. Via Patrick Bakker kunt u zich ook 
aanmelden voor deze bijeenkomst.

Ben jij ondernemer in Capelle aan den IJssel 
en zoek je een ervaren ondernemer om je 
ideeën mee te delen, een sparringspartner? 
Een ondernemer die je op weg kan helpen als 
je toe bent aan een nieuwe stap? Of waar je 
in vertrouwen een probleem aan kwijt kunt? 
Dan is Mentor Capelle iets voor jou! Kijk voor 
meer informatie op www.mentorcapelle.nl.

Belangrijke tijden voor bedrijventerrein 
CapelleXL. Alle ondernemers konden tot en 
met 8 maart stemmen of zij de komende 
vijf jaar een tweede periode willen van hun 
Bedrijven Investeringszone, kortweg BIZ. 

De BIZ is een wettelijk instrument waarmee alle 
ondernemers met elkaar kunnen investeren in de 
uitstraling en kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. 
De afgelopen vijf jaar is dankzij de invoering van 
de BIZ veel geïnvesteerd in het bedrijventerrein. 
Denk hierbij aan de aanleg van een open glasve-
zelnetwerk, invoering van een surveillancedienst, 
camerabeveiliging, veel aanleg van groen en duur-
zaam groenbeheer, uitbreiding van de parkeergele-
genheid en ga zo maar door. Bij het ter perse gaan 
van dit nummer van IJssel Business Magazine was 
de uitslag van de stemming nog niet bekend. Kijk 
voor de uitslag op www.bizcapellexl.nl.
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Net als veel andere bedrijvenparken kampt 
ook het Rivium met leegstand. Sterker nog, het 
bedrijvenpark neemt een discutabele tweede 
plaats in op een landelijke lijst van aantallen 
leegstaande vierkante meters kantoorruimte. 
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de 
handschoen opgepakt om hier wat aan te doen. 

Het is niet primair haar taak, maar ze vindt het tijd 
om hier nu –op een niet-traditionele wijze– werk 
van te maken. Half mei 2016 gooit de gemeente 
een steen in de vijver om het Rivium opnieuw 
onder de aandacht te brengen. Het primaire doel: 
reuring creëren. Om uiteindelijk op een plaats 
onderaan de lijst van bedrijvenparken met een 
hoge leegstand terecht te komen.

Heeft u plannen voor het opknappen van uw 
gevel of voorterrein en is uw bedrijf gelegen 
in een van de vakken A t/m F van bedrij-
venterrein Hoofdweg CapelleXL? Dan kunt u 
een aanvraag voor een bijdrage van 50% in 
de kosten hiervan (met een maximum van 
20.000 euro) indienen bij de gemeente.

Stuur uw aanvraag in voor 27 mei 2016. Of u 
middelen uit dit fonds krijgt toegekend wordt daarna 
binnen vier werkweken besloten. Uw aanvraag 
wordt getoetst aan de geldende bouwvoorschriften, 

het bestemmingsplan en het toetsingskader met 
beeldkwaliteitscriteria.

Uiterlijk december 2017
Inpandige verbouwingen, vergroting van het 
bedrijfsoppervlak, regulier of achterstallig onderhoud 
komen niet voor subsidie in aanmerking. De werk-
zaamheden, waarvoor subsidie is verleend, dienen 
uiterlijk 31 december 2017 afgerond te zijn. 
Voor meer informatie en een aanvraagformulier: 
www.bizcapellexl.nl/subsidies/gevel-en-voor 
terreinenfonds.

Knap gevel of voorterrein van alle 
panden CapelleXL op met de gemeente
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Wonen en werken op De Nieuwe Mient

Ondernemers voor 
Mentor Capelle

Stemmen BIZ CapelleXL 
20162020

Reuring voor Rivium

venterrein in de woonwijk Middel watering, gelegen 

Anzere en de Wetering straat. Het ligt op steenworp 

Volop kansen



Bij circulaire economie gaan we ervanuit dat pro-
ducten die worden gefabriceerd ook kunnen wor-
den hergebruikt. De uitdrukking ‘Afval bestaat 
niet’ vormt daarbij de basis. De noodzaak om 
steeds minder gebruik te maken van de kostbare 
grondstoffen en daarmee de footprint op de aarde 
te verminderen wordt door steeds meer mensen 
opgepakt. Soms uit vrije wil en soms omdat we 
ertoe worden gedwongen. En we gaan er ook 
steeds beter naar handelen. Dat het altijd beter 
kan, spreekt voor zich. Maar de bewustwording 
komt op gang en we gaan elkaar er ook op aan-
spreken. Dat is mooi. 

Binnen het ENC zijn er heel veel dienstverleners lid. Het 
gebruik van grondstoffen of de productie van goederen is 
bij hen beperkt. Daarmee lijkt het onmogelijk om grond-
stoffen of producten te hergebruiken. Maar is dat ook zo? 
Wanneer we er eens anders naar kijken, is het wellicht 
toch mogelijk om elkaars ‘producten’ opnieuw te 
gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een 
advies voor een klant of het ontwikkelen van een concept 
in rapport of als creatief eindproduct. Of denk aan de 
nuttige informatie en kennis die we verzamelen door de 
gesprekken die je bijvoorbeeld hebt met opdrachtgevers. 
Waarschijnlijk zijn er veel meer overeenkomsten dan 
verschillen in de uitgebrachte adviezen en rapporten dan 
we in eerste instantie denken. Hoe waardevol kan het 
zijn om de kennis die je hebt opgedaan bij het schrijven, 
het zoeken naar bronnen her te gebruiken door het te 
delen met collega ondernemers. 

We zouden kunnen denken aan het inrichten van een 
database met waardevolle ideeën. En deze te delen met 
elkaar. Want laten we eerlijk zijn: Hoe vaak sta je praten 
met iemand die vertelt waar hij of zij mee bezig is en 
waarbij je denkt dat lijkt toch wel heel erg veel op wat ik 
doe of heb gedaan? Zo uniek zijn we nu ook weer niet, 
al denken we dat wel. 
In hoeverre draagt dit nu bij aan het terugdringen van de 
grondstoffen- en goederenstroom? Niet aan de fysieke 
stroom, maar wel wanneer we bedenken hoeveel tijd 
we verspillen door het wiel weer zelf uit te vinden. We 
zitten minder achter de computer, gebruiken minder licht 
en energie of papier en verwarming. Allemaal zaken die 
meehelpen om de foorprint on the earth terug te dringen. 
Het uiteindelijke doel van de circulaire economie. 

Peter Meulendijk
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Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen 
en buiten Capelle eigenlijk een must. Bij het 
ENC ontmoet u namelijk andere  ondernemers 
met dezelfde succesverhalen en af en toe 
misschien zelfs dezelfde dips. Het is goed 
om te weten niet de enige te zijn die met 
bepaalde zaken bezig is, maar dat veel meer 
collega-ondernemers dergelijke ondervindingen 
hebben. Veel belangrijker is nog, dat ENC-leden 
kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en 
soms zelfs zaken kunnen doen. Niets moet, 
maar alles is mogelijk!

Bel voor meer informatie over het  
ENC-lidmaatschap naar 
06 - 261 622 11, Gert Stubbe,  
bestuurslid ledenwerving  
of mail naar info@enc-capelle.nl.

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht op 
www.enc-capelle.nl.

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

Het ENC, door en voor leden
Op 1 maart jl was in het Zalmhuis de Algemene Ledenvergadering van het ENC. Naast de verantwoording die werd 
afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar werd ook vooral vooruitgekeken. Het ENC bestuur had tijdens 
de ALV begin 2015 de ambitie uitgesproken om nog meer leden te werven. Met als doelstelling een hoogwaardig 
ondernemersplatform te bieden waar kennisdeling, kennismaking, boeien en binden de leidraad vormen voor een 
succesvolle businessclub. Deze ingeslagen weg wil het bestuur in 2016 verder volgen. Het ledenaantal zit in de lift, 
de bijeenkomsten worden goed bezocht, uit de vele reacties blijkt ook dat ‘het leeft’ binnen de vereniging. De leden 
leren elkaar steeds beter kennen door de veelheid aan netwerkmomenten. Ook wordt steeds meer de binnen de 
vereniging aanwezige kennis gedeeld met andere leden tijden masterclasses en kennissessies. Natuurlijk wordt de 
gezelligheid en animositeit niet vergeten. Voor 2016 wil het bestuur verder inzetten op B2B, met name door de 
tool LeadBuzzer maximaal te integreren binnen de vereniging. Ook als belangenbehartiger zal het ENC zich blijven 
manifesteren binnen de gemeente, op het politieke maar ook maatschappelijke vlak. In dat verband is het jammer 
dat de tijdens de ALV van 1 maart jl aanwezige leden in ruime meerderheid tegen een voorstel van het bestuur 
stemde om ieder lid jaarlijks een vaste bijdrage te laten betalen aan het ENC-Fonds. De nu gekozen weg van het 
vragen van een bijdrage middels een oproep van het bestuur van de Stichting ENC-Fonds zal hopelijk het gewenste 
resultaat opleveren. Want met dit geld worden sociaal maatschappelijke doel in Capelle aan den IJssel ondersteund. 
Kijk maar eens op www.encfonds.nl voor wat er de laatste jaren is gerealiseerd.

Het bestuur van het ENC zal ook in 2016 
de leden blijven faciliteren, informeren, 
introduceren, combineren, interesseren 
en animeren. Want een sterk ENC maakt 
ondernemen in Capelle aan den IJssel een 
feest. Door ondernemers, voor onder-
nemers! Graag tot ziens op een van onze 
bijeenkomsten waarover u wekelijks via 
de weekkalender wordt geïnformeerd.

Gert Abma, voorzitter ENC

Hergebruik van goede ideeën

Econom
isch Netw

erk Capelle



Op 28 februari vertrok een groot deel van de 
ENC-leden per bus, naar de bijzonder vorm-
gegeven nieuwe vestiging van Schmidt 
Zeevis in de Spaanse Polder, voor een excur-
sie en aansluitend een goed verzorgde borrel 
met bijpassende vishapjes. 

Dankzij Wilco Koldenhof, bestuurslid ENC, was het 
mogelijk om op zo korte termijn na de opening door 
H.M. Maxima van Oranje dit bijzondere bedrijf te 
kunnen bezoeken. Wat vooral indruk maakte was de 
gedisciplineerde aanpak van de aanvoer, verwerking 
veelal tot halffabricaten en vervolgens de afleve-
ring door geheel Nederland en ver daarbuiten. Deze 
logistieke operatie begint met de aanvoer van vis 
door schepen die maar kort op zee zijn geweest om 
zo de versheid te kunnen garanderen. Voor de leden 
was dit weer een voorbeeld van een mooi bedrijfs-
bezoek waarmee een traditie in ere is hersteld. 

Op 19 mei 2016 wordt voor de derde keer 
het bijzondere netwerkevenement Zaken 
op de Rails georganiseerd. Een uniek net-
werkconcept waar ondernemers uit de 
regio Rijnmond en omstreken op een inspi-
rerende en industriële locatie, effectief met 
elkaar kunnen netwerken onder het genot 
van een hapje en een drankje. 

Dit jaar wordt Zaken op de Rails wederom in 
het Museum Stoomdepot Rotterdam georgani-
seerd. De Stoom Stichting Nederland viert dit 
jaar namelijk haar 40-jarig jubileum! Reden 
te meer om weer voor deze unieke locatie te 
kiezen! Vanzelfsprekend zal deze avond volledig 
in het teken staan van verbinden, kennismaken 
en versterken. 

Ruim 500 ondernemers
Mede dankzij de sponsoren Rabobank en Daamen 
& Van Sluis Accountants en Belastingadviseurs 
belooft het evenement op 19 mei weer een groot 
spektakel te worden. Vorig jaar werd de beursvloer 
onder luid geraas van de stoomfluit geopend door 
Burgemeester Aboutaleb en MKB Voorzitter Henk 
van der Beek. Ruim 500 ondernemers bezochten de 
beursvloer. Carola Kalishoek van First Support, Inge 
Lievaart van Lievaart Vormgeving & Communicatie 
en Diana van Gool van Design Schoonmaak zijn de 
founders van dit unieke netwerkconcept. De dames 
runnen alle drie hun eigen bedrijf en zijn stuk voor 
stuk netwerkers pur sang. Kortom: drie dames met 
ondernemersgeest en hart voor de Rotterdamse 
ondernemerswereld.

Alle ondernemers zijn op 19 mei 2016 van harte 
welkom om een bezoek te brengen aan de unieke 
beursvloer van Zaken op de Rails. De entree is 
gratis. Locatie: Museum Stoomdepot Rotterdam, 
Rolf Hartkoornweg 50 , Rotterdam. Aanmelden kan 
via de website www.zakenopderails.nl.

Bedrijfsbezoek

Logistiek 
achter zeevis 

Presenteer uw bedrijf  
op Zaken op de Rails
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Wij hebben verstand van beleggen. 
Daar kunt u gebruik van maken. 

Zodat u kunt doen waar u goed in bent.

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

Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Rivium Westlaan 17
2909 LD Capelle aan den IJssel

Telefoon 010 - 20 40 560
mail@tielkemeijer.nl

www.tielkemeijer.nl

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

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

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

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

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

Durven, 
Denken, 
Doen



Per 1 mei 2016 komt de VAR (Verklaring 
arbeidsrelatie) te vervallen en start de imple-
mentatiefase van de wet DBA (Deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties) die loopt tot 
1 mei 2017. Dit betekent dat belangenor-
ganisaties van opdrachtgevers of belangen-
organisaties van opdrachtnemers, en ook 
individuele opdrachtgevers of opdrachtne-
mers, overeenkomsten voorleggen aan de 
Belastingdienst, zodat die een oordeel kan 
geven over de overeenkomst. 

Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen 
omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst 
zal de beoordeelde overeenkomsten (voor zover 
mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere 
opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden 
gebruikt. Het gebruik van een beoordeelde (voor-
beeld)overeenkomst is facultatief, hier bestaat geen 
enkele verplichting toe.
Recent is er vooral in de eerste kamer uitgebreid 
gedebatteerd over het wetsvoorstel van staatsse-
cretaris Wiebes. De reden van afschaffing van de 
VAR ligt vooral in het ontbreken van controlecapaci-
teit en -middelen door de Belastingdienst. De dienst 
zou niet in staat zijn de stroom van aanvragen van 
VAR verklaringen op een juiste manier te beoor-
delen en volgens Wiebes is de VAR ingericht om 
het geheel van werkzaamheden van een zzp’-er te 

omvatten, terwijl er bij de handhaving steeds wordt 
gekeken naar individuele gevallen. Of er sprake is 
van kwader trouw, is vrijwel onmogelijk om vast te 
stellen. Daardoor wordt de handhaving van de VAR 
ernstig bemoeilijkt. Om een sluitend systeem te 
maken, zou er een specifieke VAR-verklaring voor 
iedere arbeidsrelatie moeten zijn.

De vraag is nu of de gekozen methode van model-
overeenkomsten de oplossing hiervoor gaat bieden. 
De modelovereenkomsten bevatten veel open 
normen en vage bepalingen. De grens tussen de 
reguliere arbeidsovereenkomst en de overeen-
komst van opdracht zal onvermijdelijk ook in de 
toekomst flinterdun blijven. Door het schrappen van 
de VAR wordt deze onzekerheid alleen nog maar 
groter. Veel meer is een fundamentele herbezin-
ning nodig op de inrichting van de arbeidsmarkt
De huidige VAR geeft wel enige zekerheid, De 
zekerheid komt immers voort uit vrijwaring voor 
de opdrachtgever. Met dit nieuwe (aangenomen) 
wetsvoorstel wordt deze zekerheid weggenomen 
en kunnen opdrachtgevers mogelijk voor onge-
wenste verrassingen komen te staan. 

De handhaving is volgens Wiebes met name 
gericht op het toetsen of de overeenkomst tussen 
opdrachtgever en ZZP’-er in overeenstemming is 
met de feitelijke situatie op de werkvloer. Er wordt 

gestreefd naar een “passende en normale handha-
ving.” De staatssecretaris zegde toe aan de Kamer 
om het interne beoordelingskader voor deze toet-
sing (de handreiking beoordeling arbeidsrelaties) 
openbaar te maken. Verder worden alle gene-
rieke en sectorale overeenkomsten gepubliceerd. 
Bij specifieke, geanonimiseerde overeenkomsten 
wordt publicatie niet verplicht, maar wel sterk 
aangeraden. 

Het zal dus zaak worden de gesloten overeenkomst 
met een ZZP’-er strikt te volgen en vooral niet af te 
wijken van de gemaakte afspraken. Zeker opdracht-
gevers zullen hier goed op toe dienen te zien, want 
het ligt voor de hand waar de naheffingen terecht 
zullen komen wanneer bij controle blijkt dat er toch 
sprake is van een reguliere arbeidsovereenkomst.
Ik voorzie buiten een toenemende administratieve 
druk een veelvoud van procedures bij de recht-
banken. Goedkoper kunnen we het niet maken... 
wel makkelijker?!

Van VAR (Verklaring 
arbeidsrelatie) naar 
modelovereenkomst

René Verbruggen 
Daamen & van Sluis

010 458 11 44
www.daasluis.nl

Financieel Accent



Aanvankelijk wilde ik er uit afkeer niets meer over zeggen, 
er is immers al zoveel aandacht aan besteed. Maar nu 
familie en vrienden me naar aanleiding van een kort 
item van Powned.TV vroegen in wat voor ‘middeleeuws 
oord’ ik nu eigenlijk woon, leg ik met plaatsvervangende 
schaamte nog eens uit wat me nu ten diepste steekt. Dat 
de brug aan groot onderhoud toe is en dat daar vijf dagen 
afsluiting voor nodig zijn, ik geloof het direct. En dat dit 
een paar centen gaat kosten, okay, en dat werken in het 
weekend 55 miljoen euro duurder uitvalt is ook nog wel 
verklaarbaar, maar niet onoverkomelijk (het opknappen 
van een kinderboerderij schijnt bijvoorbeeld al 750.000 
euro te moeten kosten). Maar dat heel Krimpen en het 
achterland nodeloos langer overlast moeten ondervinden 
dan noodzakelijk en ondernemers voor honderdduizenden 
euro’s schade gaan lijden vanwege een escape in een 
archaïsch wetje uit 1953, dat kan en wil ik te enenmale 
niet begrijpen. In een echte democratie wordt de meer-
derheid niet door een minderheid gegijzeld, daar wordt 
gepraat. Maar er wordt hier op voorhand niet eens de 
moeite genomen om te gaan overleggen over een alter-
natieve locatie voor één enkele zondag voor een paar 
honderd geplaagde kerkgangers. 

Wat een treurigheid!
Dikke kans dat we achteraf te horen krijgen: hadden we 
maar... Ik geef in elk geval gehoor aan de oproep om een 
‘taakvolwassen’ burger te zijn, en vlucht die week.

E.M.K. circulair
Is het dan alleen maar kommer en kwel? Neen, er 
gebeuren ook positieve dingen in onze gemeente, al 
worden ze helaas te zeer overschreeuwd door de peri-
kelen rondom de brug. De circulaire economie (wél 2016) 
krijgt ook Krimpen in de greep. Het lijkt er op dat er nu 
werkelijk wat gaat gebeuren met het EMK. Als het goed 
gaat wordt het terrein de komende tijd gesaneerd door de 
Rijks- overheid en vervolgens bouwrijp opgeleverd aan de 
Gemeente. Alsdan kan het gebied heruitgegeven worden 
aan bedrijven en voor een klein deel ‘parkachtig groen 
ingevuld worden met een lommerrijk aangezicht’. Als dat 
geen hergebruik van een ernstig vervuild bedrijventerrein 
is! In de euforie over de sanering ben ik overigens wel 
benieuwd naar wat er gaat gebeuren met de af te voeren 
smerigheid, hopelijk is dat goed af te breken en kan het 
daarna opnieuw gebruikt worden, bijvoorbeeld als onder-
grond voor nieuwe lokale sportvelden.

Uw reactie naar info@okkrimpen.nl
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Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
De Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel 
is een platform waar in Krimpen aan den IJssel 
gevestigde ondernemers elkaar ontmoeten. 
Zowel door activiteiten voor de leden als door 
vertegenwoordiging in verschillende gremia 
levert de Ondernemers Kring een bijdrage aan 
verbetering van het ondernemersklimaat.

Lid worden
In de Ondernemerskring ontmoet u mede-
ondernemers uit Krimpen aan den IJssel. 
Dat kan mooie connecties opleveren. U kunt 
nieuwe klanten werven of samenwerkingsver-
banden sluiten. Wilt u lid worden of meer infor-
matie, kijk dan op www.okkrimpen.nl of neem 
contact op met Michel Bourguignon, secretaris.

Samenstelling bestuur OK Krimpen
Henk-Jan Collignon voorzitter
Michel Bourguignon secretaris 
Ilse Nobel-van Dongen penningmeester
Esther Buijs-van Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks algemeen bestuurslid
Peter Verhage algemeen bestuurslid

Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
Postbus 80
2920 AB Krimpen aan den IJssel
e-mail: info@okkrimpen.nl

Bezoek ook onze website:  
www.okkrimpen.nl of  
volg ons via Twitter @OKKrimpen

Circulaire economie,  
niet alleen goed voor het milieu
Dagelijks heb ik bedrijfsmatig te maken het inkopen en -na bewerking- verkopen van het papier. De papierindustrie 
is al vele jaren bezig om het productieproces op een zo duurzaam mogelijke manier vorm te geven. Naast het alom 
bekende FSC keurmerk wordt de productie van papier ook steeds milieuvriendelijker. Er wordt geïnvesteerd in duur-
zame bosbouw, CO2 neutrale productie en gekeken naar innovatieve manieren om het milieu te sparen.

Het recyclen van papier is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Nederland behoort met een recycleper-
centage van 87% tot één van de koplopers wereldwijd van inzameling en hergebruik van oud papier. Wist u dat 
70% van het gebruikte papier is gerecycled? De papierindustrie is de grootste gebruiker van herbruikbare energie 
én papier is een natuurlijk afbreekbaar product dat geen blijvend afval genereert. Papier kan maar liefst zeven keer 
gerecycled worden voordat het zijn waarde verliest! Onderzoek heeft uitgewezen dat het verzenden van één elek-
tronische factuur een uitstoot heeft van 242 gram CO2 en dat dit gelijk is aan het produceren van vijftien papieren 
facturen, inclusief bezorging.

Vanuit de duurzaamheidskring Grafimedia Rijnmond, waar wij als drukkerij lid van zijn, worden we onder andere op 
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 
De laatste tijd worden er steeds meer alternatieven gevonden voor het aanmaken van pulp. Afval van tomaten-
planten wordt hergebruikt tot het maken van kartonnen tomatendozen, op braakliggende terreinen rondom Schiphol 
wordt het snelgroeiende olifantsgras gepland, van dit gras wordt papier gemaakt en een bijkomend voordeel is dat 
er minder ganzen rondom Schiphol op deze stukken grond landen. Om de bossen te ontlasten is er zelfs papier dat 
voor 80% uit kalk bestaat.

Allemaal initiatieven die ontstaan uit creatief ondernemerschap en ik ben van mening dat de mogelijkheden van 
MVO voor u als bedrijf/ondernemer, maar ook als particulier, een bijdrage kunnen leveren in de circulaire economie. 
Door bewust afval te scheiden ontlast u niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee! Door kritisch naar uw 
bedrijfsvoering te kijken en een keer met een andere blik door uw bedrijf te lopen, kunt u vaak met weinig middelen 
energie en water besparen en ontdekt u wellicht meer mogelijkheden voor recycling.

Als we allemaal een klein beetje ons best doen heeft dat bij elkaar een groot effect.

Henk-Jan Collignon, voorzitter OKK 

Column Huub Gardien
Hadden we maar...

ondernemerskring
krimpen aan den ijssel

VERGROOT UW NETWERK
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Op dinsdag 16 februari organiseerde de 
Ondernemerskring Krimpen een lunchbijeen-
komst voor haar leden. Onderwerp van gesprek 
was de implementatie van de Participatiewet. 

Wibo Bourguignon, Manager Marketing en Sales bij 
Promen, hield een duidelijke presentatie over de 
invoering van de wet, de verplichtingen die dit voor 
het bedrijfsleven meebrengt en de rol die Promen 
kan spelen bij de invulling. Met de Participatiewet is 
in een banenafspraak tussen werkgevers en werkne-
mers vastgelegd dat in totaal 125.000 nieuwe banen 
moeten worden gecreëerd voor mensen met een 
arbeidsbeperking: 100.000 worden ingevuld in het 
bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid. 

Promen begeleidt al jaren mensen met een arbeids-
beperking in het uitvoeren van gepaste werkzaam-
heden. Alle cliënten staan geregistreerd in het zoge-
noemde doelgroepregister. Zij komen in aanmerking 
voor een garantiebaan: een baan gecreëerd in het 
kader van de Participatiewet. Een jobcoach van 
Promen bekijkt samen met de (mogelijke) werkgever 
op welke manier een cliënt of een groep cliënten kan 
worden ingezet in de garantiebaan. De cliënt kan in 
dienst van het bedrijf komen, maar detachering vanuit 
Promen is ook een veel voorkomende optie. 

Niet over een nacht ijs
Wat is geschikt werk? Dit varieert volgens Bour-
guignon van schoonmaak tot ICT en van catering 
tot administratieve ondersteuning. Er zijn in ieder 
bedrijf wel taken te clusteren om zo een garan-
tiebaan te vormen. Bourguignon begrijpt dat 
bedrijven niet over één nacht ijs willen gaan bij 
het aannemen van iemand met een arbeidsbeper-
king. Bij een dienstverband is altijd sprake van een 
proefplaatsing van maximaal twee maanden. Die 
is bedoeld om tot een reële vaststelling van de 
arbeidsprestatie te komen. Als de proefperiode naar 
tevredenheid is volbracht, komt de werknemer in 
dienst en telt hij of zij mee als garantiebaan. 

Garantiebaan met No-Risk polis
Om bedrijven tegemoet te komen in de kosten en 
inspanningen om werknemers met een arbeids-
beperking aan het werk te houden is er een uitge-
breide regeling met het UWV. Zo valt een garan-
tiebaan altijd onder de No-Risk Polis: de kosten 
van ziekteverzuim voor een werkgever die iemand 
met een arbeidsbeperking met loonkostensubsidie 
in dienst heeft, worden vergoed door het UWV. Die 
keert uit totdat de werknemer volledig is hersteld 
of tot aan het einde van de looptijd van de verze-
kering met een maximum van twee jaar. 

De term ‘circulaire economie’ mag dan nieuw 
zijn; het concept zeker niet. Wanneer we naar 
de kringloop van staal en metaal kijken zien 
we dat deze producten zich uitermate goed 
lenen voor up–cycling. Oude metalen komen 
terug in de smeltpot, waarmee met enke-
le nieuwe toevoegingen een beter product 
wordt gecreëerd. Een welhaast magische 
combinatie van eigenschappen zorgt voor 
100% recyclebaarheid.

Natuurlijk is het uit mijn pen logisch dat ik met mijn 
geliefde producten begint omdat wij als staal– en 
metaalbranche reeds jaren bezig zijn met duidelijk 
maken aan de beslissers dat de metaalsector het 
ultieme duurzaamheidsproduct biedt, ondanks dat 
het in de ogen van buitenstaanders juist milieuge-
voelige productieprocessen heeft. 
Onze babyboomers zijn opgegroeid in een wereld 
waar alles in overvloed was. De consumptie-
economie is door hen uitgevonden. Natuurlijk 
waren er klokkenluiders; neem de ‘Club van Rome’, 
opgericht in 1968. Hun meest bekende rapport 
‘Grenzen aan de Groei’. Dit rapport gaf een prog-
nose van het grondstof- en voedselverbruik in de 
wereld inde komende jaren. Inmiddels weten we, 

dat het rapport ook misvattingen bevat, zeker daar 
waar het om hergebruik ging. Echter zette het vele 
van ons aan het denken over dat er aan onze onge-
breidelde verbruik van grondstoffen een houdbaar-
heidsdatum zat. 
Waar het economisch in de toekomst bij grond-
stoffen om gaat, is ‘resource-efficiency’. Onze 
economie is in transitie; we zullen naar een 
‘ecycling based society’ toe groeien. Welke strate-
gieën we daarbij moeten bedenken, zal afhangen 
van hoe toekomstbestendig de modellen zijn voor 
deze ‘nieuwe economie’. 

Verandering in ons denken zal alleen plaatsvinden 
wanneer die economisch gedreven zijn. Voor-
beelden zien we nu al bij de grote multinationals 
zoals Shell met hun ‘natural gas’ projecten en Tata 
steel met de innovatieve verduurzaming van haar 
productieprocessen. Beide verdienen geld met deze 
nieuwe projecten. Helaas is mijn column te kort 
voor zulke grote vraagstukken.
Graag zou ik willen afsluiten met Navajo Chief Leon 
Secetaro: “Now that you know, what are you going 
to do about it?”

Peter Breedveld

Meer informatie over de uitvoering van de Participatiewet in uw bedrijf? Neem dan contact op met Promen 
op telefoonnummer 088 – 989 80 00 of per mail info@promen.nl.
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De participatiewet en Krimpense ondernemers

De cirkel van grondstoffen
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Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180 

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

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

Reisalternatieven voor 
weekafsluiting
In de zomervakantie van 2016  vindt er groot 
onderhoud plaats aan de aanbrug van de 
Algerabrug. In week 30, van 25 tot en met 31 juli, 
zijn de rijbanen voor auto-, bus- en vrachtver-
keer afgesloten. Wel kunnen fietsers en voet-
gangers de brug over. De wisselstrook kan 
alleen gebruikt worden door de hulpdiensten. 
Om de effecten voor de weggebruikers en 
ondernemers zo veel mogelijk te verzachten, 
werken we met verschillende partijen aan reis-
alternatieven. Ook zijn we met de Krimpense 
huisartsen en de huisartsenpost in gesprek om 
afspraken tijdens de weekafsluiting te maken.

Reisalternatieven
Als u vanuit Rotterdam of richting Rotterdam reist, 
dan kunt u Krimpen aan den IJssel optimaal bereiken 
met de fiets, scooter, Waterbus, Watertaxi en het 
openbaar vervoer. Met de vervoersbedrijven werken 
we aan afspraken over de inzet van een busverbin-
ding tussen het busstation en metro Capelsebrug met 
een extra reistijd van maximaal 15 minuten.
Daarnaast zijn we in overleg over een extra inzet 
van een veerpont bij Krimpen aan de Lek. De inzet 
is om één veerpont 24 uur per dag te laten varen. 
De tweede veerpont vaart dan extra tijdens de spits-
tijden. Als u via Gouda reist, dan kunt u via de N207/
N210 Krimpen aan den IJssel bereiken.  

Uiteraard zorgen we ervoor dat ook navigatie-
systemen en routeplanners rekening houden met 
de weekafsluiting.

Enquête
In maart is aan de ondernemers in de Stormpolder 
de vraag gesteld of zij behoefte hebben aan vervoer 
over water voor hun medewerkers. IHC en Hollandia 
maken daar op dit moment al gebruik van. Tijdens de 
weekafsluiting is het mogelijk om de huidige dienst-
regeling met de Watertaxi aan te passen en aanslui-
tend pendelbusjes in te zetten. Dit doen we uiteraard 
alleen als hieraan behoefte is.

Ook loopt er nu een enquête onder ondernemers, 
zzp’ers en winkeliers in Krimpen aan den IJssel en de 
Krimpenerwaard over hoe wij de genoemde partijen 
kunnen faciliteren in de communicatie. 

We houden u op de hoogte
Eind maart ronden we alle gesprekken af en zijn de 
reisalternatieven definitief. We houden u uiteraard 
op de hoogte. Dit doen we onder andere via www.
krimpenaandenijssel.nl/weekafsluiting algerabrug, 
Twitter (@gemkadij), Facebook (www.facebook.
com/gemkadij), berichten en advertenties in lokale 
media en via digitale informatieborden langs de 
wegen. 

Van de gem
eente Krim

pen



Wat hebben de oprichting van het Bestuurlijk 
Platform Algeracorridor/Oostflank en het 
onderzoek naar een verbindingsweg tussen 
de N210 en de Lekdijk (de Noord) met elkaar 
te maken? Het zijn voorbeelden van een bre-
dere kijk op de verkeersdoorstroming in de 
hele Oostflank en het Krimpenerwaardgebied. 

Bestuurlijk Platform Algeracorridor/
Oostflank
Krimpen aan den IJssel is een van de 23 gemeenten 
die deelnemen aan de Metropoolregio Rotterdam-
Den Haag. Deze samenwerking is er vooral om 
gezamenlijk problemen op te lossen en een 
toekomstvisie te ontwikkelen op het gebied van 
werken, wonen, mobiliteit en bedrijvigheid in het 
hele gebied. Het wegennet in de Oostflank krijgt 
veel verkeer te verwerken. Veel is al gedaan om 
het bestaande wegennet in de Algera corridor 
beter te benutten. In 2014 en 2015 zijn veel 
maat regelen op Capels en Krimpens grondgebied 
uitgevoerd om de doorstroming te verbeteren. De 
verkeersregelinstallaties van Capelseplein en de 
grote kruising (CG Roosweg / Nieuwe Tiendweg) 
zijn compleet vernieuwd met betere detectie en 
instellingsmogelijkheden. Verder hebben kleine 
aanpassingen aan de infrastructuur, zoals extra 
of langere opstelstroken, de verkeersafwikkeling 
verbeterd. Alle verkeersinstallaties van de Algera-
corridor zijn nu ook aangesloten op de Verkeers-
regiekamer Rotterdam. Door middel van panelen 
krijgen weggebruikers informatie over de reistijden. 
Een overzicht van alle maatregelen vindt u op  
www.algera-corridor.nl/page/werkzaamheden-
optimalisatie-algeracorridor.

Verdere verbeteringen
Op 4 februari 2016 is het Bestuurlijk Platform Alge-
racorridor/Oostflank opgericht. De huidige samen-
werking tussen de gemeenten Krimpenerwaard, 
Capelle en Krimpen aan den IJssel, Rijkswaterstaat 
en Provincie Zuid-Holland is hiermee verstevigd. Om 
de Oostflank nog beter op de kaart te zetten, is ook 
contact gelegd met de Regio Midden-Holland. Alle 
aspecten worden meegenomen in de voorstellen 

voor verdere verbeteringen, inclusief milieuvrien-
delijke alternatieven voor autoverkeer zoals e-bikes 
en e-scooters, waarvoor tot 31 augustus 2017 nog 
een subsidieregeling geldt. De gemeente Krimpen 
aan den IJssel is verder bezig met plannen voor de 
omgeving van het busstation (nieuwe en grotere 
fietsenstalling, meer P+R plekken) en werkt mee 
aan een haalbaarheidsonderzoek voor een voet-/
fietsveer tussen de Stormpolder en IJsselmonde. 

Ondernemers van bedrijventerreinen 
Stormpolder, de Krom, Parallelweg en De 
Zaag hebben een paar maanden geleden 
bij de gemeenten Krimpen aan den IJssel 
en de Krimpenerwaard opnieuw aandacht 
gevraagd voor de mogelijkheid van een 
nieuwe verbindingsweg tussen de N210 (bij 
de eerste rotonde vanaf de Algerabrug) en 
de Noord/Lekdijk.

Deze ondernemers verwachten een betere bereik-
baarheid van de bedrijfsterreinen. Na de posi-
tieve uitkomst van deze gesprekken hebben de 
wethouders Pieter Neven van de gemeente Krim-
penerwaard en Gerrit Boudesteijn van Krimpen 
aan den IJssel op 4 februari een intentie-samen-
werkingsovereenkomst getekend. De bedoeling 

is dat beide gemeenten een extern onderzoek 
laten uitvoeren naar de wenselijkheid van deze 
nieuwe verbindingsweg. De gemeenten willen 
inzicht verkrijgen in de effecten van de mogelijke 
weg op het milieu, het landschap, vervoersbe-
wegingen en de ruimtelijke ordening. In overleg 
met het Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard wordt ook bekeken of de 
verkeerssituatie op de Lekdijk na afronding van 
de dijkversterking nog verder kan verbeteren. 

Achterliggende redenen 
De gemeente Krimpenerwaard wil graag de 
huidige verkeersstroom van zwaar vervoer door 
het centrum van de kern Krimpen aan de Lek 
verminderen. Als vrachtwagens via een nieuwe 
verbindingsweg direct van en naar de Provin-

cialeweg worden geleid, kan dit een veiligere 
verkeerssituatie voor de inwoners tot gevolg 
hebben. Hoewel de voorgestelde weg groten-
deels op het gebied van de gemeente Krimpe-
nerwaard ligt, ziet de gemeente Krimpen aan den 
IJssel ook voordelen als zo’n weg er zou komen. 

Met de doorsteek vanaf de N210 ontstaat er voor 
het verkeer van en naar de Stormpolder een alter-
natief voor het gebruik van de grote kruising. In 
het geval van een calamiteit op de Algeracorridor 
kan het verkeer op de N210 dan gebruik maken 
van deze weg. Beide gemeenten streven ernaar 
om het onderzoek nog voor deze zomer uit te 
laten voeren. Afhankelijk van de uitkomst van het 
onderzoek, wordt bekeken of het zin heeft om 
vervolgstappen te nemen.

Onderzoek nieuwe verbindingsweg N210 en Lekdijk
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Opstapdag
zaterdag 9 april 2016

10.00 - 14.00 uur
Tuyterplein

Maak een proefrit met duurzame en 
innovatieve vervoersmiddelen

www.krimpenaandenijssel.nl/opstapdag

Op 9 april 2016 heeft u weer de mogelijk-
heid om een elektrische fiets of innovatieve 
auto gratis uit te testen. 

Overweegt u een elektrische fi ets aan te schaffen 
of wilt u met eigen ogen zien welke innova-
tieve snufjes er zitten in auto’s? Kom dan naar 
de Opstapdag op het Tuyterplein. Tussen 10.00 

en 14.00 uur zijn er diverse lokale fi etshande-
laren en autodealers aanwezig met hun elektri-
sche en innovatieve producten. Na de testrit(ten) 
staat de koffi e voor u klaar en vertellen de fi ets-, 
en autospecialisten geïnteresseerden alles over 
hun product(en). Ook kunt u deze dag een rondje 
door Krimpen rijden op een Segway en in een 
paardentram.

Heeft u een vraag aan de gemeente of wilt 
u een melding van bijvoorbeeld een kapot-
te lantaarnpaal doorgeven? Dan kunt u nu 
ook een WhatsApp-bericht sturen naar de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. 

U kunt de berichten sturen naar het WhatsApp-
nummer 06 4669 9698. Let op: het is niet moge-
lijk om naar dit telefoonnummer te bellen of een 
sms te sturen. WhatsApp-berichten die tijdens onze 
openingstijden binnenkomen, worden direct beant-
woord. Als u buiten onze openingstijden een bericht 
naar ons stuurt, dan wordt dit bericht de eerstvol-
gende werkdag ’s morgens beantwoord. Wij zijn 
van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 
uur geopend.

Whatsapp 
naar gemeente

Het college van burgemeester en wethouders 
bezoekt maandelijks een Krimpense onder-
neming. De eerste bezoeken in 2016 zijn 
gebracht aan Alewijnse Marine Rotterdam en 
Roodenburg Installatie Bedrijf BV. Het waren 
ook de eerste bedrijfsbezoeken van de nieu-
we burgemeester Martijn Vroom.

Alewijnse is een internationaal opererend bedrijf 
dat ook actief is in Brazilië, China en Roemenië. 
Het ontwerpt, levert en integreert elektrotechnische 
systemen en levert daarmee totaaloplossingen. In 
Krimpen aan den IJssel staat de vestiging Alewijnse 
Marine Rotterdam die zich richt op refi t projecten en 
service- en onderhoudswerkzaamheden. Dit geldt 
onder andere voor: binnenvaart, jachten, offshore 
en transport, sleep- en werkboten, baggerschepen, 
marineschepen en shortsea schepen. Het Krim-
pense bedrijf Roodenburg opereert landelijk en 
houdt zich bezig met de meest complexe instal-
latieprojecten binnen de utiliteitsbouw. Rodenburg 
past indrukwekkende technieken toe bij allerlei 
bekende projecten in binnen- en buitenland zoals 
De Rotterdam, Centraal Station Utrecht en de 
Kunsthal. Daarbij gaat het vooral om maatwerk en 
niet om standaard oplossingen. 

Door intensief contact te hebben met Krimpense 
ondernemers blijft de gemeente goed op de 
hoogte van de plannen van bedrijven en weet ze 
waar ondernemers tegenaan lopen. Anderzijds kan 
de gemeente ondernemers actief informeren over 
projecten, ontwikkelingen en de participatiewet. 
De bedrijfsbezoeken lenen zich uitstekend voor die 
informatie-uitwisseling. Wethouder Ondernemers-
klimaat Marco Oosterwijk: “Het is bijzonder om te 
zien hoeveel onderscheidend vermogen Krimpense 
ondernemingen aan de dag leggen. Passie, profes-
sionaliteit, maatschappelijke betrokkenheid, iedere 
keer is het weer een prettige, positieve verrassing.”
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Test 9 april een elektrische fiets of 
innovatieve auto tijdens de Opstapdag

College bezoekt 
ondernemers



Is de circulaire economie ook iets waarmee 
beleggers rekening moeten houden? Jazeker, 
en dat gebeurt ook al. Met name grote beleg-
gers, zoals pensioenfondsen, kiezen steeds 
vaker voor duurzame investeringen. Er zijn 
ook meer particuliere beleggers die bewust 
kiezen voor bedrijven die Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het 
vaandel hebben staan. Deze bedrijven zullen 
op hun beurt participeren in de circulaire eco-
nomie, waarbij in het productieproces herge-
bruik van materialen plaats vindt. 

Het inrichten van een dergelijk proces kan in 
aanvang extra kosten met zich meebrengen, maar 
daarna is het vaak kostenbesparend en daarmee 
gunstig voor aandeelhouders. De winst voor het 
milieu tellen we hierbij nog niet eens mee. De 
circulaire economie is overlappend met MVO. Tref-
woorden hierbij zijn onder andere: goede arbeids-
omstandigheden, eerlijke bedrijfsvoering, aandacht 
voor milieu en mensenrechten. 

Er zijn nog maar weinig beursgenoteerde bedrijven 
die geen oog hebben voor bovenstaande criteria. 
Aandeelhouders, klanten, journalisten en over-
heden kijken nadrukkelijk naar de duurzaamheid 
van ondernemingen. Wat dat betreft liggen zij 

onder een vergrootglas. In de toonaangevende 
DowJones Sustainability Index zijn erkend duurzame 
bedrijven opgenomen, zoals Microsoft en IBM. We 
vinden daarin echter ook de farmaceuten Novartis 
en Roche, mijnbouwbedrijven zoals BHP Billiton, 
oliemaatschappijen Shell en Total en chemiereuzen 
BASF en Dow Chemical. Je zou niet verwachten dat 
dit soort bedrijven in een dergelijke index voor-
komen, het zijn toch enorme milieuvervuilers? 

Het idee achter bovengenoemde kwalificatie is als 
volgt: er is nu eenmaal vraag naar chemicaliën, 
grondstoffen en olie. De winning en productie gaan 
weliswaar gepaard met een grote milieubelas-
ting, maar de minst vervuilende bedrijven in deze 
bedrijfstakken worden toch als duurzaam geoor-
merkt. Bedrijven die bijvoorbeeld grondstoffen 
hergebruiken, of deze geschikt maken hiervoor, 
hebben een streepje voor op hun concurrentie. 
Dit heet het ‘best-in-class’-principe. Als daarbij 
ook nog eens aan Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) wordt gedaan, dan zal dat 
meer beleggers aanspreken en dat doet de koers 
van het betreffende bedrijf natuurlijk goed. Daar 
worden milieubewuste beleggers natuurlijk blij van.

Dat is een goede zaak, want zo worden bedrijven 
gestimuleerd om meer rekening te houden met de 
maatschappij en het milieu, in ieder geval meer dan 

hun concurrenten. Grote beursgenoteerde bedrijven 
hebben meestal wel een duurzaamheidsparagraaf 
opgenomen in hun jaarverslag, of hebben zelfs 
een apart duurzaamheidsverslag. Deze bedrijven 
zijn duurzaam te noemen, maar de criteria zijn wel 
heel ruim. Ter illustratie: alle 25 bedrijven uit de 
AEX-index voldoen aan de gangbare duurzaam-
heidscriteria. Echter, helemaal zuiver duurzaam 
beleggen bestaat helaas nog niet, want elk bedrijf 
legt beslag op schaarse productiemiddelen. 100 
procent circulair produceren bestaat niet. Het ene 
bedrijf is ‘groener’ dan het andere, maar welke 
kleur groen echt volstaat is volkomen onduidelijk. 

Beleggen volgens het best-in-class principe heeft 
als voordeel dat er voldoende keus in bedrijven 
en bedrijfstakken is om een mooi gespreide porte-
feuille op te bouwen. Daarmee kan een goed 
rendement worden bereikt, waarvan vervolgens 
een deel door de belegger zou kunnen worden 
geschonken aan een goed doel. Dat lijkt mij een 
duurzame gedachte om deze column mee af te 
sluiten.
Reageren op dit artikel? mail@tielkemeijer.nl.

De informatie in deze column is bedoeld voor 
educatieve doeleinden en geen professioneel 
beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van 
bepaalde beleggingen.
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Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel 
‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrela-
tie’ (Wet DBA) definitief aangenomen. De 
Verklaring arbeidsrelatie (VAR) komt per 
1 mei 2016 te vervallen en er dient per voor-
noemde datum met goedgekeurde model-
overeenkomsten te worden gewerkt. In dit 
artikel wordt in het kort aangegeven welke 
gevolgen deze wet heeft.

Wet DBA
Het doel van de Wet DBA is het verbeteren van 
de mogelijkheden om schijnzelfstandigheid te 
handhaven en terug te dringen. In dat kader zal 
er meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever 
worden gelegd. De VAR zal worden afgeschaft en 
een opdrachtgever dient actief te gaan toetsen of 
de werkzaamheden door de arbeidskracht als een 
zelfstandige, dan wel uit hoofde van een (fi ctieve) 
dienstbetrekking worden verricht. Deze ingrijpende 
wijziging raakt alle opdrachtgevers die met zelf-
standigen zonder personeel werken. 

Risico’s voor opdrachtgevers
De fi scale vrijwaring die opdrachtgevers met de 
VAR hebben, komt per 1 mei 2016 te vervallen. In 
plaats daarvan kan er een modelovereenkomst aan 
de Belastingdienst worden voorgelegd. De Belas-
tingdienst beoordeelt vervolgens op basis van de 
gemaakte afspraken in de modelovereenkomst of 
de werkzaamheden door een zelfstandig onder-
nemer worden verricht, dan wel of er sprake is 
van een (fi ctieve) dienstbetrekking. Op deze wijze 
kunnen partijen vooraf zekerheid krijgen omtrent 
de kwalifi catie van hun arbeidsrelatie. 
Het is vervolgens wel van belang om volgens de 
bepalingen van de (goedgekeurde) modelovereen-
komst te blijven werken. Als er in de praktijk niet 
conform de bepalingen in de modelovereenkomst 
wordt gewerkt, dan kan de Belastingdienst alsnog 
besluiten dat er sprake is van een (fi ctieve) en een 
naheffi ngsaanslag loonheffi ngen plus boete aan de 
opdrachtgever opleggen. 

Transitieperiode
Opdrachtgevers en zelfstandigen dienen zich uiter-
aard voor te bereiden op deze veranderde werk-

wijze. Er is daarom een transitieperiode inge-
steld van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017. Gedurende 
de transitieperiode zal de Belastingdienst enkel 
waarschuwen en niet concreet overgaan tot het 
opleggen van naheffi ngsaanslagen en boetes.

Ondanks bovenstaande transitieperiode kan 1 mei 
2017 niet rustig worden afgewacht. De Belasting-
dienst kan namelijk na 1 mei 2017 met terugwer-
kende kracht naheffi ngsaanslagen opleggen, indien 
blijkt dat een opdrachtgever/werkgever de transi-
tieperiode niet heeft gehanteerd om zich voor te 
bereiden op de hernieuwde wetgeving. Het is dus 
zaak om reeds nu met de Wet DBA aan de slag 
te gaan.

Wat nu?
Opdrachtgevers dienen thans in kaart te brengen 
in welke mate zij gebruik maken van zelfstan-
digen, alsmede de hiermee gepaard gaande risi-
co’s te inventarissen. Niet alle bestaande samen-
werkingsvormen kunnen na 1 mei 2016 namelijk 
nog worden gecontinueerd, ondanks het bestaan 
van een goedgekeurde modelovereenkomst. Als 
een ‘zelfstandige’ bijvoorbeeld een inspannings-
verplichting met uw organisatie is aangegaan, 
alsmede ‘langer dan gebruikelijk’ hier uitvoering 
aan geeft, dan is de kans aanwezig dat de Belas-
tingdienst een dienstbetrekking aanneemt. Een 
naheffi ngsaanslag, boete, alsmede potentieel een 
arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) liggen 
alsdan in het verschiet.

Voor dergelijke zelfstandigen dient de keuze te 
worden gemaakt om:
1 de overeenkomst van opdracht te beëindigen;
2 de arbeidskracht in dienst te nemen; 
3 de arbeidskracht te laten payrollen;
4  de arbeidskracht middels een intermediair als 

zelfstandige in te huren.

Iedere optie kent evenwel zijn eigen ‘haken en 
ogen’. Pellicaan Advocaten kan u helpen bij het 
kiezen van de juiste oplossing, alsmede u bijstaan 
in het opstellen van modelovereenkomsten. Wij 
kunnen deze eveneens relatief eenvoudig aan de 
Belastingdienst voorleggen. 
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Het hergebruiken van containers, plannen 
met file-informatie, meer logistiek over 
water en supply chain beveiliging zodat 
chauffeurs 24/7 lading op locaties kun-
nen lossen. De Verkeersonderneming zet 
de komende jaren met de Marktplaats voor 
Logistiek fors in op efficiëntere logistiek met 
als doel minder ritten in de spits. 

“We zijn ontzettend trots dat de eerste tien diensten 
op de Marktplaats een feit zijn. Door deze diensten 
gebundeld en overzichtelijk weer te geven draagt 
de Marktplaats bij aan een logistieke effi ciencyslag 
voor het bedrijfsleven. Waardoor we de haven en de 
regio verder economisch versterken”, zegt Ronald 
Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam NV. 

Logistiek leeft
De Verkeersonderneming startte in september 2015 
een aanbesteding om zoveel mogelijk diensten voor 
de Marktplaats voor Logistiek naar Rotterdam te 
krijgen. Niet alleen om zo een betere match tussen 
vraag en aanbod te realiseren, maar ook daarmee de 
bereikbaarheid van de Rotterdamse regio te verbe-
teren. Met cofi nanciering én een businessplan om 
binnen twee jaar geheel op eigen benen te staan, 
gaan de eerste tien bedrijven aan de slag. In februari 
werden de tien diensten feestelijk geïntroduceerd. 
De lancering van de Marktplaats voor Logistiek werd 
druk bezocht. Gerard Eijkelenboom, programma-
manager van De Verkeersonderneming. “Logistiek 
leeft, dat zie je vandaag. We werken samen met 
EVO, TLN en Deltalinqs aan effi ciëntere logistiek en 

daarmee minder ritten in de spits. We willen in deze 
Marktplaats geen opdrachtgever zijn, maar kiezen 
er bewust voor om hier als partner in te stappen.”

De eerste tien
De eerste tien diensten op de Marktplaats voor 
Logistiek zijn: AMCS Routing Portal, Container Trans-
ferium Alblasserdam, Logistiek Centrum Gorinchem, 
Container Monitor, MatchBack Systems, Container-
overslag Krimpenerwaard, Poseidon Logistics Intelli-
gence, RFM ContainerMATCH, Verkeerscentrale voor 
bouwlogistiek en Carpooling for Cargo. De diensten 
die zij aanbieden zijn: Slimme planningsystemen, 
bundeling van transport zodat vervoer over water 
voor meer partijen rendabel wordt, containers 
‘sharen’ en supply chain beveiliging zodat chauf-
feurs 24/7 het terrein op kunnen.

Stappen zetten
“Logistiek heeft meer effi ciency en duurzaamheid 
nodig en iedereen heeft daarin een verantwoor-
delijkheid”, aldus Leo Ruijs. “ECT werkt in Gateway 
Services al samen met diverse partijen, ook 
concullega’s, om de logistiek zo effi ciënt mogelijk 
in te richten voor de klant en deze optimale keuze-
mogelijkheden te bieden. Bij langere afstanden 
moeten we meer inzetten op vervoer over water 
en spoor. Voor de last mile zal altijd vervoer over 
weg nodig zijn. Als we bereid zijn ook in de logis-
tieke keten samen de schouders eronder te zetten, 
kunnen we echt stappen zetten. De overheid kan 
daarbij faciliteren en ondersteunen en doet dat 
ook. De Marktplaats voor Logistiek is daar een 
voorbeeld van.”
www.marktplaatsvoorlogistiek.nl

a Securitas company

Samen gaan wij voor 
slimmere logistiek

 WWW.MARKTPLAATSVOORLOGISTIEK.NL
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Welkom voor diensten op 
de Marktplaats voor Logistiek

De Verkeersondernem
ing

De tien diensten kregen het certificaat overhandigd uit handen van Leo Ruijs, 
CEO ECT en lid van het Bestuurlijk trio Beter Benutten in de Rotterdamse regio. 
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*De netto bijtelling is berekend op basis van 40,4% inkomstenbelasting. Vanafprijs van € 44.650 is inclusief BTW en exclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdage en leges. Getoonde afbeelding bevat 
meeruitvoeringen. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.volkswagen.nl. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. 
Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag.

De plug-in hybride met slechts 15% bijtelling.

De Volkswagen Passat GTE is de ruimste auto in zijn klasse, boordevol innovatie en met maar 15% bijtelling. U rijdt ‘m 
al vanaf € 225* netto bijtelling per maand. De Passat GTE is er ook in een luxe highline uitvoering en een ruime Variant. 

Brandstofverbruik Ø 1,6 - 1,7 L/100 km (1L op 62,5 - 58,8), CO2 uitstoot: 37 - 39 g/km

Vanaf 
€ 44.650*

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

De Passat GTE.
De ruimste in z’n klasse.

U bent van harte welkom bij M. de Koning.
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