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KOM ONDERNEMEN IN DE

ONDERNEMERS GEZOCHT.
DIE ELKAAR SCHERP WILLEN HOUDEN.

U heeft het vast weleens gezien, het imposante kantoorpand aan de 
hoofdweg in Capelle a/d IJssel. Dit gebouw wordt de MIRROR genoemd. 
Zoals de naam doet vermoeden toont de MIRROR overeenkomsten met 
een spiegel: een pand dat glinstert in de zon en de wolkenlagen indrukwek-
kend reflecteert. Wij vinden het zonde dat zo’n mooi pand met lege ruimtes 
te kampen heeft. Daarom hopen we de  zo snel moge-
lijk te verhuren aan ondernemende mensen zoals u. 

Naast de naam van het kantoorpand, staat MIRROR ook voor spiegelen en 
sparren. Dat houdt u scherp, biedt nieuwe inzichten en stimuleert de 
creativiteit. De  geven u de ruimte om in alle rust te 
werken, overzicht te houden, maar bieden ook de gelegenheid om met een 
sparringpartner rond de tafel te zitten. Want zeg nou zelf, hoe leuk is het 
om met andere  eigenaren uw plannen te kunnen delen!

KORTOM, TOP FLOOR OFFICES IS DE IDEALE KANTOORRUIMTE ALS U 
OP ZOEK BENT NAAR EEN FIJNE WERKPLEK IN EEN DYNAMISCHE 
OMGEVING. EN DIT ALLES TEGEN EEN OVERZICHTELIJKE PRIJS-
VOERING, ZOALS U DAT VAN ONS GEWEND BENT.

HEEFT U INTERESSE IN EEN BEZICHTIGING OF WILT U MEER INFORMA-
TIE ONTVANGEN? NEEM DAN SNEL CONTACT MET ONS OP.  

SAMEN
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www.mirror-essebaan.nl  010 2588888
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De komende jaren neemt het belang van een 
goede aansluiting tussen onderwijs en arbeids-
markt steeds verder toe. Want er zijn tekorten 
op de arbeidsmarkt aan hoger opgeleiden 
en aan beroepsbeoefenaren met bepaalde 
kwalifi caties - zoals een opleiding in de zorg 
of techniek. Die ontwikkelingen laten ook de 
regio Rotterdam niet onberoerd. Zo dreigt 
een groot aantal jongeren buiten de boot te 
vallen wanneer ze niet minimaal het niveau 
van de startkwalifi catie weten te bereiken. En 
ook de toenemende internationalisering, de 
voortgaande individualisering en digitalisering 
binnen de samenleving zal van invloed zijn 
op de arbeidsmarkt en onderwijs. De relatie 
tussen die twee is een soort van gedwongen 
huwelijk. Ze kunnen niet zonder elkaar. Tegen-
woordig kun je alleen blijven werken als je 
blijft leren. En bedrijven kunnen niet meer 
voorspellen hoeveel mensen zij in de toekomst 
nodig hebben. Door de deur continue open te 
houden voor scholieren en studenten kunnen 
zij continu anticiperen op vraag en aanbod. 

Dat dat een mooie uitdaging is wordt wel duidelijk uit de inhoud van dit magazine. Van gloednieuw 
samenwerkingsverband van onderwijs en bedrijfsleven tot een Capelse ondernemer die 300 school-
gaande jongeren aan honderden bedrijven wil gaan koppelen. De situatie tussen onderwijs en arbeids-
markt is als een liefdesrelatie. Het is ontdekken, verdienen, open staan, ontwikkelen, investeren en 
onderhouden. En natuurlijk liggen daar ook addertjes onder het gras blijkt uit een artikel in dit blad, 
zoals met de groeiende invloed van bedrijven op onderzoek en onderwijs van studenten. 
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Van de redactie en inhoud

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

www.facebook.com/IJsselbusinessmagazine
www.linkedin.com/groups/IJssel-Business-
Magazine-Netwerkgroep
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Ruim een jaar geleden was met zeventien 
verschillende kenniscentra het werkterrein 
voor onderwijs en bedrijven enorm versnip-
perd. De nieuwe Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) slaat 
nu de handen ineen om studenten en scho-
lieren de beste praktijkopleiding te geven 
met uitzicht op werk en bedrijven vakmen-
sen te bieden die ze nodig hebben. En dat 
is met de aantrekkende arbeidsmarkt en de 
toekomstige veranderingen op de werkvloer 
geen sinecure. De eerste resultaten zijn al 
zichtbaar.

SBB voert sinds augustus 2015 wettelijke taken 
uit voor het middelbaar beroepsonderwijs en het 
bedrijfsleven: zoals erkennen en begeleiden van 
leerbedrijven, onderhouden van de ‘kwalificatie-
structuur mbo’ en zorgen voor informatie over de 
regionale arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming 
en doelmatigheid van het opleidingsaanbod. Ook 
adviseert SBB de ministers van OCW en EZ over 
de aansluiting van het beroepsonderwijs op de 
arbeidsmarkt. De nieuwe organisatie werkt samen 
met partners uit het onderwijs en het bedrijfs-
leven. Binnen het bestuur zijn dan ook MKB 
Nederland, VNO-NCW, FNV, CNV, LTO Nederland, 
de MBO Raad, onderwijsbond en NRTO als over-
koepelende brancheorganisatie van particuliere 
trainings- en opleidingsbureaus vertegenwoordigd.

Stage- en leerbanen SBB
SBB is dit jaar gestart met de stage- en leerba-
nencyclus. Deze cyclus houdt in dat SBB, preven-
tief en in samenwerking met de scholen en het 
bedrijfsleven, inventariseert waar mogelijke 
kansen of knelpunten liggen op het gebied van 
stages. Zodat tijdig de juiste actie ondernomen 
kan worden. Verder verzorgt SBB arbeidsmarkt-, 
stageplaatsen- en leerbaneninformatie per sector 
en regio. Met de Basiscijfers Jeugd  geven zij 
twee maal per jaar een actuele stand van zaken 
op stage- en leerbanenmarkt. Voor de beroepen-
oriëntatie van de student onderzoekt SBB de kans 
op werk en stage per opleiding. Op Stagemarkt.nl 
zijn voor studenten de beschikbare leerbanen en 
stages zichtbaar gemaakt. Als een student geen 
stage of leerbaan kan vinden dan kan hij of zij 
terecht bij het Meldpunt Stagetekorten.  Met SBB 
is er één loket en één werkwijze voor leren in de 
praktijk. Door in te loggen op de homepage s-bb.nl 
bereiken scholen en bedrijven de speciale ‘portal’. 
Voor persoonlijke dienstverlening zijn er adviseurs 
praktijkleren, die door het hele land bedrijven 
erkennen en begeleiden en advies geven over 
stages en leerbanen. 

Regionaal adviseurs 
De aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfs-
leven is vaak een regionale kwestie. Zes regionaal 
adviseurs onderwijs-arbeidsmarkt van SBB werken 
daarom in 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Zij 
bevorderen de verbinding van het onderwijs met 
de arbeidsmarkt met adviezen en producten en 
diensten. Een van hen is Marijke Heine. Zij is senior-
adviseur voor 6 arbeidsmarktregio’s, waaronder Rijn-
mond met Capelle, Krimpen en Zuidplas.

Heine is gepokt en gemazeld op haar werkterrein. Zij 
werkte bij arbeidsvoorziening Rotterdam, als bemid-
delaar, teamleider en accountmanager voor bran-
cheorganisaties en opleidingstrajecten. Bij de Hoge-
school INHolland deed ze met vierdejaarsstudenten 
projecten in de stad. Daarna stapte ze over naar 
het kenniscentrum Aequor voor agrarische oplei-
dingen en bedrijfsleven. Sinds januari 2015 werkt 
zij voor SBB. ‘Dat betekent veel voorlichting geven 
en producten ontwikkelen die nodig zijn om goed 
aan te kunnen sluiten bij de vraag van de markt. 
Daar is veel tijd in gestopt. Zoals in onderzoek naar 
de arbeidsmarkt voor schoolverlaters. We ontwik-
kelen instrumenten zodat jongeren een betere 
studiekeuze maken. Want als je bijvoorbeeld lasser 
wilt worden, moet je geen hoogtevrees hebben. Ik 
overleg met gemeenten, bedrijven en onderwijs hoe 
we die aansluiting nog beter kunnen maken. Dat 
betekent vooral duidelijke verwachtingen naar elkaar 
uitspreken. De uitdaging voor ondernemers is om nu 
aan te geven wat zij over vijf jaar nodig hebben en 
het onderwijs kan het opleidingsaanbod daar vervol-
gens gericht op aanpassen. Per arbeidsmarktregio 
hebben wij een regioteam. Voor Rijnmond zijn we 
met bijvoorbeeld 40 adviseurs praktijkleren. De advi-
seurs bezoeken leerbedrijven, bespreken de voort-
gang en kijken naar de erkenning. Is het een veilige 
situatie voor de leerling? Is er een goede bege-
leider? Is daar voldoende tijd voor? En we bieden 
ook kosteloos workshops voor begeleiders die nog 
onvoldoende ervaring hebben. In Rijnmond zijn veel 
kansen op de arbeidsmarkt voor MBO-verpleegkun-
digen, logistiek teamleiders en procesoperators. 
Kansrijke sectoren zijn verder agro-business, maakin-
dustrie, maritiem, de bouw en crossovers in gezond-
heid en technologie. 

Leren in de praktijk
Bijna 500.000 leerlingen in het middelbaar beroeps-
onderwijs worden opgeleid tot vakman of vakvrouw. 
Op school, maar ook in de praktijk. Stageplaatsen en 
leerbanen zijn belangrijk voor het vinden van een 
baan. Jongeren krijgen de kans om hun startkwalifi-
catie te behalen en vergroten daarmee hun kans op 
werk, 80% van de bbl-studenten in het MBO blijft na 

diplomering werken bij het eigen leerbedrijf. Na de 
crisis kwamen er minder stageplaatsen en leerbanen, 
inmiddels begint het tij weer te keren. Heine: “Dage-
lijks spannen vele duizenden leerbedrijven zich in voor 
de vakman van morgen. Die weten als geen ander 
hoe je de fijne kneepjes van het vak op de werkvloer 
kan leren.” Alleen al in Rijnmond zijn 27.000 leer-
bedrijven met meer dan tweeduizend leerbedrijven 
in de regio Capelle, Krimpen en Zuidplas. 

SBB telt 8 sectorkamers. Leden vanuit onderwijs en 
bedrijfsleven stemmen met elkaar af over de thema’s 
stages en leerbanen, de mbo-kwalificatiestructuur en 
informatie over de arbeidsmarkt. “Vroeger waren er 
ongeveer 500 verschillende kwalificaties. Nu hebben 
we dat teruggebracht naar 176. In de kwalificaties 
geven we weer wat een beginnend beroepsbeoefe-
naar moet kennen en kunnen, vervolgens is het aan 
het onderwijs om te bedenken hoe ze dat vormgeven 
en welke stage-opdrachten daarbij horen. 
Door de bredere kwalificaties wordt het nu makke-
lijker gemaakt om met een meer op arbeidsmarkt 
en bedrijfsleven toegesneden opleidingsaanbod te 
komen, waarbij meer aandacht nodig is voor vaar-
digheden die je nodig hebt als je voor een bedrijf 
wilt werken. Zoals met welke regelgeving je daar te 
maken krijgt en hoe het bijvoorbeeld zit met hygiëne. 
Zo kunnen studenten alvast proeven in de bedrijven.“

Daarnaast kan om actueel te zijn ieder kwartaal een 
keuzedeel door het onderwijs en bedrijfsleven worden 
aangevraagd. Heine: “Daar spelen we snel op in en 
dan kan het keuzedeel desnoods hetzelfde onder-
wijsjaar al worden aangeboden. Zoals met automo-
tive en 3D-printing. We hebben een toetsingskamer 
die kijkt of de keuzedelen voldoen aan criteria zoals 
niveau en minimale lesduur. Zo kunnen onderwijs en 
bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten. Dat vraagt 
samenwerking in de regio van beide partijen. Maar 
dan kunnen zaken ook sneller worden aangepakt en 
veranderd, en maatwerk geleverd.” 

Door samenwerking kunnen volgens haar ook 
sneller knelpunten oplossen: “Dat kan bijvoorbeeld 
door beter rekening te houden met periodes die het 
bedrijfsleven heeft. Zo hebben hoveniers het in de 
winter rustiger, dan kijk je samen met onderwijs en 
bedrijven of je vooral in de winter meer op school 
kan doen en voor de tussenliggende periodes meer 
met stages en leerplekken. Dat soort maatwerk 
wordt steeds meer gezocht. We kijken zo beter geza-
menlijk naar afspraken.”

De beroepsspecifieke keuzedelen geven een beeld 
van nieuwe ontwikkelingen. Ook bij ‘een leven lang 
leren’ voor het eigen personeel. Heine: “Daarvoor 

Marijke Heine SBB

Onderwijs en bedrijven slaan handen ineen 
voor succes op de werkvloer
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heeft SBB geadviseerd over een aantal keuzedelen 
die als certificaat aangeboden kunnen worden zoals 
ondernemerschap MBO, want je moet als werk-
nemer ook steeds meer je eigen ondernemer 
worden. Zeker in flexibele werkconstructies. Dat soort 
modules kunnen straks ook voor werkende mensen 
gegeven worden. Het biedt meer mogelijkheden 
voor bedrijven en ondernemers.“

“Zeker nu de markt weer aantrekt kan je weer 
makkelijker proeven aan een werknemer. Voor de 
korte termijn is SBB de actie ‘Haal de toekomst in 
huis gestart’. 440 adviseurs praktijkleren van SBB 

zijn bij duizenden bedrijven langsgegaan om te 
kijken welke bbl-mogelijkheden er zijn.” Inmiddels 
zijn door die actie ‘ haal de toekomst in huis’ tot 
nu toe bijna 8500 bbl-plekken binnengehaald. De 
actie loopt nog tot 1 oktober. “Bedrijven kunnen via 
onze site actief aangeven wanneer er een plek is 
vervuld of open staat. En ondernemers kunnen met 
ons altijd contact opnemen voor een oriënterend 
gesprek met een van de adviseurs. Die komt dan 
binnen tien werkdagen op bezoek en bespreekt wat 
het betekent om een leerbedrijf te zijn en leerlingen 
te begeleiden en maakt een inschatting op welke 
niveaus een bedrijf kan worden erkend. We kijken 

iedere keer na een stageperiode hoe tevreden het 
bedrijf is over de leerling, de begeleiding, het contact 
met het onderwijs. Dat wordt getoetst en anoniem 
teruggegeven aan de school. Aan de hand van de 
terugkoppeling van het lokale bedrijfsleven over een 
school zie je wat voor slag we kunnen maken. Ik 
vind gesprekken aangaan, verbindingen leggen en 
producten zo integreren dat je er met elkaar meer 
uithaalt, prachtig werk. Het samen doen. Dan staan 
we sterk. Ook voor de toekomst. Dat zie ik gelukkig 
in toenemende mate gebeuren.”

www.s-bb.nl
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De Capelse ondernemer Pieter van Keulen 
(66) heeft vanaf begin jaren zeventig zijn 
sporen met jongeren, coaching , begelei-
ding, organisatieadvies en projecten in 
hulp- ,zorg- en dienstverlening en onderwijs 
inmiddels wel verdiend. Zijn opdrachtgevers 
waren onder andere schoolbesturen (PO-VO-
ROC-HBO), organisaties in zorg en welzijn 
en het bedrijfsleven. Hij was sinds 2010 tot 
april van dit jaar voorzitter van de Landelijke 
Vereniging voor Supervisie en Coaching 
(LVSC) de beroepsvereniging voor professio-
nals in de begeleidingskunde. De 2.300 aan-
gesloten leden zijn vooral deskundige bege-
leiders van mens en werk. Maar de Capelse 
organisatieadviseur, trainer en begeleidings-
kundige heeft voorlopig zijn handen nog niet 
afgetrokken van onderwijs, bedrijfsleven en 
arbeidsmarkt. 

Met InterFaceCare is Pieter nog volop betrokken 
bij ideeën en initiatieven om jongeren kansen te 
bieden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt van 
het bedrijfsleven. Ondersteuning krijgt hij hierbij 
van de Pro Management Groep. Daabij wordt ook 
het cluster administratief, secretarieel en commer-
cieel van Zadkine betrokken. InterFaceCare (IFC) 
staat voor Personeel, Organisatie en Advies. Van 
Keulen: “Het specialisme richt zich op het managen 
en ontwikkelen van ‘human resources en develop-
ment. Er worden maatwerkoplossingen geboden 
met een ‘down to earth’ werkstijl waarin simpel-
heid, helderheid en doelgericht werken centraal 
staan. De basis van het toekomstig economisch 
succes is het personeel, het kapitaal van de orga-
nisatie. Voor deze club houd ik me nu nog vooral 
bezig met specifiek personeelsbeleid. Daarom moet 
je investeren in jongeren.”

Bedrijfsleven staat open
Hij ziet dat er steeds meer animo komt van onder-
nemers om dichter aan te sluiten bij het onder-
wijs. “Het bedrijfsleven staat open om samen met 
onderwijs op weg te gaan. Dat is mijn ervaring. 
Maar bedrijven haken soms af als het onderwijs 
zich star aan allerlei regelgeving blijft vasthouden. 
Zoals bij de omgang met stagecontracten bij geïn-
teresseerde bedrijven die een plek willen bieden. 
Sommige hebben nog geen certificering , waarop 
opleidingen dan weer zeggen dat er dan geen 
stagiair kan komen. Dat is bekrompen omdat die 
erkenning vaak binnen een paar weken voor elkaar 

kan komen. Dat is jammer. Want op het moment 
dat bij deze jongeren echt gas van de plank wordt 
afgehaald, voelen zij zich tekort gedaan en gaan 
ze achterover hangen. Het bedrijfsleven wil juist 
dichter naar het onderwijs toe en dat beïnvloeden. 
Dat moeten ze vooral doen. Daarom vind ik dat 
het onderwijs bijvoorbeeld veel meer mensen uit 
bedrijven kan inhuren om in scholen hoorcolleges 
te geven. Dat heeft echt effect. Echter te vaak 
zeggen veel schoolbesturen dan weer ‘die hebben 
geen onderwijsbevoegdheid’. Dan denk ik het gaat 
maar om een of twee uurtjes in de week iets over 
de praktijk vertellen. Doe daarover niet zo moeilijk. 
Ik vind ook dat meer mensen uit het onderwijs zelf 
naar bedrijven moeten gaan om stage-ervaring op 
te doen Er is nog teveel sprake van een remmende 
factor. Typisch voor het onderwijs, dat ondanks de 
goede bedoelingen achter blijft lopen. Mbo en 
ook het HBO moet dicht tegen het bedrijfsleven 
aanzitten. Dat kan, maar dan moet je het onder-
wijs daarvoor wel beter inrichten, op te houden 
elke keer regelgeving te veranderen en accenten te 
leggen op testjes, toetsen en excellent willen zijn. 
Dat werkt eerder demotiverend. Want als er een 
goede flow is, kan je jongeren mee laten dansen, 
mee laten bewegen. Zij gaan dan niet achterover 
leunen in de schoolbanken en gaan er dan voor”.

Future Financials
Pieter van Keulen ziet dat ook veel bedrijven in de 
Capelse regio van goede wil zijn om betrokken te 
worden bij initiatieven vanuit het onderwijs. Een 
goed voorbeeld is de duale route Future Financials.  
ROC Zadkine en de Stichting Pro Management 
School sloegen de handen ineen en zijn september 
2011 gestart met een gezamenlijke opleiding in de 
administratieve dienstverlening. “Het initiatief voor 
een nieuwe, meer op de praktijk gerichte opleiding, 
is voortgekomen uit de wens van de partijen om 
de kwaliteit van opleidingen naar een hoger niveau 
te brengen en deze beter te laten aansluiten op de 
praktijk en misverstanden worden voorkomen. Dit 
betekent dat de integratie van praktijk en theorie 
wordt gestimuleerd. Bovendien willen de instel-
lingen met hun initiatief jongeren motiveren om 
hun kennis niet te vergooien, maar voor zichzelf 
en andere organisaties en bedrijven in te zetten. 
Het vergroten van de kwalitatieve aanwas van 
personeel voor de administratieve dienstverlening 
is noodzakelijk, omdat de komende jaren het vak 
zeer sterk aan het veranderen is. De ouderwetse 
boekhouders hebben geen bestaansrecht meer. 

Het worden administrateurs die nog steeds beter-
begrijpen wat boekhouden is, maar daarnaast ook 
kennis hebben op het gebied van geautomati-
seerde werkprocessen en rapportages.”
Future Financials is voor jongeren van 18 jaar en 
ouder die zich willen bij- of omscholen in een 
beroepsopleiding op niveau 3 en/of 4 en niet 
meer vijf dagen per week naar school willen gaan. 
De niveau 3 opleiding wordt aangeboden in een 
traject met een duur van een jaar. Daarna hebben 
de studenten met het MBO-3-diploma de moge-
lijkheid om in een jaar het niveau 4+ diploma te 
behalen. De + staat voor een extra, wat wil zeggen 
dat studenten meer direct zijn betrokken op de 
praktijk en makkelijker kunnen doorstromen naar 
een vervolgopleiding. Van Keulen zag met veel 
voldoening de lachende en ontspannen gezichten 
van tientallen studenten die afgelopen twee jaar 
in het auditorium van ROC Zadkine daarvoor het 
diploma MBO niveau 3 en niveau 4 uitgereikt 
kregen. Met een wederom hoog slagingspercen-
tage van gemiddeld 72,5%.  

Hoge uitval zelf veroorzaakt 
Daarmee is de koek voor Van Keulen nog lang niet 
op. Hij werd sinds augustus vorig jaar door Zadkine 
als projectleider Adminbedrijven.nl ingezet voor 
het mede opzetten van  een duale werk-/leerroute 
MBO niveau 2 tot en met 5 richting administratief 
werk voor jongeren vanaf 16 jaar. En dan niet in een 
school, maar in bedrijfspanden van deelnemende 
bedrijven. “Want je moet zoveel mogelijk studenten 
en scholieren uit die schoolgebouwen trekken. De 
uitval op het MBO is groot. Jongeren krijgen daarvan 
altijd de schuld, maar voor een belangrijk deel 
hebben we dat zelf veroorzaakt. Je moet kansen 
laten zien. Geef jongeren structuur en aandacht. 
Dan raken ze echt enthousiast en gaan ze wel 
harder lopen. Dat merkte ik veertig jaar geleden 
al bij de begeleiding van jongeren in jeugdinter-
naten en internaatscholen. Voor Adminbedrijf.nl 
heb ik het laatste jaar wel negentig ondernemers 
gesproken, die graag kansen bieden en geven. We 
starten dan ook per 1 oktober. Uiteindelijk willen 
we wel 900 bedrijven en vierduizend studenten. Als 
daardoor het onderwijs dichter bij de arbeidsmarkt 
kan komen, is dat geweldig.”
De feestelijke kick off van het eerste schooljaar is 
op 2 november 2016 met ex-wethouder en onder-
nemer Van Sluis. Ook de Rotterdamse wethouder 
onderwijs Hugo de Jonge is dan waarschijnlijk van 
de partij.

Organisatieadviseur Pieter van Keulen 

Zoveel mogelijk studenten  
uit schoolgebouwen trekken
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Maak kennis 
met  
de nieuwe 
notaris

Het notariskantoor gaat een nieuwe fase in met nieuw elan. LINT 
notarissen wil voortrekker zijn van een digitaal notariaat. Wij zijn 
allemaal steeds vaker gebruiker van de mogelijkheden van internet. 
Door een betere voorbereiding in de vertrouwde eigen omgeving 
worden tijd en kosten bespaard en is er meer aandacht voor de echte 
belangrijke adviezen.

De kracht van het kantoor is de persoonlijke vertrouwensband met de 
cliënten. Die is opgebouwd in de afgelopen 25 jaar door mr. Simon de 
Stigter. In een steeds ingewikkelder en digitaal wordende samenleving 
zijn wij u op een up to date manier van dienst met adviezen en diensten 
op het gebied van: familierecht, de advisering van ondernemingen, het 
oprichten en verzorgen van statuten voor verenigingen en stichtingen. 
En helpen wij uiteraard bij de aankoop en tenaamstelling van een huis 
of bedrijfspand en de vestiging van de hypotheek. 

Voor meer informatie: www.lintnotarissen.nl

Seminar ’De Nieuwe Notaris’
De Digitale Notaris - De Online Erfenis - Het Levenstestament
Woensdag 28 september van 16.30 tot 19.00 
in het Isala Theater Capelle aan den IJssel
Aanmelden voor 21 september a.s. via Capelle@lintnotarissen.nl

LI NT NOTARISSEN
Kanaalweg 3-7, 2903 LR Capelle a/d IJssel
010 - 442 2233
capelle@lintnotarissen.nl      

mr. Bas Zwaveling volgt mr. Simon de Stigter op.
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Ruim tien jaar geleden presenteerde 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW) het rapport 
Wetenschap op bestelling. Door een tekort 
aan overheidsinvesteringen worden uni-
versiteiten te veel afhankelijk van externe 
financiers uit het bedrijfsleven, concludeert 
de KNAW. De onafhankelijkheid van onder-
wijs, onderzoek en wetenschap komt volgens 
haar in het geding. Tien jaar later zijn de uni-
versiteiten nog afhankelijker geworden van 
het bedrijfsleven. 

Want de invloed van externe opdrachtgevers blijft 
groeien. De bijdrage van de overheid is verder terug-
gelopen. Projectfinanciering van externe opdracht-
gevers is in de periode 2003 tot 2012 met maar 
liefst 96 procent toegenomen. Maar liefst 70 procent 
van de eerste geldstroom wordt besteed aan onder-
zoek in opdracht. De relevantie van Wetenschap op 
bestelling is groter dan ooit. Steeds vaker worden 
studies zonder resultaat of met negatieve uitkom-
sten achtergehouden. In 1990 had 30 procent van 
alle gepubliceerde artikelen geen of een negatief 
resultaat, nu is dat veertien procent. Uit een verge-
lijking van ruim 1.500 onderzoeken naar de werking 
van medicijnen bleek dat door de farmaceutische 
industrie gesponsord onderzoek vaker een positief 
oordeel velt over een onderzocht geneesmiddel dan 
publiek gefinancierd onderzoek.

Schijn van belangenverstrengeling
Eén op de drie hoogleraren kent gevallen waar 
tenminste de schijn van belangenverstrengeling 
aan kleeft. In totaal heeft 80 procent van de hoog-
leraren één of meer bijbaantjes, 23 procent meer 
dan publiek wordt vermeld. Tot slot is bij een op de 
vijf hoogleraren met een bijbaan de zogenaamde 
nevenwerkgever de financier van het onderzoek. 

Waar dat toe leidt, bleek bij onderzoek naar het 
drankje Soevenaid van Nutricia. Professor Philip 
Scheltens oordeelde zeer positief over het drankje. 
Professor Harrie Verbon noemde de bewijzen voor 
de conclusies juist bijzonder zwak. Wat blijkt? Nutricia 
sponsort het Alzheimercentrum, waar professor 
Scheltens directeur is.

Binnenhalen geld doorslaggevend
De groeiende afhankelijkheid van het bedrijfsleven 
beïnvloedt ook welk onderzoek er wordt gedaan. 
60 procent van de hoogleraren van Wageningen 
University geeft aan dat het binnenhalen van finan-
ciering doorslaggevend is voor het bepalen van 
onderzoeksonderwerpen, 70 procent vindt dat er 
te weinig ruimte is voor fundamenteel onderzoek.
Maar minister Bussemaker gaat volgens de onder-
zoeksjournalisten van NRC nog verder en wil 
bedrijven invloed geven op hoe de overheidsbij-
drage aan universiteiten wordt besteed en welke 
onderzoeksterreinen prioriteit krijgen. De recente 
onthulling dat een groep wetenschappers beweert 
dat obesitas kan worden opgelost zonder al te veel 
op calorieën te letten, past daarin volgens de krant 
uitstekend in die lijn. Dat onderzoek werd gefinan-
cierd door Coca-Cola.

Schadelijk
Dit soort ‘wetenschap op bestelling’ is volgens 
sommige wetenschappers schadelijk. Bedrijven 
willen toegepast onderzoek op korte termijn, 
terwijl juist fundamenteel onderzoek op de lange 
termijn leidt tot belangrijke ontdekkingen. Van de 
88 belangrijkste uitvindingen tussen 1971 en 2006 
zijn 77 mogelijk gemaakt door publiek gefinancierd 
onderzoek. De meest radicale en revolutionaire 
uitvindingen - van spoorwegen tot het internet 
tot nanotechnologie - zijn tot stand gekomen met 
steun van de overheid.

Openheid over de financiering
Om ‘wetenschap op bestelling’ te voorkomen 
pleitte de KNAW in 2005 voor de invoering van een 
‘Verklaring van Wetenschappelijke Onafhankelijk-
heid’ en voor openheid over de financiering. In deze 
verklaring wordt absolute onafhankelijkheid van de 
onderzoeker gewaarborgd. De praktijk laat zien dat 
dit uitgangspunt nog niet vaak wordt nageleefd. 
“Wij pleiten voor een herwaardering van het onaf-
hankelijk onderzoek. Dat betekent investeren in de 
eerste geldstroom. Onderzoekers krijgen dan meer 
ruimte voor vrij onderzoek en hoeven zich niet 
meer aan externe geldschieters te onderwerpen. 
Investeren bedrijven in onderzoek, dan gaat dit 
geld naar een onafhankelijk fonds, zodat beïnvloe-
ding wordt voorkomen. In plaats van wetenschap 
op bestelling geven we ruim baan aan ongebonden 
wetenschap.”

Jongeren en studentenorganisatie
Ook sommige politieke partijen maken zich zorgen, 
zoals de jongeren- en studentenorganisatie van de 
SP. “Al jaren bezuinigen kabinetten veel op onder-
wijs en onderzoek. Universiteiten zijn daardoor 
aangewezen op geld van bedrijven. Maar wie 
betaalt, die bepaalt. De onafhankelijkheid van 
wetenschappelijk onderzoek staat daardoor onder 
druk”, aldus ROOD-voorzitter Lieke Smits.

bronnen: NRC.nl., ROOD SP.nl en Follow The Money

Wetenschap op bestelling groeit bij universiteiten
Overheid betaalt minder, bedrijfsleven meer



Een positieve ontwikkeling. Zo betitelen 
werkgevers- en ondernemersorganisaties 
VNO-NCW en MKB-Nederland het plan van 
onderwijsminister Jet Bussemaker om het 
voor mbo-instellingen gemakkelijker te 
maken om gezamenlijk opleidingen aan te 
bieden. De verwachte krimp van het aantal 
mbo-studenten in de komende jaren mag 
namelijk niet leiden tot een verschraling 
van het opleidingsaanbod in de regio’s en 
bovendien moeten de studiemogelijkheden 
breed, toegankelijk en herkenbaar blijven. 
“Samenwerking of concentratie kan het ver-
schil maken”, verwachten de ondernemings-
organisaties aldus in hun gezamenlijke ver-
klaring van afgelopen 12 juli 2016.

Oplossing
De terugloop van het aantal leerlingen maakt het 
voor mbo-instellingen steeds lastiger om bepaalde 
opleidingen in stand te houden. Bussemaker denkt 
hiervoor een oplossing te hebben.

Samen aanbieden
De bewindsvrouw wil de wetgeving zo aanpassen dat 
het voor mbo-instellingen mogelijk wordt om bedreigde 
opleidingen samen aan te aanbieden. Ook wil ze instel-
lingen een alleenrecht geven op het aanbieden van 
kleinschalige, gespecialiseerde ambachtsopleidingen. 
Opleidingen die relatief duur zijn, maar die vakmensen 
afleveren waar veel vraag naar is.

Goede weg 
VNO-NCW en MKB-Nederland oordelen positief over 
de plannen van Bussemaker. “De kosten voor kleine 
technische opleidingen zijn relatief hoog. Samen-
werking of concentratie is dan een goede weg”, 
aldus de organisaties. 

Verschraling tegengaan 
Het aantal mbo’ers ligt in 2030 naar verwachting 
dertien procent lager dan nu. Krimpregio’s, zoals 
Twente, Zuid-Limburg en Oost-Groningen, worden 
waarschijnlijk geconfronteerd met een nog grotere 
daling. Mbo-instellingen moeten daarom steeds 
vaker zoeken naar manieren om opleidingen in 
stand te houden en verschraling van het onder-
wijsaanbod tegen te gaan. Vooral dure, techni-
sche studies staan onder druk. Samen opleidingen 
aanbieden is hier een oplossing voor.

Gedeelde verantwoordelijkheid 
Op dit moment kan wettelijk slechts één onder-
wijsinstelling verantwoordelijk worden gehouden 
voor de studenten en het aangeboden onderwijs. 
Het wetsvoorstel is bedoeld om hier verandering 
in te brengen, zodat de betrokken instellingen 
een gedeelde en duidelijke verantwoordelijkheid 
dragen, die is vastgelegd in een overeenkomst.

Vakspecialistische opleidingen
Ook de kleinste, vakspecialistische opleidingen, 
zoals die voor schoenmakers, uurwerk- en piano-
technici, hebben te maken met dalende studen-
tenaantallen. In sommige gevallen worden deze 
studierichtingen zelfs in hun voortbestaan bedreigd, 
omdat de aanmeldingen teruglopen en de kosten 
om de opleiding aan te bieden relatief hoog zijn. 
Het toekomstperspectief van afgestudeerde speci-
alisten is echter heel goed: er is een onverminderd 
grote vraag naar deze vakmensen.

Reacties op het wetsvoorstel kunnen ingediend 
worden op www.internetconsultatie.nl.
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Nederland behoort dit jaar voor het eerst 
tot de leiders op het gebied van innova-
tie in de Europese Unie. Dat blijkt uit de 
op 14  augustus gepubliceerde European 
Innovation Scoreboard (EIS) van 2016.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is 
tevreden. “De verbeterde score bewijst de werking 
van het kabinetsbeleid om onze kenniseconomie te 
versterken.” Om de leidende positie te behouden 
is het volgens hem wel belangrijk dat de komende 
jaren extra wordt geïnvesteerd in onderzoek en 
ontwikkeling. De EIS vergelijkt jaarlijks de presta-
ties op het gebied van onderzoek en innovatie van 
de 28 EU-landen. 
Het beleid wordt op 25 punten getoetst. Naast 
Nederland behoren Denemarken, Duitsland, 

Finland en Zweden dit jaar tot de top van de inno-
vatie in de EU.

Nederland is innovatieleider omdat volgens het 
rapport meer private investeringen zijn gedaan in 
onderzoek en ontwikkeling. Ook wordt onderzoek 
vaker door het bedrijfsleven omgezet in producten 
en diensten. Het aantal hoger opgeleiden is boven-
dien gegroeid. Nederland scoorde al goed bij de 
kwaliteit van de wetenschappelijke publicaties, het 
aandeel van het MKB in innovatie en een goede 
samenwerking tussen de publieke en de private 
sector. In totaal kent het EIS vier categorieën. 
Behalve de groep innovatieleiders waar Nederland 
nu toe behoort, zijn er innovatievolgers, gemid-
delde innovators en zwakke innovators.
 bron: ANP

Ondernemersorganisaties positief 
over plan voor mbo

Maatregelen betere aansluiting mbo op bedrijfsleven

We horen bij kopgroep 
innovatieve EU-landen



Als de arbeidsmarkt verandert, kan ook de 
werkgelegenheid in sommige beroepen ver-
anderen. Of de invulling van een functie. 
De overheid neemt een aantal maatregelen 
waardoor de mbo-opleidingen goed blijven 
aansluiten bij veranderingen op de arbeids-
markt. Ook moeten mbo-scholen aantrekkelij-
ker worden voor scholieren, zodat er voldoen-
de vakmensen bijkomen. In de brief ‘Ruim 
baan voor vakmanschap: een toekomstgericht 
mbo’ staat hoe de overheid dit wil bereiken. 

Het kabinet wil de baankansen van mbo-studenten 
vergroten. Hun opleiding moet dan beter aansluiten 
op hun toekomstige werkomgeving. Daarvoor zijn 
vaak flinke investeringen nodig. Het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft hier-
voor het Regionaal Investeringsfonds mbo ingesteld. 
Het fonds beschikt over 100 miljoen voor de periode 
2014-2017.

Vooruitzichten op werk na studie
Het is belangrijk dat een mbo-scholier voor zijn 
studiekeuze weet in welke beroepen voldoende 
werk is. Hier is een bijsluiter voor (aankomende 
studenten) beschikbaar. In die bijsluiter staat voor 
iedere beroepsopleiding hoe groot de kans op werk 
is, zowel landelijk als in de regio. Ook staat in de 
bijsluiter hoeveel doorstroom er is naar het hbo en 
hoe tevreden de leerlingen zijn over de opleiding.
Mocht tijdens de studie blijken dat er toch nauwelijks 
werk is in een bepaalde branche, dan kan de student 
gebruik maken van het SchoolEx-programma. Dit 
geeft scholieren de mogelijkheid te veranderen van 
opleiding.

Afstemming onderwijs op arbeidsmarkt
Mbo-instellingen moeten volgens de nieuwe wet 
van de minister van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap hun opleidingsaanbod meer op elkaar en op 
de regionale arbeidsmarkt afstemmen. Daarmee 
komt er objectieve informatie voor aankomende 
studenten over de kansen op een baan en mogen 
mbo-opleidingen alleen opleidingen aanbieden die 

perspectief bieden op het tijdig vinden van betaald 
werk, op het niveau van de opleiding.

Flexibel mbo voor volwassenen
Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is het 
soms nodig dat volwassenen een mbo-opleiding 
volgen. Het kabinet wil dit stimuleren door het mbo 
aantrekkelijker te maken voor volwassenen.

Betere samenwerking onderwijs en 
bedrijfsleven
Het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs werken 
steeds meer samen. Dit verbetert de aansluiting van 
het mbo-onderwijs op de arbeidsmarkt. In de Stichting 
Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven 
(SBB; vroeger Colo) werken organisaties als bijvoor-
beeld de MBO-raad, MKB-Nederland en 17 kennis-
centra beroepsonderwijs bedrijfsleven samen. Zij 
bespreken thema’s als kwalificatiestructuur, examens, 
beroepspraktijkvorming (stages) en opleidingsaanbod.

Subsidie voor betere aansluiting 
arbeidsmarkt mbo-studenten
Het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs 
werken samen om het onderwijs goed op de praktijk 
te laten aansluiten. De overheid stelt daarvoor geld 
beschikbaar via het Regionaal Investeringsfonds mbo. 

Vanaf 2015 experimenteren met 
gecombineerde leerweg BOL/BBL
Mbo-leerlingen konden tot 2014 alleen kiezen tussen 
de BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) of de Beroeps-
Begeleidende Leerweg (BBL). Bij de BOL verblijft de 
leerling het grootste deel van de opleiding op school. 
Bij de BBL werkt een leerling in een bedrijf en volgt 
maar een of twee dagen per week school. Vanaf 
schooljaar 2015-2016 kunnen mbo-opleidingen 
ook een opleiding in een gecombineerde leerweg 
aanbieden. Daarbij volgt de leerling het 1e deel de 
opleiding in de BOL, het 2e deel van de opleiding gaat 
hij aan de slag binnen een bedrijf (BBL). 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-
beroepsonderwijs

Uit het regionaal investeringsfonds krijgen 
17 samenwerkingsprojecten van mbo-scho-
len 43,5 miljoen euro om de aansluiting tus-
sen onderwijs en arbeidsmarkt te verbete-
ren. Doel van het fonds is mbo-studenten 
nog beter voor te bereiden op de huidige 
en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al 
tijdens hun studie te laten werken met state 
of the art-technieken en -methoden. Vooral 
techniekprojecten zijn gehonoreerd waar 
vanuit het bedrijfsleven dringend behoefte 
aan is.

Kwetsbare jongeren
De voorstellen die in de prijzen zijn gevallen zijn 
verdeeld over heel Nederland: van ROC Friese 
Poort en Noorderpoort College (Groningen), tot 
ROC ter AA (Helmond) en van ROC van Twente 
tot ROC Mondriaan (Den Haag). De aard van de 
projecten is zeer divers. Zo richt ROC Mondriaan 
zich op mbo-studenten cybersecurity en werken 
AOC Groenhorst en ROC A12 met hun project Food 
Midden-Nederland niet alleen samen met voed-
selproducenten maar ook met een ziekenhuis. 
Summa College richt zich met Samen Slim Zorgen 
Thuis op technische hulpmiddelen waarmee 
ouderen langer thuis kunnen blijven wonen en 
ROC ter Aa krijgt een project gehonoreerd met als 
doel kwetsbare jongeren meer kansen te geven 
door onderwijs in de praktijk.

‘Innovatieve sector’
Minister Bussemaker over de projectvoorstellen: 
“Alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
arbeidsmarkt van morgen, zoals robotisering, 
maken het van het grootste belang dat juist in 
het mbo nieuwe kansen worden gecreëerd. Het 
mbo moet een responsieve en innovatieve sector 
zijn. Deze voorstellen leveren daaraan een cruciale 
bijdrage.’’ 

Middelen kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld 
te investeren in apparatuur en onderwijsmethoden 
volgens de laatste stand van de techniek en de 
nieuwste inzichten op grensvlakken tussen disci-
plines, zodat studenten goed beslagen ten ijs 
komen op het moment dat ze de arbeidsmarkt 
op komen. Daarom draagt het regionale bedrijfs-
leven en de regionale overheid ook bij in de vorm 
van matching. Bussemaker stelt 14,5 miljoen euro 
beschikbaar, dat wordt ‘gematched’ door het regi-
onale bedrijfsleven en de regionale overheid. In 
totaal is er 43,5 miljoen euro beschikbaar. Later 
dit jaar wordt de volgende aanvraagperiode voor 
nog eens 20 miljoen euro geopend. Tussen 1 juni 
en 1 juli konden samenwerkingsverbanden van 
scholen en bedrijven hiervoor een plan indienen.
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Beter laten inspelen op 
arbeidsmarkt 

45,3 miljoen voor 
17 projecten met 
veel techniek
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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 
fiscaal, bedrijfseconomisch en financieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning 
bij accountancy, fiscaliteit en HRM/salarissen kunt u terecht. Zowel op nationaal als 
internationaal niveau is de deskundigheid in huis. 

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

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

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

Durven, 
Denken, 
Doen

gaat 
verder als

Onze kantoren:



Schoolexcursie door de Rotterdamse haven 
met een bezoek aan de permanente haven-
expositie? Geïnteresseerd in een gastles of 
gastcollege? Op zoek naar achtergrond-
informatie voor een scriptie? Of naar een 
origineel verjaarsfeestje met witte jas en 
veiligheidsbril proefjes doen in een labora-
torium? Het kan allemaal in de Rotterdamse 
haven met het Educatief Informatiecentrum 
Mainport Rotterdam (EIC).

Met excursies en schoolreizen in het Rotter-
damse haven- en industriegebied krijgen 
kinderen en jongeren een goede indruk van wat 
zich in de haven afspeelt en ook over welke 
kansen er liggen voor een toekomstige oplei-
ding of baan. Jaarlijks bezoeken vele duizenden 
scholieren en studenten de haven.
Tijdens Port Rangers ‘Steurtocht door de haven’ 
maken bijvoorbeeld basisschoolleerlingen uit 
Rotterdam en omgeving op een real expe-
rience manier kennis met de veelzijdigheid van 
het Rotterdamse havengebied. Aan de hand 
van uitgebreid lesmateriaal bereiden zij zich 
niet alleen voor op een bezoek aan de haven, 
maar leren zij ook meer over duurzaam omgaan 
met de omgeving, natuur, aardrijkskunde en 
vergroten zij zo hun woordenschat. Zo oriënteren 
zij zich al spelenderwijs op de toekomst. Om de 
leerlingen een beeld te geven van wat er alle-
maal te doen is in de haven kan dit lespakket 
worden aangevuld met een gastles in de klas 
door een havenprofessional. Lesmateriaal, 

bezoek aan het EIC en het busvervoer is voor 
deelnemende scholen kosteloos. 

Port Discovery
Lesmateriaal over de Rotterdamse haven en de 
vele mogelijkheden om er te werken. Voor leer-
lingen in de bovenbouw vmbo/mavo en havo/
vwo. EIC heeft dit lesmateriaal laten ontwikkelen 
om leerlingen kennis te laten maken met de 
veelzijdige en dynamische Rotterdamse haven. 
De basis- en de vakspecifieke lessen zijn te 
gebruiken als voorbereiding op een excursie naar 
de Rotterdamse haven. Verder is een compacte 
docentenhandleiding beschikbaar. Opleidings- en 
beroepsoriëntatie zit in alle lessen verweven.

Aanmelden EIC-excursie 
De kosten van de excursie, inclusief een haven-
gids en het bezoek aan de EIC-havententoonstel-
ling bedragen minder dan tien euro per deelnemer 
voor een dagprogramma en rond de zes euro voor 
een halve dag. Scholen, bedrijven en organisaties 
ontvangen hiervoor achteraf een factuur. 

Bedrijven & organisatie 
Gemeente Rotterdam, ondernemersvereniging 
Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam zijn initi-
atiefnemers van Port Rangers. De projectleiding 
wordt verzorgd door EIC. Uitvoering en begelei-
ding worden door medewerkers van EIC voor 
‘Steurtocht door de haven’ en van JINC voor 
‘Haven TaalTrip’ geregeld.  
www.eic-mainport.nl

Mainport Rotterdam, energie, duurzaam-
heid, transport en logistiek, water- en lucht-
kwaliteit, industrie, internationale handel, 
globalisering. Het is allemaal lesstof die het 
reilen en zeilen van de Rotterdamse haven 
raakt. Gastlessen door werknemers of werk-
gevers uit de haven blijken een goede en 
levendige manier om de lesstof op een ande-
re wijze over het voetlicht te brengen. 

In de haven werken specialisten op ieder vlak. 
Mannen en vrouwen, ervaren én ook jonge mede-
werkers die nog niet zo heel veel jaar geleden zelf 

in de schoolbanken zaten. Velen van hen maken 
zich graag vrij om in hun werktijd een uurtje voor 
de klas te staan. De haven komt op die manier 
dichterbij en krijgt zo een gezicht. Dat kan leer-
lingen helpen bij hun oriëntatie op een vervolgop-
leiding of een toekomstige baan. Deze gastlessen 
noemt het Rotterdamse havenbedrijf ‘World Port 
Master Class’: ze zijn er voor iedere onderwijsvorm, 
vanaf groep 7/8 van het basisonderwijs. In principe 
gaat het om scholen binnen Rotterdam en het Rijn-
mondgebied. Na afloop ontvangt iedere deelnemer 
aan de masterclass een certificaat. 
www.portofrotterdam.nl

De Rotterdamse haven is met de maritieme 
en logistieke sector in Rijnmond de grootste 
banenleverancier in onze regio. De haven is 
een dynamische, internationale omgeving 
waar dagelijks bijna 94.000 mensen werken 
om jaarlijks meer dan 450 miljoen ton goe-
deren te laden, lossen, te verwerken en te 
vervoeren naar het achterland. 

De haveneconomie biedt dan ook carrièremoge  -
lijkheden op elk niveau. Met een mbo-opleiding, 
hbo-opleiding of een universitair diploma. En leer-
lingen in het basisonderwijs kunnen al aan de slag 
met lesmateriaal over de haven. Dat is volgens 
het havenbedrijf Port Of Rotterdam niet voor niets: 
“Door hen al vroeg te betrekken bij de haven, 
zorgen we samen dat nieuwe arbeidsplekken in 
de toekomst worden gevuld. Dat is nodig, want 
de komende jaren komen er flink wat banen bij.”

Samen met havenondernemers
Samen met de havenondernemersvereniging Delta-
linqs, gemeente Rotterdam en kennisinstellingen 
werkt Havenbedrijf Rotterdam aan de profilering 
van de haven als interessant gebied voor weten-
schappelijk onderzoek, stages en banen. Mainport 
Rotterdam trekt scholieren zo vroeg mogelijk de 
haven in.“Met de doorlopende leerlijn Van wieg naar 
kade! betrekken we kinderen, jongeren en adoles-
centen bij de haven. De leerlijn sluit aan bij zes fasen 
van het onderwijs; van basisonderwijs tot univer-
sitaire opleiding. Alle onderdelen van het project 
zijn ontwikkeld in samenwerking met ondernemers 
in de haven, onderwijsinstellingen in de regio en 
met verschillende overheden. Zo bouwen we aan 
een efficiënte, duurzame en slimme haven die die 
is voorbereid op de uitdagingen van de toekomst,“ 
aldus Mainport Rotterdam.

‘Steurtocht’ door de haven

Gastlessen geven haven gezicht

Van wieg  
naar kade



Mkb’ers staan niet te popelen 
om te investeren. De bereid-
heid snel geld te steken in de 
zaak is flink minder, blijkt uit 
Ondernemerspeil, een regelmati-
ge peiling van BC.nl onder entre-
preneurs. Daaraan deden afgelo-
pen juli 482 ondernemers mee.

Vorig jaar gaf een dikke meerderheid 
(56 procent) nog aan snel te inves-
teren, dat is gedaald naar 48 procent. 
Positief is dat de liquiditeit beter is 
en dat er minder vaak ontslag dreigt 
voor personeel. Wat vinden onder-
nemers nog meer? “Vorig jaar gaf 
67 procent van de ondernemers het 
reilen en zeilen van zijn bedrijf het 
rapportcijfer 7 of 8. Destijds een stij-
ging van 14 procent! Dat is nu heel 
lichtjes gedaald naar 64 procent.” Op 
basis van onder meer deze cijfers kan 
worden afgeleid dat ondernemers 
behoedzamer zijn geworden. De slin-
kende bereidheid snel te investeren 
onderbouwt die conclusie. De percen-
tages op de vraag ‘Ga je komende 
maand investeren’ zijn: Ja waar-
schijnlijk wel: 20 procent (21 procent 
2015),  Ja zeker weten: 7 procent (10 
procent 2015), Misschien: 21 procent 
(25 procent 2015), Nee waarschijnlijk 
niet: 30 procent (28 procent 2015), 
Nee zeker niet: 22 procent (16,5 
procent 2015).

Dat er minder behoefte is om snel 
te investeren betekent niet dat 
de omzetverwachtingen voor de 
komende twaalf maanden zijn gekel-
derd. De verwachtingen wijken niet 
heel sterk af van die van vorig jaar. 
32 procent verwacht een stabiel jaar 
qua omzet (vorig jaar 30 procent), 41 
procent een lichte stijging (vorig jaar 
46 procent). Een forse stijging van de 
omzet verwacht dertien procent, net 
als in 2015. Een forse daling van de 
omzet scoort net als vorig jaar twee 
procent.

De winstverwachtingen zijn ook 
over het algemeen goed. Zo denkt 
28 procent een winst van meer dan 20 
procent van de omzet te halen, vorig 
jaar bleef dat steken op 22 procent. 
Het percentage deelnemers dat een 
winst verwacht van minder dan 20 
procent van de omzet is daarbij iets 
gedaald: van 38 procent in 2015 naar 
35 procent in de afgelopen peiling. 
Iets minder ondernemers verwachten 
ook rode cijfers: Vorig jaar verwachtte 
vijf procent in de min te raken, dat 
is nu vier procent. Minder onder-
nemers verwachten failliet te gaan 
komend jaar. 64 procent zegt dat het 
uitgesloten is dat zijn bedrijf binnen 
een jaar failliet zal gaan, vorig jaar 
was die overtuiging iets minder: 
60 procent.  bron: BC.nl

De Capelse ondernemer Pouria 
Taghavi heeft met zijn Multicopy 
The Communication Company 
de Business Succes Award 2016 
gewonnen in de categorie com-
municatieoplossingen. Een pres-
tigieuze prijs, waarmee het 
bedrijf samen met de andere 
branchewinnaars meedingt naar 
de Nationale Business Succes 
Award 2016. Daaraan is onder 
meer een prijs verbonden van 
maar liefst 100.000 euro. 

Vorig jaar won Atag deze award en 
kreeg die uit handen van oud-minister 
president Jan-Peter Balkenende. 
Taghavi: “We zijn erg trots op de 
Award omdat we op maar liefst zeven 
criteria zijn beoordeeld en als winnaar 

in de categorie communicatie uit de 
bus zijn gekomen. Dit is het bewijs 
dat we op de goede weg zijn om de 
allround communicatiepartner van het 
mkb te worden. Met het nieuwe Multi-
copy The Communication Company 
hebben we een unieke propositie 
omdat we eigentijdse communicatie 
- van digitaal tot print, van sign tot 
crossmedia - binnen het bereik van 
ook kleinere ondernemingen brengen. 
Maar natuurlijk hadden we deze Busi-
ness Succes Award nooit gewonnen 
zonder de kansen die we krijgen van 
onze opdrachtgevers. We hebben de 
smaak van succes te pakken en willen 
dat graag gebruiken voor het succes 
van onze klanten. Daar kunnen ze op 
rekenen.“
www.multicopy.nl/capelle

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen festival is een 
lokaal evenement in Prins 
Alexander waar bewoners, 
zorg- en welzijnsorganisaties, 
onderwijsinstellingen, vrij-
willigersorganisaties, politie, 
gezondheidszorg, lokale over-
heid en bedrijfsleven elkaar op 
dinsdag 11 oktober 2016 in het 
recreatiecentrum Zevenkampse 
Ring ontmoeten. 

Het festival bestaat uit twee onder-
delen: het Zakenfestival en de Maat-
schappelijke Beursvloer. Daar komen 
tussen 16.00 tot 21.00 uur vraag en 
aanbod bij elkaar. Zoals het werven 
van nieuwe klanten, diensten 
ruilen met gesloten beurs en met 

elkaar kennis over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen delen en 
vergroten.
Grote en kleine bedrijven die zich 
maatschappelijk willen inzetten, 
krijgen op het festival een beeld van 
de mogelijkheden. Maatschappelijke 
organisaties komen in contact met 
bedrijven/ondernemers en daardoor 
ontstaat er voor beiden een grotere 
naamsbekendheid. En kunnen waar-
devolle nieuwe contacten, netwerken 
en samenwerkingsverbanden worden 
ontwikkeld. Bedrijven die deel willen 
nemen aan het MVO festival zijn niet 
verplicht om MVO te implementeren 
in eigen bedrijf of instelling. Op de 
website van het evenement kunnen 
ondernemers zich aanmelden. Daar 
is meer informatie te vinden, zoals 
een actuele lijst van deelnemende 
bedrijven en instellingen.

Het evenement is een gezamenlijk 
initiatief van Businessclub Alexander, 
de Gemeente Rotterdam, Orion, Ons 
Alexander, DOCK, BuurtWerkt.nl en 
Sportfondsen. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de organisatie via 
info@mvo-festival.nl of 
Recreatiecentrum Zevenkampse Ring  
Zevenkampse Ring 301 
zevenkamp@sportfondsen.nl 
telefoon 010 - 455 28 00.
www.mvo-festival.nl

InschrIjven of meer InformatIe?
Neem contact op met Recreatiecentrum 
Zevenkampse Ring via:

Tel: 010 - 455 28 00  
E-mail: info@mvo-festival.nl
www.mvo-festival.nl

Zevenkampse Ring 301
3068 HG Rotterdam

       Volg ons op Facebook!  

samen sterk door 
één netwerk
Lokale bedrijven en maatschappelijke 
organisaties onder 1 dak

DinsDag 
11 oktober 2016

17:00 - 21:00 uur
Recreatiecentrum  

Zevenkampse Ring

Deelname 

gratis!
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Mkb: meer liquiditeit maar 
minder investeringsbereid 

Capelse ondernemer wint 
Business Succes Award

MVO Festival Prins Alexander 
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Kringloopwinkels hebben vorig 
jaar goed gedraaid. Er werden 
meer tweedehands spullen ver-
kocht en meer mensen bezoch-
ten de winkels. De omzet groei-
de gemiddeld met zeven procent 
ten opzichte van 2014. De totale 
omzet van de 193 winkels steeg 
met bijna tien procent tot 98 mil-
joen euro. 

In totaal werden vorig jaar 11,5 
miljoen klanten bediend, tegenover 
11 miljoen in het voorgaande jaar. 
Het aantal betalende klanten per 
winkel steeg met 3,3 procent.

De kringloopbedrijven boden vorig 
jaar aan naar schatting ruim 12.150 
mensen werk. Dit komt neer op een 
stijging van 4 procent. Het merendeel 
(40 procent) werkt als vrijwilliger in 
de kringloopwinkel of is iemand 
met afstand tot de arbeidsmarkt (40 
procent). De rest is werkzaam als 
reguliere kracht. Bijna de helft van 
de ongeveer 142 miljoen ingeza-
melde goederen heeft een nieuwe 
eigenaar gekregen. Daarnaast werd 
37 procent gerecycled. De kringloop-
bedrijven hebben vorig jaar ruim 20 
procent meer goederen ingezameld 
dan in 2014.

Het aantal snelgroeiende bedrij-
ven is na jarenlange daling in 2015 
met tien procent toegenomen. 
Grote bedrijven kennen gemid-
deld de grootste groei. Onder 
kleinere bedrijven bevinden zich 
echter de meeste relatief jonge 
snelgroeiende bedrijven (gazel-
len). Dat meldt CBS (Centraal 
Bureau voor de Statistiek) na 
onderzoek naar bedrijven met 
minimaal tien werknemers.

Snelgroeiende bedrijven zijn onder-
nemingen die in drie jaar tijd jaarlijks 
minimaal tien procent meer werk-
nemers hebben. In 2015 waren er 
7.460 snelgroeiende bedrijven. Door 
die toename zit het aantal snelle 
groeiers nu weer op het niveau 
van 2011. Onder uitzendbureaus en 
restaurants bevinden zich de meeste 
snelgroeiende bedrijven (395 en 
335). Verder waren er 210 software 
ontwikkelaars en 170 wegvervoer-
ders die snel groeien. Ingenieurs- en 
organisatieadviesbureaus sluiten de 
top vijf met ieder 152.
Grote bedrijven met 250 of meer werk-
nemers zijn het snelst gegroeid. Aan 
het begin van de groeiperiode in 2012 
hadden de grote snelle groeiers gemid-
deld 660 medewerkers, tegen 1.220 

in 2015. Gemiddeld nam het aantal 
medewerkers bij deze bedrijven met 
31 procent per jaar toe. Bij de middel-
grote snelle groeiers werkten in 2012 
gemiddeld 80 mensen en drie jaar 
later 145. Dit resulteert in een jaarlijks 
groeipercentage van 25 procent. Bij 
kleine snelgroeiende bedrijven stijgt 
het aantal werknemers van gemiddeld 
20 in 2012 naar 35 in 2015. Jaarlijks 
groeit het gemiddelde kleine bedrijf 
hiermee 19 procent. Gezamenlijk 
werken in 2015 bij de snelgroeiende 
bedrijven zo’n 527.000 mensen, inclu-
sief flexibele arbeidskrachten. Een van 
de redenen voor de snellere groei bij 
grote bedrijven is dat het onderzoek 
geen onderscheid maakt tussen over-
names en autonome groei. Een over-
name komt relatief vaker voor bij een 
groter bedrijf, waardoor een bedrijf dan 
vaak plotseling heel snel groeit.
Binnen de groep snelle groeiers is 
negen procent van de bedrijven een 
zogeheten gazelle. Een snelle groeier, 
niet ouder dan vijf jaar. Vorig jaar waren 
dat er 670, honderd meer dan in 2014. 
De meeste gazellen bevinden zich onder 
de kleinere bedrijven met 10 tot 50 
werkers (9,6 procent). Ook onder hen 
domineren uitzendbureaus en restau-
rants. Verder bevinden zich veel gazellen 
in de kinderopvang en het cafebedrijf.

De afgelopen maanden werd er 
op de Hollandia werf in Krimpen 
aan den IJssel hard gewerkt 
aan de bijzondere Koningin 
Maximábrug. 

Hollandia Infra produceerde en 
monteerde afgelopen juli de staal-
constructies en het bewegingswerk 
voor de verbinding over de oude Rijn 
in Alphen a/d Rijn. Hollandia Services 
is de partner voor de besturing en 
bediening. De brug wordt in opdracht 
van Hollandia aangedreven door een 
hydraulische Installatie. De Koningin 
Maximábrug is een energieneutrale 
dubbele bascule brug, gelegen over 
de Oude Rijn. De doorvaartopening 
bedraagt 14,2 meter. De kleine brug 
weegt zonder ballast ongeveer 230 
ton en de grote brug 280 ton.
Hollandia ontstond in 1928 eerst als 
dochter van de Amsterdamse Ballast 

Maatschappij. P.J. Lubbers die in 1930 
werd benoemd als statutair directeur, 
kocht op 1 december 1955 het bedrijf 
via een management buy-out. Na 
1977 kwamen overnames en fusies 
met onder andere Kloos Kinderdijk, 
Bailey Nieuw- Lekkerland en Kalmar 
Rotterdam. In 2005 werden die als 
één onderneming gehuisvest op het 
voormalig Van der Giessen-De Noord 
terrein in Krimpen aan den IJssel. In 
2008 zijn Hollandia en Zuid-Neder-
landse Staalbouw (ZNS) volledig geïn-
tegreerd en opereert het bedrijf onder 
de naam Hollandia met de hoofdvesti-
ging in Krimpen aan den IJssel. In 2010 
voerde het bedrijf een structuurwijzi-
ging door. Per 1 januari 2014 gingen 
de verschillende Business Units verder 
als zelfstandige BV’s. Hollandia is een 
alliantie van meerdere zelfstandig 
opererende bedrijfsonderdelen vanuit 
Krimpen aan den IJssel en Heiningen.

De Nederlandse economie is in het 
tweede kwartaal van dit jaar met 
0,6 procent gegroeid vergeleken 
met de eerste drie maanden van 
2016. Het is het negende kwartaal 
op rij dat de economie groeit. 

Ten opzichte van het tweede kwar-
taal van 2015 kwam de groei uit 
op 2,3 procent, meldt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) in een 
eerste berekening. Het tweede kwar-
taal van 2016 telde twee werkdagen 
meer dan dat van 2015. Gecorrigeerd 

kwam de groei dan uit op 1,8 procent. 
“De groei is vooral te danken aan de 
toenemende investeringen, uitvoer en 
consumptie”, aldus het onderzoeksbu-
reau. In het eerste kwartaal van 2016 
groeide de economie nog met 0,5 
procent ten opzichte van een kwartaal 
eerder. In heel 2015 nam de Neder-
landse economie met 1,9 procent 
toe. “De cijfers zijn zonnig. De groei is 
robuust te noemen”, stelt hoofdeco-
noom Peter Hein van Mulligen vrijdag.

bron: nu.nl/ondernemen
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Meer omzet en klanten 
kringloopwinkels

Snelgroeiers nemen weer toe

Hollandia levert Koningin 
Maximábrug op

Economie groeit verder in 
tweede kwartaal 
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Krimpen aan den IJssel

maatwerk in drukwerk

Meer informatie of 
een virtuele rondleiding?

Kijk op rhijnspoor.nl

Dichtbij metrostation  ‘Capelsebrug’ 

Voldoende parkeergelegenheid

Goede bereikbaarheid, dichtbij A16

Licht, ruim en duurzaam 

Nog 1 volledige 
kantoorvilla beschikbaar!

Diverse verdiepingen te huur.



Nederlanders zijn spaarzaam, dat is geen 
nieuws, maar de laatste jaren is er meer 
gespaard dan ooit. Er staat zo´n 340 miljard 
euro te verpieteren tegen pakweg een half 
procent rente. Dat spaarbedrag is ruim twee 
keer zo hoog als aan het begin van deze 
eeuw. Het is maar goed dat de inflatie zo laag 
is, anders werden we iedere dag een beetje 
armer, in koopkracht gemeten. 

De fiscus gaat er namelijk nog steeds van uit dat je 
gemiddeld vier procent rendement op je vermogen 
maakt, die doelstelling is tegenwoordig echter een 
hele uitdaging! Met sparen gaat dat zeker niet 
lukken, dus zouden spaarders kunnen overwegen 
een deel van hun geld te gaan beleggen. Maar hoe 
doe je dat eigenlijk het beste? En is beleggen niet 
hetzelfde als gokken? Beleggen is toch iets voor de 
lange termijn? En hoe lang is die termijn dan? Dit 
zijn nog maar enkele vragen die kunnen opkomen 
als je aan beleggen denkt. 

Hoe regel je je geldzaken?
Beleggen is een onderdeel van je financiële plan-
ning. Zeg maar: hoe regel je je geldzaken? Daar 
leer je in het algemeen opvallend weinig over 
op school. Ouders weten vaak zelf ook niet altijd 
even goed hoe je je financiële huishouding opti-
maliseert. Bovendien houdt de beleggingshorizon 
voor jongeren meestal op bij het laatst ontvangen 
zakgeld of andere verdiensten. Veel aandacht voor 
sparen, beleggen, de beste hypotheekvorm of 
pensioen is er dan nog niet. 
Als het zover is zal je dus zelf op onderzoek uit 
moeten gaan. Vaak is dat best lastig. Je kunt gaan 
zoeken op internet, alleen zie je dan voor je het 
weet door de bomen het bos niet meer. Je kunt 
naar een bank gaan en dan krijg je een bankver-
haal. Of naar een onafhankelijke adviseur, maar hoe 
vind je een goede? 

Websites voor beleggers
Je kunt je gelukkig redelijk beschermen tegen 
malafide adviseurs. Er zijn diverse registers die een 
extra waarborg geven als jouw financiële planner 
of beleggingsadviseur daar staat ingeschreven. 
Op de site van de Autoriteit Financiële Markten 
(www.afm.nl) staan de namen van geregistreerde 
bedrijven en je kunt daar veel informatie vinden 
over beleggen. Andere websites waar je terecht 
kunt zijn onder andere het Dutch Securities Institute 
(www.dsi.nl) en die van Gecertificeerde Financiële 
Planners (www.ffp.nl). Op www.weetwatjeweet.nl 
kan je je beleggingskennis testen.
Er zijn nogal wat mensen die geld zijn kwijt geraakt 
omdat ze in het verleden een verkeerde beslissing 
hebben genomen. Ze hebben teveel vertrouwen 
gehad in eigen kunnen of in hun adviseur. Of pech 
gehad, omdat de koersen op de beurs niet opliepen 
maar onderuit gingen. Zoals zo vaak lees je meer 
over gebeurtenissen die verkeerd zijn afgelopen 
dan over succes. Woekerpolissen, beursdebacles 
onbetrouwbare adviseurs en omvallende banken 
geven niet bepaald het vertrouwen dat er ergens 
een veilige plek voor je geld is. Onze eigen emoties 
werken ook niet mee bij een zorgvuldige financiële 
planning. Angst en hebzucht kunnen een uitgeba-
lanceerd financieel plan om zeep helpen! Er zijn 
echter genoeg mogelijkheden voor een gedegen 
vermogensopbouw. Ook hier kan meer inzicht 
leiden tot een veel meer afgewogen en duurzame 
beslissing over je financiële toekomst. 

“Het was zo’n aardige meneer”
Wat zou het goed zijn als er op school beter wordt 
gewezen op de risico’s die je kunt lopen met geld. 
Dan bedoel ik niet de risico’s op de beurs, maar die 
van het overschatten van je eigen kennis van finan-
ciële zaken en die van je adviseur(!). Helaas zijn er 
ook minder goed bedoelenden lieden die op je geld 
uit zijn, met aanbiedingen die te mooi zijn om waar 
te zijn. “Het was zo’n aardige meneer” vertelde een 
slachtoffer mij. Tja, oplichters zien er nu eenmaal 
meestal niet uit als boeven. Je beste wapen tegen 
dit soort lieden is een gezond wantrouwen. 

Het beste wapen: een gezond 
wantrouwen
Ouders, leraren, overheid en bonafide adviseurs 
zouden er goed aan doen hun kennis op een 
toegankelijke wijze te delen. Hoe beter consu-
menten gewapend zijn met financiële kennis, des 
te beter kunnen zij zich staande houden. 
Reageren op dit artikel?  
hans.tielkemeijer@darionwm.com

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

Meer weten over beleggen en andere finan-
ciële zaken? Vraag dan mijn boek ‘Gratis Geld 
Bestaat Niet’ aan. Dat kan door een mail met je 
adresgegevens te sturen aan hanstielkemeijer@ 
darionwm.com. Ik stuur het je gratis toe.
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Hans Tielkemeijer
Directeur Darion Wealth Management

Rivium Westlaan 17
2909 LD Capelle aan den IJssel
Telefoon 010 - 20 40 560

De Tip van Hans Tielkemeijer

Betere educatie leidt tot minder 
financiële ongelukken

Belegingsaccent



Sinds kort werken de uitzendbureaus Randstad 
en Tempo-Team samen met IJsselgemeenten 
op het Werkplein. Project Werkplein Werkt! is 
hiermee officieel van start gegaan. De inter-
cedentes van Randstad en Tempo-Team wer-
ken vier dagen per week op het Werkplein 
IJsselgemeenten om kandidaten op hun vaca-
tures te plaatsen. Hierdoor wil IJsselgemeenten 
nog sneller mensen met een uitkering naar 
werk begeleiden. 

Voordeel voor werkzoekenden
Door het uitgebreide netwerk van de beide uitzend-
bureaus kennen zij, in aanvulling op de vacatures 
van de arbeidsmakelaars van het Werkplein zelf, 
veel vacatures. Door op het Werkplein aanwezig te 
zijn leren ze ook de kandidaten beter kennen, zodat 
sneller een geschikte match gevonden wordt. Al in 
de eerste twee weken zijn zo al drie mensen aan 
een baan geholpen. 

Voordeel voor werkgevers
Het werkplein bood werkgevers al begeleiding en 
selectie van kandidaten, mogelijkheden om opleidingen 
mee te financiëren, loonkostensubsidie en de mogelijk-
heid iemand eerst met behoud van uitkering in dienst te 
nemen op een werkervaringsplaats. Nu hebben werk-
gevers ook de mogelijkheid de kandidaten (eerst) via 
een uitzendcontract aan te nemen. Dit neemt hen de 
salarisadministratie uit handen. Handig bij seizoenswerk 
of als er nog wat ‘koud watervrees’ is om bij de aantrek-
kende economie vast personeel aan te nemen.
 
Werkdagen
Van Randstad is Vera van der Meij op maandag 
en dinsdag aanwezig. Van Tempo-Team is Tahnee 
Versteeg er op woensdag en donderdag. In aanpak, 
werkwijze of werving zal geen verschil merkbaar zijn, 
omdat Randstad en Tempo Team afgesproken hebben 
één gezicht te vormen. Kijk voor meer informatie op 
www.ijsselgemeenten.nl. 

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.

De komende maanden ondergaan zowel win-
kelcentrum de Scholver als het stationsplein en 
het Pier Panderplein een volledige metamor-
fose. Het gebied krijgt een nieuwe uitstraling 
met een uitnodigende entree, een prettige 
winkelomgeving en een gezellig plein.

De inrichting van het vernieuwde Pier Panderplein is 
tot stand gekomen na co-creatie sessies met omwo-
nenden. Het resultaat is een ontmoetingsplek voor 

jong en oud in een groene omgeving, waar ook 
ruimte is voor culturele activiteiten en evenementen. 
Ook wordt er gewerkt aan andere projecten in Schol-
levaar, zoals de verkeersveiligheid op de 50 km 
wegen en de verbetering van de buitenruimte onder 
andere rondom de Zaanse Schans. Wie meer infor-
matie wil over alle projecten en werkzaamheden is 
van harte welkom in de speciale Tuinkamer in winkel-
centrum De Scholver (gevestigd in de voormalige 
dierenwinkel tegenover de bloemenwinkel).
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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

Uitzendbureaus op het Werkplein

Metamorfose De Scholver en omgeving

Van de gem
eente Capelle



De Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(waar Capelle deel van uitmaakt) timmert 
hard aan de weg. In de zomer overhandigden 
burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen, 
samen met Commissaris van de Koning Smit 
van de provincie Zuid-Holland, een investe-
ringsprogramma aan premier Rutte. Het pro-
gramma heeft als doel de economie in het 
dichtstbevolkte stuk van Nederland te ver-
nieuwen en te verduurzamen.

Het programma is opgesteld door de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag, de Economische Programma-
raad Zuidvleugel, de provincie Zuid-Holland, Holland 
Rijnland en Drechtsteden en brengt een investe-
ring met zich mee van tussen de 12 en 15 miljard 
euro over de komende tien jaar. Deze investeringen 
moeten gezamenlijk worden opgebracht door het 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en 
leveren naast de noodzakelijke vernieuwing van 
de economie uiteindelijk ook tussen de 25.000 en 

50.000 banen op in de regio waar nu al ruim 22% 
van het nationale bnp wordt verdiend.

150 projecten
Het programma ‘Investeren in vernieuwen’ bestaat 
uit 150 concrete projecten die zijn aangedragen 
door de betrokken gemeenten, de provincie, 
kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Volgens 
de OESO kan een dergelijk investeringsprogramma 
leiden tot 2 tot 4% extra economische groei. Op 
www.investeringsprogramma.nl staan alle 150 
projecten overzichtelijk bij elkaar. 

In 2015 hebben 567 mensen met een uitke-
ring werk gevonden dankzij de ondersteu-
ning van IJsselgemeenten en het Werkplein 
IJsselgemeenten. Daarmee is het doel 
voor het eerste jaar van het bestaan van 
IJsselgemeenten gehaald om 350 mensen 
met een uitkering uit Krimpen en Capelle aan 
het werk te helpen. Het gaat hierbij zowel 
om fulltime en parttime banen. 

Wethouder Sociale Zaken Eric Faassen, tevens 
bestuursvoorzitter van IJsselgemeenten, is blij met 
dit resultaat. “Het begeleiden van mensen naar 
een baan en daarmee een zelfstandig leven, vormt 
de kern van Sociale Zaken. We hebben een span-
nend jaar achter de rug. De medewerkers moesten 
aan het werk in een nieuwe organisatie en met 

nieuwe collega’s. Daarnaast veranderde er veel 
door de overgang van de Wet werk en bijstand 
naar de Participatiewet. Tot slot hebben we ook 
nog steeds last van de economische crisis. Ik ben 
er trots op dat we onder die omstandigheden dit 
doel hebben gehaald.”

IJsselgemeenten
Sinds 1 januari 2015 werken de gemeenten Capelle 
en Krimpen aan den IJssel samen op gebied van de 
uitvoering Participatiewet en Schuldhulpverlening in 
de gemeenschappelijke regeling IJssel gemeenten. 
Sinds 1 januari 2016 is ook de gemeente Zuidplas 
daarbij aangesloten. Sinds 1 januari 2013 werken 
de drie gemeenten al samen in het Werkplein 
IJsselgemeenten dat nu ook onderdeel is van IJssel-
gemeenten.

Binnenkort is het weer zover: dan wordt de 
Capelse ondernemer van het jaar bekend 
gemaakt. ‘Sneakers en Stropdassen’ is dit 
jaar het thema van de uitreiking van de 
Capelse ondernemersprijs. Het toenemende 
aantal starters en het belang van een goede 
samenwerking tussen jonge entrepreneurs 
en gevestigde ondernemers staan hierbij 
centraal. 

”Het is in onze netwerksamenleving belangrijk 
van elkaar te leren in plaats van elkaar als bedrei-
ging te zien”, aldus wethouder Faassen. “Innovatie 
is nodig om te groeien en voor groei is structuur 
nodig. Jonge en gevestigde ondernemers hebben 
elkaar dus nodig.” 

Programma en aanmelding
De Capelse ondernemersprijs vindt op woensdag 
26 oktober plaats in het Isala Thetaer. Aanvang is 
19.30 uur. Spreker tijdens het evenement is Joris 
Laponder, vicepresident Partnerships en Strategi-
sche Allianties bij Eneco. Moderator is journalist 
Frenk van der Linden, bekend van De Tijd, NCR-
Handelsblad, Nieuwe Revu. Kijk voor meer infor-
matie en aanmelding op www.capelseondernemer-
vanhetjaar.nl. Meer informatie is ook te vinden op 
Facebook.com/OndernemersprijsCapelle.

Capelse 
Ondernemer  
van het jaar

567 mensen aan het werk via  
Sociale Zaken IJsselgemeenten
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Dichtstbevolkte deel van Nederland wil miljarden 
investeren in vernieuwing



In de Duurzaamheidsfabriek wordt in 
het Leerpark in Dorecht op 5.000 m2 met 
bedrijven op een vernieuwende manier 
onderwijs gegeven. In 2013 gebouwd en 
ingericht door bedrijfsleven, onderwijs, 
overheid om te kunnen leren en werken 
aan de duurzame technologie van de 21ste 
eeuw. En aan te sluiten op de regionale 
economie en arbeidsmarkt. Deze inspi-
rerende leer- en werkomgeving leidt tot 
interessante kruisbestuivingen tussen 
bedrijven onderling en tussen bedrijven 
en onderwijs.

Bedrijven zoals Siemens, Krohne, Cablean, Verkerk 
Groep, Sublean en Valk-Welding leveren bijdra-
gen aan activiteiten in de Duurzaamheidsfabriek. 
En geven samen met het Da Vinci College prak-
tijkonderwijs aan een nieuwe generatie tech-
nici. Plannen voor duurzame technologieën wor-
den er uitgewerkt naar praktische toepassingen, 
vooral in de maritieme en energietransitie sector. 
Vakmensen kunnen zich er hun leven lang ontwik-
kelen en uitgroeien tot professionals in ‘state of the 
art’ technologieën.  Bedrijven brengen opdrachten, 
materiaal en middelen, kennis en ervaring op mari-
tiem gebied en energietechniek naar de klas en 

andere bedrijven. Studenten onderzoeken, ontwik-
kelen en maken, hierbij gecoacht door docenten en 
ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven. 
“Je ziet hier een krachtige verbinding tussen 
scholen, ondernemingen en de overheid. Samen 
zorgen we voor aantrekkelijker, actueler en ener-
gieker onderwijs. We zijn centrum voor excellent 
vakmanschap en duurzame ontwikkeling, waar 
grote en kleine bedrijven komen experimenteren. 
Maar ook bijvoorbeeld kleine producties komen 
draaien en daarvoor onze leerlingen en studenten 
inzetten“, vertelt sectordirecteur Jan Lokker van het 
Da Vinci College (rechts op de foto).
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De Duurzaamheidsfabriek

Innoveren, werken en leren in de 21ste eeuw



De Duurzaamheidsfabriek sluit aan op de regionale 
economie en de arbeidsmarkt. Zo is in Rijnmond 
en de Drechtsteden veel scheepsbouw, maritieme 
techniek en een hoogwaardige toeleveringsindu-
strie. Samen met het Scheepvaart en Transport 
College vormt het Da Vinci College het Centrum 
voor Innovatief Vakmanschap Maritieme Tech-
niek. Innovatiemanager Daan Wortel (foto derde 
v.l.n.r) op. “Veel maritieme technologie is ook 
direct toepasbaar bij technologie voor duurzame 
energie waaronder windturbines, zonne-energie 
en geothermie. Ook op dit gebied hebben deze 
regio en stad veel ambitie en zijn veel vakmensen 
nodig. Met inspiratie, innovatie, duurzaamheid en 
vakmanschap dragen wij bij aan de ontwikkeling 
van de regio Rijnmond en Drechtsteden tot een 
sterke, hightech, CO2-neutrale economie.” 

Met de praktijk achter het stuur wordt het onder-
wijs volgens Jan Lokker ook echt leuker. “Je ziet dat 
studenten gemotiveerd zijn. Echt geboeid omdat ze 
werken aan echte producten. Studenten komen hier 
zelf met oplossingen.”

Fieldlab Smart Industry
Het vernieuwende concept van het onderwijs blijft in 
haar piepjonge bestaan niet onopgemerkt. De Duur-
zaamheidsfabriek krijgt steeds meer opdrachten, 
groeit in studentenaantallen en bedrijfsactiviteiten. 
“Zo zijn studenten in september hier voor bedrijfsop-
drachten met elf nieuwe projecten gestart”, vertelt 
Niels Jalving, docent op het Da Vinci College en 
programma-ontwikkelaar voor verbindingen van 
bedrijfsleven met het onderwijs (foto eerste links). 
De Duurzaamheidsfabriek werd winnaar van de 
Nederlandse finale Europese Awards (EEPA) voor 
Ondernemerschapsbevordering 2015 en werd afge-
lopen juni ook een Fieldlab Smart Industry. Field-

labs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en 
kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplos-
singen toegankelijk maken, mensen die leren toe 
te passen, testen en implementeren.  Als Fieldlab 
onplooit de Duurzaamheidsfabriek zich verder met 
cross sectorale innovaties voor het mkb. Meester: 
Ren Meester, directeur Duurzaamheidsfabriek (foto 
tweede links): “Je ziet dat we door een combinatie 
van sectoren en technologie hier alle crossovers 
kunnen maken, maar ook toepassingen in bredere 
gebieden en disciplines. Want in de techniek blijf je 
niet in een hokje zitten. Innoveren, leren en werken 
is belangrijk. Daarmee tillen we onderwijs en het 
bedrijfsleven in de regio naar een hoger plan. Dat 
fieldlab gaat echt helpen een boost te geven aan de 
toegepaste innovatie van bedrijven in dit gebied.”
Er is een speciaal innovatielab in de Duurzaam-

heidsfabriek. Met onder andere 3D-printers en 
een lasersnijder. Het biedt techniekworkshops aan 
primair en voortgezet onderwijs, innovatieprojecten 
van bedrijven met studenten en maakt prototyping 
voor bedrijven en studenten mogelijk. Zo hebben 
studenten van Da Vinci College en Hogeschool 
Rotterdam samen een prototype van een valpreven-
tiesysteem ontwikkeld, in opdracht van de Verkerk 
Groep, die dat nu op de markt brengt. 

Rein Meester: “We zijn er trots op dat door onze 
manier van werken mbo en hbo studenten een 
beroepswaarde krijgen en je de werknemers van 
de toekomst levert. Techniek promoten. Waar dat 
toe leidt, kan je hier mooi zien.” 

www.duurzaamheidsfabriek.nl
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Cruisen was nog nooit zo populair. Steeds meer 
mensen kiezen voor een all inclusive vakantie aan 
boord van een groot cruiseschip. Waarom kiezen 
mensen ervoor om een cruisevakantie te boe-
ken? Misschien is het de ultieme manier om aan 
de werkelijkheid te ontsnappen. Aan boord is er 
namelijk geen werkelijkheid, je bent even verwij-
derd van al het nieuws. 

Wanneer ik zo’n giga cruiseschip in de haven zie liggen 
probeer ik mij voor te stellen wat er allemaal komt kijken 
om zo’n schip als bedrijf te runnen. En tegelijk hoe het 
is om aan boord mee te varen. Als gast bevind je je in 
een cocon waarin je veilig bent opgeborgen. Waar het 
leven alleen bestaat uit je druk maken over welk jurkje 
of pantalon je aandoet bij het diner. Of je gaat naar de 
buffetbar waar het niet uitmaakt wat je aanhebt. Aan 
boord kun je winkelen tot je erbij neervalt, je kunt alle 
vormen van vermaak opzoeken, gokken in het casino, top 
entertainment bezoeken, ja, zelfs in een heus park een 
boek lezen. Om maar te zwijgen van de superglijbanen 
in het zwemparadijs. 

Het aantal bemanningsleden komt bijna overeen met het 
aantal gasten aan boord. Iedere gast heeft zo zijn ‘eigen 
bediende’. Het geheel heeft de omvang van een kleine 
stad met vergelijkbare infrastructurele en logistieke 
uitdagingen. Om zo’n droomwereld in stand te houden 
moet er op de achtergrond heel hard worden gewerkt. 
Om de hoge graad aan luxe te kunnen waarborgen staan 
er dag en nacht mensen klaar die je als gast niet ziet 
maar die in een soort van parallel universum aanwezig 
zijn om het de gast naar de zin te maken. Zoals dat ook 
geldt in tophotels waar de bedienden een eigen gangen-
stelsel hebben en nooit ongewenst in beeld komen. 
Door de toenemende welvaart kunnen steeds meer 
mensen zich een cruise veroorloven. Zij worden in 

luxe vervoerd naar de 
mooiste wereldsteden 
en kunnen zich onder-
tussen tegoed doen 
aan eten en drinken in 
een van de vele restau-
rants aan boord die 
dag en nacht geopend 
zijn. Zich verplaatsen 
doen ze uitsluitend per 
vliegtuig, taxi of een 
ander vervoermiddel 
waarbij ze zelf in ieder 
geval geen inspanning 
hoeven te leveren. 
Wat betekent een dergelijke manier van reizen eigen-
lijk voor de ecologische voetafdruk? Die geeft het getal  
weer van hoeveel biologisch productieve grond- en 
wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep per jaar 
gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven 
en zijn afvalproductie te kunnen verwerken. Voor een 
dergelijk schip is die voetafdruk per passagier per jaar 
vergelijkbaar met de afmeting van een voetbalveld. En 
dat is ook wel te bedenken wanneer we zien hoeveel 
energie en hoeveel zoet water er nodig is om bijvoor-
beeld een park te onderhouden aan boord van een schip. 
Maar ik matig me ten onrechte een oordeel aan. Per 
slot van rekening ben ik per vliegtuig naar Grieken-
land gegaan om daar per auto een rondreis te maken 
waarbij we overnachtten in luxehotels met zwembad. 
De conclusie is dat we allemaal zo af en toe willen 
ontsnappen aan de werkelijkheid en ons onderdom-
pelen in luxe zonder na te denken over de ecologische 
voetafdruk. De een wat meer dan de ander, maar voor 
iedereen geldt dat even geen nieuws goed nieuws is. 

Peter Meulendijk, secretaris ENC

IJBM 22

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

Onderwijs en het ENC
De bal rolt weer voor veel sportteams, maar ook voor u als beslisser in het bedrijfsleven. Om in sporttermen te 
blijven, hoe gaan we om met de opstelling en het transferbeleid, en hoe trainen we het team? Kortom, hoe kijken 
we naar personeel en dan niet alleen wat betreft inzet, beloning of vacatures, maar vooral ook naar de persoonlijke 
ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers is voor de kwaliteit van uw organisatie en uw product 
of dienstverlening noodzakelijk. Goed functioneren wordt bepaald door de mate van betrokkenheid, de omstandig-
heden en vooral door deskundigheid. En deskundig word je door zelf te doen en te ervaren. Op basis van organi-
satie doelstellingen en persoonlijke doelstellingen wordt een persoonlijk ontwikkelingstraject bepaald en wordt met 
learning-on-the-job, training, onderwijs etc. daar invulling aan gegeven.
 
Onderwijs is uiteraard ook een zeer belangrijke factor voor studenten/scholieren die ieder jaar rond deze tijd weer 
de arbeidsmarkt op komen. Kennis is bij deze mensen na een gedegen opleiding wel aanwezig, maar begrijpelijker-
wijs ontbreekt het hen aan ervaring. Betekent dit dat er geen aansluiting is tussen hetgeen het bedrijfsleven zoekt 
en het product dat het onderwijs te bieden heeft? Nee is mijn stellige mening.
 
Door allerlei hybride onderwijsvormen en leerwerktrajecten komen starters op de arbeidsmarkt zeker niet onvoor-
bereid aan boord. Het vraagt wel de nodige inspanning om de aansluiting in de praktijk te maken. Kennis en  ervaring 
met alternatieve, innovatieve onderwijsvormen krijgt het bedrijfsleven door zich meer open te stellen voor zelf deel 
te nemen aan in de studiefase voorafgaand aan de arbeidsparticipatie. Dat is niet alleen in het belang van het 
bedrijfsleven, maar zeker ook in het belang van de student/leerling. Want hij/zij moet wel de gelegenheid krijgen 
om tijdens de studie de leerstof in de praktijk toe te passen. Laten de leden van het ENC daarin het voorbeeld geven. 
In ieders belang. Dan kunnen we bal weer eens goed laten rollen.

Gert Abma, voorzitter ENC

Werken aan varende droomwereld

Econom
isch Netw

erk Capelle



Op woensdag 28 september organiseert LINT notarissen va 16.30 tot 19 
uur het seminar ‘De Nieuwe Notaris’ in het Isala Theater. Het notariskan-
toor gaat naar een nieuwe fase met nieuw elan. LINT notarissen wil voor-
trekker zijn van een digitaal notariaat dat uitgebreid aan de orde komt. 

Mr. Simon de Stigter was 25 jaar notaris in Capelle aan den IJssel. Hij kondigt zijn 
bedrijfsopvolger mr. Bas Zwaveling aan. De Stigter neemt afscheid wegens pensione-
ring, na eervol ontslag, met een presentatie over ‘Het notariaat de afgelopen 25 jaar’. 

Zwaveling presenteert ‘De digitalisering in het notariaat’
”Begin 2013 passeerde ik de 20.000ste notariële akte in Capelle aan den IJssel. De 
afgelopen 25 jaar was ik met plezier vertrouwenspersoon en voelde ik mij vooral 
‘juridisch huisarts’. Ik heb alle vertrouwen dat mijn opvolger ook met behulp van 
online middelen, dit gaat continueren”, aldus notaris mr. Simon de Stigter. 

”Onze LINT notarissen helpen mensen en bedrijven op belangrijke en spannende 
momenten. Voor gebruikers en de huidige notaris is internet een enorme uitkomst. 
Door een betere voorbereiding in een vertrouwde eigen omgeving, worden tijd 
en kosten bespaard en heeft men meer tijd voor de echte belangrijke adviezen”, 
volgens mr. Leo van Veen, voorzitter van LINT notarissen.

LINT Notarissen
In 2014 heeft De Stigter Notariaat zich bij LINT notarissen gevoegd. De kracht van 
het vernieuwde kantoor is de persoonlijke vertrouwensband met de cliënten. LINT 
notarissen beschikt over zes vestigingen in de regio. In een steeds ingewikkelder 
en digitaal wordende samenleving zijn zij op een moderne manier ieder van 
dienst met adviezen en diensten op het gebied van familierecht, zoals testament, 
samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, estate planning en afwikkeling 
van nalatenschappen. Ook verzorgen zij de advisering van ondernemingen, zoals 
oprichting van BV of NV, en begeleiding van fusie, splitsing en aandelenover-
dracht. En tevens het oprichten en verzorgen van statuten voor verenigingen en 
stichtingen. Verder helpen zij ook bij aankoop en tenaamstelling van een huis of 
bedrijfspand en vestiging van de hypotheek. 

mr. Simon de Stigtermr. Leo van Veen mr. Bas Zwaveling
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28 september 2016
ISALA THEATER CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PROGRAMMA

16.30  Ontvangst

17.00 Welkom door Leo van Veen (vz. Maatschap) 

17.10  ”Het notariaat de afgelopen 25 jaar”  
Simon de Stigter 

17.20 ”Digitalisering in het notariaat” Bas Zwaveling 

17.30 Discussie Leo van Veen

17.50  Samenvatting, vragen en dankwoord  
Leo van Veen

18.00 Receptie en Netwerkborrel

19.00 Einde 

AANMELDEN

Capelle@lintnotarissen.nl

”De Nieuwe Notaris” 
De Digitale Notaris - Online erfenis - Het Levenstestament

Tevens afscheidsreceptie Simon de Stigter 

Kanaalweg 3-7, 2903 LR  
Capelle aan den IJssel
T 010-44 222 33
 I  www.lintnotarissen.nl 

mr. Leo van Veen mr. Simon de Stigter mr. Bas Zwaveling
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Seminar ‘De Nieuwe Notaris’ in Isala Theater

Meer informatie:
LINT Notarissen, mr. S.W. (Simon) de Stigter, s.destigter@lintnotarissen.nl 
Kanaalweg 3-7, 2903 LR Capelle aan den IJssel
010 - 44 222 33, 06 532 460 06
www.lintnotarissen.nl



“Martijn Vroom is een tikkeltje streng”, zo lezen wij in 
de regionale bijlage van het AD van 2 juli 2016, waarin 
zijn eerste maanden als burgemeester worden belicht. 
Die strengheid richt zich onder andere op de wijze van 
communiceren van raadsleden. De burgervader zou vaker 
in de krant lezen wat partijen ergens van vinden, dan dat 
hij zulks in de raadszaal verneemt. Dat deugt natuurlijk 
van geen kant. Ik ben het dan ook roerend met hem eens 
(zij het dat hij deze hartenkreet zelf ook in de krant doet, 
maar dat terzijde). En inderdaad, in de lokale pers hebben 
de verschillende politieke partijen van Krimpen aan den 
IJssel, in maart en april van dit jaar, de staat opgemaakt 
van twee jaar politiek bedrijven na de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2014. Uiteraard vindt iedere partij dat zij het 
prima gedaan heeft. Maar dat is geen nieuws, belang-
wekkender is wat ze de volgende periode van twee jaar 
denken te gaan doen. Dat levert een aardig aantal goede 
voornemens op.

Plannen
Een paar voorbeelden:
-  Zo gaat de SGP de buurtpreventie uitbreiden en ‘inves-

teren in mensen’, wat een vondst! Benieuwd naar wat 
onder dat investeren verstaan wordt en vooral naar waar 
de heren in concreto dan aan denken.

-  De CU gaat zich richten op hernieuwde aandacht voor het 
dorpscentrum, en gaat daartoe de ‘winkelleegstand nu 
eens écht oppakken’. Is de CU er überhaupt mee bekend 
dat er in Krimpen al een project loopt (De Winkelstraat) 
dat zich met deze materie bezighoudt? Of zouden ze deze 
discussie soms willen verlevendigen met ideeën over 
bijvoorbeeld de zondagopenstelling?

-  Het ooit strijdbare Leefbaar Krimpen gaat zich braaf 
inzetten voor jeugd en evenementen, en pakt de 
komende twee jaar de ‘overlast van hondenuitwerp-
selen’ aan. Jawel! Zie de foto’s met hun wethouder al in 
de lokale blaadjes.

Vreemd toch dat deze beleidsvoornemens niet als zodanig 
in de verkiezingsprospecten van deze partijen staan. 
Zouden inwoners anders gestemd hebben wanneer dat 
wel het geval geweest was? Partijen als VVD en D66 
tenslotte gaan ‘open, optimistisch, niet passief en vooruit 
denkend’ de toekomst tegemoet, denken daarbij ook aan 
de werkgelegenheid in Krimpen en noemen zelfs nadruk-
kelijk aandacht voor het lokale ondernemersklimaat. Maar 
wat ze allemaal gemeen hebben is dat de voornemens 
schitteren door vaagheid en er op geen enkele wijze 
aangegeven wordt hoe en wat er gedaan gaat worden. 
Wat een treurnis.

Gemeenten
Vroom wil het woord burger niet meer horen, hij is er een 
warm voorstander van om alleen nog maar te spreken 
van inwoners. Ook daar kan ik wel begrip voor opbrengen. 
Burger klinkt zo stijf en juridisch en het woord zou ‘onnodig 
afstand’ scheppen. Ik wil er hier voor pleiten om het dan 
ook niet meer te hebben over ‘de gemeente’. Dat (hier 
niet bedoeld als kerkgemeenschap) is een bestuurlijke 
eenheid en als zodanig in juridische zin niet anders dan 
een contractspartij. Kreten als ‘de gemeente wil’, ‘de 
gemeente vindt’, ‘de gemeente stelt’, ‘van de gemeente 
mag niet… etc.’ moeten we dus maar afschaffen. Laten we 
het voortaan gewoon hebben over welke ambtenaar het 
gaat, niet als persoon maar in zijn/haar hoedanigheid van 
vertegenwoordiger van de plaatselijke overheid. Dat zou 
een stuk minder afstandelijk zijn.

Tenslotte, er had van alles mis kunnen gaan in die (werk)
week dat de Algerabrug gesloten was, maar er zijn geen 
noemenswaardige incidenten te melden. Groot compliment 
dus voor de… eh, gemeente. Nu het EMK-terrein nog…

Huub Gardien
Uw reactie naar info@okkrimpen.nl

IJBM 24

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

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

Zijn ook de scholen voor u weer begonnen?
Na een, naar ik hoop voor u, plezierige vakantieperiode, is het normale leventje weer begonnen. De gebruikelijke 
ritmes komen snel terug evenals de oude routines. Een prettige cadans, maar als bedrijf en onderwijsinstelling 
is het zaak dat je voortdurend blijft inspelen op de veranderende markt. De digitalisering en robotisering neemt 
een enorme vlucht en wat nu nieuw is, is morgen alweer achterhaald. Voor u als ondernemer is het lastig om bij 
te blijven en telkens opnieuw te investeren in de nieuwste ontwikkelingen. Daarbij moet u zichzelf regelmatig de 
vraag stellen “Welke toepassing is voor mij van belang?” Daarnaast wordt u geacht rekening te houden met het 
maatschappelijk verantwoorde aspect en een zo beperkt mogelijke belasting van het milieu.

Maar, als u dan helemaal up-to-date bent met de nieuwste machines en de laatste software, zijn er dan school-
verlaters die voldoende zijn opgeleid om dit alles te bedienen? Mijn eerste gedachte is dat de huidige gene-
ratie op de arbeidsmarkt, is opgegroeid met deze technieken en ze deze veranderingen zich, zonder al teveel 
problemen, eigen kunnen maken. Is het onderwijs ook voldoende ingespeeld op deze veranderingen? Natuurlijk 
wordt er al veel gewerkt met smartboards, heeft de ene school een nog mooiere 3D-printer dan de andere, enzo-
voorts. Daar zal het niet aan liggen. Waarom wordt er dan steeds gezegd dat het onderwijs ‘niet goed aansluit’ 
op het bedrijfsleven? Ik denk dat dit komt doordat we niet genoeg op de hoogte zijn van elkaars activiteiten. Het 
zou toch geweldig zijn als we de praktijk van het bedrijfsleven kunnen integreren in de scholen. De docent op 
excursie naar het bedrijf en de ondernemer een paar uurtjes terug in de schoolbanken, met als doelstelling prak-
tijkopdrachten te ontwikkelen die de leerling dichter bij het bedrijfsleven brengt en op die manier nóg beter voor-
bereid is om een bewuste keuze voor een vervolgopleiding te maken. 

Henk-Jan Collignon, Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel 

Column Huub Gardien
Burgers en zo…

ondernemerskring
krimpen aan den ijssel

VERGROOT UW NETWERK
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Op vrijdag 24 juni was het eindelijk mooi 
weer in Nederland; een uitgelezen moment 
om de Hollandse Nieuwe te proeven. Leden 
van de Ondernemerskring Krimpen aan den 
IJssel kwamen die dag naar restaurant De 
Schelvenaer voor de jaarlijkse Haringparty.

Inmiddels is de Haringparty een traditie en het 
bestuur van de Ondernemerskring probeert elk 
jaar een leuk programma samen te stellen. Dit jaar 
had de OK Krimpen Leo Hille uitgenodigd. Leo Hille 
(Translion) is de ondernemer van het jaar 2015 van 
Capelle aan den IJssel en zeer nauw betrokken bij 
het opzetten van een Bedrijven Investerings Zone 
(BIZ0) in Capelle West. Omdat er in Krimpen aan 
den IJssel ook nagedacht wordt over het oprichten 
van een BIZ is het goed de aanwezige onderne-
mers te informeren over de mogelijkheden. Leo 
Hille gaf ons in zijn lezing inzicht in de wijze waarop 
in Capelle West te werk is gegaan. Enthousiast gaf 
de ondernemer aan welke voordelen een BIZ heeft 
ten opzichte van de huidige structuur. 

Meer eigen baas
Doordat de BIZ zelf de beschikking heeft over 
gelden, kunnen deelnemers ook zelf beslissen over 
de uitgaven hiervan. Die gelden worden gegene-
reerd met de bijdrage waarmee de WOZ beperkt 
omhoog gaat. Daar tegenover staat dat BIZ zaken 
als groenvoorziening, bewaking, glasvezel, infra-
structuur, parkeerbeleid, afval, energie en orga-
niseren van gezamenlijke inkoop zelf regelt. Dit 
alles met als doel de invloed van ondernemers, 
de leefbaarheid, werkomgeving, aantrekkelijkheid 
en uitstraling van het bedrijventerrein te vergroten 
en door slim in te kopen ook nog besparingen te 
regelen die hoger zijn dan die bijdrage.

Deel uitmaken van een kerngroep?
Dat betekent wel dat er een aantal ondernemers 
(kerngroep) de handen ineen moet slaan en een 

plan moet schrijven, dit moet bespreken met de 
gemeente en vervolgens het traject ingaan om 
de BIZ te kunnen realiseren. De ondernemerskring 
(OKK) heeft aangegeven dat zij positief is over een 
BIZ en dat zij de kerngroep zullen ondersteunen en 
faciliteren. Ondernemers die interesse hebben om 
in deze kerngroep plaats te nemen kunnen zich via 
info@okkrimpen.nl melden.

Na de inspirerende presentatie kon de nieuwe 
haring uitgebreid getest worden op het buitenterras 
van De Schelvenaer. De leden gingen met elkaar 
in gesprek over de (on)mogelijkheden van een BIZ, 
over het weer en Brexit. De middag werd muzikaal 
omlijst door het trio Naar de haaien.

Volgend jaar zal er opnieuw een Haringparty zijn 
in Krimpen, het mooie weer is inmiddels besteld.

Sinds afgelopen 16 augustus staan de post-
bussen van Krimpen aan den IJssel aan de 
Hoofdstraat in Krimpen aan den Lek. Niet 
logisch zou u zeggen, maar het is wel zo. 
Nadat eerst de postbussen door het sluiten 
van de Jumbo zoek waren, zijn ze nu hele-
maal onze gemeente uit.

PostNL heeft de postbushouders (ruim 200 stuks) 
op 12 augustus laten weten dat ze op 16 augustus 
werden verhuisd. Een enorme verrassing voor 
iedereen en voor velen zelfs te laat. Het was 
immers vakantieperiode en niet iedereen komt 
dagelijks bij de postbus. Deze actie van PostNL 
wordt niet gewaardeerd en daarom zijn zowel de 

gemeente Krimpen aan den IJssel - wethouder 
Marco Oosterwijk , de OKK en de Facebook actie-
groep ‘Red de Postbus in Krimpen’ in gesprek 
gegaan met PostNL. We zijn van mening dat de 
postbussen in onze gemeente moeten blijven en 
dat de voorzieningen voor ondernemers en andere 
belanghebbenden gewoon weer terug moeten 
naar het oude niveau. 

Ideeën voor andere locaties
PostNL heeft huiswerk meegenomen en we zijn 
in afwachting van de bevindingen. Ondertussen 
hebben we met zijn allen al diverse mogelijke loca-
ties klaar liggen om de postbussen te huisvesten. 
Wordt vervolgd. 

Ernst Jan van Niedek
Intentum/Werkplekaanpassingen
06 144 72 333
www.facebook.com/reddepostbusinkrimpen
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Zomerse Haringparty bij OK Krimpen
Leo Hille van Translion gastspreker over BIZ

Red de postbus in Krimpen



Een gemêleerd gezelschap van verladers, 
vervoerders, toeleveranciers (mensen, mid-
delen en systemen), zakelijke dienstverle-
ners en overheden. Dat waren de ingredi-
enten op dinsdag 14 juni 2016 tijdens de 
ENC Masterclass. Op de menukaart stond 
‘Logistieke efficiency: van kinderschoenen 
tot best-in-class’.

In de workshop gingen de handen uit de mouwen 
en discussiëerden de deelnemers over het verbe-
teren van de logistiek in relatie tot een betere 
bereikbaarheid van de regio. Belangrijkste conclusie 
van de masterclass: als je echt stappen wilt zetten, 
is en blijft een brede samenwerking het tover-
woord! 

Inzicht in efficiencycase
In de workshop, die werd begeleid door logis-
tiek makelaar Erwin Faber en Niels van Geffen 
van De Verkeersonderneming, kregen de deelne-
mers inzicht in welke effi ciëncyfase hun operatie 
zich bevindt. Staat de logistiek nog in de kinder-
schoenen of is er sprake van best-in-class? Welke 
koers wordt er überhaupt gevaren? Welke onder-
delen functioneren goed en welke behoeven 
verbetering? Daarna gingen de deelnemers volgens 
het principe van co-creatie op zoek naar passende 
verbetermaatregelen en bepaalden wat er nodig is 
om deze daadwerkelijk te realiseren. Kortom, een 

hand-uit-de-mouwen-sessie, waarbij de deelne-
mers volop inspiratie hebben opgedaan voor het 
opstarten van concrete effi ciencyslagen.

Praktijkcase groen werk
Een ander onderwerp dat aan de orde kwam, betrof 
een praktijkcase over de werkzaamheden in de 
groenvoorzieningen en afvalverwerking vanuit het 
oogpunt van logistiek, transport en milieu door de 
Reijm Groep uit Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze 
organisatie is door Ecostars gecertifi ceerd voor hun 
beleid en uitvoering op het vlak van duurzaamheid, 
waaronder het verminderen van brandstofgebruik 
en uitstoot. 
De workshop werd afgesloten door het delen 
van de ideeën die de verschillende groepen 
tijdens de brainstorm hadden geformuleerd. Voor-
beelden hiervan zijn het opzetten van een logistiek 
ontkoppelpunt om daarmee goederenstromen te 
bundelen, het inzetten van ICT-tools om slimmer te 
plannen en gegevens te delen, het meer gebruik 
maken van de 24-uurseconomie om de doorstro-
ming te verbeteren en het stimuleren van samen-
werking door ondernemers(verenigingen) en over-
heid (zie kader). 

De deelnemers en organisatie kijken terug op een 
nuttige en aangename Masterclass, waarin maar 
weer eens is bevestigd: alleen ga je sneller, samen 
kom je verder!

Masterclass Logistieke efficiency
Toverwoord is samenwerking 

Prestatiebeloning 
voor logistieke 
spitsmijdingen
Een goed initiatief voor het stimuleren van 
samenwerking door de overheid is het logistieke 
deel van het programma Beter Benutten van De 
Verkeersonderneming. Vanuit dit programma 
ondersteunt De Verkeersonderneming bedrijven 
in de regio Rotterdam die hun logistiek opti-
maliseren. Indien deze optimalisatie ook leidt 
tot minder vrachtwagens/bestelbussen (van 
henzelf, vervoerders, toeleveranciers en/of 
klanten) in de spits (de zogenaamde spitsmij-
dingen), kunnen deze bedrijven hiervoor een 
cofi nanciering ontvangen van maximaal 4.000 
euro voor vrachtwagens en 2.000 euro voor 
bestelauto’s per structurele spitsmijding. Tevens 
kan ondersteuning plaatsvinden in de vorm van 
het inzetten van een expert wanneer de oplos-
sing (verminderen, verschuiven, verplaatsen of 
verwisselen) nog niet duidelijk is. Ook biedt de 
Marktplaats voor Logistiek toegang tot diverse 
specialistische producten en diensten. Mogelijke 
logistieke projecten zijn bijvoorbeeld invoering 
van een transportplanningsysteem, optimali-
satie toeleveranciers en modal shift.

Interesse? Neem contact op met logis-
tiek makelaar Erwin Faber via erwin.faber@
verkeers onderneming.nl of kijk ook eens op 
www.marktplaatsvoorlogistiek.nl.
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Op 1 januari 2014 is de Wet vermindering 
afdracht loonbelasting en premie voor de 
volksverzekeringen (WVA) voor het onder-
wijsdeel afgeschaft. De afschaffing van de 
WVA maakt onderdeel uit van het regeerak-
koord en is opgenomen in het Belastingplan 
2014. Voor deze wet is een nieuwe sub-
sidieregeling in de plaats gekomen, de 
Subsidieregeling praktijkleren.

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleer-
plaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen 
leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers 
die een beroepsopleiding volgen zich beter voorbe-
reiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers 
beschikken over beter opgeleid personeel. De Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert 

de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo 
eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever.

Voorwaarden
Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie,moet 
u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze 
kunnen verschillen per onderwijscategorie: de 
subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten 
die een werkgever maakt voor de begeleiding van 
een leerling, deelnemer of student. 
De subsidieregeling richt zich vooral op:

-  kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie 
jeugdwerkloosheid een groot probleem is;

-  studenten die een opleiding volgen in sectoren 
waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd 
personeel;

-  wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is 
voor de Nederlandse kenniseconomie.

De regeling is bestemd voor bedrijven. In de subsi-
dieregeling wordt onder werkgever verstaan: het 
bedrijf of de organisatie die de praktijkleerplaats of 
werkleerplaats verzorgt.
Bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder oplei-
dingsbedrijven en instellingen die een praktijk-
leerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan 
leerlingen, studenten of deelnemers in diverse 
onderwijssectoren, kunnen subsidie aanvragen.
Het aanvragen van de subsidie dient u volledig 
online te doen via www.rvo.nl, van belang is dat 
u tijdig een zogenaamd Herkennigsmiddel hebt 
aangevraagd.

Volgend jaar er op tijd bij
Voor dit jaar is de termijn om subsidie aan te vragen 
bij het ter perse gaan van dit blad reeds verstreken. 
Des te meer reden om er voor te zorgen dat u er 
volgend jaar (wel) op tijd bij bent.

Budget
Tot 2019 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW) jaarlijks 205 miljoen euro 
subsidie beschikbaar. De verdeling van het budget 
over de vier onderwijscategorieën is als volgt:

categorie                  bedrag

vmbo 1,4 miljoen euro
mbo 188,9 miljoen euro
hbo 8 miljoen euro
promovendi/toio’s 6,7 miljoen euro

Verdeling subsidiebedrag
Het OCW verdeelt het beschikbare subsidiebudget 
per onderwijscategorie evenredig over de inge-
diende aanvragen in die categorie. Het maximum is 
2.700 euro per gerealiseerde praktijk- of werkleer-
plaats. De regeling werkt niet volgens het principe 
‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Wacht niet 
tot het laatste moment met de aanvraag, maar doe 
dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding.
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Subsidieregeling 
praktijkleren

René Verbruggen 
Daamen & van Sluis

Telefoon 010 458 11 44
www.daasluis.nl

Financieel Accent



Op zaterdag 3 september stonden de deu-
ren van negen Krimpense bedrijven open om 
basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 kennis 
te laten maken met de (maritieme) maakin-
dustrie. Voor de zomervakantie konden leer-
lingen van verschillende scholen in Capelle en 
Krimpen aan den IJssel door gastlessen al ken-
nis maken met techniek.

Deelnemende bedrijven
Vooraf waren er al meer dan 80 kaartjes gereserveerd 
voor bezoekjes aan Hollandia, Alewijnse, Bemach, 
Gebr. Buijs scheepsbouw BV, ThyssenKrupp, Ternet, 
Van Dulst, Zwijnenburg en IHC. Op de bedrijvenmarkt 
konden de leerlingen kennis maken met het IJsselcol-
lege, het Comenius, de DCMR en het lokale bedrijfs-
leven. In totaal zijn er meer dan 130 kaartjes uitge-
geven.

Technobiel
Op de bedrijvenmarkt stond ook de Technobiel. De 
Technobiel is een mobiele experimenteerruimte 
waarin je verschillende manieren van techniek kunt 
proeven. Op twee verdiepingen konden jongeren van 
alles onderzoeken. In de Technobiel gingen de leer-
lingen enthousiast aan de slag met robot Meccanoid. 
Ook het laten vliegen van vliegtuigjes door er met 
licht op te schijnen leverde enthousiaste reacties op. 
Verder kon er kennis gemaakt worden met de laatste 
technieken, zoals Augmented Reality (AR). 

Samenwerking
Het succes van deze dag is mede mogelijk gemaakt 
door de deelnemende bedrijven, gemeenten Capelle 
en Krimpen aan den IJssel, LBP|Sight, Ondernemers-
kring Krimpen aan den IJssel en door een subsidie van 
de Stichting Promotie TechniekTalent.
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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

Doe mee aan nacht van de nacht!

Kennis maken met (maritieme) maakindustrie

Op zaterdag 29 oktober 2013 vindt het jaar-
lijks terugkerende evenement ‘Nacht van de 
nacht’ plaats. Tijdens deze nacht wordt aan-
dacht gevraagd voor het belang van een don-
kere nacht. Gemeente Krimpen aan den IJssel 
doet al een aantal jaar mee door zoveel moge-
lijk verlichting uit te schakelen.

Doe als laatste het licht uit!
In veel kantoren en winkels schijnt ‘s nachts nog 
licht terwijl er niemand aanwezig is.  Het onnodig 
aanlaten van de verlichting veroorzaakt niet alleen 
veel lichtvervuiling maar kost ook nog eens veel 
geld. Op basis van een schatting van ECN, het nati-
onale instituut voor energie-innovatie, blijkt dat in 
kantoren en winkels 536 miljoen kWh elektriciteit kan 
worden bespaard door het uitschakelen van onnodige 
verlichting buiten bedrijfstijd. De aanpak van onno-

dige verlichting in kantoren en winkels levert dus 
een energiebesparing op ter grootte van het verbruik 
van 150.000 huishoudens! Doe dus gewoon het licht 
uit als u als laatste het kantoor of uw bedrijf verlaat. 
Wij vragen u hier specifiek op te letten op zaterdag 
26 oktober 2013. Nog mooier zou het zijn als u er toe 
overgaat om uw verlichting structureel in de nacht 
uit te schakelen als dat mogelijk is in uw situatie. 

Uw klanten slapen ‘s nachts
Een andere belangrijke bron van lichtvervuiling is de 
reclameverlichting. Grote lichtgevende borden aan de 
gevel en reclamezuilen langs snelwegen veroorzaken 
veel ongemak voor mens en dier. Zet uw reclamever-
lichting dan ook uit op momenten dat uw reclame 
toch niet wordt gezien, bijvoorbeeld middernacht. 

Ook uw klanten slapen ‘s nachts.

Van de gem
eente Krim

pen



Op 21 juni organiseerde de gemeente 
Krimpen aan den IJssel in samenwerking 
met een aantal enthousiaste onderne-
mers een ondernemerscafé met als thema 
‘Slimmer ondernemen en praktisch bespa-
ren’. Een aantal ondernemers gaf concrete 
tips op het gebied van zonne-energie en 
andere energiebesparende maatregelen. Het 
verduurzamen van uw eigen bedrijf levert 
een bijdrage aan een positief imago, maar 
draagt ook bij een kostenreductie. 

Gluren bij de buren: 
ondernemer Wim van Dulst
Een concrete activiteit die we naar aanleiding 
van deze bijeenkomst gaan organiseren is ‘gluren 
bij de buren’. Ondernemer Wim van Dulst heet 
u op 11 oktober van 16.30-18.30 uur van harte 
welkom in zijn bedrijf van Dulst Techniek bv, Van 
Utrechtweg 18, 2921 LN Krimpen a/d IJssel. U kunt 
in de praktijk zien wat deze ondernemer gedaan 
heeft om zijn energiekosten te reduceren. Daar-
naast is er een korte presentatie over landelijke 
subsidiemogelijkheden voor ondernemers en 
geeft een expert toelichting over quickwins die u 
als ondernemer kunt oppakken op het gebied van 

energie, bedrijfsprocessen en afval. Bent u geïnte-
resseerd in deze activiteit? Meldt u zich dan aan via 
www.krimpenaandenijssel.nl/ondernemerscafe.

Stormpolder Energie 
Er is een ondernemersgroep gevormd met een 
aantal enthousiaste ondernemers die graag aan 
de slag gaan met Stormpolder Energie. Met elkaar 

wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden 
in de Stormpolder op het gebied van zonne- en 
windenergie. Er is nog veel dakoppervlak onbenut. 
De ene ondernemer heeft op bepaalde momenten 
energie dan wel warmte over en de ander komt 
dat juist te kort. Wilt u ook meedenken en over-
gaan tot actie? Meldt u dan aan via 
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl. 

Bedankt voor
uw begrip!
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Ondernemerscafé
Slimmer ondernemen en praktisch besparen 
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Kijk uit!
Als u schade aan uw auto heeft opgelopen, valt er weinig te lachen. 

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

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

professionele behandeling van uw autoschade. Wij brengen uw auto 

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

dordrecht capelle aan den ijssel barendrecht sliedrecht

multicopy capelle / rotterdam oost
uw allround marketing- & communicatiepartner

Dalkruidbaan 1  •  2908 KC Capelle a/d IJssel  •  Tel. 010-258 09 55
capelle@multicopy.nl  •  www.multicopy.nl/capelle

opvallendgroot.nl/capelle  • communicatietrends.nl/capelle 



Soms wordt een vennootschap overbodig, 
simpelweg omdat de activiteiten langzaam 
‘dood bloeden’ of dat deze worden gestaakt. 
Het in stand houden van een dergelijke ven-
nootschap kost geld; denk maar aan de kos-
ten van de Kamer van Koophandel en van 
de accountant. Ook het liquideren van een 
vennootschap brengt kosten met zich mee. 
Het kan in een dergelijke situatie aantrek-
kelijk lijken om de aandelen aan een derde 
te verkopen. Dat daaraan echter grote risico’s 
kunnen kleven, blijkt uit een recent arrest.

In de situatie die zich voordeed, hield een directeur-
grootaandeelhouder alle aandelen in een besloten 
vennootschap waarvan hij ook de enig bestuurder 
was. De vennootschap ontplooide nauwelijks 
meer activiteiten, maar had nog wel een bedrag 
van circa 200.000 euro aan schulden uitstaan. Op 
enig moment wordt de aandeelhouder benaderd 
door een derde die aangeeft dat hij de aandelen 
wil kopen. Daarbij geeft deze derde aan dat hij de 

onderneming ‘going concern’ wil overnemen om 
zo een ‘vliegende start’ te hebben. Wat dit precies 
inhoudt, wordt op dat moment niet helemaal duide-
lijk. De aandeelhouder vraagt echter niet door, doet 
ook geen onderzoek naar de potentiële koper en 
besluit in te gaan op het aanbod en verkoopt alle 
aandelen voor een bedrag van één euro. Hij treedt 
vervolgens af als bestuurder en de koper wordt na 
de levering van de aandelen de enig bestuurder 
van de vennootschap.

Binnen een jaar na de overname gaat de vennoot-
schap failliet. Na onderzoek van de curator blijkt 
dat de opvolgend bestuurder helemaal geen activi-
teiten heeft ontplooid, maar wel voor ruim 140.000 
euro aan goederen en diensten heeft afgenomen, 
zonder deze te betalen. De opvolgend bestuurder 
blijkt een oplichter te zijn die al diverse faillisse-
menten op zijn naam heeft staan.

Uiteraard stelt de curator de opvolgend bestuurder 
aansprakelijk, maar gaat nog een stap verder en 

richt zijn ‘pijlen’ ook op de oud-bestuurder. Hij is 
van mening dat de oud-bestuurder zijn taak als 
bestuurder van de vennootschap kennelijk onbe-
hoorlijk heeft vervuld en dat aannemelijk is dat 
die onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke 
oorzaak van het faillissement is geweest.

Het Hof ’s-Hertogenbosch is het met de curator 
eens. Naar het oordeel van het hof mocht van 
de oud-bestuurder worden verwacht dat hij, met 
het oog op de belangen van de crediteuren van 
de vennootschap, ten minste enig onderzoek zou 
doen naar de hoedanigheid, zakelijke achtergrond, 
financiële gegoedheid en persoonlijke integri-
teit van de persoon aan wie hij het bestuur en de 
aandelen van de vennootschap wilde overdragen. 
Nu de oud-bestuurder dit - tegen de achtergrond 
van de concrete omstandigheden van dit geval - 
heeft nagelaten, heeft hij zijn taak als bestuurder 
kennelijk onbehoorlijk vervuld. Tevens wordt 
aangenomen dat dit een belangrijke oorzaak is 
geweest van het faillissement. De oud-bestuurder 
is als gevolg daarvan in beginsel aansprakelijk voor 
het boedeltekort in het faillissement. Om de oud-
bestuurder iets te ontlasten, besluit het hof dat de 
oud-bestuurder ‘slechts’ zal worden veroordeeld om 
50% van het boedeltekort te voldoen. Omdat het 
uiteindelijke boedeltekort op dat moment nog niet 
vaststaat, wordt de oud-bestuurder veroordeeld om 
een voorschot van 226.500 euro te betalen.

Wat voor de oud-bestuurder dus een simpele en 
goedkope manier leek om van zijn overbodige 
vennootschap af te komen, blijkt achteraf een 
financiële ramp.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan 
contact op met Pellicaan Advocaten.
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Omgaan met  
een overbodige  

vennootschap 

Juridisch Accent

Juriaan Maccow
Pellicaan Advocaten N.V.

088 627 22 87




