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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
ONDERNEMEN

NETWERKEN
DELEN

ELKAAR
PRESENTEREN
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www.mirror-essebaan.nl  010 2588888
info@schipperbouwgroep.nl



De schoorstenen roken, onze export neemt 
toe, de huizenprijzen stijgen, de bouw trekt 
aan, de vastgoedsector klimt uit het dal en er 
komen steeds meer banen bij. Kortom onze 
economie blijft fl ink groeien. We zijn daarmee 
zelfs bijna koploper in Europa. En groeien nu 
ruim twee keer zo hard als het hele eurozone-
gebied. Vergeleken met begin 2008, voordat 
de fi nanciële crisis uitbrak, is de omvang van 
de Nederlandse economie nu ongeveer 3,5 
procent groter. Ook voor het verkiezingsjaar 
2017 lijken de vooruitzichten zonnig. Maar 
niet voor alle ondernemers is het rozengeur en 
maneschijn, want zo blijkt het aantal zelfstan-
digen het derde kwartaal van dit jaar met bijna 
tienduizend gedaald, zitten retail-ondernemers 
nog meer in de gevarenzone, zijn er tekorten 
in gekwalifi ceerd personeel, blijft de interna-
tionale situatie onzeker en kan de nasleep van 
Brexit ook nog roet in het eten gooien. Het CBS 
sluit zelfs niet uit dat de werkloosheid, na de 
grootste daling afgelopen kwartaal sinds 2006, 
volgend jaar licht zou kunnen stijgen. 

Wat verwachten ondernemers van 2017 en van een nieuw kabinet? Welke maatregelen moeten in 
het nieuwe regeerakkoord? En wat moet er voor ondernemers keihard op tafel komen tijdens de 
formatie? IJBM duikt daarvoor in deze uitgave voor ondernemers in de partijprogramma’s en laat 
belangenbehartigers, specialisten en lokale ondernemers in verschillende sectoren zoals bouw, kanto-
renmarkt, ICT en lease samen aan het woord. Want het wordt weer extra spannend in het verkie-
zingsjaar. Er is zelf al een schaduwkabinet van ondernemers gevormd. Dat stellen we in dit nummer 
aan de lezers voor. Een ondernemend 2017 en stem straks met hoofd en hart!

IJBM 3

Eric Carree Avantage 4

Johan Rolloos Selectinvest 6

Erik-Jan Teunissen BD Lease 8

Ondernemers over verkiezingsjaar 2017  9 

Schaduwkabinet Hans Biesheuvel ONL 11

Roadmap Next Economy voor onze regio 12

Financieel Accent 13

Ondernemen in negen verkiezingsprogramma’s 14

Beleggingsaccent  17

Ondernemersnieuws 18

Juridisch Accent 21

Economisch Netwerk Capelle 22

Gemeente Capelle aan den IJssel 24

Ondernemerskring Krimpen 26

Gemeente Krimpen aan den IJssel 28

De Verkeersonderneming 31

Gert van der Beek, hoofdredacteur

In dit nummer

Nieuw jaar, nieuw kabinet, 
nieuwe ronde, nieuwe kansen

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.
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www.linkedin.com/groups/IJssel-Business-
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De ICT-sector profiteert van de aantrekkende 
economie. De bestedingen in automatisering 
nemen toe. Volgens een recent rapport van 
de Rabobank zal die volumegroei voor 2017 
meer dan 3% bedragen. Maar toch is het niet 
alles goud wat er blinkt. Zo is de markt waar-
in ongeveer 265.000 mensen werken enorm 
in beweging met grote kans op uitvallers en 
wringt er ook een schoen op de arbeidsmarkt 
en in het onderwijs. Eric Carree, algemeen 
directeur van het grootste IT-bedrijf van 
Capelle Avantage, maakt voor nu en straks 
de balans op.

Volgens Carree is de crisis in de sector wel voorbij. 
“Maar die is harder geraakt dan soms wordt 
gedacht. Zo werden tijdens de recessie investe-
ringen langdurig uitgesteld en veranderden vanaf 
2011 door de komst van het werken in de cloud 
ook de IT-technologie en de vraag van de klant. Dat 

zette de boel dubbel op zijn kop. Met als gevolg 
dat het verdienmodel de afgelopen jaren behoorlijk 
onder druk heeft gestaan en nog staat. Dat heeft 
consequenties gehad. Ook voor ons.”

Zo moest Avantage niet alleen zorgen dat ‘onze 
honderd mensen’ aan het werk blijven, maar zich 
ook heroriënteren op de markt, haar klanten en 
de dienstverlening. Want IT-ondernemingen lopen 
volgens Carree het risico om op korte termijn in de 
ongewenste ‘stuck in the middle’-positie terecht 
te komen, zeker wanneer zij zich niet aanpassen 
aan het veranderende landschap. “Wij geloven 
dat IT vooral in dienst moet staan bij het toegan-
kelijk maken van informatie en technologie voor 
onze klanten, waarmee zij bedrijfsmatig optimaal 
kunnen presteren. Wij brengen mensen en auto-
matisering bij elkaar. Daarom definiëren wij IT niet 
in infrastructuur en architectuur, maar in termen 
van productiviteit, beschikbaarheid en mobili-

teit. Altijd en overal. ‘Avantage makes it simple’ 
luidt dan ook onze lijfspreuk.”

Het gaat om beschikbaarheid
Hij ziet dat als ‘meegaan of achterblijven’. “Wij zaten 
een paar jaar geleden ook nog in een inmiddels 
traditionele IT-markt. Als je het had over beschik-
baarheid dan had je het vooral over ICT infrastruc-
tuur die vroeger bij de klant on-premise stond. Dus 
software lokaal geïnstalleerd, beheerd en gedraaid 
op de computers van de persoon of organisatie die 
de software gebruikt.” Die methode was tot 2011 
de meest gebruikte, voordat Cloud computing en 
software op afstand (SaaS) online steeds meer 
beschikbaar kwamen en werden geaccepteerd. 
On-premise heeft als nadeel dat de kosten voor 
aanschaf, personeel, onderhoud en stroomverbruik 
aanzienlijk zijn. Carree: “Infrastructuur, software en 
hardware beheer is voor ons een bijna ouderwetse 
manier van it-oplossingen bieden.” 

Eric Carree, Avantage

Meegaan of afhaken, verdienmodellen 
veranderen

IJBM 4



Coalitie van bedrijven 
roept nieuw kabinet op te 
investeren in digitalisering

Een nieuw kabinet moet in 2017 gericht 
investeren in de digitalisering van de 
samenleving. Voor welvaart, welzijn én om 
te zorgen dat iedereen mee kan komen. 
Digitalisering en robotisering bieden grote 
kansen. Om die veranderkracht optimaal te 
benutten en de bedreigingen -voor bijvoor-
beeld arbeidsmarkt of cybercrime- het hoofd 
te bieden zijn gerichte acties nodig vanuit 
een nieuw kabinet. Dat stelt een brede coa-
litie van bijna dertig bedrijven, maatschap-
pelijke organisaties en kennisinstellingen 
op 20 november 2016 in een ondertekend 
manifest dat is aangeboden aan verschillen-
de politieke partijen. 

De ondertekenaars verwachten dat jaarlijks onge-
veer 600 miljoen euro nodig is om dit te kunnen 
realiseren. Zij pleiten vooral voor meer investe-
ringen in opleidingen en ontwikkeling van nieuwe 
kennis en het stimuleren van innovatie bij voor-
lopers.

Verplicht vak
‘Computational thinking’ en kennis van ICT zou 
volgens de coalitie in het basis- en voortgezet 
onderwijs een verplicht vak moeten worden. 
Volgens de initiatiefnemers is dat nodig om in de 
toekomst de weg op de arbeidsmarkt te kunnen 
blijven vinden. Daarnaast moet meer worden geïn-
vesteerd in digitaal wetenschappelijk onderzoek 
‘voor ons verdienvermogen van morgen’.

Enorme sprong
Gezondheid, mobiliteit, energie, onderwijs en de 
stedelijke omgeving kunnen volgens het mani-
fest een enorme sprong maken met digitale tech-
nologie. “Zo houden digitale concepten in drukke 
steden de mobiliteit behapbaar, helpen smart grids 
en smart buildings met energie-efficiëntie, kan met 
data-analyse in de zorg een verschuiving plaats-
vinden ‘van repareren naar voorkomen’ en kan de 
CO2-uitstoot fors worden gereduceerd door nog effi-
ciëntere industrie. Zo’n transitie vergt één gedeelde 
stip aan de horizon - een ambitie - waar overheden, 
bedrijven en kennisinstellingen samen naar toe 
kunnen werken.” De initiatiefnemers bieden een 
nieuw kabinet hun expertise aan om in publiek-
private samenwerking die digitale vernieuwing tot 
2025 te realiseren.

Dijkbewaking op orde
Ook digitaal moet ‘de dijkbewaking’ op orde zijn: 
cybersecurity. “We moeten streven naar een inclu-
sieve arbeidsmarkt, ook in tijden van robotisering, 
door voortdurend ontwikkelen van mensen. Een 
leven lang leren staat hierbij centraal. Privacy-

regels moeten vertrouwde omgang met persoon-
lijke gegevens en tegelijkertijd maatschappelijke en 
economische verwachtingen van (big & open) data 
mogelijk maken.”

Voorlopers stimuleren
De coalitie roept op innovatie bij voorlopers verder 
te stimuleren: ”Om innovatieve digitale sectoren, 
bedrijven en initiatieven een extra versnelling 
te geven en zo meer banen en groei te blijven 
creëren, moeten extra middelen beschikbaar 
komen en moeten regels deze sectoren niet frus-
treren, maar juist faciliteren.”

Ministerieel topteam digitalisering 
De politieke verantwoordelijkheid voor digitale 
innovatie is volgens de organisaties nu te versnip-
perd waardoor in de praktijk te weinig van de 
grond komt en’ we kansen missen’. De coalitie pleit 
daarom voor een ‘ministerieel topteam digitalise-
ring’ inclusief een hoge functionaris voor cybersecu-
rity. “Dit team zou de verbindingen kunnen leggen 
en leiderschap tonen om de toekomst digitaal naar 
onze hand te zetten, kansen te benutten en dijkbe-
waking te organiseren waar nodig.” Het manifest 
is onder andere opgesteld door de nationale Digi-
commissaris, Energie Nederland, FME, Havenbedrijf 
Rotterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, LTO-Nederland, MKB-Nederland, 
Nederland ICT, Nederlandse Vereniging van Banken, 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, RAI 
Vereniging, Royal Schiphol Group, TNO, Transport 
en Logistiek Nederland en VNO-NCW. 
 bron: Executive People

Groeiend tekort aan hoger 
opgeleide professionals
De ict-sector verwacht dat de vraag naar 
professionals komende jaren blijft groeien. 
Branchevereniging Nederland ICT voorspelt 
een tekort van ruim 6.800 in 2017, wat 
kan oplopen tot 12.000 ict-ers wanneer de 
economie aantrekt. Het recent verschenen 
Masterplan Bèta en Technologie spreekt zelfs 
van een tekort van meer dan 15.000 ict-ers 
en hoog opgeleide technici in 2016. 

Hoewel de instroom in het ict-onderwijs de afge-
lopen jaren licht is gegroeid, is die niet voldoende 
om de tekorten op te lossen. Volgens de bran-
chevereniging wordt daardoor de ontwikkeling 
van innovatieve en duurzame ICT-oplossingen 
beperkt Die zijn noodzakelijk om maatchappelijke 
problemen zoals het tekort aan zorgpersoneel op te 
vangen. Daarnaast wordt ons land minder aantrek-
kelijk als vestigingslocatie, wat samen met de rem 
op innovatie volgens Nederland ICT een negatieve 
invloed heeft op de economische groei.

IT meer outsourcen
Hij denkt dat bij veel partijen hun verdienmodel 
verandert. “Voorheen pakten we onze marge simpel 
gezegd op het ‘ouderwetse’ it-project met het leveren, 
installeren, beheren en onderhouden van de spullen. 
Steeds meer ondernemers maken de move van het 
outsourcen van hun it-omgeving. De kern van de infra-
structuur komt nu vaker in handen van andere partijen 
als Amazon en Microsoft. Degenen die nog hetzelfde 
doen als wij deden, die gaan het moeilijk krijgen. 
Want het gaat er nu om dat je de ondernemer onder-
steunt en adviseert over hoe hij via automatisering 
zijn beschikbare info zoals Big Data en processen het 
beste in kan zetten voor de productiviteit. Wij praten 
niet meer over het leveren van producten, wij leveren 
dienstverlening en beschikbaarheid. De klant moet op 
een goede en veilige manier altijd en overal bij zijn 
gegevens kunnen.”

Ingrijpende gevolgen arbeidsmarkt
De systeembeheerder verdwijnt, de IT-adviseur 
verschijnt. Dat heeft ook ingrijpende gevolgen voor 
de arbeidsmarkt en het onderwijs. Carree: “Een 
ondernemer wil een digitale omgeving hebben 
die snel, veilig en beschikbaar is. En of dat nu 
on-premise, hybride of in de cloud is, maakt hem 
minder uit. De IT-er die met een server naar de klant 
reed, die daar in de kast schroefde, de programma’s 
installeerde en ook voor het beheer en het onder-
houd zorgde, behoort eigenlijk al tot het verleden. 
Dat gaat sneller dan we denken en daar anticiperen 
we als bedrijf natuurlijk op. Het betekent onder meer 
dat de competenties van onze mensen en IT-ers in 
het algemeen veranderen. De IT-er van nu is veel 
meer adviseur dan techneut. Dat is trouwens wel 
een punt van zorg. Als je kijkt naar vacatures, ook 
bij ons, vraagt bijna iedereen om HBO, vanwege het 
bijbehorende denkniveau. Daardoor komt de techni-
sche kant, die in het MBO meer wordt benadrukt, in 
het gedrang. Het gaat er tegenwoordig om hoe we 
IT-oplossingen integreren in bedrijfsprocessen en hoe 
de productiviteit van medewerkers wordt verhoogd. 
Dat is echt iets anders dan zeggen: ‘Ik zorg ervoor 
dat jouw pc het doet’.”

De technische competenties ziet Carree onvol-
doende terug in de opleidingen. “Die richten zich 
nog teveel op de infrastructuur en het beheer 
daarvan. Ik denk dat in de beschikbaarheid van 
gegevens, dus ook in big data, de toegevoegde 
waarde zit. Ook voor ons. Dat betekent dat de 
ROC’s beter moeten vaststellen wat de daadwer-
kelijke vraag van de afnemers van hun ‘producten’ 
is. Over de aansluiting van onderwijs op de wens 
van IT-ondernemers maak ik me behoorlijk veel 
zorgen. Er dreigt een groot tekort. IT-professionals 
zijn moeilijk te vinden. Dat zien we ook bij de invul-
ling van onze eigen vacatures.”
 www.avantage.nl

Avantage op 1 december 2016 
- 26 jaar actief 
- 1 van de grotere 175 IT-ondernemingen
- 2 Vestigingen
- 521 Klanten
- 102 Werknemers
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De economie groeit, de huizenprijzen stijgen 
en de bouw jaagt als motor de conjunctuur 
weer aan. Maar hoe zit het met de bedrijfs-
ruimte- en kantorenmarkt? Kruipt die ook 
uit het dal en loopt de leegstand terug? En 
wat zijn de ontwikkelingen in onze regio? 
De Capelse ondernemer Johan Rolloos -al 
decennia actief in bouw, verhuur en beheer 
van commercieel vastgoed- werpt licht op 
de zaak.

Met SelectInvest is hij een belangrijke speler in de 
kantorenmarkt binnen en buiten de Capelse regio. 
Zo bezit en verhuurt hij onder andere Businesspark 
Rhijnspoor en zitten er karakteristieke gebouwen 
zoals het Zalmhuis in zijn portefeuille. Verder 
beheert hij nog kantoor- en bedrijfsgebouwen in 
onder andere Ridderkerk, Nieuwerkerk aan den 
IJssel en Rotterdam. Johan Rolloos komt uit een 
ondernemersgezin dat de bouw in het bloed heeft 
zitten. In 1979 zette hij met een aannemingsbedrijf 

zijn eerste stappen als eigen baas. Net voordat de 
crisis losbarstte in 2007, verkocht hij dit om zich 
daarna alleen maar toe te leggen op beheer en 
verhuur van commercieel vastgoed. Vaak met 
bedrijfspanden en kantoorgebouwen die hij zelf 
nog heeft gebouwd, zoals de twintig opvallende, 
witte kantoorvilla’s aan de Abram van Rijckevor-
selweg in Businesspark Rhijnspoor.

Uit een diep dal
Hij ziet dat ook zijn sector weer aantrekt. Al groeit 
die zeker niet zo hard als de economie. “De leeg-
stand in kantoor en bedrijfspanden loopt terug, 
maar eigenlijk pas sinds het voorjaar is er een 
opgaande lijn.” Want de kantorenmarkt kruipt 
volgens hem ook uit een diep dal. “De ergste 
dip was in 2011, later dan in de meeste andere 
sectoren. Maar het was dan ook al jaren goed mis. 
In 2007 werd de grote verzadiging van de markt 
goed zichtbaar. Er bleek heel veel vastgoed te zijn 
ontwikkeld op niet al te beste locaties. Veel parti-

culiere beleggers zijn door die enorme overcapa-
citeit veel geld kwijtgeraakt. Het was een slag-
veld. Daar hebben we nu nog last van. Die rommel 
moet een andere bestemming krijgen.” Er komen 
nu steeds meer mogelijkheden om overtollige 
kantoor- en bedrijfsgebouwen om te vormen tot 
woningbouw, horeca, studentenhuisvesting of 
zelfs verticale stadslandbouw. “We hebben daarbij 
geluk dat we in een groeiregio zitten. In Drenthe, 
Zwolle of Zeeuws-Vlaanderen lukt dat niet.”

Behoorlijk gekrompen
Rolloos: “De woningbouw boomt enorm op 
het moment. Daarmee gaat de boel gewoon 
weer harder lopen, al sjokken wij daar nogal 
achteraan. De prijzen voor vastgoed stijgen ook 
weer, maar wel minder hard dan in de woning-
sector. De bezettingsgraad van bedrijfsruimte 
loopt wel gestaag op. Je ziet dat weer meer 
mensen werk krijgen, ook kantoorbanen. Maar 
we komen van ver.” 

Johan Rolloos, SelectInvest

Het draait om locatie, kwaliteit en imago
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Dat zag hij ook in zijn verhuurportefeuille. 
“Sommige bedrijven zijn de laatste jaren behoor-
lijk gekrompen. Op de Rijckevorselweg is bijvoor-
beeld een bedrijf van 2.300 vierkante meter 
teruggegaan naar 700 m2. Dat is nogal wat. Maar 
er zijn ook veel mkb’ers die van 500 naar 200 
vierkante meter hebben moeten krimpen. Die 
ontwikkeling hebben we jaren gezien. Nu zien we 
duidelijk dat bedrijven weer groeien. En bijvoor-
beeld een stuk gaan bij huren.” De groei komt 
niet op het conto van de gevestigde bedrijven. 
Rolloos ziet vooral dat de zogenaamde doorstar-
ters in het MKB behoefte hebben aan extra vier-
kante meters. Zij groeien het hardst.” Wij hebben 
ruimtes voor groepen vanaf 6 tot 8 mensen. 
Dan gaat het vaak om een hele etage. We zien 
veel doorstarters zoals ICT-bedrijven en zakelijke 
dienstverleners. Die groeien nu het hardst. Soms 
van een etage naar een heel gebouw.”

Voldoende mogelijkheden
Het Nieuwe Werken (HNW) wordt meer en meer 
toegepast. Volgens Rolloos opereren medewer-
kers steeds minder tijd- en plaatsgebonden en 
werken liever zo efficiënt en effectief mogelijk. 
“De functie van kantoor verschuift van ‘pertinente 
werkplek’ naar ‘ontmoetingsplek’. Het gevolg is 
dat de vraag naar zeer grote metrages afneemt 
en die naar kleinere kantoorruimtes toeneemt. 
Via maatwerkoplossingen zijn die geheel naar 

wens in te delen. Zoals in Businesspark Rhijn-
spoor. Je hebt nu ook veel 1-pitters, die werken 
vaak vanaf huis en hebben voldoende mogelijk-
heden. Je kan daarvoor alle kanten uit. Zoals in 
Tribes en het Ondernemershuis.”
Maar tevreden achterover leunen is volgens de 
Capelse vastgoedbeheerder geen optie: “We zijn 
continu bezig met het upgraden van panden. 
Alleen dan blijf je ondernemers aantrekken. 
Vooral de focus op duurzaamheid wordt dan 
gewaardeerd, omdat dit zorgt voor lagere kosten.”

Vertekend beeld 
Capelle staat behoorlijk hoog genoteerd op de 
lijst van gemeenten met veel leegstand. Dat komt 
voornamelijk door het grote bedrijvenpark Rivium, 
waar de bezettingsgraad dit jaar wel weer licht 
aan het toenemen is. Het levert een vertekend 
beeld op, vindt Rolloos: “Het is maar hoe lokaal je 
ernaar kijkt. Als je Rivium loskoppelt, valt het hier 
wel mee met de leegstand. Zo heeft Rhijnspoor 
nu een bezetting van 87%. Ik verwacht dat dit in 
2017 groeit naar 92%.”

Het tegenovergestelde effect bestaat ook. Zo 
beheert SelectInvest kantoorpanden aan de Indu-
strieweg in Rotterdam, een stad die in een recente 
analyse van Rabobank fors hoger staat geno-
teerd als aantrekkelijke vestigingslocatie dan haar 
oostelijke buurgemeente. “Bij ons zijn de verhou-

dingen precies andersom. In het gebied van de 
Industrieweg is bijvoorbeeld veel meer leegstand 
dan aan de Rijckevorselweg”, aldus Rolloos. Ook 
bepalend is volgens hem de toestand van de 
directe omgeving. “Je moet geen verpauperde 
gebouwen in de buurt hebben, of naast je een 
pand dat al jaren leeg staat. Uiteindelijk draait het 
naast locatie en kwaliteit, ook om imago. Wil je 
er graag zitten of niet? Een gewilde locatie zorgt 
voor een huurder voor extra reclame en uitstra-
ling.” Een aantal jaren geleden vonden bedrijven 
het fijn om met een groot pand langs de snelweg 
te zitten. Maar tegenwoordig is het belangrijk dat 
een kantoor duurzaam, open en kleinschalig is en 
dichtbij een metro- of treinstation. 

Rotterdam te star
Van het kabinet valt bij het omvormen van 
overcapaciteit in de kantorenmarkt weinig te 
verwachten. “Minister Blok heeft het gezegd: de 
markt moet het oplossen. Rotterdam is nog te 
star met procedures en regelgeving. Capelle is 
daar een stuk pragmatischer in. Met een goed 
idee kan je hier al snel aan de gang. Dan heb je 
binnen een uur toestemming. Dat we in Capelle 
leegstand hebben, ligt niet aan het bestuur. We 
willen hier samen problemen oplossen en niet in 
de slechte lijstjes staan.”

 www.selectInvest.nl

Meer geïnvesteerd 
Er is in Nederland het eerste halfjaar van 2016 fors 
meer geïnvesteerd in kantoorpanden. Beleggers 
staken ruim twee miljard euro in de markt voor 
nieuwe kantoren, een toename van maar liefst 144 
procent, aldus een rapport van adviesbureau CBRE. 

Leegstand neemt af
De Nederlandse kantorenmarkt is het afgelopen 
jaar voorzichtig begonnen uit het dal te kruipen. 
Voor het eerst in jaren nam de vraag naar kantoor-
ruimte toe en vlakte het aanbod juist af. De leeg-
stand nam af naar iets minder dan 14 procent. In 
de vier grootste steden staat de leegstand op 13,5 
procent. In Amsterdam staat 10,9 procent van de 
kantoren leeg. CBRE ziet dat de leegstand onder 
meer daalt doordat veel kantoren worden omge-
bouwd om dienst te doen als studentenwoningen, 
hotels of gewone woning. Volgens het adviesbureau 
is er steeds meer besef bij investeerders dat het 
ombouwen van leegstaande kantoren kansen biedt.

Huurprijs omhoog
Ook ging de huurprijs iets omhoog, constateert make-
laarsvereniging NVM Business. Eind 2015 stond 17,3 
procent van de kantoorruimte leeg, tegenover 17,5 

procent een jaar eerder. De afname kwam onder 
meer doordat steeds meer kantoren werden omge-
bouwd tot bijvoorbeeld woningen of winkels. Dat 
geldt vooral voor kantoren in de steden. Het aandeel 
van minder aantrekkelijke kantoren die langer dan 
drie jaar leegstaan nam toe met 5 procent. De vraag 
naar kantoorruimte steeg afgelopen jaar na enkele 
jaren van daling met 5 procent. Vooral de grotere 
kantoorruimtes van 2.500 tot 10.000 vierkante meter 
waren weer in trek. De vraag naar kleinere kantoren 
bleef ongeveer gelijk.

Afnemers
Vooral de zakelijke dienstverleners en financiële 
instellingen zochten meer kantoorruimte. Bij over-
heden en ICT liep de behoefte nog verder terug. 
Volgens de NVM is de stijging van de huurprijs een 
indicatie van de toenemende vraag naar kwalita-
tief betere kantoren. De grote steden in de Rand-
stad profiteerden het meest van deze ontwikkeling, 
elders bleef de huurprijs gelijk.

Steeds meer gesloopt 
Van 2010 tot 2015 is er bijna 0,5 miljoen vierkante 
meter aan leegstaande kantoorruimte gesloopt. 
Dit gebeurt steeds meer om ruimte te maken voor 

nieuwe ontwikkelingen. Dat bleek dinsdag uit onder-
zoek van vastgoedadviseur JLL. Slopen van kantoor-
ruimte gebeurt relatief vaak in de kleine steden, daar 
ging het in die periode om 165.000 vierkante meter. 
Daarnaast is er 1,8 miljoen vierkante meter aan 
Nederlandse kantoren getransformeerd, vooral in 
de grote steden. Ook dit gebeurt steeds meer. Leeg-
staande kantoren worden dan bijvoorbeeld omge-
bouwd tot woningen, hotels of winkels. Slechts 18,3 
procent van de getransformeerde woningen bevindt 
zich in de kleine steden. Dit komt volgens de vast-
goedorganisatie omdat er binnen kleine steden 
minder vraag is naar woningen of hotels. Boven-
dien voldoet de ligging of de kwaliteit daar niet aan 
de wensen van de markt.

Restwaarde
Door de ombouwmogelijkheden in vooral de grote 
steden is de restwaarde van kantoren gestegen 
van 600 euro naar 700 euro per vierkante meter. 
In kleine steden is de restwaarde juist gedaald 
naar 400 euro per vierkante meter. Medio 2015 
stond er ongeveer 7,1 miljoen vierkante meter 
aan kantoorruimte te huur of te koop in Neder-
land. Bijna een derde hiervan is al langer dan vijf 
jaar op de markt. 

Feiten en cijfers kantorenmarkt
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De omvang van de leasemarkt groeit behoor-
lijk. Begin dit jaar was onze vierwielige 
vloot ruim 755.000 groot. Nooit eerder telde 
Nederland zo veel leaseauto’s. De groei van 
een kleine 5 procent in 2015 komt door de 
aantrekkende economie en de toenemende 
populariteit van private lease. Capellenaar 
Erik-Jan Teunissen van BD Lease ziet ook dat 
zijn markt in de lift zit. En niet alleen bij de 
auto van de zaak, maar ook bij het leasen 
van ander rijdend equipment zoals kranen, 
draglines en vorkheftrucks zit de branche in 
de lift.

Jaarlijks bemiddelt BD Lease bij 2500 lease- en 
financieringscontracten, omgerekend ongeveer 100 
miljoen euro op jaarbasis. Teunissen is gepokt en 
gemazeld in de bedrijfstak en werkt al een kwart 
eeuw in deze business. Hij is de man achter het 
bekende leaseconcept ‘Rij in je eigen SMART voor 
5 euro per dag’ als directeur van het toenmalige 

smart Center in Capelle a/d IJssel en Teunissen 
introduceerde in 2013 als eerste in Nederland het 
unieke Privatelease concept. Een Fiat 500 voor 
€199,- bij MediaMarkt. BD Lease opereert lande-
lijk, maar in de regio Rotterdam zitten zijn grootste 
klanten en relaties met de leverende dealerbe-
drijven.

Enorme vlucht
Hij ziet nu de bouw- en transportsector als grote 
aanjagers van de leasemarkt. “De bouw groeit met 
het leasen van equipment en het transport neemt 
een enorme vlucht in goederenvervoer, vooral in 
wagens voor kleine pakketten. Ik zie dat onderne-
mers weer bereid te zijn om op hun eigen manier 
mobiliteit te organiseren. Dat is vaak gunstig. 
Besparing van 15 procent ten opzichte van de 
bestaande leasemaatschappij zijn eerder regel dan 
uitzondering. Dankzij ons volume, kunnen wij een 
scherp tarief aanbieden. Daarnaast hebben we met 
een groot aantal dealerbedrijven centrale inkoop-

afspraken gemaakt in Capelle en omgeving waar-
door klanten profiteren van aantrekkelijke kortingen 
bij de aankoop van een nieuwe personenauto of 
bedrijfswagen. 

Koffiemachine tot kraanwagen
Als het gaat om financieren, leasen en wagen-
parkbeheer is alles mogelijk. “Dat kan een horeca 
koffiemachine, een personenwagen, een kraan 
van 1 miljoen euro of een vrachtwagen zijn.” Hij 
vindt het nog steeds inspirerend om bij bedrijven 
langs te gaan. “Bij een agrarisch bedrijf stap ik met 
kaplaarzen uit de auto, in de bouw loop ik desge-
wenst met een gele helm. Je komt langs in het hart 
van de bedrijvigheid van ondernemers, dat vind ik 
mooi en ontzettend leuk om te zien. Het product 
leasing blijft fascinerend. Je kan je iets veroorloven 
wat op basis op variabele kosten wel kan, maar wat 
je niet zelf kan investeren. Met equipment kan je 
onmiddellijk beginnen zonder eerst onnodig veel 
te moeten sparen.” 

Erik-Jan Teunissen, BD Lease

De markt voor leasen zit in de lift
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Hoe zijn de vooruitzichten voor je bedrijf in het nieuwe jaar? 
Omzet zal stijgen door aantal toegenomen opdrachten. Het productievolume kan wel worden behan-
deld door het huidige personeel. Ik verwacht geen personeelsuitbreiding.

Is er een belangrijke marktontwikkeling? 
In specifi eke markten zie ik door inhaaleffecten algemeen gematigde groei. En doorzettende fl exibi-
lisering van de arbeidsmarkt door snelle dynamische marktveranderingen.

Belangrijkste voornemen van je bedrijf in 2017?
Veel aandacht en toewijding voor bestaande klanten door meer maatwerk tegen scherpe prijzen. Meer 
investeren in alternatieve oplossingen en innovatie. Nieuwe klanten winnen en netwerken opbouwen.

Wat zou een nieuw kabinet als eerste voor ondernemers moeten doen?
Snel bouwen aan consumentenvertrouwen. Investeren in infrastructuur, energie en woningbouw. 
Uitbreiding en borgen maakindustrie door ondersteunen nieuwe innovaties en investeringsklimaat 
voor onder andere buitenlandse bedrijven. Nederland moet geen kantoorland worden.

Hoe zijn de vooruitzichten voor je bedrijf in het nieuwe jaar? 
We hebben tegen de stroom in elk jaar nog groei kunnen doormaken. Door onderscheidend te zijn 
in onze manier van werken met klanten (“ondernemers beter laten ondernemen), is FACET ook 
aantrekkelijk als werkgever. 

Is er een belangrijke marktontwikkeling? 
Disruptie zorgt voor reuring in de accountancy. Je kan er voor weg lopen. Voor FACET is het juist een uitdaging 
en brengt het nieuwe kansen. Vooral die verandering motiveert onze medewerkers om anders te werken.

Belangrijkste voornemen van je bedrijf in 2017?
We hebben de ambitie om met het “customer excellence” programma ons nog duidelijker te profi -
leren in de markt. Ook inzet van innovatieve IT-tools, als Yuki, Visionplanner, data-analyse en Process 
Mining dragen bij aan effectief samenwerken.

Wat zou een nieuw kabinet als eerste voor ondernemers moeten doen?
Een nieuw kabinet zal echt werk moeten maken van het terugdringen van wet- en regelgeving. Regels 
moeten er zijn, maar “te veel” vraagt om een nieuw evenwicht. Ander aandachtspunt is het onder-
wijs. Een “turbo” op vernieuwing kan zorgen voor betere aansluiting met de praktijk. 

Hoe zijn de vooruitzichten voor je bedrijf in het nieuwe jaar? 
Die zijn positief, door krapte in de woningmarkt zal voor 2017 stabilisatie het uitgangspunt zijn.

Is er een belangrijke marktontwikkeling? 
Er komt in de sector meer vraag naar complete dienstverlening in de combinatie van hypotheken, 
woning- en bedrijfsmakelaardij.

Belangrijkste voornemen van je bedrijf in 2017?
Mijn zoon Niels Verdoold van 28 jaar komt in het familiebedrijf en neemt de aandelen over.

Wat zou een nieuw kabinet als eerste voor ondernemers moeten doen?
Voor MKB en zzp-ers betere voorwaarden scheppen om te kunnen ondernemen.

Meer geld over voor groei
Veel ondernemingen die hard groeien, kunnen 
de kosten van hun machinepark nauwelijks fi nan-
cieren. Het kapitaal van de onderneming is vaak 
nodig voor de kosten van het werk tot oplevering. 
“Het is onverstandig om Equipment aan te kopen. 
Je gaat al je liquiditeit niet in een graafmachine 
steken. Door het niet te hoeven betalen van de 
volledige aanschafwaarde, blijft er meer geld over 
om de groei van je bedrijf te fi nancieren, daarbij is 
de rente op het laagste niveau ooit“, aldus Erik-Jan 
Teunissen.

Ook het leasen aan consumenten wordt een 
bestendige trend. Nederland telde per eind 2015 
naar schatting 36.000 privé-lease personenauto’s, 
19.000 meer dan eind 2014. Steeds meer consu-
menten ontdekken de voordelen van een lease-
auto. De verwachting tot 2020 ligt op 145.000 
eenheden landelijk.

Minder groen rijden
Ondanks de langer wordende fi les, ziet Teunissen 
na 2017 het autobezit niet toenemen. “Auto’s 
worden wel verjongd. Hun activiteit neemt toe, de 
auto gaat meer rijden. Mensen moeten inzien wat 
dat kost. Dat een ondernemer nadenkt over zijn 
ritten en niet lukraak rijdt. Wij kunnen per kilometer 
op de eurocent nagaan wat zijn vervoermiddel kost. 
Er is nu geen lage bijtelling meer. Of het moet een 
volledige elektrische auto zijn. Maar met 30.000 
km die een ondernemer of werknemer rijdt, is dat 
een hele heisa. Ik vrees toch dat er weer afgestapt 
wordt van het groene rijden. Er zijn nu 100.000 
elektrische auto’s op de weg, dat zie ik niet zo snel 
meer toenemen. Tegelijkertijd worden over het 
algemeen auto’s wel minder vervuilend, zuiniger 
en effi ciënter.” Ook de zelfrijdende auto’s komen 
eraan. Teunissen: “Ik ben ervan overtuigd dat dit 
gaat gebeuren en heb er onlangs zelf een besteld. 
In zo’n auto kun je werken en kan je in het fi lege-
drag meer doen dan alleen maar wachten. De scha-
debranche gaat moeilijke tijden tegemoet.”

BD Lease bestaat sinds 1997 en is uitgegroeid tot 
een van de grootste intermediairs van Nederland op 
het gebied van Automotive gerelateerde fi nanciële 
dienstverlening. Het hoofdkantoor is gevestigd in 
Breda en 22 partners zijn landelijk actief om dichtbij 
de klant te kunnen zijn. “We zijn een onafhanke-
lijke partij en kunnen altijd scherpe tarieven bieden. 
Voor een goedkeuring hebben we tientallen accep-
tanten voor startende ondernemers die wel willen, 
maar niet kunnen omdat banken toch kritisch zijn. 
Wij kunnen ze onafhankelijk zonder registratie 
toetsen. Zeker in een sterk aantrekkende economie 
brengt dat veel voordelen met zich mee. Iedereen 
krijgt zo een eerlijke kans. Ik durf te zeggen dat het 
in 90 procent van de gevallen lukt om fi nanciering 
voor haar of zijn mobiliteit te fi nancieren.”

 www.bdlease.nl

Vier vragen over ondernemen 
in verkiezingsjaar 2017

Jan Verdoold makelaar

Cor van Marle IT-Auditor

Hans Snijp organisatieontwikkelaar
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Personenwagens
Lichte bedrijfswagens

Vrachtwagens

Wagenparkbeheer Kranen

Mini bussen

Elektrische transportmiddelen

Touringcars

Opleggers

Medische apparatuur
Heftrucks

De beste deal is
via BD Lease in
1 dag geregeld!

Netto Financial Lease - Netto Operational Lease - Rijschool Lease - Taxi Lease - Short Lease - Full Operational Lease - Financial Service Lease - Private Lease

Erik-Jan Teunissen
m. 06 - 815 250 80

postbus 2092
4800 cb breda
t: 088 - 110 14 00
f: 088 - 110 14 50
e: erik-jan@bdlease.nl
i: www.bdlease.nl
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Het Schaduwkabinet van ONL voor Onder-
nemers wil haar plannen ‘om Nederland 
ondernemender te maken’ laten opnemen in 
de verkiezingsprogramma’s van de politieke 
partijen voor de Tweede Kamer Verkiezingen 
maart 2017. Voorzitter ONL Hans Biesheuvel 
en ‘premier’: “Wij willen maximale impact in 
het nieuwe regeerakkoord en ons gedachte-
goed terug zien in de plannen van het toe-
komstige kabinet.” 

Zijn schaduwregering bestaat uit toonaangevende 
ondernemers, lobbyisten, gezaghebbende experts 
en trendwatchers zoals Arnoud Boot, Peter-Paul de 
Vries, Aad Ouborg en Adjiedj Bakas. Zij vormen de 
raad van advies van ONL en publiceren ieder jaar de 
Schaduwbegroting. Die is een co-creatie van aange-
sloten ondernemers. Zij schrijven letterlijk mee via 
onder andere reacties op polls, regionale bijeenkom-
sten en input via de mail. Het Schaduwkabinet deelt 
haar visie in columns en richt zich op hoe ‘we de 
komende jaren ons geld kan gaan verdienen, groei 
stimuleren en het gaspedaal van Nederland verder in 
kunnen drukken’. “Want ondernemers en zzp’ers zijn 
de echte aanjagers van onze economie’, aldus Bies-
heuvel. “Zij zorgen voor de broodnodige innovatie. 
Laat ze doen waar ze goed in zijn: hard werken, groei 
creëren, banen scheppen. De verkiezingen komen er 
aan. Dit is hét moment voor ondernemers om hun 
stem maximaal te laten horen.”

Onvoldoende geluisterd
Nu is het Haagse beleid volgens hem vooral geba-
seerd op wat politiek haalbaar is, in plaats van wat 
economisch nodig is. “Er wordt volstrekt onvoldoende 
geluisterd naar ondernemers. Dat moet anders. En 

kan anders. Ruimte voor ondernemerschap is drin-
gend noodzakelijk. Al jaren wordt die beperkt door 
knellende regels, teveel toezichthouders, stijgende 
lasten, te weinig krediet en risicomijdende banken. 
Terwijl met name MKB-ondernemers de banen-
motor en innovatiemotor van de economie vormen. 
Grote bedrijven krimpen eigenlijk alleen maar. De 
werkgelegenheid zit echt bij de kleine bedrijven, bij 
de startups. Daar zou ik eigenlijk de komende kabi-
netsperiode veel meer aandacht voor willen dan dat 
we de afgelopen tijd hebben gezien. Doe echt wat 
aan de bureaucratie, daar is de afgelopen jaren veel 
te weinig aan gebeurd, vooral als het gaat om het 
werkgeverschap. Ondernemers ervaren de regeldruk 
nog steeds als zeer hoog. Ik denk dat minister Kamp 
deze kabinetsperiode daar niet zo veel meer aan 
kan doen. Het is vooral belangrijk dat zijn opvolger 
daaraan gaat werken.”

Troonrede ‘reclamespotje’
De troonrede vindt Biesheuvel een reclamespotje 
van het kabinet-Rutte: “Die paait de kiezers met 
cadeautjes, maar niemand is echt tevreden. Structu-
rele maatregelen om werkgelegenheid en verdien-
vermogen van de economie te verbeteren zitten er 
niet in. Onze Schaduwbegroting biedt juist hand-
vatten voor groei en inspiratie voor vernieuwing, 
verduurzaming, innovatie en het aanjagen van het 
investeringsklimaat. De WWZ moet op de schop, 
het belastingstelsel radicaal eenvoudig en de lasten 
omlaag. En ik pleit voor een ombudsman voor onder-
nemers en investeringen in onderwijs en vakman-
schap. De weinig ambitieuze Miljoenennota toont 
aan dat dit kabinet is uitgeregeerd. Ik kijk uit naar 
de verkiezingen en een nieuw kabinet. Nederland 
moet door.”

Wet DBA is symptoom
En de recent ontstane problemen met de uitgestelde 
Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) 
ziet Biesheuvel als symptomen. “De verouderde 
arbeidswetging is het daadwerkelijke probleem. Het 
uit 1907 stammende systeem hanteert de “gezags-
verhouding” als onderscheidend criterium. In de 
praktijk is dat een farce. Ingehuurde zelfstandige 
professionals zullen altijd te maken hebben met een 
projectleider, dirigent of hoofdredacteur. Dat maakt 
hen toch niet meteen werknemer? Nadat die pleister 
geplakt is, kan een nieuw kabinet aan de slag met 
het herzien van het arbeidsrecht, zodat dit weer 
aansluit bij de realiteit.”

Geen uitruil 
Volgens hem moeten de komende maanden de 
knelpunten op de arbeidsmarkt in kaart worden 
gebracht om aan de formatietafel een duidelijk 
takenpakket te hebben voor een volgend kabinet. 
“De problemen op de arbeidsmarkt zijn van een 
dusdanig grote orde dat het onmogelijk is om aan 
slechts één van de vele knoppen te draaien. Er moet 
koste wat kost worden voorkomen dat een uitruil 
van verschillende stokpaardjes van partijen een inte-
grale oplossing onmogelijk maakt.”
Hij vindt daarbij een verhoging van het minimum-
loon niet reëel. “Laten we eerst zorgen dat we de 
werkgelegenheid aan gaan pakken. Belasting op 
arbeid is fors gestegen. Iedere econoom is het er 
over eens: als we een ding moeten doen om de 
werkgelegenheid aan te jagen, is het juist die belas-
ting verlagen.”

Diefstal door de overheid
Ook plannen voor een nieuwe vermogensrende-
mentsheffi ng zijn volgens hem onrealistisch,: “Het 
opbouwen van vermogen wordt ontmoedigd, 
ontwijkmogelijkheden zijn legio en conservatieve 
beleggers zouden meer dan 100% belasting betalen. 
Ondernemers zijn dan ook in meerderheid tegen. 
Diefstal door de overheid dus. Het nieuwe systeem 
zou per 1 januari 2017 in werking moeten treden. Ik 
houd mijn hart vast.”

Ondernemen in de genen
Hans Biesheuvel (1965) groeide op in een onder-
nemersgezin. Als 23-jarige startte hij zijn eerste 
onderneming: een technische groothandel. En nam 
twee jaar later het mechanicabedrijf Biesheuvel 
Groep over van zijn vader en opa. In 2000 verkoopt 
hij de groothandel en richt in 2001 Habest Holding 
op. Na een directeurschap bij PGZ International, 
wordt Biesheuvel op 1 juni 2011 voorzitter van MKB 
Nederland. Op 1 september 2013 legt hij die functie 
neer en bouwt sindsdien mee aan ondernemers-
organisatie Ondernemend Nederland (ONL).  onl.nl
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Schaduwkabinet van ondernemers 
aan de formatietafel



Albert Calor van grandcafé-restaurant In den 
Boekenkast en restaurant-wijnbar De Bank 
is winnaar van de Capelse ondernemers-
prijs 2016. Burgemeester Peter Oskam reikte 
26 oktober de prijs uit tijdens een speciale 
Thematerbijeenkomst in het Isala theater. 
Andere finalisten waren De Bloemenplantage 
B.V. en Sizo In and Outdoor Signing. 

In den Boekenkast is dit jaar gekozen uit een record-
aantal van 54 genomineerde bedrijven. Voor het 
eerst dit jaar kon het publiek in het Isala theater 
tijdens de uitreiking van de Capelse ondernemers-
prijs meestemmen. 

Niet bang
“Albert Calor van restaurants In den Boekenkast en 
De Bank is een creatieve horecaondernemer die 
heeft bewezen dat een goed concept houdbaar is. 
Dat is in de vluchtige horecawereld een absolute 
prestatie”, licht juryvoorzitter Roy Thurik de keuze 
voor In den Boekenkast toe. “Hij is een actieve 
ondernemer die regelmatig activiteiten organiseert 
zoals de bij velen bekende jazz-optredens. Calor is 
niet bang om risico te nemen en te investeren in 
nieuwe concepten, zoals restaurant en wijnbar De 
Bank. Bovendien is hij als langstzittende horecaon-
dernemer aan het Stadsplein actief betrokken bij 

alle ontwikkelingen rond de vernieuwing van het 
Capelse centrum. Een terechte winnaar!” 

Waardering
De Capelse ondernemersprijs, een initiatief van de 
gemeente, werd dit jaar voor de zesde keer uitge-
reikt. Het college van burgemeester en wethouders 
onderstreept hiermee zijn waardering voor Capelse 
ondernemers en wil met de prijs inspirerend onder-
nemerschap extra onder de aandacht brengen. De 
jury van de ondernemersprijs staat onder voorzit-
terschap van Prof. Dr. Roy Thurik, hoogleraar ‘econo-
mics and entrepreneurship’ aan de Erasmus Univer-
siteit. De overige juryleden zijn ook allemaal actief 
in het Capelse bedrijfsleven.
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Meer kansen en ondersteuning voor onder-
nemers, meer banen voor hoger- én lager 
opgeleiden en een economie die voorbe-
reid is op de toekomst. Dat is het doel van 
de Roadmap Next Economy (RNE) die 17 
november 2016 door de 23 gemeenten van 
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is 
gepresenteerd.

De RNE is het economische antwoord op de uitda-
gingen van nu, waarbij twee ontwikkelingen boven 
alles uit torenen: de snelle ontwikkeling van inter-
nettechnologie en de overgang naar schone 
energie. ‘Dit vraagt om een fundamentele omslag 
in de manier waarop we onze samenleving en onze 
economie vormgeven en laten bloeien’, aldus de 
voorzitter van de bestuurscommissie Economisch 
Vestigingsklimaat van de Metropoolregio, Ingrid 
van Engelshoven. Die omslag is een noodzaak én 
een uitgelezen kans, vindt ook de Rotterdamse 
wethouder Maarten Struijvenberg, een van de 
initiatiefnemers van de RNE: “De wereld verandert 
op topsnelheid. Sectoren groeien en krimpen als 
nooit tevoren en de basis onder onze economie 
is in beweging. Dit lijken in eerste instantie soms 

bedreigingen, maar als je verder kijkt, vind je er 
nieuwe kansen voor de regionale economie én voor 
de samenleving.”
 
Economische kansen en risico’s
Tijdens het maken van de Roadmap, geïnspireerd 
door de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin is vast-
gesteld dat de uitgangspositie van de regio goed is, 
met sterke economische clusters als de Rotterdamse 
haven, de Greenport en de internationale stad van 
vrede en recht: Den Haag. De regio is sterk in onder-
zoek en ontwikkeling en heeft een jonge bevol-
king. Maar die potentie wordt nu nog onvoldoende 
omgezet in toegevoegde economische waarde en 
banen. Daarmee loopt de regio duidelijke risico’s: de 
economie van de metropool rust voor een groot deel 
op fossiele brandstoffen, veel mensen zijn laagopge-
leid en ondernemers moeten worden gestimuleerd 
meer samen te werken.
 
Transitiepaden
De Roadmap Next Economy omvat een strategie en 
een actieprogramma. Aan de hand van vijf zoge-
heten transitiepaden moet de nieuwe economie 
van de Metropoolregio vorm krijgen: De transitie 

Smart Digital Delta ondersteunt nieuwe ICT-voor-
zieningen. Als Smart Energy Delta streeft de regio 
naar reductie van CO2 uitstoot. En de overgang naar 
een Circulaire Economie zorgt voor hergebruik van 
hulpbronnen en reststoffen. Het transitiepad Entre-
preneurial Region brengt nieuwe productiviteit en 
het pad van de Next Society moet leiden tot een 
regio waarin iedereen meedoet en betrokken is.
 
Regionale Investeringsprogramma
De 23 gemeenten hebben besloten om de 
projecten uit de Roadmap op te nemen in het 
Regionaal Investeringsprogramma dat 6 juli 2016 
door voorzitter Aboutaleb werd aangeboden aan 
minister-president Rutte. Ondernemers kunnen 
de innovatieve projecten die voortvloeien uit de 
Roadmap op verschillende manieren realiseren. Via 
regionale netwerken van ondernemers en inves-
teerders, eventueel ondersteund via overheids-
fondsen. En via het Regionaal Investeringspro-
gramma wordt gekeken naar financiering van de 
projecten. Op dit moment wordt gesproken met de 
EU over financiering van deze projecten. De volle-
dige Roadmap Next Economy, de samenvatting en 
praktische informatie op www.mrdh.nl/RNE.

Roadmap Next Economy moet zorgen 
voor meer banen in de regio

Horeca-man Albert Calor  
Capelse ondernemer van het jaar



Het inhuren van een zelfstandige zonder 
personeel (zzp’er) stond de afgelopen maan-
den in het middelpunt van de belangstel-
ling. De wet DBA, de opvolger van de VAR, 
zorgde voor veel beroering bij ondernemers. 
De angst voor naheffingen door de belas-
tingdienst was groot. Veel bedrijven stopten 
zelfs met inhuren van zzp’ers ondanks de sus-
sende woorden van staatssecretaris Wiebes 
van Financiën.

Alle commotie heeft er voor gezorgd dat de werking 
van de wet in ieder geval is uitgesteld tot 2018. Het 
komend jaar, of langer als dat nodig is, worden 
de knelpunten van de wet opgelost, zegt Wiebes 
desgevraagd. Dat betekent dat de belastingdienst 
dit jaar en komend jaar geen boetes zal uitdelen 
of naheffi ngen zal opleggen als er ongewild fouten 
zijn gemaakt, met een uitzondering voor de “echte 
kwaadwilligen”.

De vervolgvraag is nu, hoe om te gaan met deze 
onduidelijke (nieuwe) situatie. In de discussie rond de 
modelcontracten, uitvloeisel van de wet DBA, draait 
alles om de vraag of er sprake is van een dienstbe-
trekking. Modelovereenkomsten vervangen de VAR, 
die sinds 1 mei 2016 is afgeschaft. Als u werkt met 
een freelancer of zelfstandige zonder personeel en 
twijfelt of er sprake is van een dienstbetrekking is het 
advies om gebruik te maken van een modelovereen-
komst. Ook in het komende jaar. Overigens biedt een 
modelovereenkomst alleen zekerheid, wanneer ook 
daadwerkelijk wordt gewerkt conform deze model-
overeenkomst. De modelovereenkomsten zijn op de 
site van de Belastingdienst te vinden. U hoeft dan 
geen loonheffi ngen in te houden en te betalen als u 
met de opdrachtnemer volgens deze overeenkomst 
werkt. U kunt ook zelf een overeenkomst opstellen en 
laten beoordelen door de belastingdienst. Daar gaat 
wel enige tijd overheen en succes is niet verzekerd. Zo 

zijn er van de 4481 ingekomen modelcontracten tot 
1 augustus slechts 370 goedgekeurd door de fi scus. 

Als u geen modelovereenkomst gebruikt en ook 
geen eigen overeenkomst die de belastingdienst 
voor u heeft beoordeeld, kunt u ook zelf bepalen 
of er sprake is van loondienst. Dat doet u door de 
overeenkomst eerst te toetsen aan de kenmerken 
van een echte dienstbetrekking. 
De kenmerken van een echte dienstbetrekking zijn: 
-  De werknemer heeft zich verplicht om persoonlijk 

voor de werkgever te werken.
-  De werkgever is verplicht om de werknemer voor 

het werk loon te betalen.
-  Tussen de werknemer en de werkgever bestaat 

een gezagsverhouding.

De bepalingen in uw eigen overeenkomst kunnen 
anders geformuleerd zijn dan de voorbeeldbepa-
lingen, maar het gaat om de strekking ervan. Zo 
kunt u zelf inschatten of u als opdrachtgever wel 
of niet loonbelasting en premies sociale zekerheid 
moet betalen. Als we kijken naar de huidige discus-
sies kunnen we niet voorbij gaan aan de opmerking 
van Staatssecretaris Eric Wiebes: “Alles wat vroeger 
ondernemerschap was, is nog steeds onderne-
merschap en alles wat het vroeger niet was is het 
nu ook niet. Want die wet is niet veranderd. De 
scheidslijn tussen ondernemers en niet-onderne-
mers is niet veranderd.” 

Volledige zekerheid blijkt een lastig verhaal in de 
nieuwe wet, waarvan de werking dus is uitgesteld. 
Maar laat u daardoor in 2017 niet weerhouden om 
een ZZP’er in te huren. Wees echter bewust van 
de risico’s en afhankelijk van deze risico inschatting 
kunt u als ondernemer beoordelen of een model-
overeenkomst noodzakelijk is. En is ondernemen 
zonder risico’s nog ondernemen? Anno 2017 lijkt 
ons die vraag niet moeilijk te beantwoorden. 

Werking Wet DBA 
uitgesteld

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

Financieel accent



VVD
O  Een vast contract moet aantrekkelijker worden. 

Daarom willen we dat de loondoorbetaling bij 
ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) 
wordt verkort naar één jaar. 

O   Wij willen investeren in innovatie. Daarbij 
moeten we ons realiseren dat dit tijd kost en dus 
vraagt om investeringen voor de langere termijn. 
Stabiele en betrouwbare wet- en regelgeving is 
hierbij van groot belang. Het huidige innovatie-
beleid willen we dan ook doorzetten waarbij we 
goed blijven kijken of dit moet worden aange-
vuld dan wel verruimd en of extra investeringen 
nodig zijn.

O  We willen ook meer investeren in kennis. Neder-
land moet aantrekkelijk zijn voor hoogopgeleide 
mensen uit het buitenland die bijdragen aan 
onze welvaart. Daarom willen wij een ‘kennis-
migrantenregeling’ op basis van een puntensy-
steem. Hoe groter de mogelijke bijdrage aan 
onze economie, hoe groter de kans om hier als 
kenniswerker aan de slag te kunnen. Daarnaast 
maken we het mogelijk dat werkgevers meer-
dere tijdelijke contracten van een langere duur 
kunnen aanbieden.

Pvda
O   Miljarden extra investeren in een duurzame 

economie. Goed voor extra banen, onze leef-
omgeving en het klimaat.

O  Geen marktwerking in eerstelijnszorg.
O  Zzp’ers krijgen bescherming door minimum 

tarieven.
O   De lonen bij zowel bedrijven als overheid gaan 

omhoog.
O   Het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar verdwijnt 

stapsgewijs, iedere volwassene krijgt dan een 
volwassen loon.

O  Bedrijven met veel winst delen die met hun 
werknemers en niet alleen met aandeelhouders.

O   Extra investeringen in het beroepsonderwijs en 
bijscholing van werknemers, in vijftien jaar tot 
10 miljard euro extra per jaar. 

SP
O  De overheid koopt voortaan altijd duurzaam in. 

Ook publiek vastgoed wordt zoveel mogelijk 
duurzaam gebouwd en ingericht.

O   Het belastingvoordeel voor energiegrootverbrui-
kers in de industrie wordt fors verlaagd. Het geld 
investeren we deels in een versnelde energiebe-
sparing.

O  We richten een nationale investeringsbank 
op voor het midden- en kleinbedrijf. Daarmee 
krijgen gezonde bedrijven betere toegang tot 
kredieten om te investeren en bevorderen we 
ontwikkeling en innovatie van onze economie. 

O  We nemen specifi eke maatregelen om het mkb 
te ondersteunen. Voor het kleinbedrijf verhogen 
we de kleinschaligheidsaftrek. Ter stimulering 
van het kleinbedrijf worden de lasten verlaagd. 
De lasten van het doorbetalen van ziek personeel 
worden eerlijker verdeeld.

O   Voor ZZP’ers verbeteren we de sociale zeker-
heid, onder meer door een goede verzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid. ZZP’ers kunnen zich 
daarbij verzekeren via de WIA, onder dezelfde 
voorwaarden als werknemers. 

O   We sluiten een Loon- en Investeringsakkoord met 
de vakbonden en werkgevers om de structurele 
loonachterstand voor werknemers in te halen.

O   Verhoging minimumloon met 10 procent. We 
schaffen het minimumjeugdloon vanaf 18 jaar 
af, zodat iedere volwassene een gelijk loon krijgt.

O  Alle bedrijven met meer dan 250 medewer-
kers krijgen een werknemersvergadering met 
dezelfde rechten als de aandeelhoudersvergade-
ring. De ondernemingsraad krijgt instemmings-
recht voor salarissen van topbestuurders.

PVV
O   Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de Euro-

pese Unie.
O  AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen 

wél indexeren.
O  Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, wind-

molens, kunst, innovatie.

CDa
O   Lagere lasten voor ondernemers. Wij kiezen voor 

lagere en eenvoudigere lasten voor onderne-
mers, vooral in het MKB. Verplichting tot loon-
doorbetaling bij ziekte voor werkgevers fors 
terugbrengen.

O   Elke stad een lokale productenmarkt voor 
producten uit de eigen regio.

O   ZZP’ers krijgen alleen de volledige zelfstandigen-
aftrek als zij een minimumbedrag opzij leggen 
voor hun eigen pensioenvoorziening.

O   Permanent investeren in kennis en vaardig-
heden is een opdracht aan werkgevers en 
werknemers. Wij willen de introductie van een 
individueel leerrecht waar werkgevers en werk-
nemers samen voor sparen. Het individueel leer-
recht geldt voor iedereen in de beroepsgeschikte 
leeftijd.

O  Voor verlaging van belasting op laagbetaald werk 
en substantiële verlaging van de lasten voor 
werkgevers vragen we van de werkgevers een 
toezegging om het aantal banen voor mensen 
met een arbeidsbeperking te verhogen Tege-
lijk willen we regelingen waar werkgevers een 
beroep op kunnen doen wanneer zij mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkos-
tensubsidie of loondispensatie - versterken en 
vereenvoudigen.

O  Meer ruimte voor de kantonrechter om arbeids-
contracten te ontbinden, zodat ondernemers 
weer sneller kiezen voor een vast contract. 
Meer mogelijkheden voor meerjarige arbeids-
contracten, zoals een vijf jaars contract.

O   Kansen voor maatschappelijke ondernemers. Die 
zijn pioniers in een eerlijke economie. Wij zetten 
ons in voor meer ruimte en passende regels.

O  Reserveren van substantiële middelen voor 
investeringen in kennis en innovatie, op voor-
waarde dat het bedrijfsleven hier zelf ook 
substantieel aan bijdraagt.
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D66
O   Wij investeren in beter beroepsonderwijs door 

nauwere aansluiting op de arbeidsmarkt en 
een betere aansluiting van mbo op hbo, meer 
ruimte voor vakmanschap en meer internatio-
nale kansen.

O   Wij willen een leven lang leren en tweede 
kansen voor iedereen. Kansen om te stapelen, 
bij te scholen of een nieuwe carrièredroom na 
te jagen.

O   Wij investeren in innovatie en groene onder-
nemers om zo uitdagingen als klimaatverande-
ring en het energievraagstuk te veranderen in 
kansen. Wij nemen knellende regelgeving weg 
en de overheid koopt duurzaam in.

O  Wij richten een publieke investeringsbank op 
om met publiek geld private investeringen aan 
te jagen voor maatschappelijk relevante doelen 
zoals duurzame energietransitie en digitale 
infrastructuur.

O   Tijdelijke contracten verdwijnen, en daarmee de 
tweedeling op de arbeidsmarkt.

O  De zelfstandigenaftrek blijft. Wij maken het voor 
zzp’ers makkelijker om vrijwillig te sparen voor 
pensioen of zich te verzekeren.

O   Wij hervormen de belastingen: minder lasten op 
arbeid, meer vergroening. 

Christenunie
O   Investeren in écht beroepsonderwijs en een 

leven lang leren, ook voor vakmensen.
O  Zzp’ers collectief verzekerd tegen arbeidsonge-

schiktheid.
O  Terug naar de VAR, weg met de modelcon-

tracten.
O  Hoe langer fl exwerk, hoe langer de contractduur.
O  Doorbetalen bij ziekte terug naar 1 jaar voor klei-

nere bedrijven.
O  Lasten op arbeid omlaag en op vervuilende 

productie omhoog.
O   In de regio investeren in wegen, water, spoor, 

digitale snelweg, onderwijs en werk.
O   Voor een energietransitie in één generatie en 

impuls energiebesparing beter beprijzen van CO2 
en daardoor minder verlenen van subsidies.

GroenLinks
O  Stoppen met subsidies op gas. Grootverbruikers 

betalen evenredig voor CO2 uitstoot. Duurzame 
energie en energiebesparing fi scaal stimuleren. 
Schone energie kleinverbruikers wordt niet 
belast. 

O   Economie, klimaat en energie valt onder nieuwe 
bewindspersoon.

O   Er komt een Groene investeringsbank die de 
marktsector stimuleert om samen met de 
overheid meer te investeren in grote groene 
projecten en innovatie. 

O  De overheid werkt samen met innovatieve 
bedrijven om technologische ontwikkeling te 
stimuleren en economie te vergroenen. 

O   Elektrische lease-auto’s fi scaal goedkoper, auto’s 
met verbrandingsmotor duurder. 

O   Afspraken met vakbonden en werkgevers over 
stijging van lonen. 

O   Het maken van schulden door bedrijven wordt 
niet langer fi scaal gestimuleerd.

O   Directeur-grootaandeelhouders krijgen minder 
mogelijkheden om winsten lange tijd onbelast 
te laten.

O   Verlagen van lasten op arbeid voor werkgevers.
O   Collectieve verzekering loondoorbetaling bij 

ziekte voor kleine werkgevers. Zo wordt dat 
alleen in het tweede jaar betaald. Hiermee 
helpen we kleine en startende ondernemers.

O  Bedrijven krijgen quotum voor het in dienst 
nemen van mensen met een beperking. 

O   Werknemers krijgen een individueel scholings-
budget. Deze scholingsrechten worden door 
werkgevers gefi nancierd.

O   Voor tijdelijke contracten moeten werkgevers 
een hogere prijs betalen onder andere via 
WW-premies. Flexwerkers krijgen recht op een 
transitievergoeding. Voor zzp’ers op minimum-
niveau komt verplichte collectieve basisvoorzie-
ning arbeidsongeschiktheid. 

O  Flexwerkers en zzp’ers kunnen gemakkelijker 
voor hun pensioen sparen. 

SGP
O  Nieuwe regels toetsen op regeldruk en effecten 

op het mkb.
O  De regeling voor loondoorbetaling bij ziekte is 

een grote hobbel voor kleine werkgevers om 
mensen in dienst te nemen. De verplichting 
van bedrijven met minder dan vijftig werkne-
mers om bij ziekte loon door te betalen, wordt 
beperkt tot een jaar.

O  De berekening van de werkgeverspremie 
arbeidsongeschiktheid houdt rekening met 
duur van de arbeidsrelatie. Werkgevers niet via 
de CAO verplichten bij ziekte een hoger loon te 
betalen. 

O   Extreme ontslagkosten voorkomen. De rechter 
krijgt ruimere mogelijkheid om een even-
wichtige belangenafweging te maken. Het is 
onrechtvaardig dat een werkgever bij ontslag 
alleen bij hoge uitzondering mag afzien van een 
vergoeding. Bijvoorbeeld bij pensionering van 
de werkgever of wanneer ontslag aan de werk-
nemer toe te rekenen valt.

O   Extra ruimte voor het sluiten van meerjarige 
overeenkomsten. En het moet weer mogelijk 
worden meer opeenvolgende arbeidsovereen-
komsten te sluiten. De tussenpozen mogen best 
korter zijn.

O  oonkostensubsidie voor werknemers met een 
arbeidshandicap. Werkgevers die arbeidsgehan-
dicapten en oudere werknemers in vaste dienst 
nemen, krijgen een bonus.

O   Koopzondagen zijn ongewenst. Het kabinet 
kijkt of gemeenten echt werk maken van 
het meewegen van de belangen van kleine 
winkeliers. Werknemers mogen niet worden 
gedwongen ‘s zondags te werken en verhuur-
ders van winkelruimte mogen geen winkelo-
penstelling afdwingen.

O   Geen vrachtverkeer op zondag. 
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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 
fi scaal, bedrijfseconomisch- en fi nancieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning 
bij accountancy, fi scaliteit en HRM/salarissen kunt u terecht. Zowel op nationaal als 
internationaal niveau is de deskundigheid in huis. 

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

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

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

Durven, 
Denken, 
Doen



Zo rond de jaarwisseling komen ze weer, lijst-
jes met verwachtingen voor 2017. Knappe 
koppen voorspellen het weer, de verkiezin-
gen in Nederland of de stand van de beurs 
in het nieuwe jaar. We weten dat we er maar 
weinig houvast aan hebben, de voorspelling 
voor het weer van morgen is al onbetrouw-
baar, vraag dat maar aan strandtenthou-
ders die met lege terrassen zitten als de zon 
onverwacht toch schijnt. Een verkiezingsuit-
slag goed voorspellen lukt ook niet iedereen 
en het succes van beleggingsgoeroes zal hier-
na worden besproken.

In mijn vakgebied wordt verwacht dat je een voor-
uitziend blik hebt. Beleggers houden zich graag 
vast aan de aan- en verkoopadviezen van beurs-
specialisten, die met een serieus gezicht hun visie 
onderbouwen met argumenten. Als leek heb je 
daar meestal weinig tegenin te brengen. Als profes-
sional trouwens ook niet, want de beurs is tegen-
woordig zo grillig dat elke veronderstelling waar-
heid kan worden. 

24 uur bedenktijd
De beurs zelf doet trouwens niet zoveel, het is niet 
anders dan een marktplaats voor beleggers. Of je 
volgend jaar geld kunt verdienen op de beurs heeft 
dus vooral te maken met hoe goed je massage-

drag kunt voorspellen. Zo’n vraag kan je beter voor-
leggen aan een psycholoog dan aan een econoom. 
Psychologen zullen je echter geen antwoord willen 
geven. Gelijk hebben ze. Je kunt deze beroepsgroep 
daarentegen wel vragen hoe je jezelf kunt weren 
tegen valse verwachtingen. Zoals: slaap minstens 
één nacht over een voorgenomen beleggingsbeslis-
sing voordat je gaat handelen. Je oerbrein kan beter 
met ingewikkelde materie omgaan. Je zult zien dat 
je beleggingsbeleid aanzienlijk succesvoller wordt 
als je jezelf 24 uur bedenktijd geeft. 

Dan maar de computer?
Opmerkelijk is dat als je aan beurskenners vraagt 
wat de koersen zullen gaan doen, ze meestal een 
koersstijging voorspellen. Behalve als de koersen al 
een tijdje dalen, dan worden de voorspellingen ook 
somberder. Deze kenners zijn net zo gevoelig voor 
de omstandigheden als de meeste andere beleg-
gers van vlees en bloed. Kan een computer het 
dan beter? Ja, voor een tijdje wel, maar je weet 
nooit voor hoe lang. Computers hebben geen last 
van emoties, maar ze werken niet goed in een 
omgeving die steeds verandert, zoals de omstan-
digheden op de fi nanciële markten. Eind tachtiger 
jaren werden de eerste supercomputers in gebruik 
genomen door grote beleggingsmaatschappijen. 
Hoewel die computers aanzienlijk minder geheu-
genkracht hadden dan de huidige smartphones 

werden ze toentertijd gezien als zeer krachtige 
middelen om de beurs mee te verslaan, men had 
daar veel verwachtingen van! Het mocht echter niet 
zo zijn. Steevast vielen de resultaten tegen, meestal 
nadat heel wat beleggers waren gelokt door het 
tijdelijke succes dat daaraan vooraf ging.

Ondoorgrondelijk
Dertig jaar later en met heel wat geheugenkracht 
meer is het eigenlijk nog niet veel anders. Hoewel 
we in de tussentijd wel in staat zijn om DNA te 
ontrafelen kan je niet hetzelfde zeggen over de 
beurs. Kennelijk zijn de parameters voor de beurs 
nog steeds ondoorgrondelijk. De meest gezonde 
combinatie voor beleggers die vaak leidt tot een 
succesvol eindresultaat is één van gezond verstand, 
gedisciplineerd omgaan met emoties, erkennen 
van eigen kwetsbaarheden in het denkproces en 
ondersteuning door een goed softwarepakket. 
Iets wat je in principe thuis kunt uitvoeren, maar 
dat het uiterste vergt van eigen discipline. Er zijn 
maar weinig beleggers die dit langer dan een 
jaar volhouden. Voor heel 2017 zou dit in principe 
kunnen lukken, daarna wordt het lastig. Wie die 
uitdaging liever aan een professional overlaat zou 
contact kunnen opnemen met een ervaren beleg-
gingsspecialist. Ik weet er wel één.

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.
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Bedrijven die werknemers lan-
ger en gezonder proberen te 
laten werken, komen in aan-
merking voor een subsidie. Zij 
kunnen maximaal 10.000 euro 
van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid krij-
gen voor projecten om dit te sti-
muleren.

Er is hiervoor in totaal 13 miljoen 
euro uit het Europees Sociaal Fonds 
beschikbaar. Werkstress is beroeps-
ziekte nummer één in Nederland. 
Bijna 2,7 miljoen werknemers 
hebben last van een hoge werkdruk 
van wie ongeveer een miljoen een 

kans heeft op een burn-out. Jongeren 
lopen daarop het grootste risico. Op 
de werkvloer is het onderwerp vaak 
nog een taboe.

Leidinggevende belangrijk
Nieuw onderzoek van TNO en CBS 
maakt duidelijk dat de leidingge-
vende een belangrijke rol speelt bij 
het voorkomen van een burn-out, 
aldus het ministerie. Bij personeel 
met een hoge werkdruk en weinig 
steun van de leidinggevende, kampt 
45 procent met burn-outklachten. Bij 
werknemers die wel door hun chef 
worden gesteund, daalt dit percen-
tage naar 18 procent.

Het aantal bedrijven dat snel 
groeit, is voor het eerst in zeven 
jaar gestegen. Dat komt vooral 
doordat steeds meer startende 
ondernemers zich weten te ont-
wikkelen tot snelle groeier, een 
zogenoemde scale-up. Dat blijkt 
uit onderzoek van de Rotterdam 
School of Management, Erasmus 
University (RSM) en het Erasmus 
Centre for Entrepreneurship (ECE).

“Ondanks het feit dat we nog ver 
onder het niveau zitten van 2008, toen 
bijna twee keer zoveel snelgroeiende 
bedrijven actief waren, lijken wij het 
afgelopen jaar de bodem te hebben 
bereikt”, aldus de onderzoekers. Dit 
jaar noteerden zij 3.070 snelgroei-
ende ondernemingen, een stijging 
van 7,3 procent vergeleken met 2015. 
Het gaat om bedrijven met minimaal 
tien medewerkers die jaarlijks qua 
omzet of werkgelegenheid 20 procent 
groeien in een periode van drie jaar. 
Ook moet het bedrijf aan het begin 
van de meetperiode een minimale 
omzet van 5 miljoen euro hebben. 

Startups
De onderzoekers wijten de toename 
vooral aan het feit dat meer jonge 
bedrijven zich snel ontwikkelen. “Een 
op de twintig snelgroeiers komt nu 
voort uit een startup, een stijging van 
60 procent ten opzichte van vorig 
jaar.” In de periode 2012-2015 hebben 

de snelst groeiende bedrijven samen 
een gemiddelde omzetgroei van 107 
procent gerealiseerd. De werkgele-
genheid is bij hen gemiddeld toege-
nomen met 133 procent tot 42 full-
time medewerkers.

Zakelijke dienstverlening
“We zien vooral meer groeiers op het 
gebied van zakelijke dienstverlening”, 
aldus de onderzoekers. Dat aandeel 
neemt juist af van bedrijven binnen 
de topsectoren. Zakelijke diensten 
worden volgens het onderzoek vaker 
met nieuwe online verdienmodellen 
aangeboden. Ook biedt flexibilisering 
van de arbeidsmarkt mogelijkheden 
voor groei binnen de uitzendbranche.

Meerderheid mkb groeit niet
Desondanks vinden de onderzoekers 
dat actie nodig is om de stijgende 
lijn vast te houden. “Een meerder-
heid van het mkb groeit niet meer of 
krimpt zelfs. Er lijkt een tweedeling te 
ontstaan tussen bedrijven die nieuwe 
technologie toepassen en diegenen 
die moeite hebben om zich aan te 
passen aan de sterk veranderende 
omgeving.” Tot deze laatste groep 
zou zo’n 70 procent van de mkb’ers 
behoren. “Ze hebben wel de ambitie 
om te groeien, maar kunnen dat niet 
vertalen naar mogelijkheden, door 
bijvoorbeeld barrières in leiderschap, 
financiering of technologie.”

bron: nu.nl

De omzet van de Nederlandse 
industrie is het afgelopen kwar-
taal opnieuw gezakt. Volgens 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) was het al de 
negende keer op rij dat de 
opbrengsten lager uitkwamen 
dan een jaar eerder. 

Producenten behaalden 3 procent 
minder omzet dan in het derde 
kwartaal van 2015. De terugval 
werd in de hand gewerkt door de 
afzetprijzen die 3,4 procent omlaag 
gingen. De gemiddelde industriële 

dagproductie groeide daarentegen 
met 2,1 procent.

Grote verschillen
Het is vooral de aardolie-industrie 
die de resultaten omlaag haalt.. Dit 
heeft te maken met de aanhoudend 
lage olieprijzen. Tussen de verschil-
lende producenten was verder 
sprake van grote verschillen. Auto- 
en aanhangwagenbouwers schreven 
bijvoorbeeld 31 procent aan omzet 
bij, terwijl de makers van andere 
transportmiddelen samen bijna 30 
procent omzet inleverden.

Het organisatiecomité MVO 
Festival Rotterdam Prins Alexander 
kijkt terug op een zeer geslaagd 
evenement dat afgelopen 11 
oktober 2016 in Recreatiecentrum 
Zevenkampsering in Rotterdam-
Zevenkamp in het teken stond 
van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. 

De voorzitter van de gebiedscom-
missie Prins Alexander, de heer Ron 
Davids, sloeg om 16.00 uur op de 
gong voor de start van dit bijzondere 
lokale en regionale evenement. De 
sporthal was omgetoverd tot een 
sfeervolle beursvloer waar meer dan 
115 stands van bedrijfsleven, zorg- 
en welzijnsorganisaties tot overheids-
instanties zich presenteerden.
Presentator Ruud van der Heijden had 
daar twee dames aan zijn zijde met 
prachtige kostuumrokken waar vraag-
en aanbodkaartjes opgespeld werden 

om vervolgens te bekijken welke 
goede matches konden worden 
gemaakt. Tijdens het evenement 
werden een flink aantal bewonersini-
tiatieven gehonoreerd met subsidie.

Landelijk lanceren
De BusinessClub Prins Alexander was 
in Zevenkamp sterk vertegenwoor-
digd en nam deel aan de werkgroep 
van de organisatie. Maria van der 
Heijden, directeur van MVO Neder-
land bleek zeer onder de indruk van 
dit evenement en vond het typisch 
Rotterdams om dit te organiseren. 
De combinatie van bedrijven, zorg- 
en welzijnssector en overheid was 
in haar ogen geweldig. Zij zou zoiets 
ook graag op landelijk niveau willen 
lanceren.

Bij de afsluiting waren er ongeveer 
500 bezoekers geteld, meer dan bij 
de eerste editie van vorig jaar.

Subsidie om werknemer 
gezonder te laten werken

aantal snelgroeiende bedrijven 
neemt toe

Omzet industrie daalt derde 
kwartaal 

Druk mVO Festival Prins alexander



Opdrachtgevers en zelfstandi-
gen zonder personeel (zzp’ers) 
krijgen voorlopig niet te maken 
met de Wet deregulering beoor-
deling arbeidsrelatie (DBA), Die 
wordt in ieder geval tot 2018 uit-
gesteld. 

De wet was bedoeld om beter onder-
scheid te maken tussen zelfstan-
digen zonder personeel en mensen 
in loondienst. Er dreigden echter 
problemen, omdat de wettelijke 
definitie van loondienst, die uit 1907 
stamt, niet meer op de huidige prak-
tijk aansluit. “De wet heeft een doel, 
en dat is schijnzelfstandigheid eruit 
filteren. Maar we willen proberen 

de onduidelijkheid weg te nemen”, 
lichtte premier Mark Rutte toe.

Bestrijden 
schijnzelfstandigheid
“Waar het ons om ging, is het 
bestrijden van schijnzelfstandigheid. 
Daar is iedereen het mee eens. Maar 
het is niet onze bedoeling om onder-
nemers te beknotten”, aldus minister 
Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).

Aparte regelingen 
Het kabinet stelt nog een brief op 
met uitleg aan de Tweede Kamer. 
Voor bepaalde sectoren worden nog 
aparte regelingen opgesteld. Die 
worden pas later bekendgemaakt.

Nederland is dit jaar de meest 
concurrerende economie van de 
Europese Unie. Op de wereldwijde 
ranglijst is ons land één plek geste-
gen naar de vierde plek, waardoor 
Duitsland is voorbij gestreefd, zo 
blijkt uit onderzoek van het World 
Economic Forum (WEF).

Alleen Zwitserland, Singapore en de 
Verenigde Staten scoren beter. In de 
jaarlijkse publicatie van WEF worden 
138 landen onder de loep genomen. 
Volgens Henk Wijtze Volberda, 
bedrijfskundige en hoogleraar Stra-
tegisch Management en Onderne-
mingsbeleid aan de Erasmus Univer-

siteit Rotterdam dankt ons land de 
hoge plaats onder meer aan zijn 
goede infrastructuur, gezondheids-
zorg en hoger onderwijs. Ook lopen 
we voorop met de toepassing van 
nieuwe technologieën. Zijn onder-
zoeksinstituut Inscope verzamelde de 
gegevens voor de WEF-studie. 

Achilleshiel
De enige echte achilleshiel van de 
Nederlandse economie blijft de finan-
ciële dienstverlening van banken aan 
het bedrijfsleven, aldus de professor. Hij 
wijst er onder meer op dat de krediet-
verstrekking aan het midden- en klein-
bedrijf hier nog stukken beter kan.

Studenten van Zadkine vol-
gen een deel van hun oplei-
ding Financieel administratie-
ve beroepen in het pand van 
Rabobank Rotterdam aan de 
Strevelsweg. Die stelt hiervoor 
kantoorruimte beschikbaar en 
delen van het ICT-netwerk. Ze 
verrichten praktijkopdrachten 
onder begeleiding van docenten 
en werkzaamheden voor klan-
ten van Adminbedrijf.nl. Geen 
stage dus, maar les in het bank-
filiaal met een versnelde oplei-
ding en een hoger uitstroomni-
veau tot gevolg.

De samenwerking maakt onder-
deel uit van een breder project. Een 
initiatief van Zadkine, ondersteund 
door gemeenten Rotterdam en 
Capelle aan den IJssel, waarbij het 
bedrijfsleven en onderwijs volledig 
op elkaar aansluiten. Er wordt 
binnen het onderwijs direct inge-
speeld op vragen vanuit de markt 
en opdrachtgevers. Dit betekent dat 
mbo-docenten hun lessen niet meer 
in een traditioneel schoolgebouw 
geven, maar op de werkplek om 
zo een betere afstemming tussen 
praktijk en theorie te realiseren. Het 
doel van Adminbedrijf.nl is om het 
hybride leren in de sector Financieel 
administratieve beroepen vorm te 
geven. CvB-voorzitter Luc Verburgh: 
“Voor excellent middelbaar beroeps-

onderwijs is samenwerking met 
bedrijfsleven keihard nodig.”

Kick-off 
Op woensdag 2 november 2016 
was de kick-off bijeenkomst van 
Adminbedrijf.nl. Hierbij waren veel 
bedrijven uit de financiële sector 
aanwezig die daarin participeren. 
Wim van Sluis, oud-havenwethouder 
en directeur-eigenaar van het 
Capelse accountantskantoor Daamen 
& Van Sluis: “In de financiële wereld 
draait alles om vertrouwen. Een 
samenwerking als met Adminbedrijf.
nl draagt daaraan bij.”

Voldoende werk
Bij de aangesloten bedrijven werken 
studenten met moderne software. Het 
onderwijs is flexibel en de studenten 
hebben invloed op de lengte van hun 
opleiding. Er bestaat de mogelijkheid 
om te versnellen. Doordat alle over-
lappingen uit de opleiding worden 
gehaald, kan het traject vmbo-mbo-
hbo ingekort worden. 
Ook studenten van niveau 2 krijgen 
de mogelijkheid om uiteindelijk uit te 
stromen op niveau 5. Kees Schaap, 
directeur-eigenaar van het Capelse 
administratiekantoor Pro Manage-
ment: “Ook in de toekomst is er in 
de financiële beroepen voldoende 
werk voor goed opgeleide mbo’ers. 
Www.dminbedrijf.nl geeft een sterke 
impuls.”

Mkb- ondernemers kunnen in 
het vervolg iets gemakkelijker 
een lening krijgen. Het minis-
terie van Economische Zaken 
heeft garanties verstrekt aan 
twee nieuwe kredietaanbieders 
voor het mkb. Bedrijven krijgen 
sinds de financiële crisis minder 
makkelijk geld los van banken, 
waardoor ze soms moeilijk kun-
nen investeren.

Met de garantie van Economische 
Zaken trekt FundIQ 31 miljoen euro 
uit voor mkb-ondernemers met een 
klein eigen vermogen. DBS2 Facto-

ring, dat het midden- en kleinbedrijf 
en zzp’ers betalingen van klanten 
voorschiet, legt dankzij de garantie 
vier miljoen op tafel.

Cruciaal
‘’Voor het mkb is het cruciaal dat er, 
naast kredieten van banken, ook alter-
natieve mogelijkheden voor financie-
ring zijn’’, zegt minister Henk Kamp 
(Economische Zaken). Hij wijst erop 
dat het het midden- en kleinbedrijf 
vorig jaar weer is gegroeid en met 
een omzet van 871 miljard euro en 
3,1 miljoen banen een van de belang-
rijkste pijlers is van de economie.
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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.

Krimpen aan den IJssel

maatwerk in drukwerk



Tot op heden gold de ketenaansprakelijkheid 
uit de WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) 
niet voor vervoers- en expeditie-overeen-
komsten. Hier gaat per 1 januari 2017 ver-
andering in komen. Dit kan grote gevolgen 
hebben voor opdrachtgevers. 

Met ingang van 1 juli 2015 is het overgrote deel 
van de WAS in werking getreden, waarbij onder 
meer een ketenaansprakelijkheid voor het loon is 
geïntroduceerd. Op basis van deze ketenaan-spra-
kelijkheid kunnen werknemers direct de opdracht-
gever van hun werkgever aanspreken, indien zij 
het overeengekomen salaris niet (volledig) van 
hun werkgever voldaan krijgen en zijn ingezet ter 
uitvoering van de opdracht tussen hun werkgever 
en de betreffende opdrachtgever. Zo kan bijvoor-
beeld een werknemer die middels onder aanne-
ming wordt ingezet bij de bouw van een huis, ook 
de hoofdaannemer aanspreken voor voldoening 
van het overeengekomen loon.

Uitgebreid
Bij de inwerkingtreding van de WAS waren vervoers- 
en expeditie overeenkomsten evenwel uitgezon-
derd van het toepassingsbereik van de ketenaan-
sprakelijkheid. Deze uitzonderingspo-sitie hadden 
voornoemde overeenkomsten volgens minister 
Asscher te danken aan de ‘’complexiteit van het 
vervoersrecht en de nauwe vervlechting daarvan 
met internationaal recht’’. Een werknemer op een 
vrachtwagen, schip, trein of vliegtuig verricht vaak 
voor meerdere op-drachtgevers tegelijk werkzaam-
heden. Dat leidt tot een veelheid van ketens, waar-
door het te ver zou gaan om iedere opdrachtgever 
daarvoor aansprakelijk te stellen, met name indien 
het een internationale vervoersovereenkomst 
betrof. De regering acht het thans evenwel niet 

langer wenselijk dat de ketenaansprakelijkheid bij 
vervoers- en expeditie overeenkomsten niet van 
toepassing is. In dat kader zal de ketenaansprake-
lijkheid voor het loon per 1 januari 2017 worden 
uitgebreid en eveneens van toepassing zijn op de 
overeenkomst tot het vervoeren of doen vervoeren 
van goederen over de weg.

Grote gevolgen transportsector
Uiteraard heeft dit grote gevolgen voor de trans-
portsector, voor zover het een overeenkomst tot 
wegvervoer betreft. Een vrachtwagenchauffeur 
die wordt onderbetaald, kan per 1 januari 2017 
dan ook de opdrachtgever van zijn werkgever 
aanspreken voor voldoening van het aan hem 
verschuldigde loon. Personenvervoer en andere 
transportsectoren, zoals zeevaart, binnenvaart en 
luchtvaart vallen vooralsnog buiten de spreek-
woordelijke boot.

Tot slot is de ketenaansprakelijkheid niet van 
toepassing als er sprake is van een overeenkomst 
van gecombineerd goederenvervoer. Dat leidt ertoe 
dat indien goederenvervoer over de weg in één 
overeenkomst wordt gecombineerd met vervoer 
over zee, binnenwateren, de weg, spoorwegen, 
door de lucht, pijpleiding dan wel enige andere 
vervoerstechniek, de ketenaansprakelijkheid niet 
van toepassing is.

Opdrachtgevers die binnen de reikwijdte van de 
WAS vallen, doen er goed aan om hier contractuele 
afspraken over te maken, met als doel de risico’s te 
verminderen en mogelijk regres te kunnen nemen 
op de opdrachtnemer. 

Pellicaan Advocaten is u graag van dienst bij 
verdere advisering op dit gebied. 

Ketenaansprakelijkheid 
Wet Aanpak 

Schijnconstructies

Juridisch accent

Jeroen Belderok
Pellicaan Advocaten

Telefoon 088 627 22 87



Voor een steeds grotere groep ondernemers bin-
nen het MKB is de vraag actueel of zij blijven 
werken na hun vijfenzestigste. Om de vraag te 
kunnen beantwoorden, bekijk ik dit van uit twee 
standpunten. Waarom wel en waarom niet. 

Waarom wel
Allereerst eenvoudig gezegd omdat het kan, om dat 
veel mensen zich op hun vijfenzestigste nog heel vitaal 
voelen en over een goede gezondheid beschikken. De 
levensverwachting neemt toe waardoor langer werken 
een vanzelfsprekendheid wordt. Een ander belangrijk 
punt is het feit dat de kennis en ervaring die in de afge-
lopen jaren is opgebouwd waardevol is voor het bedrijf 
en de relaties/klanten. Het netwerk is veelal groot waar-
door er snel kan worden geschakeld waarbij de seniori-
teit vaak meehelpt om je doel te bereiken. 

Ten tweede is er noodzaak om door te gaan. Eenvoudig 
gezegd omdat het moet. In de afgelopen jaren hebben 
veel bedrijven te maken gehad met een teruglopende 
orderportefeuille, dalende omzetten en slechte resul-
taten. De pensioenvoorziening die werd opgebouwd is er 
niet meer of is onvoldoende om te kunnen stoppen met 
werken. De AOW-leeftijd stijgt door de langere levens-
verwachting. De lage rente zorgt ervoor dat het uit te 
keren pensioen veel minder oplevert dan ooit werd voor-
gespiegeld. En de kans om het bedrijf met een mooie 
winst te verkopen lijkt ook verkeken. 

Waarom niet
Zijn er redenen aan te geven waarom stoppen met 
werken aan te raden is? En ook zelfs beter voor de 
gemeenschap? Waarschijnlijk wel, zeker wanneer we 

kijken naar de snel-
heid waarmee tech-
nologische en IT-oplos-
singen de bedrijven 
binnen denderen. De 
opgebouwde kennis 
en ervaring zijn niet 
meer voldoende en 
de snelheid waarmee 
processen veranderen 
is nauwelijks nog bij 
te houden. Als oudere 
ondernemer ben je 
niet instaat om met 
adequate oplossingen 
te komen en je klanten zoeken een andere manier om 
aan hun vraag te kunnen voldoen. Kortom je wordt 
ingehaald door de jonge garde. Het is het verdringings-
mechanisme dat zorgt voor evenwicht. 

Persoonlijke keuze
De conclusie zou kunnen zijn dat je tijdig moet bepalen 
of je waarde kunt toevoegen aan de onderneming en 
of jouw manier van werken voldoende krachtig is om 
door te kunnen gaan. Zorg dat je waardevol bent en 
blijft en ontdek waar je krachten liggen die misschien op 
een geheel andere, veel betere manier kunnen worden 
ingezet. Voorkom dat je waardeloos wordt en alleen nog 
maar in de weg loopt, want dan is je tijd echt voorbij. 
Behoud je eigenwaarde en zorg voor voldoende mooie 
activiteiten die het leven leuk maken. Zorg goed voor 
jezelf, al dan niet langer werkend. 

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

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

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

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

Betrokkenheid
Regelmatig worden mensen gefeliciteerd met een feestelijke gebeurtenis. Regelmatig schudden mensen elkaar 
de hand, sturen een kaartje of zelfs worden mensen in de bloemetjes gezet. Vaak gaat dat ook gepaard met het 
toewensen van “een fijne dag” of “veel plezier”. Dat hoort bij de menselijke maat. U mag genieten of plezier 
hebben in het leven. Daarentegen komt het helaas ook de laatste tijd te vaak voor dat mensen een hart onder de 
riem moet worden gestoken omdat ze geconfronteerd zijn met persoonlijke of zakelijke tegenspoed. Ook dat is de 
menselijke maat. 

Loyaliteit is ook een belangrijke kernwaarde is het leven. Zeker loyaliteit aan onze dierbaren, geliefden, naasten 
en natuurlijk onze zakelijke relaties en leden van het ENC. Koppel de menselijke maat aan loyaliteit en je krijgt een 
bijna onverwoestbare band. Ik voel die band zeker ook met u. En door die band gaan we beter met elkaar om, 
hebben meer interesse in elkaar en komen sneller tot een eenheid. Een eenheid binnen het zakelijk netwerk, binnen 
Capelle aan den IJssel of gewoon terug naar de basis, een eenheid in je eigen directe omgeving. En daar voelen we 
ons fijn bij en komen we tot resultaat. En dat is wat we nodig hebben. In tijden waar er bijzondere gebeurtenissen 
plaats vinden in de wereld, waar onverwachte wereldleiders worden geboren, waar onzekerheid ineens weer de 
kop kan opsteken.

Het komende jaar gaan we wederom kennis delen en veel plezier hebben met elkaar. We gaan op veel momenten 
weer werken aan onze band binnen het ENC want daardoor zijn we sterk en in staat onze doelen te realiseren. Dus 
komt allen in 2017 naar de diverse bijeenkomsten en spraakmakende evenementen en laat u zien en laat u horen. 

 
Gert Abma, voorzitter ENC

Langer werken lust of last

econom
isch netw

erk Capelle



De kennis komt uit de Italiaanse keuken, de 
kunde uit Rotterdam, Capelle aan de IJssel 
en Krimpen aan de IJssel. Michael Nobel 
maakt samen met zijn vrouw Ilse Nobel-Van 
Dongen met de hand een prijswinnende 
limoncello en arancello. 

Het ondernemersechtpaar gaat al jaren in de 
zomer naar Italië. Michael Nobel: “We zaten een 
keer in een prachtige tuin te eten met uitzicht op 
de heuvels. Met de krekels op de achtergrond en 
de zon die net achter het landschap wegzonk, was 
het zo’n avond om nooit te vergeten.’’

Aperitief
Het is dit onvergetelijke en gelukzalige moment dat 
het tweetal op het idee brengt om zelf een limon-
cello te maken. ”Na het eten kwamen we in gesprek 
met de kok van het restaurant. Als aperitief schonk hij 
ons zijn zelfgemaakte limoncello en we raakten daar-
over in gesprek. Hij vertelde ons hoe hij deze likeur 
maakt.”Geïnspireerd door het passievolle verhaal 
slaat het tweetal liters pure alcohol in bij een super-
markt in Italië, zodat ze thuis in eigen keuken kunnen 
experimenteren. Met de woorden van de kok nog in 
het achterhoofd duiken Ilse en Michael de keuken in. 
De weckpotten gevuld met schillen citroen en pure 
alcohol stapelen zich op in huis. Elk feestje wordt 
aangegrepen om de zelfgemaakte likeur te testen 
onder vrienden en kennissen. Na ruim twee jaar 
experimenteren en de zoveelste positieve reactie 
besluiten ze om hun zelfgemaakte likeur op de markt 
te brengen onder de naam Xquisito. Een samentrek-
king van het woord ‘squisito’ wat in het Italiaans ‘heer-
lijk’ betekent en ‘exquisite’ wat de Engelse vertaling is 
voor ‘geweldig, buitengewoon’.

Bekroond
Al snel gaan de flessen als warme broodjes over de 
toonbank en volgt er ook een arancello, gemaakt 
van onbespoten bloedsinaasappels uit Sicilië. Nog 
maar net koud op de markt, worden beide vruchten-
likeuren afgelopen zomer bekroond door de Interna-
tional Wine and Spirit Competition (IWSC) met een 
zilveren en bronzen medaille. Wat er met het over-
gebleven sap gebeurt? ,,Dat leveren we af bij een 
Italiaanse ijsmaker in Krimpen aan de IJssel die er ijs 
van maakt. De likeuren zijn onder andere verkrijg-
baar bij Wijnhandel Peeters, Vasteland 56 Rotterdam. 
bron: AD/RD

 www.xquisito.nl
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Op 6 december 2016 bracht Wilma Timmer-
mans van de Vrienden van het IJsselland 
Ziekenhuis de plaatsing van de Wens- en 
Bedank boom in de Centrale hal van het 
Capelse ziekenhuis onder de aandacht.

Die moet als kerstgedachte een jaarlijks terugke-
rende traditie gaan worden in de maand december. 
“Wij willen aan patiënten, bezoekers en bedrijven 
vragen om een wens of bedankje te kopen dat 

hierna in de boom wordt opgehangen. Met de 
opbrengst wordt dan een wens van het IJssel-
land Ziekenhuis gesteund. Dit jaar komt de donatie 
geheel ten goede aan een kindertelevisie op de 
SEH. Wachten is voor kinderen niet leuk en door een 
televisie met DVD in de wachtkamer te plaatsen 
wordt de wachttijd wat aangenamer.”
 
IJssellientjes en Kerstballen
Er zijn verschillende donaties mogelijk: IJssellien-

tjes (popjes) in drie verschillende maten (vanaf 10 
euro) en Kerstballen (vanaf 1.50 euro) In de kerst-
ballen kunnen wensen, bedankjes of visitekaartjes 
worden geplaatst. 

Verder zijn alle extra donaties natuurlijk ook van 
harte welkom. Wilma: “Ik verzoek iedereen vrien-
delijk om contant geld mee te nemen om de kerst-
artikelen direct te kunnen afrekenen. De Vrienden 
van het IJsselland zijn u hiervoor zeer erkentelijk.”

Ondernemers gezocht voor Wens- en Bedankboom

Italiaans geluk leidt 
tot prijswinnende 
limoncello



Nederlands eerste zelfrijdende systeem, de 
Parkshuttle naar bedrijventerrein Rivium in 
Capelle aan den IJssel, blijft nog zeker twee 
jaar rijden. De Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH) besloot begin november om de 
concessie van vervoersmaatschappij Connexxion 
te verlegen tot eind 2018. De gemeente Capelle 
heeft de intentie om het huidige systeem daar-
na te vernieuwen en de route uit te breiden. 

De Capelse Parkshuttle rijdt sinds 1999 en is daarmee 
niet alleen het eerste zelfrijdende systeem in Neder-
land, maar ook ’s werelds oudste vorm van zelfrijdende 
openbaar vervoer op de weg. De Parkshuttle is in 17 
jaar uitgegroeid tot een groot succes. Dagelijks maken 
meer dan 2.000 reizigers gebruik van het zelfrijdend 
systeem, dat metrostation Kralingse Zoom in Rotterdam 
verbindt met het Rivium. Ondanks dat de autonome 
voertuigen van 2getthere inmiddels 13 jaar oud zijn en 
elk meer dan 200.000 kilometer hebben gereden, is 
de leeftijd niet aan de voertuigen te merken. Onder-
deel van de verlenging door de MRDH is wel dat delen 
van de infrastructuur waar spoorvorming is ontstaan 
worden vernieuwd. De hoge waardering van de reizi-
gers en het feit dat de Parkshuttle bijdraagt aan de 
aantrekkelijkheid van het Rivium, vormen de basis van 
de beslissing om de concessie te verlengen. De hoge 
waardering van de reizigers blijkt onder meer uit recent 
onderzoek, dat is verricht in opdracht van de gemeente 

Capelle. Uit een vergelijking met de reguliere bus die 
naar het Rivium rijdt blijkt dat de Parkshuttle flink 
terrein gewonnen heeft. Vooral zaken als betrouw-
baarheid, ruimere uren waarop de shuttle rijdt (van 
6.00 tot 21.00 uur op werkdagen), kortere wachttijden 
in de daluren en betere reisinformatie scoren hoog.

Ambitie
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft de ambitie 
het systeem te vernieuwen en te verlengen per 
eind 2018. De uitdaging voor de komende tijd is hoe 
de Parkshuttle nog meer kan worden betrokken bij 
de ontwikkeling van het Rivium als een aantrekke-
lijke en innovatieve vestigingslocatie voor bedrijven.
Het systeem zal in eerste instantie verlengd worden 
naar een halte bij de Van Brienenoordbrug. Bij deze 
halte bestaat de mogelijkheid een elektrische fiets te 
huren, of over te stappen op de Waterbus. De route 
hier naartoe voert over de openbare weg, waardoor 
de Parkshuttle straks het eerste systeem zal zijn dat 
daadwerkelijk autonoom rijdt. Dat wil zeggen: zonder 
‘steward’ in het voertuig. Als ontwikkelaar van de 
automatische voertuigen is 2getthere al bezig met de 
ontwikkeling van de 3e generatie zelfrijdende voer-
tuigen, die geschikt moeten zijn om gemengd met 
ander verkeer te kunnen rijden. De voertuigen zijn 
lichter, bi-directioneel waardoor keerlussen tot de 
verleden tijd horen en uitgerust met airconditioning. 
Het eerste prototype is eind januari 2017 beschikbaar. 

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.

In november kwamen de ondernemers van de 
BIZ CapelleXL weer bij elkaar voor een gezamen-
lijk ontbijt bij de McDonald’s aan de Hoofdweg. 

Tijdens het ontbijt spraken zij over de speerpunten 
van de BIZ voor 2017. Ook werd de ambitie voor de 
komende jaren besproken: wethouder Economische 

Zaken Eric Faassen wil er samen met de BIZ voor 
zorgen dat CapelleXL over drie jaar het beste bedrij-
venterrein van Nederland is. Om deze ambitie waar te 
maken moet onder meer de buitenruimte zo optimaal 
worden gemaakt. Hier hoort ook het behalen van de 
volgende KVO-ster bij (Keurmerk Veilig Ondernemen). 
Onlangs hield de gemeente een integrale controle op 
CapelleXL, waarbij 27 bedrijven zijn gecontroleerd. De 
bevindingen worden verder opgepakt binnen de KVO-
werkgroep van de BIZ.

IJBM 24

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

Parkshuttle blijft nog zeker 
twee jaar rijden 

CapelleXL

Van de gem
eente Capelle



Capelle aan den IJssel is één van de vrien-
delijkste gemeenten voor ondernemers van 
Nederland. Dat blijkt uit de nieuwste rang-
lijst van MKB-Nederland die in november is 
gepubliceerd. Landelijk staat Capelle op de 
15e plaats en in Zuid-Holland zelfs op de 2e 

plaats. Een forse stijging ten opzichte van de 
vorige ranglijst.

MKB-Nederland onderzoekt elke drie jaar het 
ondernemersklimaat in alle circa 400 gemeenten. 
Voor de samenstelling van de lijst wordt de 
mening gevraagd van de ondernemers zelf. Bij het 
laatste onderzoek in 2012/2013 eindigde Capelle 
op de provinciale ranglijst als 3e en landelijk op 
de 27e plaats. 
“Ook dat vonden we al een mooie score”, zegt 
wethouder Economische Zaken Eric Faassen. “Maar 
de nieuwste scores zijn natuurlijk helemaal goed. 
Ik ben er vooral trots op dat het de Capelse onder-
nemers zelf zijn die ons goede cijfers geven. En 
dat we een consistente lijn laten zien. Als we die 

lijn weten door te trekken lonkt over een paar jaar 
de eerste plaats in Zuid-Holland.”

Korte lijnen
Volgens MKB-Nederland zijn de Capelse onderne-
mers vooral tevreden over de korte lijnen die de 
gemeente in het contact met haar ondernemers 
hanteert. Er is één aanspreekpunt voor onderne-
mers, de accountmanagers zijn zeer toegankelijk 
en ook het gemeentebestuur is goed bereikbaar. 
Het totale tevredenheidsrapportcijfer voor het 
Capelse ondernemersklimaat is een 7,1. Capelle 
scoort hiermee bovengemiddeld. Zowel landelijk 
als provinciaal ligt het gemiddelde op een 6,2.
Verbeterpunten zijn er ook. Enkele ondernemers 
noemen het ontbreken van proactieve commu-
nicatie richting ondernemers en de soms te lage 
reactiesnelheid vanuit de gemeente. Wethouder 
Faassen: “We nemen de verbeterpunten uiteraard 
mee in de verdere ontwikkeling van onze werk-
wijze en ons beleid.” Kijk voor meer informatie op 
www.mkbvriendelijkstegemeente.nl.

De gemeente Capelle aan den IJssel inves-
teert samen met huurders, eigenaren en het 
parkmanagement volop in het Rivium. Met 
resultaat. De afgelopen tijd werden al diver-
se kleinere bedrijven verwelkomd. In het 
najaar opende ook een grote internationale 
speler haar deuren op het Capelse bedrijven-
park: verzekeraar AIG.

Burgemeester Peter Oskam verrichtte de officiële 
openingshandeling, samen met Jeroen Zohlandt, de 
general manager van de Benelux van AIG. Verzeke-
raar AIG heeft 63.000 werknemers in 130 landen. 
De Nederlandse vestiging telt 125 medewerkers en 
is verhuisd van het Rotterdamse Brainpark naar het 
Rivium. Het kantoor van AIG beslaat ruim 1.800m2 
en is te vinden in het kantoorpand Crystal Building 
aan de Rivium Boulevard.

Rivium World
De medewerkers beschikken over een moderne 
kantoorruimte waarbij flexibel werken centraal staat. 
Ook is er veel aandacht voor creativiteit, inspiratie en 
ontspanning. Denk bijvoorbeeld aan een game-room, 
inspiratieruimten en een dakterras (door medewer-
kers eigenhandig gebouwd). Dit sluit naadloos aan 
op het concept Rivium World dat een paar maanden 
geleden is gelanceerd. Aan medewerkers op het 
Rivium worden steeds tal van activiteiten en services 
aangeboden, om de werkomgeving zo aangenaam 
mogelijk te maken. Voorbeelden zijn indoorgolf, een 
mobiele koffiebar en een autowasserette. “Rivium 
World is een flexibel concept dat steeds wordt 
aangepast aan de wensen van de gebruikers”, legde 
burgemeester Oskam aan de werknemers van AIG 
uit. “Dus als jullie ideeën hebben voor activiteiten of 
diensten, laat het ons dan zeker weten!”

“Het beste Rotterdamse bedrijf komt uit 
Capelle!” Met deze woorden bracht een trot-
se wethouder Economische Zaken Eric Faassen 
onlangs een bezoek aan Kamera Express op 
bedrijvenpark CapelleXL. 

Naast felicitaties van het hele Capelse college nam 
de wethouder ook taart mee voor het personeel van 
Kamera Express. Directeuren Peter Merceij en Ben 
Cornelisse genoten nog zichtbaar na van hun over-
winning. Eind november won hun bedrijf de presti-
gieuze Rotterdamse Ondernemersprijs. Volgens de 
vakjury ‘groeit het bedrijf met passie in een tijd dat 
winkels omvallen’.

De entree van winkelcentrum Slotplein ziet 
er weer piekfijn uit, dankzij een nieuwe lui-
fel en bijbehorende lichtstraat. Wethouder 
Economische Zaken opende de vernieuw-
de entree, samen met de voorzitter van de 
Luifelcommissie Siem van Driel. 

“Er is lang over gesproken, maar het resultaat mag 
er zijn”, zei wethouder Faassen bij de opening. 
“Mooi dat een nieuwe eigentijdse uitstraling is 
gerealiseerd, in goed overleg met de VvE, onder-
nemers, ondernemersvereniging en de gemeente.” 
De nieuwe luifel bestaat uit een strakke, glazen 
overkapping waarin een duurzame lichtlijn is geïn-
tegreerd. Met deze nieuwe uitstraling, opgewaar-
deerde openbare ruimte, het divers winkelaanbod 
en de uitstekende parkeermogelijkheden is het Slot-
plein klaar voor de toekomst. 
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Felicitaties Kamera express 

Internationale verzekeraar naar Rivium

Capelle stijgt fors op ranglijst  
MKB-vriendelijkste gemeenten

Nieuwe luifel en verlichting Slotplein

Eigentijds en duurzaam 



Voor de zesde maal in successie werd de 
Waardborrel gehouden. Honderden onder-
nemers uit de Krimpenerwaard waren 23 novem-
ber te gast bij Hoveniers- en Aannemersbedrijf 
A. Molenaar in Bergambacht. 

Ruim 400 ondernemers kwamen bijeen om te netwerken 
en om te luisteren naar de plannen van prof. Riek Bakker 
(www.visiekrimpenerwaard.nl). Zij heeft een burger-
initiatief ontworpen voor een Strategische Visie inclusief 
Uitvoeringsprogramma voor de Krimpenerwaard.

Veel ondernemers participant
Riek Bakker heeft naast de steun van beide betrokken 
gemeenten en de zes ondernemerskringen uit de Krim-
penerwaard ook de steun van de Commissaris van de 
Koning, Jaap Smit. In zijn betoog gaf hij aan dat de Krim-
penerwaard een prachtig gebied is, en met een knipoog 

naar de knellende entree via de Algerabrug, dat je ook 
bewust kunt genieten van deze waard wanneer je die 
stapvoets inrijdt. Veel ondernemers en bewoners hebben 
zich aangemeld als participanten om bij te dragen aan de 
te ontwikkelen planvorming voor hun gebied.

Steentje bijdragen
Vervolgens kwamen onder leiding van de dagvoorzitter Jan 
Dirk Stouten diverse sprekers op het podium. Met als rode 
draad dat zij allen zeer positief zijn over dit burgerinitiatief 
en dat ze ieder op hun manier hierbij een steentje willen 
bijdragen. Na het plenaire gedeelte was er mogelijkheid 
tot netwerken en langs te gaan bij de diverse standhou-
ders. Wat tot veel positieve reacties en contacten leidde. 
Het was goed te zien dat vanaf Schoonhoven tot Krimpen 
aan den IJssel en van Vlist tot Ammerstol de onderne-
mers van de waard samen dit mooie evenement hebben 
bezocht en tot een succes hebben gemaakt. 
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Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
De Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel 
is een platform waar in Krimpen aan den IJssel 
gevestigde ondernemers elkaar ontmoeten. 
Zowel door activiteiten voor de leden als door 
vertegenwoordiging in verschillende gremia 
levert de Ondernemers Kring een bijdrage aan 
verbetering van het ondernemersklimaat.

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

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

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

Geen zaken laten liggen in 2017
Een primeur in Krimpen aan den IJssel! Voor het eerst in het bestaan van de ondernemerskring is het business event 
‘Krimpen Onderneemt’ georganiseerd. Vanaf deze plek willen wij, als bestuur, de sponsoren, standhouders en bijna 
500 bezoekers bedanken voor het mogelijk maken van deze beurs. Wij denken dat het een geslaagde dag is geweest 
en er wordt al nagedacht over een vervolg voor volgend jaar! Over volgend jaar gesproken, het jaar 2017 staat voor 
de deur; vol met nieuwe kansen en mogelijkheden. In het voorjaar mogen we weer naar de stembus. De eerste 
verkiezingsretoriek is te horen en de verschillen tussen de partijen worden weer duidelijk. Verkiezingstijd blijft een 
raar verschijnsel, eerst de verschillen tussen de partijen benoemen, dan afgeven op elkaars partijprogramma en 
vervolgens in de diverse debatten jouw standpunten zo goed mogelijk naar voren brengen om dan na de verkie-
zingen weer te proberen een verstoorde relatie te repareren. 

Wat ik in deze periode jammer vind, is dat er op het gebied van besluitvorming nu zaken blijven liggen voor het 
volgende kabinet en er ondertussen geroepen wordt: “de klus is nog niet klaar” en ”we willen het karwei afmaken”. 
Iets klopt hierin mijns inziens niet, want als ondernemer kun je deze keuze ook niet maken. De business gaat door 
en het is belangrijk om je plannen voor de toekomst bij te stellen of –nog belangrijker– te realiseren. Uitstellen tot 
morgen is hierbij absoluut niet aan de orde. Neemt niet weg dat je wel rekening moet houden met een ander. 
Daarbij ken ik geen enkele ondernemer die eerst hooglopende ruzie met zijn klanten maakt om het daarna weer 
goed te maken alsof er niets gebeurd is. Ik maak me geen illusies en weet ook wel dat de ene partij beter bij de 
andere partij past, maar met onderling respect, begrip en overleg is er mijns inziens veel meer te bereiken. Langs 
deze weg wens ik u een gezond en succesvol 2017!

Henk-Jan Collignon, voorzitter Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel 
ondernemerskring
krimpen aan den ijssel

VERGROOT UW NETWERK Honderden ondernemers steunen op 
Waardborrel plannen Krimpenerwaard

Ondernem
erskring Krim

pen



De Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel is 
een club met enthousiaste en betrokken leden. 
Niet alleen de netwerkbijeenkomsten, maar 
ook de Algemene Ledenvergadering wordt 
altijd goed bezocht. Tijdens de ALV in 2015 
gaven de leden het advies aan het bestuur om 
te investeren in een groot project dat ten goede 
zou moeten komen aan alle leden. Hieruit ont-
stond het idee van een businessbeurs.

Het bestuur van de OK Krimpen trad in overleg 
met Exposelect voor de organisatie en reali-
satie van een mooi business-to-business evene-
ment waarbij de leden van de OK Krimpen elkaar 
konden ontmoeten. “Krimpen Onderneemt” was 
geboren en had op 27 oktober 2016 haar eerste 
editie.

51 standhouders
Het unieke van “Krimpen Onderneemt” is dat 
alle stands bemand werden door ondernemers 
die lid zijn van de OK Krimpen. Maar liefst 51 
standhouders presenteerden hun bedrijf, legden 
nieuwe contacten met andere ondernemers en 
hernieuwden hun relatie met OK-genoten. 

Het hele evenement was voor en door Krimpense 
ondernemers. Niet alleen de stands maar ook de 
catering was in Krimpense handen, de gemeente 
Krimpen aan den IJssel financierde het paviljoen 
en ING zorgde voor representatieve gastvrouwen 
en -heren. Ook andere bedrijven sponsorden een 
mooi bedrag om het evenement nog meer flair 
te geven.

Bijna 500 bezoekers
Vanaf het moment dat op 27 oktober om 16.00 
uur de deuren officieel open gingen, was het 
een constant komen en gaan van onderne-
mers en vertegenwoordigers van bedrijven uit 
Krimpen en omgeving. In totaal zijn er bijna 500 
bezoekers langs geweest in het paviljoen op het 
Koekoeksplein. Zelfs toen om 20.00 uur het officiële 
netwerken ten einde liep, bleef het gezellig druk. 
Mensen bleven elkaar ontmoeten bij de diverse 
stands, maar genoten om 21.00 uur ook van het 
optreden van Sharon Doorson. Samen met twee 
dansers zorgde zij voor het juiste afterparty-gevoel.

Vervolg
Door diverse mensen en bedrijven zijn compli-
menten gegeven aan de Ondernemerskring voor 
het neerzetten van zo’n prachtig evenement. Velen 
zouden graag zien dat “Krimpen Onderneemt” een 
vervolg krijgt. Of het een Krimpense aangelegen-
heid blijft en of het een jaarlijks evenement wordt, 
zal het bestuur van de OK Krimpen nog bekijken. 
Voor nu kijken zowel het bestuur als de leden met 
trots terug op een geslaagde businessbeurs.
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Eerste editie Krimpen Onderneemt

foto’s: Jeroen van Zom
eren



Op 9 januari 2017 houdt gemeente Krimpen aan 
den IJssel haar Nieuwjaarsreceptie in het raad-
huis, Raadhuisplein 2. Als inwoner en onder-
nemer van Krimpen aan den IJssel bent u vanaf 
20.00 uur van harte welkom op deze receptie 
(inloop 19.30 uur). Tijdens deze avond maken we 
bekend wie de Krimpenaar van het Jaar 2016 is 
geworden. Hij of zij krijgt dan de Guldemont-
oorkonde van burgemeester Martijn Vroom. 
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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

Na een geslaagde pilot met deze 
vorm van burger hulpverlening in 
Lansinger-land en Vlaardingen 
heeft de Veil igheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond de overi-
ge gemeenten binnen de regio 
geadviseerd om aan te sluiten 
bij ‘Hartveilig Wonen’. 

Dit omdat -naast de ‘first respon-
ders’ (politie, ambulance en brandweer)- getrainde 
‘AED-burgers’ snel ter plaatse kunnen zijn en een 
reanimatie kunnen starten. De meldkamer van de 
Veiligheidsregio vervult een rol in de alarmering van 
de AED-vrijwilligers via het systeem van Hartveilig 
Wonen. De gemeente Krimpen aan den IJssel is per 
1 juli 2016 aangesloten op het systeem van Hart-
veilig Wonen. 

Belang van Burgerhulpverlening (AED)
Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland 
getroffen door een hartstilstand. Dit kan overal 
gebeuren: op het werk, in huis, tijdens het sporten 
of op straat. De kans op overleven is het grootst 
wanneer er binnen zes minuten acute hulp wordt 
verleend. Een ambulance kan niet altijd binnen 
deze cruciale minuten arriveren. Vrijwilligers die zijn 
aangesloten bij Hartveilig Wonen kunnen deze acute 
hulp in veel gevallen wel bieden. Het aantal sterfge-
vallen wordt hierdoor verminderd. 

Werking van Hartveilig Wonen
Wanneer 112 gebeld wordt als iemand onwel wordt, 
stuurt de meldkamer direct een ambulance. Daar-
naast alarmeren zij wanneer sprake is van een circula-
tiestilstand, AED-vrijwilligers. Dit gebeurt door middel 
van SMS of Hartveilig Wonen-app (HVW-app). Hierbij 

worden twee groepen gealarmeerd. Een groep die 
dicht bij het slachtoffer is, wordt gealarmeerd om 
direct naar het slachtoffer te gaan om te starten met 
reanimeren. Een tweede groep die op iets grotere 
afstand van het slachtoffer is, wordt gealarmeerd om 
de dichtstbijzijnde AED op te halen. Zodra zij bij het 
slachtoffer zijn, wordt de AED aangesloten om het 
hartritme weer goed te krijgen. De 112-meldkamer 
blijft dus een onmisbare schakel. Bel dus altijd eerst 
112 als iemand onwel wordt, alvorens te starten met 
hulpverlening! 

Meld u aan of meld uw AED aan 
Om een dekkende zes-minuten zone te creëren, 
is het van belang dat er voldoende mensen zich 
aanmelden. Daarnaast is het belangrijk dat er ook 
een goede dekking is van AED’s in het gebied. Via de 
website www.hartveiligwonen.nl kunt u zichzelf en/
of uw AED aanmelden. 

Met bijna 100 leden een samenwerking met 
vier zuster ZZP-verenigingen en voor 2017 
alweer een aantal events op de agenda gaat 
ZZP Krimpenerwaard een mooie toekomst 
tegemoet.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging dan wel 
volgende stap in je carrière? 
Wil jij de nieuwe voorzitter zijn van ZZP Krimpener-
waard stuur dan een korte “ik wil” motivatie met CB 
naar info@zzpkrimpener waard.nl.

Krimpen aan den IJssel aangesloten  
op Hartveilig Wonen

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

ZZP Krimpenerwaard 
zoekt voorzitter

Van de gem
eente Krim

pen



Er is een omwenteling gaande in winkel-
land. Een die vraagt om nieuw ondernemer-
schap en toekomstbestendige winkelcentra. 
Winkeliers, vastgoedeigenaren, Rabobank 
Krimpenerwaard en Gemeente Krimpen aan 
den IJssel slaan daarvoor de handen ineen. 

Nederlandse winkelgebieden hebben het zwaar. 
Omzetten lopen terug, winkelketens zoals V&D, 
Dixons, Foto Klein en MS Mode vallen om, winke-
liers moeten de zaak sluiten en er is veel leeg-
stand. Dat heeft diverse oorzaken. Zo shoppen 
mensen meer online en zijn ze minder trouw. 
Hoewel de leegstand in Krimpen onder het lande-
lijk gemiddelde ligt, staan ook hier winkels op stra-
tegisch belangrijke plekken leeg. Om de Krimpense 
winkelgebieden toekomstbestendig te maken is 
nieuw ondernemerschap nodig, daarover zijn alle 
betrokkenen het eens. “Het is zaak dat we als 
winkeliers de Krimpenaar genoeg blijven bieden, 
vindt Ed de Block, bestuurslid van de Coöperatie. 
“We moeten mee met onze tijd.” Dat is niet 
gemakkelijk, want de klant van tegenwoordig is 
grillig. “Tot een aantal jaar geleden wist je precies 
wie je klanten waren en wat ze wilden. Maar de 
klant van nu gaat overal heen en is minder loyaal.” 
Behalve inzicht in de klant van vandaag moet er 
vooral ook inzicht komen in de klant van morgen, 
meent Jan Mourik, voorzitter van de winkeliers-
vereniging van De Korf en eigenaar van slagerij 
Mourik. “Ik wil heel graag toekomstbestendige 
centra. Maar dan ook écht toekomstbestendig. Dat 
betekent ver vooruit denken, minstens dertig jaar.” 
Toekomstgericht denken betekent ook samen-
werken, vindt Paul Vogels, voorzitter van de winke-
liersvereniging van de Crimpenhof. “Het gaat niet 
alleen om jouw winkel, maar ook om die van de 
buurman. Alle losse druppeltjes maken samen de 
regen. We hebben een groot gemeenschappelijk 
belang: als mensen de brug over gaan, worden 
hun euro’s niet hier besteed. Zo simpel is het.” 

De Nieuwe Winkelstraat
Experts van het platform De Nieuwe Winkelstraat 
bogen zich samen met plaatselijke ondernemers, 
vastgoedeigenaren en de gemeente de afgelopen 
maanden over de Krimpense winkelgebieden. “Het 
rapport toont aan dat er sprake is van urgentie”, 
zegt wethouder Marco Oosterwijk. “Er moet iets 
gebeuren. Ik ben heel blij dat we als verschillende 
partijen samenwerken. Dit is niet op te lossen met 
een enkelvoudige actie van alleen de gemeente 
of de winkeliers.” 

Servicegericht
Een conclusie van het rapport is dat het allemaal wel 
wat servicegerichter kan in de Krimpense winkel-
centra. Dat betekent dat winkeliers meer aandacht 
kunnen besteden aan de uitstraling en aankleding 
van hun winkels. Marco Oosterwijk: “Het merk 
Krimpen mag best onder het stof vandaan komen. 

Er gebeurt hier ongelofelijk veel, maar we zijn er 
vaak slecht in om dat uit te dragen.” 

Meer aanbod
Het rapport constateert verder dat er een aantal 
branches niet of nauwelijks aanwezig is in 
Krimpen.“Er mogen best wat meer modezaken 
komen”, beaamt Oosterwijk. “En we missen een 
sportwinkel. Ook meer horecazaken en lunch-
rooms, met ruime openingstijden zouden een 
goede aanvulling zijn.” 

Verruimen parkeercapaciteit
De bereikbaarheid van beide centra is eveneens 
een aandachtspunt. De gemeente gaat de parkeer-
gelegenheid bij De Korf uitbreiden. Voor de Crim-
penhof start aan de kant van het raadhuis een pilot 
met een blauwe zone – met een ruime maximale 
parkeertijd, zodat bezoekers rustig de tijd hebben 
om te shoppen. Marco: “We hebben tegelijkertijd 
vast te stellen dat er best veel parkeercapaciteit is 
rondom de Crimpenhof. Op bepaalde dagen is er 
sprake van parkeerdruk. Met het nieuwe parkeer-
beleid hopen we die druk te verlichten.” 

Met elkaar aan de slag
Om de aanbevelingen van De Nieuwe Winkel-
straat om te zetten in concrete veranderingen 
ontvangen alle Krimpense winkeliers binnenkort 
een uitnodiging voor een serie workshops. “We 
gaan met elkaar het gesprek aan over de uitkom-
sten, maar willen vooral ook in actie komen. 
Er worden praktische tips gegeven waarmee 
winkeliers kunnen zorgen dat hun winkel er 
aan de buitenkant aantrekkelijk uitziet”, zegt 
wethouder Marco Oosterwijk. Rabobank Krim-
penerwaard verzorgt een workshop over finan-
ciering. 
Aanmelden kan via www.krimpenaandenijssel.nl/ 
denieuwewinkelstraat.

Doe normaal, koop lokaal
“Maar de bal ligt niet alleen bij winkeliers. Inwo-
ners hebben ook een verantwoordelijkheid en een 
keuze”, benadrukt Oosterwijk tenslotte. “Tot hen 
zou ik willen zeggen: wees je ervan bewust dat 
lokaal kopen niet erg en niet vies is. Doe normaal, 
koop lokaal. Als Krimpenaar koop je in Krimpen. Zo 
vanzelfsprekend zou het moeten zijn.” 

Van links naar rechts:   
Rutger Boxman, Marco Oosterwijk, 

Paul Vogels, Ed de Block en Jan Mourik.

IJBM 29

Winkeliers, vastgoedeigenaren en 
gemeente slaan handen ineen
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Uw nieuwe 
notaris

Mr. B. (Bas) Zwaveling, vele jaren werkzaam als notaris 
bij Lint Notarissen, heeft onlangs de praktijk van 
notaris mr. S.W. (Simon) de Stigter in Capelle aan den 
IJssel overgenomen. In zijn modern geoutilleerde 
kantoor worden snel en efficiënt alle voorkomende 
notariële werkzaamheden verricht. 

Mr. H.G. (Harrald) Hoogeveen, die ook reeds langdurig 
werkzaam is bij Lint Notarissen en haar voorgangers, 
is als kandidaat-notaris en toekomstig toegevoegd 
notaris ook werkzaam op het kantoor in Capelle aan 
den IJssel. 

Voor meer informatie: www.lintnotarissen.nl

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

mr. Bas Zwaveling

fo
to

  S
tu

di
o 

H
ea

rt
be

at

16.12 LINT advert hires.indd   1 30-11-16   16:52

Nieuw!
Stichting Welzijn Capelle

Per 1 januari 2017 bundelen Buurtkracht, Buurtmoeders, het Eropaf-team, vluchtelingenwelzijn en cliëntondersteuning 

hun krachten. Wij gaan samen verder onder een nieuwe naam: Welzijn Capelle. Onze dienstverlening blijft hetzelfde. 

Vertrouwde gezichten in de wijk blijven, wel krijgen zij een ander ‘jasje’.

• Eropaf-team
• Felicitatiedienst tweejarigen
• Maatschappelĳk werk
• Maatschappelĳke begeleiding 
 statushouders
• Mantelzorgondersteuning
• Schuldhulpverlening
• Seniorenvoorlichting
• Sociaal raadsliedenwerk
• Voorkomen woningontruiming
• Werkcoaching

Jongeren
• CAPSLOC
• Jongerencoaching
• Kinderbuurtcoaching
• Meidenwerk
• Talenthouses

Vrijwilligers
• Kenniscentrum vrĳwillige inzet
• Vrĳwilligers
• VrĳwilligersInformatiePunt 

 Wij gaan 
  samen

Hulp, advies & begeleiding in de wijk

• Administratiecafés
• Wĳkwinkels 
• Welzĳn- en Zorgpleinen

• Bemoeizorg
• Buurtbemiddeling
• Buurtcoaching
• Buurtmoeders
• Cliëntondersteuning

Iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur

WT_adv_189x122mm_bekendmaking_SWC.pdf   1   01-12-16   15:08



Het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid 
(KIM) heeft onlangs haar onderzoek 
Mobiliteits  beeld 2016 gepubliceerd. De 
komende jaren neemt het wegverkeer toe 
door de aantrekkende economie en de lagere 
olieprijzen. Vanzelfsprekend heeft dit direct 
gevolgen voor de files en vertragingen. Het 
KIM verwacht dat het reistijdverlies in 2016 
met 14 procent stijgt en in de jaren daarna 
steeds met 4%. Kortweg; de vertragingen 
door files komen in 2021 maar liefst 38 pro-
cent hoger uit dan in 2015. 

Hoewel het gunstig is dat de economie aantrekt, 
zijn de effecten op de bereikbaarheid verre van 
aangenaam. Het betekent dat uw medewerkers 
nog langer in de auto zitten op weg naar het werk, 
zij er langer over doen om bij uw klant te komen en 
uw goederen nog langer op de weg stilstaan. Geen 
aanlokkelijk beeld. Gelukkig weten we dat er bij vele 
bedrijven nog slimme oplossingen mogelijk zijn.

Slimme oplossingen
Om u te ondersteunen en inzicht te geven in die 
slimme oplossingen staat er een team van De Verkeer-
sonderneming voor u klaar om uw logistiek effi ciënter 
te maken, uw mobiliteitsbeleid aan te passen of uw 
beleid duurzamer te maken. De Verkeersonderneming 
is een samenwerkingsverband van de gemeente 
Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag, 
het Havenbedrijf en het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu/Rijkswaterstaat.

Aanspreekpunt werkgevers
Tim de Bruin (06-46744529) is het aanspreek-
punt voor werkgevers.“Ik help werkgevers om hun 
bedrijf beter bereikbaar te maken, bijvoorbeeld 
door parkeerproblemen op te lossen. Ook onder-
steun ik werkgevers bij een verhuizing om hun 
mobiliteitsbeleid voor de nieuwe locatie passend 
te maken. Mijn doel is een goede bereikbaarheid 
voor ieder bedrijf, met oog voor fi etsen en open-
baar vervoer. Ik werk zowel samen met indivi-

duele werkgevers als met werkgeverscollectieven. 
Daarnaast ken ik de regionale partijen goed. Voor 
mobiliteitsoplossingen kunnen werkgevers bij veel 
partijen terecht. Ik ken de markt en ondersteun 
om de juiste partijen te kiezen. Ook help ik om de 
eerste inzichten op tafel te leggen en duidelijke 
keuzes te kunnen maken.”

Aanspreekpunt logistieke sector
Erwin Faber (06-31771986) is het aanspreekpunt 
voor de logistieke sector. “Ik ondersteun bedrijven 
in het optimaliseren van hun logistiek, waarbij 
tegelijk spitsmijdingen in de regio worden gereali-
seerd. Deze bedrijven kunnen hiervoor vanuit het 
overheidsprogramma “Beter Benutten” een fi nan-
ciële beloning verdienen. Win-win dus! Samenge-
werkt wordt met de gemeentes, bedrijvenvereni-
gingen en parkmanagement. Naast de logistieke 
verbeterprojecten geven we ook ondersteuning 
door het verstrekken van advies via studenten, 
trainees en logistieke experts.

Aanspreekpunt inwoners
Arjen Kamphuis (06-11375086) en Martijn van 
de Leur (06-33305651) zijn de aanspreekpunten 
voor inwoners. “Onze voornaamste taak is om de 
wensen en behoeften op het gebied van mobili-
teit van de bewoners uit de gemeenten Gouda, 
Zuidplas en regio inzichtelijk te maken en met hen 
het gesprek te voeren over passende alternatieven 
voor het gebruik van de auto in de spits. Met de 
campagne Filedier infomeren we medewerkers 
en bewoners over (vervoer)alternatieven. Wij zijn 
geslaagd als mensen thuis aan de keukentafel het 
gesprek voeren over hun eigen reisgedrag.”

Twee stations in ontwikkeling
Zeker voor die bedrijven die het station op redelijke 
afstand hebben, is het openbaar vervoer een mooi 
alternatief voor de auto. Het station Prins Alexander 
gaat de komende jaren op de schop om het beter, 
comfortabeler en toegankelijker voor de reizigers 
te maken. Het stationsgebied van Gouda heeft de 
laatste jaren al een sterke ontwikkeling doorgemaakt 
als vervoersknooppunt. Een trotse Goudse wethouder 
Verkeer en Duurzaamheid, Hilde Niezen zegt daar-
over: “Door de goede (intercity) treinverbindingen, 
aansluitend busvervoer en een P+R parkeergarage is 
het heel makkelijk geworden om over te stappen. 
De komende jaren wordt de ontwikkeling afgemaakt 
met een transformatie van het deel aan de stadszijde. 
Met een tweede grote fi etsenstalling en verbetering 
van de looproute naar de binnenstad. Het wordt zo 
steeds leuker en gemakkelijker om duurzame keuzes 
te maken om van A naar B te komen.”

Neem contact met ons op
Is de bereikbaarheid en duurzaamheid van uw 
organisatie en uw medewerkers een item? Denkt 
u dat het anders, beter of slimmer kan? Bel dan met 
het team van De Verkeersonderneming of mail naar 
info@verkeersonderneming.nl.
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v.l.n.r.: Martijn van de Leur, Tim de Bruin, 
Arjen Kamphuis. Via de laptop: Erwin Faber.

Van oplossen parkeerproblemen 
tot logistieke efficiency

De Verkeersondernem
ing
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Zakenlunch of vergaderen
in landelijk rust...

caTeRIng leefgOeD

In lanDelIJK gROen
eRgaDeRIngen en RecepTIes

ResTaURanT & THeeHUIs De Dames

RIJsTaanDe lOcaTIes VOOR 
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groenendijk 325 (Ver-Hitland) – 2911BB nieuwerkerk aan den IJssel – telefoon 0180-323414 – info@leefgoed.nl
ResTa

j ( )

www.leefgOeD.nl facebook.com/RestaurantTheehuisDeDames.

Hebben we maar een uurtje?
Dan kunnen we er even uitgaan
om bij De Dames te lunchen.
Bel jij om te reserveren?
Of zullen we vragen of ze het
klaar kunnen maken en het hier
eten?

B2B-lunch ‘De Dames’
(biologische en streekproducten)

Dagsoep
Broodplank met 1 of 2 (+ € 4,-) belegde broodjes
Koffie/thee met home made brownie
€ 14,50 (Ook als catering te bestellen)

DDD

Vergaderingen
en recepties

Catering
Leefgoed

Restaurant & theehuis De Dames

Adv 220 x 280 IJssel Business.qxp_Opmaak 1  17-11-16  12:16  Pagina 1


