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Delft Robotics 
Pionieren met kunst-
matige intelligentie
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De Arteon is de nieuwe Gran Turismo van 
Volkswagen die boven de Passat is gepositio-
neerd. Het stijlvolle uiterlijk van de 5-deurs car-
rosserie wordt gekenmerkt door een lange wiel-
basis en een gestrekte daklijn met de looks van 
een coupé. De lange wielbasis zorgt voor een 
riante ruimte voor vijf inzittenden en hun baga-
ge. Door de wijd openende achterklep heeft de 
Arteon bovendien meer ruimte en praktische 
gebruiksmogelijkheden dan een sedan. De 563 
liter grote bagageruimte – de ruimste in deze 
klasse – is tot liefst 1.557 liter te vergroten.

Eén van de meest kenmerkende designelementen 
van de Volkswagen Arteon is het compleet nieuw 
ontworpen front. Daarin vloeien de led-koplampen 
en led-dagrijverlichting via de verchroomde lamellen 
naadloos over in de motorkap en de grille die over 
de gehele breedte van de auto loopt. De opvallende 
schouderlijn is een ander herkenbaar element, net 
als de sportief aangezette wielkasten die lichtme-
talen velgen tot 20 inch kunnen herbergen.

Nieuwe, geavanceerde 
assistentiesystemen
De Arteon is het ultieme alternatief voor mensen 
die vallen voor sportief design, praktische veelzij-
digheid en de nieuwste technologieën, zoals de 
nieuwste generatie automatische afstandsregeling 

(Adaptive Cruise Control), die nu ook rekening houdt 
met snelheidslimieten en/of routeinformatie en de 
snelheid automatisch hierop aanpast. Ook nieuw is 
de dynamische bochtenverlichting die op basis van 
het navigatiesysteem de verlichting in de bochten 
al aanpast voordat de auto de bocht daadwerke-
lijk wordt ingestuurd. Wanneer de bestuurder onwel 
wordt, remt Emergency Assist de Arteon nu boven-
dien niet alleen af, maar stuurt het systeem de auto 
automatisch naar de meest rechtse rijstrook indien 
het verkeer dat toelaat. 

Vanafprijs onder 40.000 euro*
Naast het brede aanbod aan lines is de Arteon er 
met een ruime keuze aan motoren. Het gamma 
start vanaf het najaar met de Arteon 1.5 TSI Evo 
(110 kW/150 pk). Deze uitvoering met cilinderuit-
schakeling (Active Cylinder Management) en hand-
geschakelde zesversnellingsbak krijgt een vanafprijs 
onder de 40.000 euro* en is naar verwachting vanaf 
september 2017 te bestellen. Nu al is de 2.0 TSI 
met 206 kW/280 pk bestelbaar, waaraan later dit 
jaar ook nog de 140 kW/190 pk vermogensvariant 
wordt toegevoegd. De 2.0 TDI met DSG-transmissie 
is op dit moment leverbaar met vermogens van 110 
kW/150 pk en 176 kW/240 pk. Een 140 kW/190 pk 
dieselvariant wordt eveneens later dit jaar verwacht. 
De sterkste varianten zijn standaard voorzien van 
4MOTION vierwielaandrijving.

De Volkswagen Arteon is vanaf nu te ervaren bij 
M. de Koning Autobedrijven en is per direct te 
bestellen in de volgende uitvoeringen:
-  Arteon 2.0 TDI (110 kW/150 pk)  

7-DSG: 45.760 euro*
-  Arteon Elegance Business 2.0 TDI  

(110 kW/150 pk) 7-DSG: 47.990 euro*
-  Arteon Business R 2.0 TDI  

(110 kW/150 pk) 7-DSG: 48.750 euro*
-  Arteon Business R 2.0 TSI  

(206 kW/280 pk) 7-DSG 4MOTION 58.090 euro*
-  Arteon Business R 2.0 TDI  

(176 kW/240 pk) 7-DSG 58.190 euro*
 

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel 
op de datum van publicatie. Wijzigingen in 
modellen, uitvoeringen, prijzen, technische speci-
ficaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn 
te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van 
dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden 
ontleend.

*Alle prijzen vermeld in dit nieuwsbericht zijn, 
tenzij anders vermeld (fiscale waarde), inclu-
sief BTW, BPM, kosten rijklaar maken, recycling-
bijdrage en legeskosten. 

Zie voor verkoopinformatie volkswagen.nl.

•	 	Nieuwe	Gran	Turismo	biedt	unieke	mix	van	sportiviteit	en	
veel ruimte

•	 	Vier	luxe	lines:	van	stijlvolle	Arteon	tot	sportieve	Business	R
•	 	Innovatieve	technologie	die	vooruitkijkt
•	 	Arteon	1.5	TSI	Evo:	vanafprijs	onder	40.000	euro*	
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Gloednieuwe Volkswagen Arteon nu in  
de showroom bij M. de Koning Autobedrijven



Zaken uit Star Trek zijn en worden in snel 
tempo ook normaal in onze wereld. Denk aan 
robots die operaties uitvoeren, zelfrijdende 
voertuigen, intelligente drones, 3D-foodprin-
ters, bio-scanners, zelfl erende robots, maar 
ook digitale advocaten en accountants. 

Dit alles zal de samenleving en het onder-
nemerschap sterk gaan beïnvloeden. Moeten 
we daar bang van worden? Wat zijn de 
kansen en bedreigingen? En hoe voorkom je 
dat intelligente robots de wereld en de board-
rooms overnemen? Er zijn veel meer vragen 
dan antwoorden. Want wet- en regelgeving 
sloffen door de technologie van kunstmatige 
intelligentie onherroepelijk achteraan. 

Maar duidelijke zegeningen zijn er ook.  
Robots hoeven geen opslag, zijn nooit ziek 
of moe, gaan niet op vakantie en klagen niet. 
De productiviteit zal daarom enorm kunnen 
stijgen. En veel saai, vies, ongezond, gevaar-
lijk en zwaar werk kan de wereld uit. Zoals 
in de logistiek, zo blijkt uit een interview in 
dit blad met de projectleider robotisering 
van megagroothandel Technische Unie. Daar 
is zwaar tilwerk tot ieders opluchting uitgebannen. “Je kunt wel tegen robots zijn, maar er zijn gewoon 
werkzaamheden die niet zo slim zijn om als mens te doen,‘’ stelt de toonaangevende robotica-
ondernemer Herbert ten Have van Delft Robotics, die ook werkt voor bedrijven in onze regio. Verder 
buigen een twintigtal lokale ondernemers zich in deze uitgave over de impact die robotica in hun 
bedrijfstak en onze samenleving kan hebben. 

Dit stukje is trouwens niet geschreven door een robot, maar dat zou een aantal uitgaven verder 
zomaar anders kunnen zijn. Had ik maar een echt vak moeten leren. Ondernemer worden bijvoor-
beeld.

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

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

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

Redactie:   Peter Meulendijk, Gert Abma, 
Henk van Ree, Liesbeth Pleizier,
en Henk-Jan Collignon

Hoofdredactie en  
thema-artikelen:  Gert van der Beek

Financiël accent:   Daamen & van Sluis 
Accountants Belastingaviseurs

Juridisch Accent:  Pellicaan Advocaten
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Notarieel Accent:  Lint Notarissen

Assurantie Accent:  Van Steensel Assurantiën

Idee en ontwerp:  C&P Communicatie

Fotografi e:   Ferry ten Brink, Ferrymen Fotografi e

Ambassadeur: Nic Visser

Opmaak: Het Nieuwe Werk ‘graphic design’

Drukwerk:  Effi ciënta Offsetdrukkerij b.v.

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

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

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de 
redactie worden overgenomen. Aan de teksten kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
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Herbert ten Have, Delft Robotics

Saai, vies, zwaar en gevaarlijk werk 
laten doen door robots 
Midden in onze metropoolregio ligt een 
‘Silicon	 Valley’	 van	 de	 robotica,	 met	 TU	
Delft	Robotics	 Institute	als	kloppend	hart.	
RoboValley	is	ontstaan	uit	de	TU	Delft	en	is	
de	plek	waar	onderzoekers,	ondernemers	en	
overheden	elkaar	treffen.	Samen	werken	zij	
aan de nieuwe generatie robots en hebben 
inmiddels een belangrijke positie in de robo-
tica-industrie. Momenteel werken er meer 
dan	170	robotica-onderzoekers	samen	met	
experts,	ondernemers	en	beslissers.	Hierdoor	
neemt	RoboValley	de	leiding	bij	de	ontwik-
keling	van	de	‘next	generation’	robotica.	Met	
als	een	van	de	voorlopers	Delft	Robotics	dat	
gelooft	dat	‘saai,	repetitief,	vies,	zwaar	en	
gevaarlijk werk door robots gedaan zou moe-
ten worden.

Herbert ten Have is frontman van het jonge bedrijf. 
Eind 2016 op werd hij op verzoek van het team 
van Delft Robotics CEO en medeaandeelhouder. Hij 
kent als ondernemer het klappen van de zweep bij 
enkele start-ups, won zelf in 2009 de MKB Innova-
tion Award en is mentor bij Yes!Delft. 
Herbert leerde vorig jaar september Delft Robotics 
kennen op een internationaal congres waar veel 
technologische bedrijven waren. Inclusief grote 
spelers zoals Intel en nieuwe Chinese bedrijven. 
“Er was meteen een click met Kanter van Deurzen, 
de CTO. Ik vond het gewoon leuk om hem te 
helpen met het installeren van de robot en vooral 
de interactie met potentiele klanten. Dat voelde 
meteen goed. Of dat we maatjes waren. Een van 
de aandeelhouders was er ook en die zei na enkele 
dagen ‘we zochten een directeur maar volgens mij 
hebben we die gevonden’.“

Lange tijd blind 
Delft Robotics zit in een pand van RoboValley en 
gebruikt de gezamenlijke faciliteiten. “Wij zijn 
eigenlijk een spin-off van de universiteit. Zo is 
professor Martijn Wisse, die als eerste Nederlandse 
hoogleraar Robotica in 2014 aan de wieg stond van 
het bedrijf, nog steeds aandeelhouder. Wisse wilde 
juist voor het mkb roboticaoplossingen ontwikkelen. 
Toepassingen zijn vooral kansrijk in de agriculturele 
bedrijfstakken, warehousing en logistiek. 
Ten Have: “Grote bedrijven werken al langer met 
robots. Die bestaan immers al 50 jaar. Ze waren 
lange tijd blind, reageerden op informatie van 
buitenaf, konden niet voelen en opereren in een 
gecontroleerde omgeving. Maar de robots van de 

laatste tien jaar kunnen waarnemen en reageren. 
Ze hebben een sensor en een camera en kunnen 
daarmee bijvoorbeeld zelfstandig rijden. Denk aan 
de autonoom sturende Tesla en vorkheftrucks.”

Robots trainen
Delft Robotics ontwikkelt kunstmatige intelligentie 
voor robots en heeft daarmee wereldwijd een 
koploperspositie verworven. “We zitten nog in de 
kinderschoenen met Deep Learning zodat robots 
zelfstandig onbekende objecten kunnen pakken. 
Maar het gaat heel hard. Kunstmatige intelligentie 
gaat de komende jaren enorm het verschil maken 
in robotica. Omdat je ze autonoom kunt maken. Kijk 
naar Tesla die laat een auto omgaan met omstan-
digheden die hij nog nooit heeft meegemaakt. Zij 
gebruiken dezelfde technieken als ons bedrijf. Wij 
geven een robot ogen via 3D-vision en met onze 
algoritmen kan het zich  aanpassen aan een nieuwe 
situatie. Dus het herkent niet alleen duizend keer 
die bos bloemen die het moet pakken, maar kan 
ook nieuwe voorwerpen bekijken, analyseren en 
hoe het daar mee moet omgaan. En dat opent een 
hele nieuwe wereld. Bijvoorbeeld bij groente, fruit 
en vlees. Als je een stuk vlees pakt, is de vorm en 
de structuur elke keer als je dat neerlegt anders. 
De camera van de robot ziet dan telkens een ander 
stuk vlees. Om dat op te lossen, komt artificiële 
intelligentie om de hoek kijken. Die is in staat om 
net als een mens te snappen, dat hoe het pootje 
van mijn bril ook op tafel ligt, dat het nog steeds 
diezelfde bril is. Wat wij dus doen is robots trainen 
met voorbeelden, die annoteren en het brein van 
de robot laten zien ‘dit is het doosje, dit is de bril, 
dit is de bloem’. Die data gaan we in een algorit-
mesysteem trainen. Dan gaat de robot zelf voor-
werpen herkennen en wat daarvan de features 
zijn. We weten niet hoe het dat precies herkent 
en analyseert. Deep Learning is dat je het systeem 
loslaat en het algoritme zijn werk laat doen.”

Gevaarlijk en ongezond werk
“Sommigen vinden dat eng. Je kunt wel tegen robots 
zijn, maar er zijn gewoon werkzaamheden die niet 
zo slim zijn om als mens te doen. Zoals s’ nachts, in 
een koelcel of heel gevaarlijk werk.” Voor Post.nl is 
Delft Robotics bijvoorbeeld bezig met de applicatie 
van het uitpakken van rolcontainers. “Dat is zwaar 
werk. Daar kunnen zware pakketten en zakken in 
zitten die niet prettig te tillen zijn. Tot op heden 
konden robots de grote variëteit aan pakketten niet 
juist herkennen om ze correct op te pakken. Dat 

maken wij nu mogelijk met een robot. Wij geloven 
dat als het werk repetitief is, saai, zwaar en vies, 
gevaarlijk of 24-uur doorgaat, je dat het liefst door 
robots zou willen laten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld 
aan het plukken, pakken en sorteren van groenten, 
fruit, vlees of onbekende doosjes. Alle retailers die 
boodschappen bij je thuis brengen, doen het order 
picken nog met de hand. Vaak ook ‘s nachts. Dan 
kom je op zo’n plek ‘s nachts en dan voel je jezelf 
nog wel eens gênant over het saaie en vaak ook 
zware werk. Daar willen wij met robotiseren graag 
een handje bij helpen.”

Winnaar Amazone wedstrijd
En dat lijkt aardig te lukken. Zo werd Delft Robo-
tics met een team van de TU in 2016 de dubbele 
winnaar van de prestigieuze Amazon Picking 
Award. Daarbij konden punten verdiend worden 
door in een bak het volledig autonoom herkennen, 
oppakken en verplaatsen van een grote variatie 
aan producten. De multinational heeft 40 miljoen 
verschillende artikelen in huis.
Herbert ziet dat het heel snel gaat met de toepas-
sing van kunstmatige intelligentie in allerlei 
systemen. “Vooral de laatste wee jaar. Kijk nu naar 
voice- en gezichtsherkenning. Wat Google doet met 
foto’s en video’s, doen wij heel specifiek voor het 
herkennen en pakken van voorwerpen en program-
meren daarmee robots.”

Spannende reis met de klant 
Hij maakt zich zorgen over wat er bijvoorbeeld in 
China gebeurt met data en gezichtsherkenning. 
“Dan kan een algoritme met heel veel data straks 
bepalen of je bijvoorbeeld een bepaalde studie 
mag volgen of niet. Ik ben blij dat we in Europa 
wat strenger zijn. Maar we moeten wel voorzichtig 
blijven. We geven heel veel data weg aan grote 
partijen. Op Facebook bijvoorbeeld. Zeker kinderen 
zou je in bescherming moeten nemen. Wij passen 
onze producten niet toe op mensen, maar in de 
industrie. Daar zie ik weinig gevaar in. Robotica is 
niets zonder software, die is in staat om die auto 
zelf rijdend te maken en zijn omgeving te kunnen 
laten zien en interpreteren. Dat is de kracht. Maar er 
komt nog zoveel bij kijken voor het robuust wordt, 
het moet worden geïmplementeerd en wereldwijd 
geïnstalleerd. Het is heel spannend om zo’n reis 
met een klant te maken. “Deep learning heeft veel 
te bieden, maar we komen pas net kijken.”

www.delftrobotics.com
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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
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Technische	Unie	is	marktleider	in	het	leveren	
van installatiematerialen. Als groothandel 
levert het bedrijf - met ook een verkoopves-
tiging	in	Capelle	aan	den	IJssel	-	in	Nederland	
meer dan één miljoen producten op het 
gebied	van	elektrotechniek,	licht,	datacom-
municatie,	installatiematerialen,	sanitair,	ver-
warming	en	klimaattechniek.	En	de	afzet	van	
goederen	groeit	stevig	door.	Robotisering	in	de	
vorm	van	een	nieuw	miniload	systeem	(DPS)
management	biedt	sinds	2011	uitkomst.	

“Dit slimme systeem geeft de beste opslaglocatie 
voor goederen en onthoudt ook waar goederen 
zijn opgeslagen“, vertelt Ron Kars, projectmanager 
logistiek. De manier waarop de ombouw en invoe-
ring ter hand werd genomen, leverde hem in 2012 
in de Rotterdamse Van Nelle-fabriek de titel ‘Logis-
tiek manager van het jaar’ op.

Andere manier van werken
Ron Kars is van huis uit ICT-er en kwam in 1995 bij 
het bedrijf. “Wat je ziet, is vooral fysieke bouw en 
staal, maar het hart is ICT. Ik twijfelde dan ook niet 
toen ik in 2005 gevraagd werd als projectmanager. 
Want daardoor kon ik mijn ervaring met ICT en project-

management inzetten. We bouwden een compleet 
nieuw opslagsysteem om slimmer om te gaan met 
de ruimte, want het was nogal vol. Dit betekende voor 
veel collega’s een heel andere manier van werken. 
Vandaar dat zij nauw betrokken werden tijdens het 
hele project. We hebben alles samen zorgvuldig 
getest. Zo kwamen we tot een goed en prettig werk-
baar systeem. Daarnaast was het belangrijk dat de 
dagelijkse logistieke keten gewoon doordraaide. Onze 
klanten en leveranciers merkten niets van deze hele 
operatie. Het project was een grote uitdaging, maar 
we hebben het opgeleverd binnen de afgesproken 
planning, budget en kwaliteit. Mede door teamwork 
en alle gedreven mensen om mij heen, werd het een 
succes. En we groeien nog steeds. Dus we gaan door 
met het verbouwen en het aanpassen van werkpro-
cessen en zijn nu begonnen aan een vierde fase.“

De robotisering is goed zichtbaar in het distribu-
tiecentrum. ‘Het is vooral de opslag en het trans-
port dat is geautomatiseerd. Alles wordt automa-
tisch gebracht. Het orderpicken en het vullen van 
bakken met voorraad is nog handwerk. Dat zal in de 
toekomst misschien veranderen. We volgen natuur-
lijk de ontwikkelingen van piecepicking robots op de 
voet. Maar dit zal nog niet zo snel gaan bij logistieke 

bedrijven zoals wij, met een enorme variëteit aan 
producten. Wij hebben 80.000 artikelen van klein 
tot groot, licht tot zwaar en los of vast verpakt. Wat 
je nu wel steeds meer ziet, zijn autonoom rijdende 
heftrucks en wagentjes en karretjes die door het 
magazijn rijden.”

Ron Kars: “Met het systeem dat we gebouwd hebben, 
zijn we ondanks het grote volume in staat om direct 
op klantniveau te picken. Een enorme verbeterslag 
in efficiency. Want 80.000 keer een product dagelijks 
een of twee keer in je in handen hebben, scheelt 
nogal wat. En doordat alles compacter wordt opge-
slagen, zijn de loopafstanden voor onze mensen veel 
kleiner geworden en kunnen meer orders worden 
verwerkt. Ook kunnen we 24 uur per dag leveren en 
handelen nu bijvoorbeeld ook nachtorders en leve-
ringen af. Dat gaat steeds weer een stapje verder. 
Zo leveren we nu ook spullen voor in de auto van 
de servicemonteurs. Die kan dan ’s morgens gewoon 
vanaf huis op pad. Dat doen we ook op bouwkavels. 
Daar staan dan per kavel onze bakjes met spullen 
al klaar. Ook zijn we actief in logistiek op de bouw-
plaats. Op de SS Rotterdam hadden we bijvoorbeeld 
vijf tot tien van onze mensen rondlopen die de logis-
tiek van bouwmateriaal op het schip deden.”Hij is 
niet bang dat robots in de toekomst massaal perso-
neel de deur uitjagen. “Er zijn nu veel meer banen 
dan 30 jaar geleden, terwijl in de tussentijd veel 
werk en werkprocessen zijn geautomatiseerd of 
gerobotiseerd. Kijk naar de lifecycles van producten 
en diensten. Het volgt elkaar steeds sneller op. En er 
zijn nu enorme bedrijfstakken die tien jaar geleden 

niet bestonden zoals in de duurzaamheid en game-
industrie.”

Angst wegnemen
Belangrijk bij het invoeren van nieuwe systemen 
is ‘angst wegnemen’ bij het personeel. “We waren 
goed voorbereid en vertelden dat het geen banen 
zou kosten, wel dat functies zouden veranderen. 
Dat hebben we waargemaakt. Toen ik het project 
ging doen, hoefde ik niet meer tegen weerstand 
op te boksen. Er was helderheid en dat creëerde 
rust op de werkvloer. Van de nieuwe werkplekken 
in de orderpickmachine maakten we een testop-
stelling. Vrijwel iedere medewerker heeft daar 
zijn ding kunnen doen en input gegeven. Je kan je 
soms vergissen in het bedenken van wat belangrijk 
is voor mensen. Laat ze dat vooral zelf vertellen. 
Het orderpicken en lopen zal blijven. Wat hele-
maal is verdwenen, is het tillen. Niemand tilt of 
sjouwt meer een bak. Die gaan automatisch door 
het systeem de vrachtwagen in. Ergonomisch een 
belangrijke winst. Vroeger ging er 3000 kilo per 
dag door de handen van een medewerker. We 
noemden het hier onze interne sportschool.”

www.technischeunie.nl
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Nederland	heeft	zijn	positie	als	
innovatief koploper verder ver-
sterkt.	Uit	het	gezaghebbende	
European	Innovation	Scoreboard	
(EIS)	van	de	Europese	Commissie	
blijkt dat ons land ten opzichte 
van vorig jaar een hogere score 
noteert op de 27 indicatoren 
voor innovatiekracht. Ook is het 
van de 5e	plek,	gestegen	naar	
de	4e plek op de lijst en heeft 
het daarmee Duitsland gepas-
seerd. 

Minister Kamp van Economische 
Zaken (EZ): “Door intensieve samen-
werking tussen bedrijven, kennis-
instellingen en overheden is de 
innovatiekracht en daarmee het 
concurrentievermogen van Nederland 
de afgelopen jaren verder versterkt. 
Om ook in de toekomst onze positie 
als Europees innovatieleider te hand-
haven, is er wel actie nodig. Onze 
publieke investeringen in innovatie 
liggen boven het Europese gemid-
delde, maar de eigen investeringen 
van Nederlandse bedrijven liggen 
daar onder. Het is nu belangrijk dat 
juist ondernemers extra gaan inves-
teren in innovatie.”

MKB innoveert veel en 
succesvol
Nederland scoort goed op het Euro-
pean Innovation Scoreboard (EIS) bij 
de kwaliteit van de wetenschappelijke 
publicaties, het aandeel van het MKB in 
innovatie en de onderlinge samenwer-
king van bedrijven om dit te stimuleren. 
De uitgaven aan onderzoek & ontwik-
keling vanuit de publieke sector liggen 
ruim boven het EU-gemiddelde en zijn 
tussen 2010 en 2016 bovendien met 
10 procent gestegen. Volgens het EIS 
blijven de investeringen in innovatie in 
Nederland door bedrijven zelf nog wel 
achter. In 2016 lag die 20,3% onder het 
Europese gemiddelde.
Het EIS beoordeelt 28 landen op 27 indi-
catoren zoals publiek-private samen-
werking, investeringen, hoeveelheid 
en impact van innovatie door het MKB, 
digitalisering, kwaliteit van studies en 
de mate van werkgelegenheid binnen 
innovatieve bedrijven en kennisinstel-
lingen. De innovatieleiders zijn landen 
die minimaal twintig procent boven het 
Europese gemiddelde scoren. In 2016 
stelde het European Innovation Score-
board dat Nederland voor het eerst 
innovatieleider werd.

Bron: Ministerie van EZInstructies	 X,	 de	 onderzoek-
divisie	 van	 Google’s	 moeder-
bedrijf	 Alphabet,	 lanceert	 de	
Glass	 Enterprise	 Edition.	 Dit	 is	
een nieuwe versie van de slim-
me bril Google Glass. De bril is 
gericht op het bedrijfsleven 
en geeft werknemers in onder 
andere technische werkplaatsen 
de mogelijkheid beide handen 
vrij	te	hebben,	terwijl	zij	 infor-
matie voorgeschoteld krijgen 
over de werkzaamheden die zij 
verrichten. 

Google Glass is een slimme bril die 
door Google in 2012 werd gelanceerd. 
De bril geeft gebruikers toegang tot 
informatie door data te projecteren 
op een klein scherm dat voor het oog 
van de gebruikers is gepositioneerd. 
Dit stelt gebruikers in staat informatie 
tot zich te nemen, terwijl zij taken 
uitvoeren. Het product bleek echter 
geen groot succes. De Google Glass 
werd slechts mondjesmaat verkocht, 
waarna Google in januari 2015 de 
verkoop staakte.

Glass Enterprise Edition
Nu lanceert X, een zusterbedrijf 

van Google, een nieuwe versie van 
de Google Glass. De Glass Enter-
prise Edition is zoals de naam doet 
vermoeden specifiek gericht op zake-
lijke gebruikers. De bril was al twee 
jaar beschikbaar via een bètapro-
gramma, waar slechts een beperkt 
aantal bedrijven toegang toe hadden. 
Nu is de bril algemeen verkrijgbaar. 

Met de Glass Enterprise Edition richt 
Google zich op bedrijven in uiteenlo-
pende sectoren, waaronder de maak-
industrie, de logistieke sector en de 
zorg. De bril werkt met applicaties 
van uiteenlopende partners van X, 
die gericht zijn op uiteenlopende 
toepassingen. De bril geeft techni-
sche medewerkers bijvoorbeeld de 
mogelijkheid werkzaamheden aan 
een machine uit te voeren, terwijl de 
Glass Enterprise Edition hen hiervoor 
instructies geeft. Ook is het moge-
lijk collega’s om ondersteuning te 
vragen door hen via de ingebouwde 
acht megapixel camera van de bril 
live te laten meekijken. De slimme 
bril kan worden bediend met spraak-
bediening.

Bron: maakindustrie.nl

Dat stellen deskundigen tegen-
over	 Het	 Financieel	 Dagblad	
(FD).	 Vanaf	 eind	mei	 volgend	
jaar dreigen er sancties voor 
bedrijven	 die	 hun	 privacybe-
leid dan nog niet op orde heb-
ben. Ze stellen dat onderne-
mingen de nieuwe regelgeving 
onderschat hebben. Ongeveer 
de helft van de bedrijven die 
onder	 de	 verordening	 vallen,	
zou hiervoor wel eens niet op 
tijd klaar kunnen zijn.

Volgens Patrick Van Eecke van advo-
catenkantoor DLA Piper zijn bedrijven 
in paniek. “Ze beseffen nu pas dat 
het niet gaat om ‘eventjes de priva-
cypolicy op de website aanpassen’. 
Het gaat ook om aanpassing van de 
IT-systemen, de beveiliging.”

Boetes tot 20 miljoen
De Algemene Verordening Gege-

vensbescherming, zoals de priva-
cywet officieel heet, is in april 2016 
aangenomen door het Europees 
Parlement. Bedrijven kregen toen 
nog twee jaar de tijd om hun beleid 
aan te passen. Ondernemingen en 
instanties moeten door de nieuwe 
wetgeving meer duidelijkheid gaan 
geven over hun datagebruik. Priva-
cyrechten worden versterkt en uitge-
breid. Europese toezichthouders 
krijgen onder meer de bevoegdheid 
om boetes tot 20 miljoen euro op 
te leggen. 

Volgens hoogleraar juridisch kennis-
management Tom van Engers aan de 
Universiteit van Amsterdam spinnen 
accountants, adviseurs en advoca-
tenkantoren garen bij de nieuwe 
regels. “Accountants kunnen een heel 
nieuw verdienmodel bouwen op de 
vraag wat voor verklaringen je moet 
afgeven”, zegt hij tegen het FD.
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Onze economie is in het twee-
de	 kwartaal	 met	 1,5	 procent	
gegroeid ten opzichte van 
een kwartaal eerder volgens 
het	 Centraal	 Bureau	 voor	 de	
Statistiek	(CBS).	Het	statistiekbu-
reau spreekt van een ‘uitzonder-
lijk’	sterke	groei	van	het	bruto	
binnenlands	product	(bbp).	Het	
is het dertiende kwartaal op rij 
dat de economie in de lift zit. 

Een groeicijfer van deze grootte is 
deze eeuw pas twee keer eerder 
gemeten. “In hoeverre de groei in 
het tweede kwartaal een uitschieter 
is, zal blijken bij de groeicijfers van de 
komende kwartalen”, aldus het CBS. 
De sterke groei is vooral te danken 
aan de uitvoer en de consumptie van 
huishoudens. Ook namen de investe-
ringen weer toe. 

Export en bestedingen
Ten opzichte van het tweede kwartaal 
van vorig jaar groeide de economie 
met 3,3 procent. De export steeg 
iets minder hard dan in het voor-
gaande kwartaal. Bedrijven voerden 
vooral meer chemische producten, 
machines en apparaten uit . De 
import van goederen en diensten 
groeide minder sterk dan de uitvoer. 
Hierdoor droeg het saldo van in- en 

export aanzienlijk bij aan de econo-
mische groei. 
De bestedingen van consumenten 
namen iets sterker toe dan in voor-
gaande kwartalen. Huishoudens 
gaven vooral meer uit aan kleding, 
elektrische apparaten, de inrichting 
van hun huis, voeding, dranken en 
tabak. Daarnaast besteedden consu-
menten meer aan diensten, zoals 
horeca. Ook buitenlandse consu-
menten hebben meer uitgegeven in 
Nederland. 

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid trekt ook steeds 
verder aan, meldt het CBS. In het 
tweede kwartaal nam het aantal 
banen toe met 51.000 vergeleken 
met het eerste kwartaal van 2017. 
Vergeleken met dezelfde periode 
een jaar eerder kwamen er 199.000 
banen bij, het hoogste aantal sinds 
2008.
Het Centraal Planbureau (CPB) liet in 
haar gepubliceerde concept Macro 
Economische Verkenning weten een 
economische groei van 3,3 procent 
voor het hele jaar te verwachten. Het 
is voor het eerst sinds het uitbreken 
van de crisis in 2007 dat de econo-
mische groei naar verwachting boven 
de 3 procent uitkomt.

Bron: CBS

Robots	staan	klaar	om	massaal	
het	fysieke	werk	in	distributie-
centra te gaan doen. Volgens 
Buck	 Consultants	 nemen	 ze	 in	
de komende jaren het werk over 
van	zeker	35.000	medewerkers.	

Maar hoe zien die gerobotiseerde dc’s 
er straks uit? Over welk type dc praten 
we eigenlijk? Wat kunnen robots 
vandaag de dag? Hoe slagen we er 
in om mensen en robots als colle-
ga’s te laten samenwerken met een 
tot nu toe ongekende performance? 
Deze en andere vragen vormen op 
woensdag 27 september in Congres-
centrum Den Bosch de rode draad 
tijdens de Material Handling dag 2017 
met aandacht voor nieuwe robottech-

nologie, de kosten en mogelijkheden, 
het inpassen in bestaande organisa-
ties en gebouwen en aandacht voor 
de mens en machine in een optimale 
samenwerking.

Business cases
Verder komen er business cases aan 
de orde van Fiege: ‘E-commerce 
groeit hard, dit is het juiste antwoord 
op personeelsinzet en pieken op 
te kunnen vangen’, Montapacking: 
‘Robotisering is mooi maar werpt 
ook grenzen op’ en DHL Supply Chain: 
‘Mensen stap voor stap laten wennen 
aan robotisering’. 

Meer informatie en inschrijving: 
www.materialhandlingdag.nl.

De maritieme maakindustrie in 
onze regio en alle bedrijvigheid 
die daarmee samenhangt staat 
centraal	 in	 de	 Maritime	 Week	
van	zaterdag	4	november	tot	en	
met	11	november	2017.	

Dit jaarlijks terugkerend evenement 
staat vooral in het teken van kennis-
deling én het zelf ervaren welke 
opleidings- en carrièremogelijkheden 
de sector te bieden heeft. Steevast 
is er een breed scala aan activiteiten 
voor jongeren, maritieme bedrijven, 
overheid, politiek en het grote 
publiek. Met als doel de maritieme 
sector zoveel mogelijk in de kijker 
spelen en zo haar rol en de impact op 
economie en werkgelegenheid zicht-
baar te maken. Aan de vooravond 
van de beurs Europort is het Mari-
time Awards Gala een terugkomend 
hoogtepunt. Daarin worden voor de 
twaalfde keer vijf onderscheidingen 
uitgereikt ten overstaan van mari-
tieme professionals, de politiek en 
pers. De vijf awards; KNVTS Schip van 

het Jaar prijs, KVNR Shipping Award, 
Maritime Innovation Award, Maritime 
Designer Award en de Koninklijke 
Marine van Hengel-Spengler Prijs, 
zetten samen de topinnovaties van 
de maritieme cluster in de spotlights. 

Innovatiekracht
De RDM Onderzeebootloods in 
Rotterdam vormt op 6 november het 
decor voor dit event waar 850 mari-
tieme professionals de innovatiekracht 
van de Nederlandse maritieme sector 
zullen vieren. Het is de tweede keer dat 
het gala in de RDM Onderzeebootloods 
wordt gehouden, ook in 2015 werden 
hier de Maritime Awards uitgereikt. 

Meer informatie
Ook het gala bijwonen? Meld uw 
bedrijf aan op www.maritime-
awards.nl/sponsoring. Neem voor 
meer informatie over het Maritime 
Awards Gala contact op met Joëlla 
Lucas, coördinator Maritime Awards 
Gala, via lucas@maritimetechno-
logy.nl of telefoon 088 44 51 024.
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Dit is de tweede keer in korte tijd dat ik in 
het	 IJssel	 Business	 Magazine	 schrijf	 over	
beleggen	 in	robotica	(bedrijven	die	robots	
fabriceren)	en	kunstmatige	intelligentie.	Dit	
keer vanwege het thema van deze uitgave; 
‘robotisering’,	maar	ook	omdat	ontwikkelin-
gen in deze industrie ons dagelijks leven op 
zijn kop zullen zetten.

Het is bijna een eeuw geleden dat de Tsjechische 
schrijver Ðapek in zijn toneelstuk R.U.R voor het eerst 
de term ‘robots’ gebruikte. Die is afgeleid van het 
Tsjechische woord robota, dat ‘werk’ of ‘verplichte 
arbeid’ betekent. De robots zagen er in zijn fantasie 
eerder uit als Frankensteins monsters dan de blikken 
robots zoals we die uit fi lms en boeken uit onze 
eigen jeugd herinneren. Inmiddels komen robots in 
allerlei vormen voor en ze lijken helemaal niet meer 
op monsters of blikken mannetjes. Tegenwoordig zou 
je eerder denken aan de robotarmen aan de lopende 
band, maar ook daar heeft de ontwikkeling niet stil 
gestaan.Robots worden onder andere gebruikt in de 
ruimtevaart, waar ze in allerlei vormen min of meer 
zelfstandig kunnen opereren. Je komt ze ook tegen in 
de geneeskunde, waar robots een geavanceerd hulp-
stuk zijn van de chirurg en waarmee operaties zorg-
vuldiger kunnen worden uitgevoerd. Ter illustratie: 
veruit de meeste prostaatoperaties worden tegen-
woordig met behulp van een robot uitgevoerd. Het 
resultaat is daarmee aanzienlijk beter dan voorheen.

Boodschappen met een drone
Dichter bij huis heb je de robotstofzuiger en robot-
grasmaaier. De verwachting is dat op termijn de 
boodschappen met een drone kunnen worden 
bezorgd, misschien wel besteld door je eigen koel-
kast. De zorgrobot zal huishoudelijke taken kunnen 
overnemen en ook oma of de kinderen in de gaten 

kunnen houden. Robots met kunstmatige intel-
ligentie kunnen teksten schrijven zonder tussen-
komst van een mens. Adviezen geven kunnen ze 
ook, waarbij ze gebruik maken van big data, enorme 
hoeveelheden gegevens. Iets wat ons menselijk 
brein ver te boven gaat. Autonome robots nemen 
zelfstandig beslissingen. Ze zijn zo geprogram-
meerd dat ze kunnen leren en daarmee hun kennis 
en kunde verder ontwikkelen. Met dat idee is niet 
iedereen even gelukkig. Het is te hopen dat de Eerste 
Wet van de Robotica, door de fameuze schrijver 
Isaac Asimov al in 1950 vastgelegd, nog steeds van 
toepassing is: ‘Een robot mag een mens geen letsel 
toebrengen of door niet te handelen toestaan dat 
een mens letsel oploopt’.

Grote verschuivingen arbeidsmarkt
Letsel toebrengen mag een robot niet, maar een 
baan inpikken wel. De verwachting is dat de robo-
tisering, en in het verlengde daarvan de toepassing 
van kunstmatige intelligentie, een grote impact zal 
hebben op de arbeidsmarkt. Vooral repeterend werk 
en arbeid in controleerbare omstandigheden zullen 
in rap tempo worden overgenomen door robots. 
De verwachting is dat dit leidt tot grote verschui-
vingen op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant 
zal eenvoudig en repeterend werk dan niet meer 
worden uitbesteed aan lagelonenlanden, waardoor 
ondersteunende werkzaamheden weer naar Europa 
komen (zolang die dan ook niet worden overge-
nomen door robots). Wat het uiteindelijke effect 
hiervan zal zijn is nog niet duidelijk. Een aantrek-
kelijke voorspelling schetst een wereld waarin het 
werk anders is verdeeld, waardoor iedereen veel 
meer vrije tijd heeft. Omdat alles veel goedkoper is 
geworden vanwege de lagere productiekosten door 
automatisering kan met veel minder inkomen toch 
op een hoger levenspeil worden geleefd. 

Beleggers laaiend enthousiast
Wat je ook mag denken over robotica, beleggers 
zijn momenteel laaiend enthousiast over deze 
bedrijfstak. De koersen van aandelen in deze sector 
zijn in het eerste halfjaar van 2017 zo’n tien procent 
opgelopen en daarmee lijkt het einde nog niet in 
zicht. Marktvorsers voorspellen een verder groei 
van de robotica-sector van wel 300 procent in de 
komende jaren. Of de aandelenkoersen in hetzelfde 
tempo meegroeien is natuurlijk de vraag, maar dat 
de perspectieven gunstig zijn is wel duidelijk. 

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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De	 gemeente	 Capelle	 aan	 den	 IJssel	 werkt	
samen met verschillende partijen in de stad 
aan de projecten uit de duurzaamheidsagen-
da. Projecten die bijdragen aan de reductie van 
CO2-uitstoot door energie te besparen en duur-
zame energie op te wekken. Het college wil het 
Capelse bedrijfsleven actief bij de duurzaam-
heidsagenda	betrekken.	Enerzijds	om	energie	
te besparen en zelf duurzame energie op te 
wekken en anderzijds wil het college onder-
nemers bewust maken van de voordelen die 
het op kan leveren. 

Quick scan
Wilt u meer informatie over energiebesparing en/
of het opwekken van duurzame energie? Neem dan 
gratis contact op met het adviesbureau Klimaat-
route via energiewijzer@capelleaandenijssel.nl. 
De gemeente heeft Klimaatroute ingehuurd om 
bij bedrijven op locatie een quick scan uit te laten 
voeren. Laat u de scan doen? Dan krijgt u hier een 
digitale rapportage van. Hierin worden maatregelen 
voorgesteld en staat wat deze u financieel kunnen 
opleveren. Ook voor bedrijven die onder de Wet 
Milieubeheer vallen is de quick scan interessant. 
Naast de wettelijk verplichtingen zijn er altijd nog 
extra dingen die u kunt doen om energie en kosten 
te besparen. 

Zonnepanelen
In Capelle hebben veel bedrijven daken die geschikt 
zijn voor zonnepanelen. Desondanks zijn er nog 
weinig bedrijven die ze ook hebben. Naast het 
geregel en gedoe is de investering vaak de grootste 
drempel. Bent u ondernemer op CapelleXL? Dan 
willen wij graag samen met de BIZ en u verkennen of 
u zelf kunt investeren in zonnepanelen of dat uw dak 
beschikbaar gesteld kan worden voor andere partijen. 
Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op 
via energiewijzer@capelleaandenijssel.nl. 

Ga met ons naar BlueCity

U bent van harte uitgenodigd om op dinsdag 
10 oktober om 19.00 uur samen met de gemeente 
BlueCity in het voormalige zwemparadijs Tropicana 
in Rotterdam te bezoeken. BlueCity is een broed-
plaats voor innovatieve bedrijven die hun rest-
stromen aan elkaar koppelen en zo afkoersen op 
een wereld waarin afval niet bestaat. Deze onder-
nemers zijn zich ervan bewust dat onze grond-
stoffen uitgeput raken en zien kansen om produc-
tieprocessen aan elkaar te koppelen. Iets waarvan 
veel te leren valt.  Aanmelden voor de bijeenkomst 
kan via energiewijzer@capelleaandenijssel.nl.
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De gemeente heeft op donderdag 29 juni 
een	 grote	 groep	 eigenaren,	 huurders,	
gebruikers en ontwikkelaars een eerste 
indruk gegeven van de toekomst van het 
Rivium.	Wethouder	Dick	van	Sluis	(stads-
ontwikkeling)	benadrukt	dat	de	gemeen-
te	hard	bezig	is	met	het	bedrijventerrein:	
“we zijn nu al een aantal jaar met het 
Rivium	aan	de	slag,	en	hebben	er	alle	ver-
trouwen in dat we er weer een absoluut 
topgebied van kunnen maken.”

Op de bijeenkomst werd onder meer de vraag 
gesteld of het Rivium nieuwe functies moet 
krijgen. Een ruime meerderheid (62%) ziet 
die graag meteen komen (zie staafdiagram).
Volgens de aanwezigen zijn er wel nog een 

aantal problemen. Er is aardig wat leegstand, 
er vinden geen activiteiten plaats op het terrein, 
en in de spits is het Rivium moeilijk bereikbaar.

Toekomstperspectieven
Om deze problemen het hoofd te bieden heeft 
de gemeente drie mogelijke toekomstper-
spectieven voor het Rivium ontwikkeld. Park 
Rivium focust zich op de doorontwikkeling van 
de belangrijkste ruimtelijke kwaliteiten van het 
Rivium, en op recreatie en ontspanning aan het 
water. Het tweede perspectief, Transitiepark 
Rivium, richt zich vooral op duurzaamheid en 
innovaties. En het derde toekomstperspectief, 
Rivium Campus, is een terrein waar een combi-
natie van werken, wonen en vrije tijd centraal 
staan.

Conclusie
De conclusie die de gemeente samen met de aanwe-
zigen trekken, is dat niet alle focus op één van de drie 
toekomstperspectieven moet komen te liggen. Van 
Sluis: “we willen samen met alle betrokken partijen 
de beste aspecten van alle drie de opties gaan combi-
neren om een Rivium te creëren waar iedereen zicht 
thuis voelt, en dat klaar is voor de toekomst”.

Er	is	in	Fascinatio	weer	een	eerste	paal	geslagen,	iets	wat	sinds	2009	niet	
meer is voorgekomen. Deze bijzondere handeling werd op woensdag 19  
juli	verricht	door	wethouder	Economische	Zaken	Eric	Faassen.	Verdeeld	over	
twee	bouwblokken	worden	28	units	gebouwd	variërend	van	120	tot	300m2. 
Verwacht	wordt	dat	de	units	worden	opgeleverd	in	maart/april	2018

Door de architecten van De Roon is veel aandacht besteed aan de vormgeving, 
zodat de nieuwe panden prima passen in de omgeving. Er wordt bovendien gebruik 
gemaakt van kwalitatief hoogwaardige bouwmaterialen. Makelaar ’t Goeie Huys Vast-
goed gaat de units verhuren. Wethouder Eric Faassen over het slaan van de eerste 
paal: “Het hele gebied Fascinatio is volop in ontwikkeling. Het is een stukje modern 
Capelle waar wonen en werken op een duurzame wijze worden verenigd. Dat we 
vandaag de eerste paal slaan voor 28 nieuwe bedrijfsunits is mooi. Er is vraag naar 
dergelijke units en het is goed dat we in Capelle aan deze vraag kunnen voldoen. 
Bedrijvigheid leidt tot werkgelegenheid en dus een bloeiende economie.”
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Samen op weg naar een nieuw Rivium

Eerste paal bedrijfspand  
Fascinatio

Ja, ga je gang Ja, maar eerst met 
ons afstemmen

Nee, Rivium blijft 
kantorenpark

35%

4%

Nieuwe functies (als wonen,  

verticale landbouw) op Rivium?

foto: Jan Kok
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Oud,	vaak	ziek	en	alles	behalve	geschikt	voor	
de arbeidsmarkt. Dat is het beeld dat nog 
veel te veel mensen hebben van werkzoe-
kende	55-plussers.	Wethouder	Eric	Faassen	
vindt het de hoogste tijd dat dit beeld wordt 
doorbroken. De komende tijd vraagt hij 
daarom	ook	extra	aandacht	voor	de	Capelse	
55-plussers.

Waarom extra aandacht voor 55-plus?
“Simpel gezegd, omdat we zien dat oudere werk-
zoekenden nog altijd weinig kans maken op de 
arbeidsmarkt. De economie trekt gelukkig aan, en 
steeds meer langdurig werklozen vinden weer een 
baan. Maar de daling van de werkloosheid onder 
55-plussers blijft helaas nog steeds achter op het 
gemiddelde. Door in ons meerjarenbeleid acties op 
te nemen die specifiek op 55-plussers zijn gericht, 
zijn we vast van plan om die trend een halt toe 
te roepen. Want ik ben er voor de volle honderd 
procent van overtuigd dat ook deze mensen van 
enorme waarde kunnen zijn voor werkgevers. 
Een waarde die volgens mij helemaal niet is te 
koppelen aan leeftijd.
Als gemeente doen we daarom ons best om zoveel 
mogelijk 55-plussers aan het werk te krijgen. En 
lukt het vinden van een baan echt niet, dan is het 
niet de bedoeling dat ze thuis op de bank gaan 
zitten. Integendeel. We stimuleren hen dan om 
hun talenten actief in te zetten binnen de Capelse 
samenleving. Dat is goed voor de maatschappij, 
maar vooral ook voor henzelf. Zo houden ze name-
lijk hun kennis en vaardigheden op peil mochten ze 
later wel regulier werk kunnen vinden.”

Waarom een lokaal beleid in Capelle? 
“Uit de arbeidsmarktregio Rijnmond, waar Capelle 
deel van uitmaakt, zijn relatief veel hoger opge-
leide werkzoekenden afkomstig, in alle leeftijds-
groepen. Het gevolg hiervan is dat veel van die 
hoger opgeleide mensen solliciteren op functies 
onder hun niveau. En hierdoor zien we dat oudere 
werkzoekenden die in de leeftijdsgroep 55-plus 
zitten, jammer genoeg in de verdringing komen.
Daarom wil ik graag dat er in Capelle meer speci-
fieke aandacht komt voor de sociale gevolgen van 
werkloosheid onder 55-plussers. Langdurige werk-
loosheid kan natuurlijk grote financiële gevolgen 
hebben voor de mensen die het treft. Maar ook op 
het sociale vlak worden veel mensen hard geraakt. 
Zo raken ze bijvoorbeeld in een sociaal isolement. 
Een lange periode zonder baan kan er voor zorgen 
dat mensen moeite hebben met hun terugkeer in 
het arbeidsproces, zelfs wanneer er wel voldoende 
banen beschikbaar zijn. Om dit probleem de 
aandacht te geven die het verdient voeren we in 
Capelle een beleid dat ook hier specifiek naar kijkt.”

Wethouder Eric Faassen 

55-plussers kennen het 
klappen van de zweep
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Van de gem
eente Capelle



Budgetmaatjes	kunnen	een	belangrijke	 rol	
spelen in de aanpak van schuldenproblema-
tiek van uw werknemers. Deze deskundi-
ge vrijwilligers kunnen mensen helpen om 
(weer)	grip	te	krijgen	op	hun	financiële	zaken.	

Uit landelijk onderzoek van het Nibud blijkt dat 
aandacht voor schuldenproblematiek op de werk-
vloer geen overbodige luxe is. Ruim 60% van de 
werkgevers heeft te maken met financiële proble-
matiek van het personeel. Dat kost een werkgever 
per werknemer gemiddeld 13.000 euro aan kosten 
voor verminderde productiviteit, toename ziekte-
verzuim en de administratieve verwerking van het 
loonbeslag. Werkgevers en werknemers hebben 
dus een gedeeld belang in het voorkomen en 
oplossen van problematische schulden. 

Ondersteuning 
Capellenaren met schuldenproblematiek kunnen 
één dagdeel per week gratis ondersteuning krijgen 
van een Budgetmaatje, met een maximum van 
twee jaar. Dit kan onder andere door steun in de 
aanloop naar of tijdens een traject van schuldhulp-
verlening, maar ook daarna om de financiële huis-

houding op orde te houden. De aanpak richt zich 
dus niet alleen op het ordenen van de financiële 
administratie, maar juist ook op gedragsverandering 
en financiële zelfredzaamheid. Voorwaarden voor 
ondersteuning zijn dat de hulpvrager zelf verant-
woordelijk blijft voor zijn financiën, zelf aan zijn 
situatie wil werken en uiteindelijk geen ondersteu-
ning meer nodig heeft. Op deze manier hebben de 
Budgetmaatjes de afgelopen jaren al vele personen 
geholpen. 

Financieel gezonde werknemers
Op de nieuwe landelijke website www.financieel 
gezondewerk nemers.nl vinden werkgevers infor-
matie, tips en checklists om werknemers ‘financieel 
fit’ te houden en werknemers met geldzorgen door 
te verwijzen.

Gratis Budgettraining
Inwoners van Capelle, Krimpen of Zuidplas 
kunnen zich aanmelden voor de gratis budget-
training ‘Omgaan met geld’ van Sociale Zaken 
IJsselgemeenten. Kijk voor meer informatie op  
www.ijsselgemeenten.nl. Hier is ook de praktische 
folder ‘Schulden? Pak ze snel aan’ te vinden.

Welke rol heeft de gemeente?
“Ik kom regelmatig 55-plussers tegen met echt 
hele goede CV’s. Toch krijgen zij maar heel af en 
toe de kans om ergens op gesprek komen. Hier-
door kunnen ze natuurlijk ook niet aan de werk-
gevers laten zien wat voor kwaliteiten ze in huis 
hebben. Juist daar willen we als gemeente graag 
actief verandering in brengen. Dat betekent dat we 
de drempels voor het leggen van deze contacten 
tussen werkzoekende 55-plussers en werkge-
vers te verlagen. De ervaring leert namelijk dat 
als een werkgever een persoonlijke ontmoeting 
heeft gehad met een werkzoekende 55-plusser, de 
leeftijd veel minder een issue is. Daarom gaan we 
er dus alles aan doen om meer 55-plussers direct 
in contact te brengen met werkgevers.”

Welke oproep heb je voor het Capelse 
bedrijfsleven?
“Kijk alsjeblieft vooral naar wat mensen kunnen, in 
plaats van naar hun leeftijd. Want die is echt geen 
beperkende factor. Ik hoor regelmatig van onder-
nemers dat 55-plussers minder productief zijn. In 
veel gevallen moet ik dan wel lachen, omdat de 
ondernemer die ik dan spreek zelf ook al de 55 
is gepasseerd. De realiteit is dat mensen steeds 
gezonder en langer leven. Iemand van 55 jaar 

werkt in principe nog een jaar of 12; een bedrijf 
kan dus nog heel lang, heel veel plezier aan een 
55-plusser beleven. 
Ik spreek gelukkig ook ondernemers die heel 
bewust 55-plussers aannemen, omdat zij juist ook 
de voordelen ervan zien. 55-plussers kennen het 
klappen van de zweep, en kunnen door hun erva-
ring heel goed coachend naar jongere collega’s 
optreden. Bovendien zijn ze over het algemeen 
loyaler naar organisaties omdat ze de grote carriè-
restappen al hebben gemaakt. Dat alles maakt 
55-plussers waardevolle krachten voor iedere 
organisatie.”

Welke oproep heb je voor Capelse 
55-plussers?
“55-plussers die werk zoeken wil ik twee hele 
belangrijke dingen op het hart drukken. Ten eerste, 
accepteer een baan ook als die onder je niveau 
ligt. Vervolgens kun je op basis van je ervaring, 
kennis en kunde snel weer stappen maken. Eén 
stap naar achteren om daarna weer twee stappen 
vooruit te zetten. 
Ten tweede, neem je CV onder handen. Laat daarbij 
vooral zien wat je competenties zijn in plaats van 
je werkervaring. Het kan best zo zijn dat compe-
tenties die je hebt opgebouwd in een vrijwilligers-

functie heel waardevol zijn voor een nieuwe werk-
gever. Laat zien waar je goed in bent.”

Wanneer is de Capelse 55-plus aanpak 
geslaagd?
“We hebben een aantal doelen die we graag 
willen bereiken. We willen de arbeidsparticipatie 
van 55-plussers zoveel mogelijk gelijktrekken aan 
de gemiddelde arbeidsparticipatie. Een ander 
belangrijk doel is de kans op langdurige werkloos-
heid onder 55-plussers te verlagen. Dit betekent 
dat we actief op zoek moeten naar manieren om 
de beeldvorming over 55-plussers op de arbeids-
markt positief bij te stellen. 
Dit is geen eenvoudige opdracht, maar wel een 
waarin ik het volste vertrouwen heb dat we hem 
kunnen vervullen. Met de juiste kennis over het 
hoe en waarom van het probleem van de werk-
loosheid onder 55-plussers. Daarmee willen we 
de wendbaarheid van 55-plussers op de arbeids-
markt verbeteren. Dit betekent dat we hen moeten 
blijven stimuleren om hun kennis op peil te houden 
en waar nodig uit te breiden. Op deze manier zijn 
55-plussers klaar om kansen aan te pakken. En ik 
ben ervan overtuigd dat hoe meer we gaan kijken 
naar de mogelijkheden van 55-plussers, zij deze 
kansen absoluut gaan krijgen.”
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Dankzij Budgetmaatjes 
financieel fit 

Aanmelden
Aanmelden voor ondersteuning van een Budget-
maatje kan via Elske Thomassen, Coördinator 
Budgetmaatjes Capelle, bereikbaar via telefoon: 
(010) 466 67 22 of email: et@samen010.nl. 
Op www.samen010.nl/projecten/alleprojecten/
budgetmaatjes010/ staat meer informatie over 
de budgetmaatjes. 



Nemen	de	robots	het	straks	allemaal	over	en	
worden we ondergedompeld in een wereld 
die we alleen nog op afstand beleven of staan 
we toch aan het roer? Twintig ondernemers 
uit onze regio kwamen woensdag 23 augus-
tus	2017	op	uitnodiging	van	het	Economisch	
Netwerk	Capelle	(ENC)	bij	elkaar	om	de	invloed	
van de oprukkende robots op hun onderne-
merschap en de samenleving te bespreken. 
Deze keer was beleggingsondernemer Hans 
Tielkemeijer	van	Darion	Wealthmanagement	
aan	de	statige	Rotterdamse	Parklaan	gastheer	
en gespreksleider. 

“Het is geen sciencefi ction meer. Met kunstmatige 
intelligentie hebben we allemaal te maken. Zoals 
met de Siri-robot in onze iPhone en de cookies op je 
computer. Want hoe je surft, wordt bijgehouden door 
zelfl erende systemen. Die zelfl erende robots zullen 
we steeds meer gaan tegenkomen. Vinden we dat 
nou fi jn of niet fi jn? Het zal niet zo lang duren of 
onze menselijke intelligentie wordt overtroffen door 
kunstmatige intelligentie. Tegenhouden kunnen we 
het niet”, aldus Hans Tielkemeijer. 

De robotisering biedt zeker ook kansen. Daar is bijna 
iedereen aan tafel het wel over eens. Werkzaam-
heden die vooral bestaan uit repeteerwerk zullen 
geheel worden overgenomen. Maar wat te denken 
van robots die geheel op eigen wijze operaties 
uitvoeren? Of zeer complexe bedrijfs- en productie-
processen die door mensen nauwelijks bij te houden 
zijn? Hoe bereiden ondernemers zich voor op deze 
nieuwe werkelijkheid of zijn ze van mening dat het 
niet zo’n vaart zal lopen? 

Kijken in de achteruitkijkspiegel
Hans Tielkemeijer: “Robotica met kunstmatige intel-
ligentie is ook hot in beleggingsland. Dat is hart-
stikke tricky, want veel bedrijven staan nog in de 
kinderschoenen. Denk maar aan de internethype 
van begin deze eeuw. Beleggen is vooral je risico 
managen en kijken in de achteruitkijkspiegels. En 

zo is het ook met robotica. Had je daarin belegd, 
had je vorig jaar 13 procent rendement gehad. De 
verwachting is dat de robotindustrie de komende 
jaren een omzetstijging haalt van zo’n 300 procent. 
Dat is echt heel veel.”

Accountant en directeur-eigenaar Gert-Jan van 
Witteloostuijn van eMGé Accountants & Adviseurs 
ziet in zijn branche ook duidelijk de opmars van 
automatisering en robotica. “Alles gaat tegen-
woordig digitaal en ook automatisering in de admi-
nistratie is al vergevorderd. De volgende stap is 
data-analyse. Daarbij maken we ook gebruik van 
Big data. Al die informatie is basis voor verwer-
king door kunstmatige intelligentie. Dat zie je al 
bij het maken van risicoanalyses voor onderne-
mingen.” Het werk gaat zich daarom volgens hem 
verleggen, naar persoonlijke advisering: ‘samen 
brainstormen met de klant’. ‘De grootste merkbare 
verandering zien we vooral in transport en logis-
tiek”, ziet Marcel Kornegoor, Microsoft Cloudconsul-
tant bij Didacticum. “Zelfrijdende voertuigen zullen 
snel toenemen. Het autonoom rijden is een goed 
voorbeeld van hoe kunstmatige intelligentie al zijn 
intrede doet. De hoeveelheid elektronica wordt de 
komende jaren vertienvoudigd.”

Drones als schade-expert
In de verzekeringsbranche maakt de robot ook een 
opmars, zo ziet Kees Van Steenstel met zijn gelijk-
namige assurantiebedrijf. “Schades en ongevallen 
worden op een hele andere manier afgewikkeld. 
Schade-experts worden vervangen door drones en 
er wordt volop gebruik gemaakt van beelden en 
data van Google. Het zit zelfs zo dat met behulp 
van kunstmatige intelligentie de schadebehandelaar 
bijna wordt uitgeschakeld. Een robot doet dat 4 keer 
sneller. Alleen wil de klant nog steeds graag dat een 
persoon zijn verhaal inklopt. Een gezicht bij dienst-
verlening, zeker bij emotionele belangrijke gebeur-
tenissen, blijft gewoon belangrijk.”
De mens kan niet harder werken, terwijl een robot 
steeds sneller kan. De meeste ondernemers denken 

De Ronde Tafel:  

Wie maakt er straks



dan ook dat veel werkgelegenheid verdwijnt, maar 
in elk vak of branche ook meer ruimte komt voor 
specialisten. “Bijvoorbeeld die meer aandacht 
kunnen besteden aan complexe zaken bij klanten en 
aan preventie kunnen doen. Automatiseren waar het 
moet, mensen waar het kan. Dat lijkt me de combi 
voor de toekomst. Specialisme wordt de kracht van 
de nieuwe samenleving”, aldus Kees van Steensel. 

Zorgrobot
Maar niet alleen het bedrijfsleven ook, de gezond-
heidszorg verandert radicaal door de intrede van de 
robot. “Het economisch principe hoeft voor roboti-
sering niet altijd leidend te zijn. Dat zie je bijvoor-
beeld terug bij de functie van de zorgrobot die 
zwaar werk overneemt bij de toenemende vergrij-
zing,” zegt ENC-voorzitter Gert Abma en partner bij 
Daamen & van Sluis Accountants en Belastingadvi-
seurs. “Daar zijn veel ouderen inmiddels gek op. Die 
vervullen allerlei taken tegelijk en je kan er einde-
loos tegenaan praten. Ze worden nooit moe en ze 
zijn altijd stand-by“, vult Hans Tielkemeijer aan. “Ik 
zal zeker een zorgrobot voor mijn ouders kopen”, 
weet Ada Goverde ondernemer in Interim Proces- en 
Kwaliteitsmanagement.

De aanwezigen maken zich wel zorgen over de snel-
heid van de robotisering en de overheid die daar 
achteraan lijkt te huppelen. “Weet de overheid wel 
wat robotisering en datamining is?,’ vraagt netwerk-
ondernemer Rob Tol zich af. “Het valt moeilijk te 
voorkomen dat de robotisering harder gaat dan de 
wetgever kan bijbenen”, zegt Hans Tielkemeijer. “Er 
moet iets gebeuren in de mindset van de overheid 
en Europa. Wat er op ons afkomt, gaat heel snel“, 
vindt Rob Tol.
Gaan robots ons dan anders overvleugelen en 
worden ze de baas? Sommige ondernemers zijn daar 
bang voor. Zoals Carola Kalishoek van First Support: 
“Die bedreiging is er wel degelijk. Zo gingen robots 
bij een proef hun eigen taal ontwikkelen. Daar had 
niemand op gerekend. Dat vind ik eng.” SF-auteur 
Isaac Asimov kwam daarom 65 jaar geleden al met 

wet voor robots die erop neerkomt dat zij mensen 
nooit schade mogen berokkenen. “Als robots intel-
ligenter worden dan hun maker, kom je er met wet- 
en regelgeving niet. Dat die zo hopeloos achterloopt, 
is misschien wel de grootste bedreiging,” vindt Kees 
van Steensel.

De robotisering zal zorgen voor goedkoper leven en 
meer vrije tijd. Niet alleen in het werk, maar ook 
privé als we zelf geen huishoudelijk werk hoeven 
te verrichten of auto hoeven te rijden. Wat gaan we 
doen met onze tijd? Hans Tielkemeijer: “We moeten 
af van het idee dat er voor iedereen werk is. Gaat het 
dan om geld, om voldoening en zingeving? 

Een mens moet zoeken 
Gert Abma: “Raak je door de robotisering ook geen 
emotie kwijt? Zo wordt autobezit door autonoom 
rijden minder belangrijk. Dat zie je nu al bij de jeugd. 
Gebruik en beschikbaarheid is belangrijker dan bezit, 
terwijl voor ouderen een auto ook emotie is.” Ada 
Goverde: “Ik denk dat mijn kinderen tot de laatste 
generatie behoren die een rijbewijs halen. En wat 
doen we met de extra tijd? Ik ben ervan overtuigd dat 
daarin zingeving steeds belangrijke wordt. De hele 
dag rondlummelen en lol trappen, zal ons niet geluk-
kiger maken. Het betekent dat we totaal geen zicht 
hebben wat er precies nodig is. En degenen die zich 
moeilijk in een nieuwe omgeving kunnen aanpassen, 
worden extra kwetsbaar.” Kees van Steensel: 
“Mensen zullen werk nodig hebben om respect en 
waardering voor zichzelf te kunnen blijven houden. 
De zin van het leven is dat een mens moet zoeken. 
Als je een robot laat zoeken, vind je zelfs niets.” 

Hans Tielkemeijer: “De toekomst wordt voorspeld op 
basis van het verleden. We weten wat nu hebben 
en dat is ons vertrekpunt. Maar dat is zeer beperkt. 
Dat maakt het extra lastig om voorspellingen te 
maken in de toekomst. Pas over vijf jaar kunnen 
we bedenken wat we er nu van zouden moeten 
vinden. En dan zullen  een aantal basistaken die we 
nu normaal vinden totaal zijn veranderd.”

Ondernemers buigen zich over robotisering 

de dienst uit?
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Graag stel ik mijzelf aan u voor als nieuwe secretaris 
van	het	ENC	en	dus	opvolger	van	Peter	Meulendijk	
die deze functie vele jaren op noemenswaardige 
wijze	heeft	ingevuld,	maar	het	tijd	vond	om	het	
stokje eens over te dragen. 

Mijn naam is Victor Toxopeus, geboren en getogen in Gies-
senburg, maar inmiddels alweer een tijd woonachtig in 
het prachtige Capelle aan den IJssel, alwaar mijn kantoor 
SALVORS eveneens is gevestigd. Samen met mijn colle-

ga’s werk ik dagelijks aan het op orde houden van de 
geldstromen voor onze opdrachtgevers. SALVORS bestaat 
inmiddels alweer negen jaar. Daarvoor was ik al werkzaam 
in de creditmanagementbranche en heb ik bij een mari-
tiem verzekeringskantoor de nodige internationale erva-
ring opgedaan, waarvan ik vandaag de dag nog steeds 
voordeel heb tijdens het uitoefenen van mijn werk. Buiten 
het werk om, houd ik mij graag bezig met onderhoud in 
en om het huis. Verder zeil ik graag in de zomermaanden 
op het IJsselmeer of sla ik een recreatief balletje op een 
tennis- of golfbaan. 

Onderdeel zijn van netwerken, daar hecht ik veel waarde 
aan. Zo was ik al eens eerder voorzitter van de Rijnmond 
businessclub in Rotterdam en secretaris bij BCNS te Nieu-
werkerk aan den IJssel. Toen de mogelijkheid ontstond om 
deel te mogen van het ENC-bestuur, heb ik hiervoor direct 
mijn interesse getoond.Waarom ik veel waarde hecht aan 
deze bestuursfunctie? Ik wil graag meer voor ENC doen 
dan lid zijn en eens per maand aanwezig zijn. Vanuit een 
bestuursfunctie bepaal je mede het verbeteren en waar-
borgen van een kwalitatief netwerk waarvan alle aange-
slotenen kunnen profiteren.

Een netwerkclub gaat nu eenmaal niet vanzelf. Het is een 
kar die constant getrokken moet worden. Daar wil ik mijn 
energie dan ook graag in steken. Ik ben u - leden van het 
ENC- graag van dienst!

 Victor Toxopeus

IJBM 18

Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen 
en buiten Capelle eigenlijk een must. Bij het 
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-onderne-
mers 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	
Pouria Taghavi
Externe communicatie en PR
010 - 258 09 55
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

Vertrouwen
Wanneer u dit leest is uw zomervakantie wellicht voorbij, maar laat de nazomerzon ons hopelijk nog genieten. Het 
grote uitrusten en bijtanken heeft zijn beslag gehad en we kunnen weer met nieuwe energie en nieuwe plannen 
de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet zien. Want dat is wel wat het huidige economische klimaat ons 
geeft: vertrouwen! Het is weer tijd om successen uit te bouwen, om relaties te versterken en plannen te maken 
voor nieuwe business of grotere zaken. Nog steeds komt niets zomaar aanwaaien. Je moet op basis van een goede 
SWOT analyse weten waar je kansen liggen. Je kent de interne en externe factoren die kansen geven en die inves-
teringen verantwoord maken. 

Als je een aantal jaren geleden Bitcoins had aangeschaft was investeren momenteel een stuk eenvoudiger dan 
wanneer je er hard voor moet werken, maar we hebben weer vertrouwen in de toekomst, weer vertrouwen in 
elkaar. En als we de grootheid kunnen opbrengen om anderen te laten delen in het succes zal de synergie merkbaar 
zijn. Want ik blijf van mening dat Samen een garantie voor succes is, samen met je medewerkers, samen met je 
klanten, samen met je leveranciers. Een sterk collectief van betrokkenen die constant streven naar optimale kwaliteit 
(in leveringen of dienstverlening) tegen een juiste prijs. In die combinatie is de kans op succes vele malen groter 
dan bij passief ondernemerschap. Passief is een woord wat bij het ENC in het woordenboek niet voorkomt. In deze 
overtuiging is het bestuur van het ENC constant op zoek naar betrokkenheid, kwaliteit, ontspanning en informeren. 
Door goed te luisteren naar de leden en door zelf met veel creativiteit bezig te zijn. De ENC Ronde Tafel, waarvan 
u in deze IJBM een verslag vindt van de 3e bijeenkomst, is daar een goed voorbeeld van. Het bestuur hoopt dat de 
leden van het ENC de inspanningen weten te waarderen en komende maanden de weg weten te vinden naar de 
diverse bijeenkomsten. Bent u (nog) geen lid van het ENC maar wel geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom. 
Kijk op de site www.enc-capelle.nl voor de laatste informatie. Want samen zijn we sterker. Daar heb ik het volste 
vertrouwen in.

Tenslotte wil ik langs deze weg namens het gehele ENC bestuur onze aftredend secretaris Peter Meulendijk enorm 
bedanken voor alles wat hij in zijn bestuursperiode voor het ENC en haar voorloper ONC heeft gedaan. Wij waar-
deren zijn getoonde inzet, betrokkenheid en loyaliteit enorm en zullen binnenkort op gepaste wijze afscheid nemen 
en hem onze dankbaarheid tonen. Peter het ga je goed!

 
Gert Abma, voorzitter ENC

Victor Toxopeus uw nieuwe secretaris
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En	zo	is	het	maar	net.	Bij	Teamwerk	maken	
wij geen onderscheid tussen mensen. Of 
het	nou	een	 jonge,	alleenstaande	moeder	
betreft die in de bijstand verzeild is geraakt 
of een hoogopgeleide statushouder die zijn 
moederland is ontvlucht om hier een nieuw 
bestaan	op	te	bouwen:	bij	Teamwerk	hebben	
we	oog	voor	mensen	die	net	even	dat	extra	
steuntje in de rug nodig hebben om weer 
een mooie rol van betekenis te kunnen ver-
vullen in de maatschappij. 

Door vanuit de persoonlijkheid (“wat wil je 
bereiken?”) en de kracht (“wat kan je bereiken?”) te 
werken, maken wij het verschil. Sinds het ontstaan 
van Teamwerk op 24 augustus 2011 zijn er al zoveel 
succesverhalen te vertellen. Zo is er bijvoorbeeld 
het verhaal van Abdulkarim. Hij vluchtte eind 2011 
vanwege de oorlog in Syrië naar Nederland heeft 
zich binnen zeer korte tijd de Nederlandse taal eigen 
gemaakt. Met een universitaire opleiding op zak 
werd Abdulkarim hier in een postsorteercentrum te 
werk gesteld als tegenprestatie voor het ontvangen 
van zijn bijstandsuitkering. Inmiddels is hij via Team-
werk succesvol uitgestroomd naar een bouwtech-
nisch bedrijf in Schiedam waar hij de mogelijkheid 
heeft gekregen om werkervaring op te doen in zijn 
eigen vakgebied.

De kracht van arbeidsbelemmeringen
Arbeidsbelemmeringen zijn bij Teamwerk juist dé 
kracht van onze kandidaten. Want waarom zou 
iemand met schizofrenie en autisme niet een 
goede software-developer kunnen zijn? Wat is 
eigenlijk de reden dat een kandidaat met ADHD 
niet als vrachtwagenchauffeur aan de slag zou 
kunnen gaan? En kan iemand met ODD en ADD 
niet een geweldige schoonmaker zijn? Wij door-
breken dit taboe. Maar dat doen we niet alleen. 
Laten we vooral niet vergeten dat dit mede moge-
lijk wordt gemaakt door de samenwerking met u: 
onze opdrachtgever. Wij werken samen met ieder 
bedrijf dat onze doelgroepen die ene kans biedt 
om zichzelf verder te ontplooien. Van de bakker op 

de hoek tot grote multinationals en alle bedrijven 
die actief zijn in het midden- en kleinbedrijf varië-
rend van de IT tot de bouw en van de logistiek tot 
horeca/catering. 

Social Return
Op welke manier een bedrijf daar invulling aan 
wilt geven, is ons om het even. Wij merken dat 

steeds meer bedrijven zich committeren aan de 
Banenafspraak waarbij banen worden gecreëerd 
voor mensen met een ziekte of handicap. En ook 
dat ondernemingen ons weten te vinden omdat 
ze vanuit SROI (Social Return On Investment) iets 
terug willen doen voor de samenleving. Want laten 
we eerlijk zijn: hoe mooi is het om een jonge knul 
van het praktijkonderwijs de gelegenheid te geven 
om zijn handen voor zich te laten spreken? Of dat 
uw gasten worden ontvangen door iemand in een 
rolstoel of te woord worden gestaan door iemand 
met autisme? Het moet passen, dat wel natuurlijk. 
We leveren maatwerk. Wij vinden het geen enkel 
probleem om daar geheel vrijblijvend een keer 
met u van gedachten over te wisselen. Dus bent u 
benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wij 
denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Teamwerk Participatiediensten BV
Verrijn Stuartlaan 28
2288 EL Rijswijk
T 06 – 577 69 137
www.team-werk.nl/werkgevers
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Iedereen verdient steuntje in de rug voor een baan

Robot: vriend of vijand van de mens
Welke	kansen	en	bedreigingen	komen	er	op	
ons	af	door	de	komst	van	de	smart	Industries?	
Nemen	de	robots	het	straks	allemaal	over	en	
worden we ondergedompeld in een wereld 
die we alleen nog op afstand beleven of staan 
we toch aan het roer? 

Een ding is zeker: zoals het is zal het niet blijven. 
De robotisering biedt zeker ook kansen, werkzaam-
heden die vooral bestaan uit repeteerwerk zullen 
geheel worden overgenomen. En wat te denken van 
robots die geheel zelfstandig ingewikkelde operaties 
uitvoeren waarbij de specialist alleen nog toekijkt. 
Ook zeer complexe bedrijfs- en productieprocessen, 
die door mensen nauwelijks bij te houden zijn, zullen 
door robots worden gedaan. 

Internet of things 
De robotisering is al in ons dagelijks leven binnenge-
drongen, thuis en op kantoor. Het ‘’internet of things’’ 
waarbij apparaten met elkaar communiceren zonder 
tussenkomst van mensen wordt steeds vanzelfspre-
kender. Denk bijvoorbeeld aan de printer die zelf zijn 
onderhoud regelt en de te vervangen onderdelen 
bestelt. Of de koelkast die zijn ‘’eigen’’ boodschappen 
doet en laat bezorgen door Appie. Meer recent is 
de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s die door 
middel van het verzamelen van wegeninformatie 
zelfstandig kunnen rijden. De meest ultieme vormen 
zijn zelflerende robots die door doen zelf leren in 
de praktijk , het geleerde direct vertalen in verbe-

teringen en die weer toepassen 
in een volgende versies. Op deze 
manier wordt de intelligentie van 
mensen al overruled door die 
van de computer. 

Banenverlies of toch 
niet?
Gaan robots in de toekomst al 
het werk overnemen waardoor 
arbeidsplaatsen verdwijnen? Het 
is zeker niet onwaarschijnlijk, 
robots werken altijd door, zijn efficiënt, nooit ziek 
of op vakantie. Waar we tot voor kort nog dachten 
dat het daarbij alleen om eenvoudig werk zou gaan, 
toont voorgaande aan dat ook intelligent werk zal 
verdwijnen. 
Maar er gloort ook hoop, recent heeft een van de 
grootste logistiek dienstverleners, CEVA voor een 
van haar merkkleding klanten een magazijn inge-
richt waarbij de robots juist zijn vervangen door 
mensen. Het bleek dat mensen creatiever en effec-
tiever waren in het orders verzamelen dan dure 
ingewikkelde robots. Door de onvoorspelbare piek-
momenten die kenmerkend zijn voor modeartikelen 
stonden de robots verhoudingsgewijs veel stil. De 
flexibiliteit en inzetbaarheid die met mensen werd 
bereikt, leverde uiteindelijk een beter resultaat op, 
zowel financieel als in arbeidsvreugde. 

Peter Meulendijk, Uitgever



Uw nieuwe 
notaris

Mr. B. (Bas) Zwaveling, vele jaren werkzaam als notaris 
bij Lint Notarissen, heeft 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 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
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*Leasebedrag van € 725,-  is o.b.v. 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar full operational lease. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Stormpolderdijk 38, Krimpen a/d IJssel. Tel. 0180 - 55 95 00
Wormerhoek 16, Capelle a/d IJssel. Tel. 010 - 459 94 00
Vlambloem 40 - 48, Rotterdam Ommoord. Tel. 010 - 420 71 11
www.mdekoning.nl

Wormerhoek 5-7
Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 459 94 75
www.mdekoningautolease.nl

De nieuwe Arteon.
Nu in onze showroom.

Laat u verrassen.
Een aerodynamisch lijnenspel, sportieve grille en opvallende achterkant; de nieuwe Arteon weet met zijn bijzondere design iedereen te verrassen.  
Het uitrustingsniveau is net zo verrassend, want standaard beschikt de Arteon al over veel features. Kom gauw naar onze showroom. 

Brandstofverbruik Ø 1,6 - 7,9 L/100 km (1L op 62,5 - 12,7 km), CO2-uitstoot: 36 - 180 g/km

Lease vanaf 
€ 725*
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Robotisering,	automatisering	en	digitalise-
ring vormen in ieder geval de komende twin-
tig tot dertig jaar een serieus probleem voor 
de arbeidsmarkt. De automatisering gaat 
maar door en simpele taken worden de mens 
uit	handen	genomen.	Uiteraard	heeft	dit	ook	
de aandacht van de politiek. Minister Asscher 
waarschuwde	 in	 een	 toespraak:	 “Door	 de	
snelle opkomst van robots en andere tech-
nologie kan de toekomst er drastisch anders 
uit gaan zien dan het heden”. Dat lijkt me 
een beetje een open deur.

Desgevraagd geeft Google topman Eric Schmidt 
aan dat hij verwacht dat automatisering nog veel 
banenoffers gaat eisen in het middensegment. 
“Daar liggen de taken die een computer kan 
uitvoeren, waardoor de menselijke werker in feite 
overbodig wordt”, zegt hij.

Miljoenen banen
In Nederland heeft in 2014 een onderzoek plaats-
gevonden gericht op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Volgens dit onderzoek lopen in Nederland 2 tot 3 
miljoen banen een groot risico te verdwijnen door 
automatisering. Dit heeft gevolgen voor ongeveer 
30% tot 40% van de Nederlandse beroepsbevol-
king. Het gaat vooral om beroepen op het gebied 
van dienstverlening, verkoop en administratie 
en in mindere mate ook productie en transport. 
Deze schatting is lager dan voor de Amerikaanse 
arbeidsmarkt, (onderzoek door Oxford universiteit) 
omdat Nederland relatief minder banen heeft op 
lagere beroepsniveaus. Beroepen op mbo-niveau of 
lager zullen waarschijnlijk eerder geautomatiseerd 
worden dan beroepen op hbo- of wo-niveau. 

Risicoberoepen
De hoogste automatiseringsrisico’s komen voor bij 
mensen met een laag opleidingsniveau, technische 
beroepen en jongeren tot 25 jaar. Jongeren hebben 

namelijk vaak bijbanen met veel routinematige 
taken. De gevolgen van automatisering zijn het 
grootst voor beroepen op het vlak van economie, 
recht en management, beroepen op middelbaar 
niveau en 35- tot 55-jarigen. Aan welke beroepen 
op MBO niveau moeten we denken? Onder andere 
administratieve medewerkers, boekhouders, secre-
taresses, postsorteerders, assemblagemedewer-
kers, verkopers, maar ook agrarische hulparbei-
ders, lager horecapersoneel en ambachtslieden. 
Beroepen op hbo- of wo-niveau welke rekening 
dienen te houden met de gevolgen van verder-
gaande automatisering zijn onder andere reke-
naars, taxateurs en verzekeringsagenten, maar ook 
IT-medewerkers, technisch- en medisch-laboranten 
en... accountants. 

Kanttekeningen
Uiteraard zijn er bij ieder onderzoek kanttekeningen 
te plaatsen. Zo is er is alleen gekeken of taken tech-
nisch geautomatiseerd kunnen worden. Er is minder 
rekening gehouden met de snelheid van automa-
tisering en voor welke beroepen automatisering is 
gewenst. Verder is er niet gekeken naar de kosten 
van automatisering en wat het oplevert. 

Blijven leren
Hoewel er kanttekeningen te plaatsen zijn bij de 
verschillende onderzoeken, staat één ding vast: de 
gevolgen van automatisering voor de Nederlandse 
arbeidsmarkt zullen groot zijn. Als de processen 
van automatisering en robotisering doorzetten, 
verandert de arbeidsmarkt enorm. Mensen kunnen 
hierop inspelen door bijvoorbeeld een opleiding te 
volgen en te blijven leren. Dat moet voorkomen 
dat de werkloosheid toeneemt. Ook naar een 
andere baan switchen kan een optie zijn, want de 
verwachting is dat bijvoorbeeld in de horeca of in 
de zorg meer mensen nodig zullen zijn (bijvoor-
beeld door vergrijzing) en dat werk valt vooralsnog 
niet te automatiseren 
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Automatisering en 
werkgelegenheid

René Verbruggen
Daamen & van Sluis
www.daasluis.nl

Financieel Accent



Op zaterdag 1 juli stonden de deuren van zes-
tien	bedrijven	uit	het	Stormpoldergebied	open	
om jong en oud kennis te laten maken met de 
(maritieme)	maakindustrie.	

Meer dan duizend bezoekers waren benieuwd hoe een 
schip gebouwd werd of hoe onze Hofleverancier bakkerij 
Castelijn brood en gebak maakt. Ze maakten gebruik 
van deze gelegenheid om te kijken wat voor mooie en 
interessante bedrijven er allemaal gevestigd zijn in het 
Stormpoldergebied. Voor de zomervakantie konden leer-
lingen van verschillende scholen in de Krimpenerwaard, 
Capelle en Krimpen aan den IJssel door gastlessen al 
kennis maken met techniek.

Deelnemende bedrijven
Royal IHC, Thyssen maar ook Bakker Castelijn en M. de 
Koning Autobedrijven hadden hun deuren open gezet 
voor het - bij voorkeur - jeugdige publiek. Ook een groot 
aantal specialistische bedrijven als Van Dulst, Alewijnse, 
Storms Engines & Parts, Pirosport, Van Meijeren Aanne-

mersbedrijf, Machinefabriek de Waal, Ternet, Metofix 
Interieurbouw, Machinefabriek Kalkman en De Regt 
Marine Cables deden mee. 
Bij Hollandia, Alewijnse, Installatiebedrijf Nobel en 
Machinefabriek de Waal konden jongeren zelf de handen 
uit de mouwen steken. Zo werden er spinners en elek-
trische flipflops gemaakt. Bij de ingang van de Storm-
polder stond een grote tent waarin scholen zoals het 
IJsselcollege en het Techniek College Rotterdam zich 
presenteerden. Leerlingen van het Comenius College 
verzorgden de catering. Veel jongeren wipten even 
binnen bij de ‘Alles is techniek experience’ waar op een 
aantrekkelijke manier kennisgemaakt kon worden met 
de vele mogelijkheden die techniek te bieden heeft. 

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

Op maandag 25 september organiseert de 
gemeente	Krimpen	aan	den	IJssel	een	informa-
tieavond	‘Beleidskader	wind’.	Van	20.00	tot	21.30	
uur	bent	u	van	harte	uitgenodigd	in	het	raadhuis,	
Raadhuisplein	2.	

De informatieavond is bedoeld om informatie over 
dit onderwerp te delen. Ook is er ruimte voor een 
gesprek én halen we input op voor de beleidska-
ders. Wat vinden wij als Krimpen aan den IJssel 
belangrijk? Waar gaan we de aanvragen straks aan 
toetsen? Moeten Krimpense inwoners kunnen parti-
ciperen? Hoe worden ondernemers betrokken bij 
de planvorming van het plaatsen van windmolens? 
Dat zijn vragen waar we tijdens de informatieavond 

bij stil staan. De uitkomsten van deze avond nemen 
we mee bij het uitwerken van het beleidskader. 

Waarom beleidskaders?
De provincie Zuid-Holland heeft 23 locaties in de regio 
Rotterdam aangewezen als geschikte locatie voor wind-
energie. In Krimpen aan den IJssel is de Stormpolder 
aangewezen als locatie. Provinciale Staten besluiten in het 
najaar van 2017 definitief over de op te nemen locaties 
voor windenergie in de regio Rotterdam. Dit doen zij mede 
op basis van de ingediende zienswijzen. Met de definitieve 
vaststelling van locaties maakt de provincie plaatsing van 
de turbines planologisch mogelijk. Om aanvragen voor 
windenergie te toetsen, stelt de gemeente Krimpen aan 
den IJssel criteria op: de beleidskaders wind. 
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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

Beleidskaders windenergie

Grote opkomst tijdens  
de Open Bedrijvendag 2017

Van de gem
eente Krim

pen



Bedrijven	zetten	in	hoog	tempo	concrete	stap-
pen op het duurzaamheidsvlak. Afwachten 
kan,	maar	wie	te	lang	niets	doet,	moet	reke-
ning	houden	met	 een	 ‘Kodak-moment’:	 de	
industrie is dan al zo drastisch veranderd dat 
aanpassen niet meer kan. Duurzaam onderne-
men	is	een	proces,	het	is	nooit	af.	Om	bij	te	
blijven,	moet	u	steeds	stappen	vooruitzetten	
om duurzaamheid binnen en buiten uw bedrijf 
te	creëren.	Wilt	dit	u	ook?	Laat	u	dan	inspireren	
tijdens	het	eerste	WaardZaam	symposium.	

Laat u inspireren 
Het verduurzamen van uw eigen bedrijf levert een 
bijdrage aan een positief imago, maar draagt ook 
bij aan een kostenreductie. De investeringen die u 

doet, verdienen zich op tal van terreinen terug. Ruud 
Koornstra is duurzaam ondernemer van het eerste uur. 
Hij houdt zich voornamelijk bezig met het oprichten 
van duurzame ondernemingen. Sinds januari is hij de 
eerste Energiecommissaris van Nederland. Hij is een 
frontman in de ontwikkeling naar een energieposi-
tief Nederland en deelt zijn bevlogenheid als keynote 
spreker tijdens het WaardZaam symposium. Daar-
naast zijn er ThemaCafés waar u met een specialist in 
gesprek kunt gaan over energie besparen, duurzaam 
opwekken, financieren, inkopen en (ver)bouwen en 
duurzame mobiliteit, de regionale ambitie en opgave 
en het project Bedrijventerreinen Energiepositief.
 
Reserveer 2 november alvast 
Alle ondernemers uit de Krimpenerwaard zijn van 

harte uitgenodigd om dit event mee te beleven op 
2 november op de CSG Willem de Zwijger in Schoon-
hoven. Zet de datum alvast in uw agenda! Het sympo-
sium wordt georganiseerd door WaardZaam, het Plat-
form Duurzame Ondernemers Krimpenerwaard. 

Sluit u ook aan bij WaardZaam
WaardZaam is een netwerkorganisatie voor én door 
organisaties in de Krimpenerwaard die willen inzetten 
op verduurzamen. Ondernemers zetten met elkaar 
stappen door kennis en ervaring uit te wisselen over 
energiebesparende maatregelen. Samen bereiken 
we meer. 
Bent u ook geïnteresseerd om deelnemer te worden 
van WaardZaam? Meld u aan of stel uw vragen via  
info@Waardzaam.nl. Zo vergroenen we met elkaar 
onze (lokale) economie.

Sinds	18	juli	kunnen	ondernemers,	stichtin-
gen en verenigingen hun post weer opha-
len	in	Krimpen	aan	den	IJssel.	Ondernemer	
GBI	 S&D,	aan	de	Van	der	Giessenweg	12,	
heeft een deel van zijn pand beschikbaar 
gesteld	om	de	postbussen	van	PostNL	 te	
plaatsen. 

Marco Oosterwijk: “Fijn dat er een nieuwe locatie 
voor de postbussen is gevonden en dat Bas Slob 
van GBI S&D een mooie plek heeft gecreëerd. 
Ik ben blij dat alle inspanningen om de post-

bussen van PostNL weer naar Krimpen te krijgen 
niet voor niets zijn geweest. Ondernemers en 
gemeente zijn daarbij samen opgetrokken met 
dit als mooi resultaat.” In augustus 2016 waren 
de postbussen van winkelcentrum de Crim-
penhof verplaatst naar Krimpen aan de Lek. Met 
als gevolg dat de postbushouders ruim vijf kilo-
meter moesten rijden om de post op te halen. In 
de achterliggende periode hebben ondernemers, 
PostNL en de gemeente Krimpen aan den IJssel 
gesprekken gevoerd om de postbussen terug te 
krijgen in Krimpen aan den IJssel.

Eind	juni	heeft	het	college	van	burgemees-
ter en wethouders een bezoek gebracht aan 
de	Hollandsche	IJsselkering.	Daar	hebben	ze	
een rondleiding gekregen door een mede-
werker	van	Rijkswaterstaat.	Tijdens	de	rond-
leiding werd verteld wanneer en waarom 
het	eerste	Deltawerk	van	Nederland	open	
gaat en hoe dat dan precies werkt. Ook 
werd uitgelegd hoe het openen van de brug 
werkt. 

Wethouder Oosterwijk zegt verbaast te zijn over 
het aantal mensen dat per fiets of auto door rood 
rijdt om nog net even snel de brug over te rijden. 
Ook begreep hij dat exceptioneel transport regel-
matig in de spitstijden plaatsvindt. Beide situaties 
zorgen voor onnodige vertraging.

Wat zijn de regels voor bijzonder 
vervoer?
Voor vervoertransporten over de weg die langer, 

breder, hoger of zwaarder zijn dan ‘de stan-
daard’ moet er een ontheffing worden verleend 
om ermee op de weg te rijden. De weg moet 
namelijk tijdelijk afgesloten worden. De Rijks-
dienst voor het wegverkeer (RDW) verleent de 
ontheffingen. De gemeente Krimpen aan den 
IJssel heeft met de RDW afspraken gemaakt 
wanneer die mogen plaatsvinden. Als er een 
exceptioneel transport door Krimpen plaats moet 
vinden, dan mag dat niet tussen 6.00-10.00 en 
15.00-20.00 uur. 

Overtredingen melden
Als transporteurs zich niet houden aan deze regels, 
dan kunt u dit melden bij de politie zodat zij kan 
handhaven. Ook is de RDW geïnteresseerd in 
transporteurs die zich niet houden aan de opge-
stelde gedragsregels. Kijk voor meer informatie –
over bijvoorbeeld de beperkingen van de rijtijden-  
op www.krimpenaandenijssel.nl/
bijzondertransport.
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Kom naar ondernemerssymposium 
Krimpenerwaard Energiek

De postbussen zijn weer terug

Tijdens het Krimpen 
Festival e-fietsen of 
autorijden?

Heeft u altijd al eens op een e-bike of e-scoo-
ter willen rijden? Of bent u op zoek naar een 
nieuwe fiets of auto? Misschien staat er wat 
wel voor u bij op het duurzame en innovatie-
ve	mobiliteitsplein	op	het	Krimpen	Festival.	

Tussen 10.00 tot 16.00 uur kunt u een proefrit 
maken op een (elektrische) fiets of in een innova-
tieve auto van een lokale fiets- of autohandelaar. 
U vindt het duurzaamheidsplein tussen De Tuyter 
en het evenemententerrein (Koekoeksplein) in 
Krimpen aan den IJssel. 

Klaar met de proefrit? 
Kijk dan nog even bij de sportmarkt, cultuurmarkt 
en het podium. Ook is ZZP Krimpen aanwezig met 
een markt. Wilt u precies weten wat er te doen is 
op 23 september? Kijk dan op de website van Stich-
ting Krimpen Presents: www.krimpenpresents.nl. 

Exceptioneel transport Algerabrug  
buiten de spits 



Met meer dan twintig jaar werkervaring bij 
de politie ging Andre Haasnoot in het voor-
jaar	van	2016	aan	de	slag	als	wijkagent	in	de	
Stormpolder.	Na	een	jaar	kijkt	Andre	terug	op	
deze periode én blikt hij vooruit. 

Eerste indruk
“Ik ben zo’n twaalf jaar lang praktijkcoach geweest 
van politiestudenten. Doordat een van de studenten 
die ik begeleidde onderzoek deed naar hennep-
plantages in de Stormpolder, was dit gebied niet 
geheel onbekend voor mij toen ik daar startte als 
wijkagent. Voor mij is de Stormpolder een fi jn werk-
gebied met kleine en grotere uitdagingen. Van de 
Penitentiaire Inrichting tot parkeerproblematiek en 
van een aantal overvalgevoelige objecten tot ille-
gaal afval storten: alles vereist een eigen aanpak. 
Maar we letten er bijvoorbeeld ook op dat er geen 
clubhuizen van motorclubs worden gevestigd.” 

Contact met ondernemers
Het contact met ondernemers is voor Andre van 
grote waarde. “Samen kunnen we de heterdaad-
kracht vergroten, bij bijvoorbeeld de aanpak van 
hennepproblematiek. Wat mij opviel toen ik hier 
begon, is de hoge meldingsbereidheid. Mijn intentie 
is om hierin blijvend te investeren. De ondernemer 
moet zich realiseren dat elke hennepmelding wordt 
opgepakt en dat de politie daar zichtbaar of onzicht-
baar op anticipeert.” 

Aandacht voor brandveiligheid
Naast zijn aanwezigheid op straat, investeert Andre 
ook via het KVO-B in de verbinding met onderne-
mers. “Mooi dat er tijdens de bijeenkomsten die in 
het kader van het KVO-B worden georganiseerd, 
veel input wordt geleverd door ondernemers. 
Vervolgens pakken we die input multidisciplinair 
op. Zo is de brandweer nauw betrokken geweest 
bij de laatste schouw op het bedrijventerrein, die in 
het teken stond van brandveiligheid. Uit die schouw 
is gebleken dat sommige brandgangen worden 
geblokkeerd. Het is van groot belang dat zich geen 
obstakels bevinden in de brandgangen. De functie 
van een brandgang is tweeledig: voor de onder-
nemers functioneert het als vluchtweg en voor de 
hulpdiensten als toegangsweg.”

Tot slot roept Andre de ondernemers op om met 
hem in contact te komen. “Spreek mij gerust aan 
voor een praatje of het doen van een melding. Ook 
ben ik bereikbaar via het landelijk servicenummer 
(0900-8844).”

Kleine	bedrijven	met	maximaal	vijftig	werk-
nemers die gevestigd zijn in Krimpen aan den 
IJssel	komen	in	aanmerking	voor	een	gratis	
veiligheidsscan. Deze gratis veiligheidsscan 
wordt aangeboden door het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie	en	Veiligheid	 (CCV)	
en	de	gemeente	Krimpen	aan	den	IJssel.	

U kunt de scan in week 43 (23-10 t/m 27-10) 
en week 44 (30-10 t/m 03-11) in uw onderne-
ming laten uitvoeren. De scan is onderdeel van de 
Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven van het minis-
terie van Veiligheid en Justitie.

Deskundig en onafhankelijk advies
Een deskundig en onafhankelijk veiligheidsadviseur 
van het CCV voert de scan uit. De adviseur wordt 
betaald met een subsidie van het ministerie en geeft 
alleen adviezen die echt in uw belang zijn. Er is dus 
geen sprake van enige commerciële doeleinden.

Hoe veilig is uw bedrijf?
In maximaal anderhalf uur onderzoekt de veilig-
heidsadviseur uw onderneming op zwakke 
plekken in de organisatorische, bouwkundige, 
elektronische en digitale veiligheidsmaatre-
gelen. Daarnaast vraagt de adviseur in de meeste 
gevallen maar een half uurtje van uw tijd om de 
resultaten van de scan met u door te nemen. U 

krijgt dan concrete aanbevelingen en tips voor uw 
bedrijf. Na afl oop krijgt u via de e-mail een rapport 
met daarin de bevindingen en aanbevelingen. 

Doe mee!
Heeft u een klein bedrijf dat is gevestigd in Krimpen 
aan den IJssel en wilt u er zeker van zijn dat de 
CCV-adviseur bij u langskomt? Meld u dan vóór 
20 oktober aan via vkb@hetccv.nl, onder vermel-
ding van ‘Krimpen aan den IJssel 2017’. 

Tussen 23 oktober en 3 november bezoekt veilig-
heidsadviseur Remy Schrumpf uw bedrijf. Hij kan 
zich legitimeren en heeft een pasje van het CCV 
bij zich. De scan kan direct bij u worden uitgevoerd 
of er wordt een afspraak gemaakt op een ander 
moment in de genoemde periode. Mis deze kans 
niet, want het is niet mogelijk om achteraf zelf nog 
een veiligheidsscan aan te vragen!

Op 23 juni vond op de sportvelden van DCV 
in Krimpen een sportieve ontmoeting plaats. 
Uitzendbureau	Roteck,	 FMC	(callcenter)	en	
andere ondernemers uit Krimpen voetbalden 
samen met werkzoekenden en medewerkers 
van	het	Werkplein	IJsselgemeenten.	

Wethouders Arnold de Leeuw en Marco Oosterwijk 
van Krimpen waren ook van de partij, waarbij de 
laatste in pak ook nog even een balletje mee trapte. 
Volgens de eerste berichten hebben zo negen deel-

nemers een ingang gevonden om aan het werk te 
gaan. Onder het motto: ‘Zonder te schieten, kun 
je niet scoren!’ deden 16 kandidaten mee aan het 
voetbaltoernooi. De werkgevers, werkzoekenden en 
medewerkers van het Werkplein werden verdeeld 
over vier teams. Zo maakte iedereen op sportieve 
wijze kennis met elkaar. Na afl oop kon worden 
nagepraat met een lekkere saté en een drankje. 
Daarbij werden verdere afspraken gemaakt over de 
stappen naar werk, opleidingen, stages, enzovoort. 
Met recht een geslaagde Voetbal&Match. 

veiligheidsadviseur Remy Schrumpf
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Met	 ingang	 van	 1	 januari	 2018	 wordt	
het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. 
Hieronder treft u een selectie aan van de 
meest gestelde vragen. Overigens geldt het 
huwelijksvermogensrecht ook voor een gere-
gistreerd partnerschap.

Wat verandert er per 1-1-2018? 
De omvang van de huidige gemeenschap van 
goederen wordt beperkt. Nu is alles nog gemeen-
schappelijk maar vanaf 1-1-2018 is dat alleen nog 
het geval met het vermogen dat gedurende het 
huwelijk wordt verkregen. Vermogen dat vóór het 
huwelijk door één der partners is verkregen wordt 
niet gemeenschappelijk. Verder blijft alles wat via 
erfrecht of schenking wordt verkregen ook privé. 
Oftewel: ‘CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei, 
maar gekregen van mijn moeder, dus van mij.’

Ben ik voortaan automatisch getrouwd op 
huwelijksvoorwaarden?
Nee, u trouwt nog steeds in gemeenschap van 
goederen.

Voordat wij gingen trouwen kochten wij 
samen een huis. Ik ben voor 60% eigenaar 
van dit huis en mijn partner voor 40%. Nu 
gaan wij trouwen. Wat zijn de gevolgen? 
U trouwt in gemeenschap van goederen en dus 
alles wordt gemeenschappelijk en nu wordt u 
allebei voor 50% eigenaar van het huis. De reden 
daarvan is dat de huwelijksgoederengemeenschap 
ook datgene omvat wat partners vóór het huwelijk 
reeds samen hadden, ongeacht de eigendomsver-
houding. In dit voorbeeld was het huis reeds vóór 
het huwelijk al samen.

Wij zijn ieder voor 50% eigenaar. Ik heb 
60.000 Euro eigen geld in de aankoop van 
het huis gestoken, met als gevolg dat ik 
een vordering heb op mijn partner van 
30.000 Euro. Wij trouwen in gemeenschap 
van goederen. Wat is het gevolg? 
Het huis en de hypotheek vallen in de gemeenschap 
van goederen, omdat u reeds samen eigenaar van 
het huis was. De vordering blijft er buiten, maar de 

schuld van uw partner aan u wordt wel gemeen-
schappelijk en dus betekent dit dat uw vordering per 
saldo wordt gehalveerd tot 15.000 euro.

Ik heb een eigen bedrijf. Nu gaan wij 
trouwen. Blijft mijn bedrijf van mij? Zo ja, 
wat zijn de verdere gevolgen?
Ja, want dit is voorhuwelijksvermogen. Indien u 
niet de winst met uw echtgenote heeft gedeeld 
of als uw echtgenote niet tegen een salaris in de 
zaak werkt, moet u tijdens het huwelijk aan de 
gemeenschap een redelijke vergoeding betalen. 
Dit geldt ook voor het geval u een BV heeft. U 
zult samen moeten bepalen wat een redelijke 
vergoeding is.

Ik start tijdens het huwelijk een bedrijf of 
richt een BV op. Blijft dit nu ook van mij?
Nee, het bedrijf/BV wordt zowel van u als van uw 
echtgenote.

Stel ik heb een vermogen van 
1 miljoen Euro en ik ga trouwen 
in gemeenschap van goederen. 
Wat zijn nu de gevolgen?
Uw nalatenschap bedraagt 1 miljoen. Dit bete-
kent dat uw echtgenote 1 miljoen zal erven en 
ruim 60.000 Euro aan erfbelasting moet betalen. 
Was u in 2017 getrouwd, dan betaalde uw echt-
genote geen erfbelasting, omdat op grond van de 
oude gemeenschap van goederen de helft van het 
vermogen automatisch van haar was.

Moet je in een testament vastleggen dat 
erfenissen privé moeten blijven?
Een erfgenaam kan bij huwelijksvoorwaarden de 
ouderwetse gemeenschap van goederen invoeren, 
waardoor de helft van de erfenis aan de aange-
trouwde kant toekomt. Dit kunt u via een testament 
voorkomen. Voor schenking geldt hetzelfde.

Conclusie
Veel van deze, door de nieuwe wetgeving soms 
onaangename verrassingen, zijn te voorkómen 
door vóór het huwelijk bij de notaris huwelijksvoor-
waarden te maken!

Veel gestelde 
vragen over het 

huwelijksvermogensrecht

Bas Zwaveling
Lint Notarissen
www.lintnotarissen.nl

Notarieel Accent
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Vorige week vroeg ik aan een vrijgezelle 
vriend en ondernemer wat zijn visie op robo-
tisering was. Het antwoord liet niet lang op 
zich wachten. Hij kreeg terstond een visioen 
van	een	welgevormd	robotje	genaamd	Truus,	
dat,	terwijl	hij	met	uitgestrekte	benen	op	de	
bank	naar	Sport	1	lag	te	staren,	een	precies	
op 7 graden Celsius getapt biertje serveert. 
Liefst spoedt Truus zich met een zoemend 
geluid terug naar de keuken om nog een bak 
paprikachips te halen. De vriend fantaseerde 
nog	even	door,	maar	die	fantasie	voert	te	ver	
van het onderwerp om in deze column te ver-
werken.

Natuurlijk gaat de ontwikkeling van op mensen 
gelijkende robotjes erg snel. Robotisering voor 
ondernemers vindt momenteel op een veel breder 
vlak plaats. En ook binnen alle branches. Veel 
processen die nog door mensen worden gedaan, 
zullen verdwijnen. En dat geeft voor werknemers 
de angst dat er in de toekomst geen werk meer 
over is.

Kansen bedrijven en werknemers
Werkgevers die daar nu al mee bezig zijn en klant-
gericht zijn, zien echter kansen voor de werk-
nemers om zich meer te richten op die klant en 
minder bezig te zijn met saaie te automatiseren 
processen. Ik denk ook dat bedrijven die de combi 
weten te maken tussen een perfect georganiseerde 
automatisering en een klantgerichte frontoffi ce de 

toekomst hebben. Niet alles automatiseren, maar 
de kracht vinden de klant de keuze te geven in 
wat hij face to face wil bespreken (met een koekje 
bij de koffi e) en wat de klant in zijn eigen tijd zelf 
geautomatiseerd wil afhandelen. Dat vergt veran-
dering van de mindset op het anders ondernemen 
en werken. Die zal niet iedere ondernemer of 
werknemer kunnen maken.

Forse investeringen
Daarnaast wordt van de ondernemer gevraagd 
forse investeringen te doen om zo’n nieuwe manier 
van klantbeleving te “bouwen”. Investeringen in 
automatisering, in omscholing van mensen en 
ook in communicatie met de klant. Daar moet wel 
ruimte voor zijn in de “centenbak” van het bedrijf.
Daarom is het goed om in een tijd dat de economie 
aantrekt, juist te investeren in een upgrade, waarin 
klantbeleving zoals hierboven omschreven, wordt 
ingevuld. Maar vergeet niet de “menselijke touch”. 
In onze branche (en in andere branches) schiet 
men vaak zo door in automatisering dat de klant 
die schreeuwt om aandacht vaak tien knoppen weg 
is van een oplossing, die ook nog moet passen 
binnen de geautomatiseerde oplossingsverwerker 
van het bedrijf.

Automatisering van processen of robotisering mag 
nooit ten koste van klantbeleving gaan. Dus dat 
mens tot mens gesprek, als de klant dat wil, moet 
volgens mij in een meer gerobotiseerd tijdperk ook 
mogelijk zijn. In welke branche ook!

Opgeblazen ruimtevaarders
En wat is er overigens mis met dat loopje om zelf 
even dat biertje uit de koelkast te rukken en ‘en 
passant’ een bakkie chips mee te pakken? Anders 
worden wij allen de opgeblazen ruimtevaarders uit 
de prachtige Pixar fi lm Wall•E. Daarin verschilden 
mijn vriend de ondernemer, en ik een tikkie van 
mening. Die vond dat er helemaal niets mis was 
met zo’n bier serverend robotje. 

IJBM 27

Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.

www.steensel.nl

Hier dat biertje

Assurantie Accent



Ik ben een geboren Bourgondiër, afkomstig uit Bergen 
op Zoom. Na mijn studie werktuigbouw en autotech-
niek ben ik in het familiebedrijf gaan werken, Dit heb ik 
ruim 20 jaar gedaan voor ik in 2005 de stap heb gezet 
om het oude Bodehuis van Leeuwen over te nemen. 
Iets waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt van 
heb. Het bedrijf is een begrip in de Krimpenerwaard 
met een rijke historie van meer dan 100 jaar, maar 
was wel aan vernieuwingen toe. In de afgelopen jaren 
hebben we, buiten het trotseren van de crisis, dan ook 
vele uitdagingen gehad en het bedrijf een ander gezicht 
gegeven. Van Leeuwen Logistics, zoals het bedrijf nu 
heet, is uitgegroeid  naar een volwaardige logistieke 
partner voor zijn klanten en innoveert nog dagelijks.

In 2006 ben ik lid geworden van de Ondernemers-
kring Krimpen aan den IJssel en heb onder andere op 

deze manier veel mensen leren kennen en hierdoor 
goed kunnen inburgeren. Verder heb ik de leden van 
de OKK leren kennen als een groep actieve mensen. 
Nu komt voor mij de volgende stap; het voorzitter-
schap van de OKK vervullen. Ook hier is alles weer 
nieuw voor me en zie ik  veel uitdagingen. Want 
in de loop der jaren is de OKK uitgegroeid tot een 
volwassen club met vele mogelijkheden. Zo is die 
een volwaardige gesprekspartner van de gemeente 
en vindt er intensief overleg plaats over belangrijke 
ontwikkelingen. Uiteraard is het belangrijk dat we 
als ondernemers elkaar blijven vinden en liefst ook 
zaken met elkaar doen. Dat blijft natuurlijk een van 
de kernpunten van de ondernemerskring en we zullen 
dan ook de nodige activiteiten blijven organiseren om 
dit te verwezenlijken.  

Marco van Egeraat, voorzitter OKK      
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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 DirkJan Kalkman, secretaris.

Samenstelling	bestuur	OK	Krimpen
Marco van Egeraat voorzitter
DirkJan Kalkman secretaris  
Esma Yavas penningmeester
Esther Buijs–van Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks algemeen bestuurslid

Ondernemerskring  
Krimpen	aan	den	IJssel
Parallelweg 12
2921	LE	Krimpen	aan	den	IJssel
e-mail:	info@okkrimpen.nl

Bezoek	ook	onze	website:	 
www.okkrimpen.nl of  
volg ons via Twitter @OKKrimpen en 
Facebook	https://nl-nl.facebook.com/
okkrimpen/

ondernemerskring
krimpen aan den ijssel

VERGROOT UW NETWERK

Bourgondiër als nieuwe voorzitter
Ondernem

erskring Krim
pen



Afgelopen	1	juli	2017	was	er	als	afsluiting	
van	het	project	‘Op	avontuur	in	de	techniek’	
van	 22	 basisscholen	 in	 Capelle	 a/d	 IJssel,	
Krimpenerwaard	en	Krimpen	a/d	IJssel	een	
open bedrijvendag. Tijdens die dag konden 
bezoekers en jongeren tot 16 jaar bij bedrij-
ven achter de schermen kijken om te zien 
hoe de vele toonaangevende bedrijven uit 
de regio hun producten maken.

Ook Kalkman Machinebouw en Scheepstechniek 
zette zijn deuren open organiseerde een aantal 
rondleidingen. “Wij konden de bezoekers laten zien 
hoe de vele technische vakken samen tot mooie 
eindproducten kunnen leiden.”

Gedraaid, geboord en gefreesd
Gewerkt wordt er aan de hand van in huis 
gemaakte CAD tekeningen. Onderdelen worden 
gedraaid, geboord en gefreesd. Frames worden 
geconstrueerd, in elkaar gelast en gericht. 
Gemaakte en gekochte onderdelen worden 
samengebouwd in de frames. Elektrische, pneu-
matische en hydraulische componenten, kabels en 
leidingen worden gemonteerd. Er worden schakel- 
en bedienkasten ontworpen en gebouwd. PLC 
programma’s worden geschreven en geïnstalleerd 
om het geheel te laten functioneren.

Tekort aan vakmensen
Daarvoor zijn technisch tekenaars, verspaners, 
constructie bankwerkers, monteurs, elektromonteurs 
en programmeurs nodig. Van al dit soort vakmensen 
is er een toenemend tekort. Er liggen dus veel 
kansen in deze beroepen. Werk waarbij behoefte is 
aan mensen die iets moois willen maken met hun 
handen, maar tevens begrijpen waar ze mee bezig 
zijn en daarover kunnen nadenken.

Robots die stenen pakken
Er waren ook voorbeelden van machines in 
aanbouw die konden worden bezichtigd. Zoals een 
machinelijn waarop met behulp van diverse auto-
matisch functionerende apparaten betonstraat-
stenen worden omgevormd in een patroon dat 
geschikt is voor gemechaniseerd straten maken. 
Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van 
robots, die worden voorzien van tools om stenen 
op te pakken en in een verband neer te leggen.

Stapelkraan en boegschroefsystemen
Een andere machine in aanbouw was een stapel-
kraan die straks als onderdeel van een groter 
geheel pakketten met stoeptegels oppakt van 
een transportband en op elkaar stapelt. Tenslotte 
waren er nog enkele verschillende types boeg-
schroefsystemen voor het manoevreren van 
kleine en grote schepen aanwezig.

Over Kalkman
In 1924 werd door Willem Kalkman Sr. met de 
oprichting van een bedrijf voor onderhoud en 
reparatie in de betonindustrie de basis gelegd 
voor het huidige concern. Zijn zoons bouwden 
het vanaf de jaren ’50 verder uit naar een orga-
nisatie die complete productiemachines bouwt. 
Inmiddels is Kalkman Machinebouw B.V. in 
Krimpen aan den IJssel onder leiding van de 
3e generatie uitgegroeid tot een vooraanstaand 
bedrijf voor de betonwaren industrie. 

Gespecialiseerd in de bouw van productie-
machines, opslagsystemen, apparatuur voor 
nabewerking en pakketteer systemen. “Wij 
verplaatsen ons in de denkwereld van onze 
klanten bij de ontwikkeling van geavanceerde 
machines, elektrische engineering, software 
ontwikkeling, montage en service.”

Op 6 juli 2017 was het zover. Tijdens een extra 
ingelaste ledenvergadering mocht ik de voorzit-
tershamer overdragen aan Marco van Egeraat. Een 
veel gehoorde opmerking die ik naar aanloop van 
deze overdracht gehoord heb is “of ik er dan klaar 
mee was” en het antwoord daarop ligt toch wel 
wat genuanceerder. Ik denk dat het goed is dat er 
binnen een bestuur regelmatig wordt gerouleerd 
van functie, maar ook van gezichten. 

Dit houdt een vereniging levendig en actief. Ik 
vind dat twee termijnen van 4 jaar prima zijn. 
Een wissel kwam nu wat ongelukkig uit omdat 
penningmeester Ilse Nobel een nieuwe functie 
met een andere standplaats kreeg, waarmee zij 
haar bestuursfunctie niet meer kon combineren. En 
ook had Michel Bourguignon zijn bestuursfunctie 
als secretaris na twee termijnen neer te leggen. 
Gelukkig konden we deze twee vacatures snel 
vervullen, maar vond ik het ongepast om ook direct 
te vertrekken. Daarom heb ik besloten mijn afscheid 
naar achteren te verschuiven zodat we als bestuur 

de nieuwe voorzitter konden inwerken.
“Klaar” is dus zeker niet het goede woord; ik heb 
sinds 21 januari 2009 altijd met veel plezier in het 
bestuur gezeten. Voor die tijd als aspirant lid, alge-
meen bestuurslid, secretaris en tot slot als voorzitter. 
Het is een mooie periode geweest, veel nieuwe 
contacten opgedaan, prachtige bedrijven gezien die 
we in Krimpen hebben, gesprekken gevoerd en als 
bestuur actief aan veel initiatieven deelgenomen. 
Ik blijf de vereniging een warm hart toedragen en 
zeer betrokken bij de OKK.

We hebben de afgelopen jaren een aantal zaken 
gemoderniseerd, de website is vernieuwd, de 
administratie geprofessionaliseerd en gedigitali-
seerd. De bijeenkomsten kregen meer variatie. 
Naast lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten ook 
actieve netwerkbijeenkomsten zoals bowling en 
het hoogtepunt het Nieuwjaarsdiner. Maar waar 
ik het meest trots op ben is dat we als bestuur 
samen met onze leden de beurs ‘Krimpen Onder-
neemt’ hebben kunnen organiseren! Een mooi 

evenement met goede exposure, gezellig, goed 
bezocht en zeker voor herhaling vatbaar. Binnen 
het nieuwe bestuur is 7 juni 2018 als datum aange-
merkt voor de volgende. Voor dat bestuur liggen 
mooie uitdagingen en kansen. Zoals het ontwik-
kelen van een toekomstvisie aan de hand van de 
Visie Krimpenerwaard. Het mobiliteitsvraagstuk zal 
met mijn opvolger en zijn logistieke achtergrond 
zeker geborgd zijn. Ik wens hem samen met het 
bestuur veel succes in de toekomst.

Henk-Jan Collignon, oud voorzitter OKK

IJBM 29

Afscheid, maar niet klaar 

Open Bedrijvendag

Op avontuur in de techniek
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Einde ISDN

Het	 Nederlandse	 bedrijfsle-
ven heeft steeds meer moeite 
met het vinden van geschikte 
arbeidskrachten. Dit heeft te 
maken met de aantrekkende 
economie. Deze tendens komt 
ook tot uiting in het onderne-
mersvertrouwen,	 dat	 op	 het	
hoogste niveau staat sinds 
eind	2008.	Dat	blijkt	uit	onder-
zoek	 van	 het	 CBS,	 de	 Kamer	
van	 Koophandel,	 EIB,	 MKB-
Nederland	en	VNO-NCW.

Aan het begin van het derde kwar-
taal meldt één op de zes onder-
nemers personeelstekort als een 
belemmering te ervaren voor het 
uitoefenen van de bedrijfsactivi-
teiten. Sinds begin 2016 loopt het 
aantal bedrijven met een perso-
neelstekort op.Aan het begin van 

het derde kwartaal gaf 16 procent 
van de ondernemers aan een tekort 
aan arbeidskrachten te ervaren, een 
jaar eerder was dat 7 procent. Het 
aantal bedrijven dat last heeft van 
onvoldoende vraag naar goederen 
en diensten is in de afgelopen jaren 
juist gestaag afgenomen, zo komt 
naar voren.

Zakelijke dienstverlening 
en IT
De zakelijke dienstverlening heeft 
het meeste last van een tekort aan 
arbeidskrachten. Ook in de sector 
informatie en communicatie, met 
name de IT-bedrijven, en de bouw-
sector speelt het probleem van een 
personeelstekort. In de detailhandel 
en de delfstoffenwinning speelt dit 
minder.

Bron: nu.nl

Bedrijven	en	consumenten	ver-
stuurden vorig jaar 12 procent 
meer pakketten dan een jaar 
eerder. Het aantal verstuurde 
brieven,	 tijdschriften	 en	 zake-
lijke post daalde. 

In absolute getallen betekent dat 
Nederlanders in 2016 350 miljoen 
pakketten hebben verstuurd. Hiermee 
behaalden de pakketvervoerders een 

omzet van 1,8 miljard. Dat blijkt uit 
cijfers van de Autoriteit Consument 
& Markt (ACM). Binnen Neder-
land werden de meeste pakketten 
verstuurd door bedrijven naar consu-
menten: 152 miljoen stuks. Bedrijven 
stuurden elkaar bijna 70 miljoen 
pakketten. Consumenten verstuurden 
7 miljoen pakketten. online groei te 
kunnen faciliteren.

Bron: logistiek.nl
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Bedrijfsleven vindt moeilijker 
personeel 
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Het komt steeds vaker voor dat een werkgever 
op enig moment besluit om een werknemer 
naar	huis	te	sturen,	bijvoorbeeld	in	het	geval	
van een steeds slechter wordende arbeidsrela-
tie.	De	vrijstelling	van	werk	kent	vele	vormen,	
bijvoorbeeld als een disciplinaire maatregel 
(‘schorsing’,	‘non-actief	stelling’)	of	als	een	
onderdeel van een beëindiging met weder-
zijds goedvinden.

Vanuit juridisch oogpunt bestaat er geen verschil 
tussen een vrijstelling van werkzaamheden van een 
werknemer en het op non-actiefstellen De woorden 
‘vrijstellen van werkzaamheden’ klinken alleen 
vriendelijker en neutraler dan de meer beladen juri-
dische term ‘op non-actief stellen. Om deze reden 
wordt non-actiefstelling vaak alleen gebruikt in het 
geval van een sanctie, bijvoorbeeld bij een voor-
genomen ontslag op staande voet, waarvoor nog 
nader onderzoek en/of het inwinnen van juridisch 
advies is vereist.

Wettelijk uitgangspunt
In de wet is geen bepaling omtrent vrijstelling of 
non-actiefstelling opgenomen. Het uitgangspunt bij 
een arbeidsrelatie is uiteraard dat een werknemer 
arbeid verricht in ruil voor loon. Als een werknemer 
wordt vrijgesteld, valt men terug op de regel van 
artikel 7:628 lid 1 Burgerlijk Wetboek: “geen arbeid, 
wel loon”, waarbij de vrijstelling geheel voor reke-
ning en risico van de werkgever komt. Dit betekent 
dat een werkgever altijd het loon moet doorbetalen. 
In veel cao’s of arbeidsreglementen is een bepaling 
opgenomen over vrijstelling, non-actiefstelling en/
of schorsing. Daarin wordt bepaald in welke gevallen 
welke maatregel mogelijk is en worden de formele 
vereisten geregeld. Indien niet aan deze vereisten 
wordt voldaan, is de vrijstelling in ieder geval niet 
rechtsgeldig.

Rechterlijke toets
Rechters zijn doorgaans van mening dat een werk-
nemer op grond van ‘goed werkgeverschap’ het 
recht heeft om tewerk te worden gesteld, tenzij 
de werkgever goede redenen heeft om dat niet te 
doen. Bij de beoordeling of er sprake is van een 
geldige reden kijkt de rechter naar alle omstandig-
heden van het geval. Behalve naar de directe grond-
slag voor vrijstelling (een zwaarwichtige reden) zijn 
daarom ook bijvoorbeeld van belang: de duur van 
het dienstverband en het functioneren van de werk-
nemer (ook in het verleden).

Verstoorde arbeidsrelatie 
Vrijstelling van werkzaamheden lijkt in sommige 
gevallen een aantrekkelijke optie om, wanneer er 
sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, een 
werknemer in afwachting van een beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst van de werkvloer te halen. 
Vaak wordt dan een verzoekschrift tot ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter 
ingediend of wordt getracht om in onderling overleg 
de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Toch kleven 
hier risico’s aan die zich niet beperken tot de loon-
doorbetalingsverplichting tijdens de vrijstelling of 
het risico op een kort geding waarin de werknemer 
wedertewerkstelling vordert. Een rechter heeft 
namelijk de mogelijkheid om op verzoek van een 
werknemer wedertewerkstelling te bepalen, juist 
in het geval niet aan de wettelijk vereiste voor-
waarden voor een verstoorde arbeidsrelatie wordt 
voldaan (ernstig en duurzaam verstoord). Daarbij 
wordt door veel kantonrechters ook van belang 
geacht of er mediation is beproefd. Is dat niet het 
geval en weerspreekt de werknemer de verstoorde 
arbeidsrelatie, dan komt het onder de Wet werk 
en zekerheid steeds vaker voor dat de rechter de 
arbeidsovereenkomst in stand laat en partijen min 
of meer tot elkaar (en tot mediation) veroordeelt.
Indien een werknemer daarentegen erkent dat 
er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie en 
objectief kan worden geconcludeerd dat de werk-
gever daar voortdurend op uit is geweest, dan kan 
bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever 
naast de transitievergoeding ook een billijke vergoe-
ding worden opgelegd. De voorbarige vrijstelling of 
non-actiefstelling wordt in zo’n geval de werkgever 
ook zwaar aangerekend.

Vereisten voor non-actiefstelling/
vrijstelling
•  er moet sprake zijn van een zwaarwichtige reden 

om de werknemer op non-actief te stellen (denk 
bijvoorbeeld aan een ernstig confl ict tussen mede-
werkers of misdragingen van een werknemer);

•  er kan niet worden volstaan met een minder 
zwaar middel (bijvoorbeeld een laatste schrifte-
lijke waarschuwing);

•  weeg alle omstandigheden van het geval en de 
in het geding zijnde belangen af (clean dienst-
verband, lengte dienstverband, arbeidsmogelijk-
heden, risico’s (wat als de werknemer niet akkoord 
gaat met een beëindiging, wordt in dat geval 
voldaan aan een rechtsgrond voor ontbinding van 
de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter?);

•  ga in gesprek met de werknemer over het voor-
nemen tot vrijstelling/non-actiefstelling en neem 
zijn/haar oordeel mee in uw besluit/de belan-
genafweging;

•  leg het besluit tot vrijstelling/non-actiefstelling 
schriftelijk vast, waarbij de maximale duur van 
deze maatregel wordt aangekondigd (voor zover 
mogelijk);

•  ga tijdig in gesprek over een defi nitieve oplossing 
(‘terugkeer’ of ‘exit’) en win juridisch advies in 
over de mogelijkheden van een eventuele beëin-
diging van de arbeidsovereenkomst (voor zover 
nog niet gebeurd).

Vragen?
Uiteraard kan Pellicaan Advocaten u adviseren over 
dit onderwerp en de gevolgen. Neemt u gerust 
vrijblijvend contact met mij op om uw casus te 
bespreken.
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Richard Ouwerling
Pellicaan Advocaten 
www.pellicaan.nl

Juridisch Accent
Wanneer en hoe vrijstellen 

van werkzaamheden 
en op non-actief stellen




