
Mark van Oosterhout 
Raaak Personeel
Dichtbij je mensen 
 willen zitten

Verder in dit nummer

Ton Wilthagen 
hoogleraar arbeidsmarkt
Energietransitie zet 
arbeidsmarkt op z’n kop

Werkgevers Servicepunt 
IJsselgemeenten
Meerwaarde voor 
 lokale bedrijven

Lokale ondernemers 
Krapte arbeidsmarkt 
remt groei

Ondernemersnieuws
Helft werknemers 
 solliciteert onder 
 werktijd

themanummer
A R B E I D S M A R K T

ja
ar

g
an

g
 1

5
, 

d
e

ce
m

b
e

r 
2

0
1

9

p
ri

js
 l

o
ss

e
 v

e
rk

o
o

p
 €

 5
.9

5



Een vertrouwde Golf 
Maar dan 100% elektrisch

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

Vertrouwd en vernieuwend tegelijk. Deze volledig elektrische versie van de golf is duurzaam,  
innovatief en stil. Standaard voorzien van de meest geavanceerde veiligheidsfeatures.  
Je bent van harte welkom in de showroom!

*Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maxi-
male actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de 
gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.  
** Private lease tarief op basis van 60 maanden, 10.000 km per jaar. *** Inruilpremie geldt niet i.c.m. Private Lease.

Inruilpremie  
€ 6.500***

Private Lease  
vanaf € 299**

Actieradius  
van 230 kilometer*

199 VW1865-02 M. de Koning Adv. e-Golf 190x128 v2.indd   1 11-11-19   12:28
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De druk op de arbeidsmarkt neemt nog 
steeds toe. Voor bijna de helft van alle vaca-
tures in Nederland zijn amper kandidaten 
te vinden. Daarmee zijn een kleine drie-
honderdduizend banen aan het eind van 
dit jaar nog onvervuld en is de spanning op 
de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw 
hoogtepunt. Gemiddeld staan er nu 93 vaca-
tures open per 100 werklozen. 

Onze economie kent vooral een nijpend 
tekort aan technici, ICT-ers, financiële control-
lers, logistiek personeel, zorgverleners, 
leraren en winkelpersoneel. Daardoor stag-
neert de economische groei, ook in het MKB. 
En de duurzame transitie van de economie 
zou door gebrek aan monteurs en technici 
half op zijn gat kunnen komen te liggen.
Tegelijkertijd vinden ouderen nog steeds 
moeilijk een baan en maken werkgevers 
soms eerder en vaker gebruik van buiten-
landse arbeidskrachten.

In dit magazine buigen onder andere een 
hoogleraar arbeidsmarktbeleid, een general 
manager van een stormachtig groeiend 
uitzendbureau in onze regio, arbeids-
juristen, wethouders en lokale ondernemers 
zich over de spanning op de arbeidsmarkt 
en wat die voor hen betekent. Zoals bij de 
jacht op personeel, het omgaan met werk-
druk, contractvormen, arbeidsvoorwaarden, 
oudere sollicitanten en (om)scholing van het 
eigen personeel.
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In dit nummer

Arbeidsmarkt nadert kookpunt 
van de redactie

Doe meer met IJBM 
Dit magazine bekijken wanneer u maar 
wilt? Een voorproefje krijgen op het vol-
gende nummer? Reageren op de inhoud? 
Informatie delen met andere onder-
nemers en organisaties in de regio? 
Meedoen met een discussie over onder-
nemers-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 wel-
kom, 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, en de gemeenten Capelle aan den IJssel en 
Krimpen aan den IJssel en verschijnt ieder kwartaal.

Redactie:   Peter Meulendijk, Gert Abma,  
Henk van Ree, Johan Baars, 
en Henk-Jan Collignon

Hoofdredactie en   
thema-artikelen:  Gert van der Beek

Financieel accent:   Daamen & van Sluis  
Accountants Belastingaviseurs

Juridisch Accent:  Pellicaan Advocaten

Assurantie Accent:  Van Steensel Assurantiën

Idee en ontwerp:  C&P Communicatie

Fotografie:   Ferry ten Brink, Ferrymen Fotografie

Ambassadeur: Nic Visser

Opmaak: Het Nieuwe Werk ‘graphic design’

Corrector:  Yvonne Kwarten

Drukwerk:  Efficiënta Offsetdrukkerij b.v.

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

Voor meer informatie:
C&P Communicatie
Brucknerstraat 7 2901GB, Capelle aan den IJssel
Tel.: 06 547 514 62
E-mail: peter@cenp.eu
www.ijsselbusinessmagazine.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de 
redactie worden overgenomen. Aan de teksten kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
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Dagelijks zijn in Nederland honderd-
duizenden uitzendkrachten aan de slag. 
Samen met ruim twee miljoen zzp-ers 
en oproepkrachten vormen die de hoofd-
moot van de flexibele schil waar onze 
economie voor een belangrijk deel op 
drijft. Maar ook de uitzendbranche heeft 
last van spanning en stagnatie op de 
arbeidsmarkt. Voor de tiende maand op 
rij daalde in 2019 het aantal gewerkte 
uren en de omzet. 

Een uitzondering vormt daarop Raaak Perso-
neel. Vanuit een klein kantoor annex woonhuis 
in West-Kinderdijk groeide dat met 73 mede-
werkers en duizenden uitzendkrachten in tien 
jaar tijd uit tot een belangrijke speler met 
negen vestigingen in onze regio en West-
Brabant. “Eerlijk, persoonlijk, eigenzinnig en 
dichtbij. Die kernwaarden zijn onze sleutel tot 
succes”, aldus uitzendondernemer Mark van 
Oosterhout. “Dat moet terugkomen in alles 
wat je doet.” 

Dichtbij
Waar grote uitzendconcerns wegtrekken uit 
winkelstraten en hun flagshipstores verplaatsen 
naar bedrijventerreinen, kiest Raaak juist voor 
vestigingen in kleinere kernen. Van Ooster-
hout: “Wij bedienen hoofdzakelijk het mkb. 
Dat is vaak zelf ook lokaal betrokken. Wij 
kiezen ervoor om juist dichtbij onze mensen 
en opdrachtgevers te zitten. En kandidaten uit 
de buurt willen liever niet ver reizen en hebben 
behoefte om binnen te kunnen lopen bij een 
vestiging. Gevoel hebben voor een regio en de 
mensen die daar wonen, is dus belangrijk voor 
het vinden van de goede mensen.“

Raaak wil daarbij aansluiten bij de 24-uurseco-
nomie. “Dan moet je ook een soort winkel-
functie hebben op de lokale markt. We zijn 
daarom de enige die ‘s avonds en op zaterdag 
open zijn. Mensen waarderen dat. Met een 
inloopavond krijgen we wel honderd kandi-

daten over de vloer. De grote uitzendjongens 
kiezen nu om de kosten te drukken voor minder 
vestigingen. Ik ben ervan overtuigd dat het 
persoonlijk contact daaronder lijdt.”

En persoonlijke aandacht is volgens hem heilig 
op de arbeids- en uitzendmarkt ‘Raaak heeft 
echt een ‘ziel’, zo zei de jury van De Uitzendon-
dernemer van 2017 waar het tweede werd. “De 
persoonlijke benadering is echt ons onderschei-
dend vermogen. Zo sturen wij onder andere 
een handgeschreven kaartje op je eerste dag 
en benaderen we kandidaten via e-marketing 
zo dichtbij mogelijk. We gebruiken veel sociale 
media, ook via mensen die voor ons werken. 
Ik denk dat dertig procent van kandidaten via 
Facebook met ons in contact komt.”

Hij ziet dat internet het speelveld in de tradi-
tionele uitzendmarkt op z’n kop heeft gezet. 
“Recruitment wordt steeds meer een e-marke-
ting aangelegenheid. Terwijl het sollicitatie-
proces voor uitzendkrachten eigenlijk nooit echt 
is veranderd. We zoeken de doelgroep zelf op. 
Dat kan je als mkb-er met vier of vijf vaca-
tures per jaar niet. We hebben daarom hier vijf  
e-marketeers zitten. Wij posten geen vacatures 
meer van werkgevers, maar herschrijven die 
zelf. Daardoor krijgen we ook meer sollicitaties 
binnen dan anderen in de branche. Wij posten 
bijvoorbeeld niets waarin geen salarisindicatie 
staat.” 

Anders kijken
Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het 
steeds moeilijker goede mensen te vinden. 
Mark: “Iedereen heeft daar last van. Wij ook 
en kunnen hier ook niet alles invullen. Tegen-
woordig moet je anders naar kandidaten kijken. 
Bedrijven houden erg vast aan het profiel en 
de cv. Terwijl wij juist de tools hebben om 
mensen te selecteren op basis van capaci-
teiten. Of iemand geschikt is, hangt niet alleen 
van het cv af. Een geschikte kandidaat vinden 
kost dus meer moeite. Het is aan ons om dat 

goed te verkopen aan opdrachtgevers.“ Bij de 
matching maakt Raaak gebruik van moderne 
recruitmenttechnologie. “Wij werken met een 
assessment-center en algoritmes om bijvoor-
beeld met een druk op de knop alle kandidaten 
met de eigenschap ‘daadkrachtig’ naar boven 
te halen. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn 
als we het cv achterwege kunnen laten en een 
match kunnen maken op basis van cultuur van 
het bedrijf, de eigenschappen van de kandidaat 
en zijn vaardigheden. Want dat iemand perfect 
in een plaatje past kan bijna niet.”

Werkgeverschap
Hij ziet dat het werkgeverschap voor het mkb 
minder aantrekkelijk wordt gemaakt. “Daar 
komt tegenwoordig een heleboel bij kijken. 
Dan is onze dienstverlening aantrekkelijk. 
We bieden ook begeleiding op de werkplek. 
Onze werving is vooral gericht op mensen die 
een baan zoeken. Het gebeurt vaak dat een 
opdrachtgever onze kracht in dienst neemt. 
Dat is niet jammer voor ons, maar juist een 
feestje waard. Als wij geen mensen kunnen 
leveren die een opdrachtgever niet binnen 
een bepaalde periode in dienst kan nemen, 
houdt het eigenlijk voor ons op al klinkt dat 
misschien tegenstrijdig. Bijna 70 procent van 
onze mensen komt binnen anderhalf jaar bij 
onze opdrachtgever in dienst.”

Eigenzinnig
Raaak groeide als een van de weinige 
bedrijven tijdens de crisis als kool. En ook 
nu de markt al langer dan een jaar krimpt, 
nam de omzet van van Raaak in 2018 met 
tien en in 2019 met een klein miljoen toe. 
“Maar groei is niet heilig en ik geloof niet dat 
cijfers alles zeggen. Raaak heeft een eigen 
ziel. Die willen we altijd behouden en zelf 
onze groei kunnen bepalen, vertelt Mark.  
“We zijn gestart op het dieptepunt van de 
crisis, toen er dertig procent omzet- en uren-
verlies was. Maar ik heb van mijn vroegere 
compagnon geleerd dat je niet moet wachten 

Raaak Personeel
Mark van Oosterhout

Uitzendwerk als 
springplank
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op de wind, maar zelf moet roeien. Wij laten 
ons niet sturen door de markt en varen onze 
eigen koers. Wij gingen open toen de banken 
ons geen lening wilde geven in crisistijd. Wij 
als organisatie bepalen de groei, niet de 
markt. Voordeel is ook dat ik zelf in alle lagen 
heb gewerkt, van uitzendkracht tot districts-
manager. Ik ken het proces dus en blijf daar 
nauw bij betrokken. Ons concept, persoonlijk 
contact en de sterke regiofunctie, wil ik bij 
Raaak altijd behouden. Als die cultuur er niet 
meer is, bestaan wij ook niet meer, want dat 
is onze grootste kracht.”

Springplank
Zijn primaire drive als ondernemer? “Ik ben 
juist door die springplank die uitzendwerk kan 
zijn, ook wel ergens terechtgekomen.” Mark 
stopte in 1997 als 17-jarige met school en ging 
aan de slag als uitzendkracht. Unique zag veel 
potentie in hem. Niet alleen als uitzendkracht 
en dus werd Van Oosterhout junior interce-
dent. Enkele jaren later ging hij aan de slag 
bij Dactylo. Om daar manager te kunnen 
worden volgde hij een post-hbo-managemen-
topleiding. “Ik vind het belangrijk om wat te 
kunnen betekenen. Voor mezelf en anderen. 

Moeilijke gevallen vind ik dan ook extra uitda-
gend. Zo hebben we hier een Syriër voor de 
boekhouding, we hebben een dame met een 
Wajong-uitkering en mensen uit de bijstand 
in huis. Wat je naar buiten uit wil uitstralen, 
moet je zelf doen. We bemiddelen ook een 
groep jonge asielzoekers. Gemeenten zijn blij 
met ons. Die maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Je moet dan ook weten waar jezelf 
vandaan komt. Ik ben geen ondernemer die 
zo in de wieg is gelegd.”

www.raaakpersoneel.nl
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ADVOC ATEN & ADVISEUR S

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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De voordelen voor de werkgever
Het MKB Werkoffensief heeft voor werkgevers een aantal mooie voor-
delen. We zetten ze hierbij op een rijtje:
-  Je kunt op éen plek met één aanspreekpunt terecht met al je vragen 

en hulp bij werving van geschikte kandidaten krijgen;
-  Op HalloWerk kun je ook zelf zoeken naar geschikte kandidaten voor 

jouw openstaande functie(s);
-  Door subsidieregelingen krijg je budget om werknemers om te scholen 

en op te leiden;
-  Een werknemer via het MKB Werkoffensief ontvangt een openbaar 

vervoerkaart ‘Op Weg Naar Werk’ van de RET waardoor vervoerpro-
blemen verholpen worden.

MKB Werkoffensief Lunchbijeenkomsten
Tijdens de MKB Werkoffensief lunchbijeenkomsten kunnen werkge-
vers, bemiddelingsbureaus, uitzendbureaus en andere geïnteresseerden 
kennisnemen van het MKB Werkoffensief en de samenwerking met Hallo-
Werk. De bijeenkomsten worden druk bezocht en meerdere werkgevers, 
bemiddelingsbureaus en uitzendbureaus hebben zich hierna aangesloten 
bij het MKB Werkoffensief. 
Kijk op www.mkbwerkoffensief.nl voor meer informatie.

Reactie werkgever: “Gebruikersvriendelijk”
Ik vind HalloWerk erg gebruikersvriendelijk. Je kunt heel gemakkelijk 
zoeken, filteren en doorselecteren. Het is ook efficiënt dat je als werk-
gever rechtstreeks contact op kunt nemen met de kandidaat. Maar wat 
HalloWerk onderscheidend maakt, is de combinatie van digitaal én 
persoonlijk: een slim digitaal systeem maar óók toegang tot persoonlijke 
samenwerking met een team medewerkers van de gemeente.

Reactie werkzoekende: “Motivatie en talenten”
In mijn profiel kan ik laten zien wat ik wil en wat ik kan. Er word gekeken 
naar mijn motivatie en talenten.

Laatste cijfers HalloWerk
- 5.500 beschikbare kandidaten

- 1.500 hallowerk matches

- 400 kansrijke vacatures

- 500 actieve werkgevers

Peter Nagelkerke, Projectmanager MKB Werkoffensief 
telefoon: 010 437 3431 info@mkb-werkoffensief.nl

Kansen bieden voor werkzoekenden op een 
baan, kansen voor de MKB-ondernemer om 
te groeien. Dat is ons doel. MKB RR haalt de 
vacatures op bij de (lokale) MKB-bedrijven en 
gemeenten maken, via HalloWerk, de werkzoe-
kenden zichtbaar. HalloWerk is een innovatief 
dienstverleningsconcept dat werkzoekenden 
en werkgevers/professionele begeleidende 
partijen via een online platform direct met 
elkaar in contact brengt. MKB RR gaat dan aan 
de slag om via HalloWerk een match te maken 
tussen de vacatures en de kandidaten. En de 
gemeenten bieden daar waar nodig MKB RR 
gerichte service en arrangementen aan bij het 
tot stand brengen van de match. Concreet bete-
kent dit geschikte en gemotiveerde kandidaten 
voor en binnen het MKB begeleiden, matchen 
en (her)plaatsen. Inclusief alle sociale, maat-
schappelijke en waar mogelijk (financiële) voor-
delen benutten. Daar draait het MKB Werkoffen-
sief om. Ons motto luidt immers niet voor niets: 
 Slagvaardig naar werk!

Succesvolle aanpak
Peter Nagelkerke, projectmanager MKB Werk-
offensief: “Het succes van het MKB Werkoffen-
sief ligt besloten in de gekozen nauwe samen-
werking tussen de (regio)gemeente(n), de 
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. En 
natuurlijk het feit dat wij echt met de MKB-
ondernemers in gesprek gaan. En dat gaat 
verder dan het alleen in kaart brengen of het 
invullen van de vacatures. Wat we ook willen 

horen is welke ondersteuning of begeleiding de 
ondernemer verder nodig heeft om de vaca-
tures duurzaam in te vullen, maar ook welke 
groeimogelijkheden ze voor zichzelf als onder-
nemer zien in de regio en hoe we hen daarbij 
kunnen assisteren. Sinds de officiële aftrap van 
het MKB Werkoffensief op 14 mei 2019 tijdens 
de Lenteborrel hebben inmiddels 35 werkge-
vers, bemiddelings- en uitzendbureaus zich 
aangesloten bij het MKB Werkoffensief en zijn 
nog eens 40 partijen serieus geïnteresseerd om 
hieraan deel te nemen! En elke week krijgen 
we nieuwe aanvragen van werkgevers, bemid-
delings- en uitzendbureaus. Maar nog belang-
rijker is natuurlijk het feit dat de eerste 60 
werkzoekenden succesvol vanuit de bijstand 
zijn geplaatst bij diverse MKB-ondernemers in 
de regio.”

HalloWerk
MKB Werkoffensief maakt gebruik van het 
online matchingsplatform HalloWerk dat werk-
zoekenden en werkgevers direct met elkaar in 
contact brengt. Hier kun je als werkgever ook zelf 
zoeken naar geschikte kandidaten voor open-
staande functies. Via zelfservice waar mogelijk 
en met ondersteuning van de gemeente waar 
nodig. Zo vinden werkzoekenden sneller werk 
en worden vacatures sneller vervuld. En door 
subsidieregelingen krijg je als werkgever budget 
om werknemers om te scholen en op te leiden. 
Want dat is onze service vanuit het MKB Werk-
offensief en HalloWerk; samen kijken naar wat 

het beste past bij uw bedrijf en uw vacature; 
zelf zoeken, samen zoeken, wij zoeken.

Ook geïnteresseerd in het MKB Werkoffensief en 
HalloWerk? Neem gerust contact met ons op! Kijk 
voor meer informatie op mkbwerkoffensief.nl 
en hallo-werk.nl.

Met het MKB-Werkoffensief zet MKB Rotterdam-Rijnmond zich samen met de gemeenten 
Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Nissewaard, actief in om ondernemers en werk-
zoekenden bij elkaar te brengen. Door job-coaching, omscholing en bijscholing een fun-
damenteel onderdeel te laten zijn binnen dit MKB Werkoffensief, wordt de kans op een 
duurzame plaatsing vergroot en wordt de mismatch op de arbeidsmarkt aangepakt.

MKB-Werkoffensief, 
Slagvaardig naar Werk!

IJBM 7



Het complete pakket van toekomstige 
maatregelen uit het Klimaatakkoord zal 
een voelbare impact hebben op de econo-
mie en dus ook op onze arbeidsmarkt. Zo 
zullen door de energietransitie verschillen-
de banen verdwijnen of veranderen, ter-
wijl er ook weer nieuwe werkgelegenheid 
zal ontstaan. Dat is volgens hoogleraar 
Arbeidsmarkt Ton Wilthagen in Nederland 
het geval sinds in juni 2020 de klimaat- 
en energiedoelen van het Klimaatakkoord 
verder zijn aangescherpt en ingrijpen van-
uit de overheid wordt uitgebreid. 

“De vraag naar energie uit fossiele brand-
stoffen zal afnemen, terwijl juist de behoefte 
aan energie uit hernieuwbare bronnen zoals 
zonne- en windenergie zal toenemen. Dit zal 
een direct effect hebben op de samenstel-
ling van onze arbeidsmarkt in uiteenlopende 
sectoren. Denk hierbij aan de transportsector 
of de industrie, maar bijvoorbeeld ook aan de 
installateurs die bij ons thuis de warmtevoor-
ziening moeten regelen.” Aan de ene kant 
vindt hij de energietransitie goed nieuws voor 
de arbeidsmarkt. Zo voorspelt een studie van 
onderzoeksinstituut TNO dat het Klimaatak-
koord tot aan 2030 tussen 39.000 en 72.000 
voltijdbanen extra zal creëren. “Een deel van 
die banen kan worden ingevuld door mensen 
die de komende tijd overtollig raken in sectoren 
met hoofdzakelijk fossiele energie. Of dit daad-
werkelijk lukt, hangt ook af van de leeftijd de 
wensen van de betrokken werknemers en de 
mogelijkheden tot omscholing.”

Bouw- en installatiesector
Maar de energietransitie betekent volgens 
hem voor een deel ook slecht nieuws voor de 
arbeidsmarkt. “Zo blijken de bouwsector en 
de installatiesector nu al de grootste moeite 
te hebben om voldoende en gekwalificeerd 
personeel te vinden en deze vraag zal alleen 
nog maar meer toenemen. Een intentieverkla-
ring uitgebracht door de SER in april, kreeg als 

titel mee ‘Mensen maken de transitie’. Dat is 
de spijker op zijn kop.” Tijdens de laatste crisis 
is veel personeel in de bouw en aanverwante 
technische sectoren ontslagen en dat aantal 
heeft zich na de crisis nooit meer hersteld, 
ziet Wilthagen. “Momenteel is de krapte op de 
arbeidsmarkt zelfs gestegen tot recordhoogte. 
Voor iedere vacature staat op dit moment maar 
één werkzoekende. De partijen die betrokken 
zijn bij het Klimaatakkoord steken veel energie 
in de vraag hoe de arbeidsmarkt verder kan 
worden versterkt en kan worden omgevormd 
naar de toekomstige behoeften.” Het is volgens 
de hoogleraar echter zeer onduidelijk hoeveel 
winst in de praktijk nog kan worden geboekt. 
“Het werven van meer technisch personeel 
staat al lang op de agenda en kan maar op 
een beperkt aantal manieren slagen. Denk 
hierbij aan het stimuleren van meer jongeren 
om een technische opleiding te kiezen, meer 
instroom van werklozen, meer omscholing en 
instroom uit andere sectoren en uit het buiten-
land, het uitbreiden van het aantal werkuren, 
het langer laten doorwerken en een verhoging 
van de productiviteit door nieuwe technologie 
en innovatie.

Onwenselijke piekbelasting
Specifiek voor de technische installatiebranche 
betekent dit dat bedrijven in deze sector 
verwachten tot aan 2022 zo’n 23.000 vaca-
tures te hebben, vooral voor de functie van 
monteur. Daarbij wordt gehoopt op 18.450 zij-
instromers uit andere sectoren. “Maar het is 
onbekend of deze cijfers realistisch zijn”, aldus 
Wilthagen omdat ook andere sectoren aan 
dezelfde mensen zullen trekken. “Aan instroom 
vanuit de opleidingen heeft men 4.500 
jongeren nodig, maar verwacht wordt dat dit 
er 2.500 minder zullen blijken. Een kwart van 
de bedrijven in deze branche geeft nu al aan 
werk te laten liggen omdat men onvoldoende 
personeel heeft. Dat zal de komende jaren niet 
minder worden.De ambities van het Klimaatak-
koord kunnen al met al voor een onwenselijke 

piekbelasting op de arbeidsmarkt zorgen. De 
inzet op korte termijn op veel verschillende en 
losse maatregelen voor energiebesparing en 
verduurzaming kan leiden tot een bijscholings-
vraag voor tienduizenden vakmensen tegelijk 
en een enorme druk op de aanbieders van 
bijscholing geven.”

Perspectief op lange termijn
Het Europese initiatief BuildUpSkills waaraan 
ook Nederland deelneemt, kijkt voor het 
perspectief op lange termijn naar technologi-
sche innovatie en de arbeidsmarkt. Wilthagen: 
“Er wordt veel verwacht van de industrialisering 
van de bouw om zo de druk op de arbeids-
markt te verminderen. Als er meer wordt 
meebewogen met de technologische innova-
ties zijn er in de installatiebranche tot 2033 per 
jaar 2.000 tot 3.000 in duurzame technieken 
geschoolde vakmensen extra nodig. Dat is een 
stuk minder dan nu het geval is.” Ook wijst 
BuildUpSkills op de mogelijkheid van pooling 
van bedrijven. Dat is het gezamenlijk inves-
teren in het opleiden van diverse specialisten. 
Dit moet het vooral voor het mkb eenvoudiger 
maken om te werken met in duurzame tech-
nieken geschoolde vakmensen. “Het is daarom 
jammer dat we, anders dan België en Frank-
rijk, hier geen mogelijkheid kennen om met 
meerdere bedrijven samen werknemers aan 
te nemen en dit vakmanschap vervolgens te 
delen,” aldus de hoogleraar.

Duurzaam arbeidsmarktbeleid 
Maar met de ambities in het Klimaatakkoord is 
volgens Wilthagen niets mis: “Er is lang op de
duurzame maatregelen gewacht. Maar over de 
arbeidsmarkt bestaat nog veel wensdenken. 
Verduurzaming van milieu en gebouwde omge-
ving vereist ook een duurzaam arbeidsmarkt-
beleid. Als de arbeidsmarkt nu wordt overschat 
en overvraagd, waardoor bedrijven en mensen 
vastlopen, zal ook de energietransitie niet tot 
stand komen.”

Bronnen: FD, Tilburg University

Hoogleraar arbeidsmarkt 
Ton Wilthagen

Energietransitie zet  
arbeidsmarkt op z’n kop
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Multidisciplinaire wetenschapper
Ton Wilthagen bekleedt als hoogleraar arbeidsmarkt de leerstoel ‘Institutionele en juridische 
aspecten van de arbeidsmarkt’ aan Tilburg University. Hij bestudeert als multidisciplinaire 
wetenschapper de arbeidsmarkt, het arbeidsrecht, werk, werkloosheid, sociale zekerheid, 
en scholing. Veel van zijn onderzoek is gericht op flexibilisering van de arbeidsmarkt en 
werkzekerheid.

Wilthagen werkte eerder bij instituten van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen aan de 
Universiteit van Amsterdam. Verder was hij gastonderzoeker bij het Wissenschaftszentrum 
in Berlijn en ontwikkelde daar het concept van ‘flexicurity’, dat in 2007 officieel beleid werd 
van de Europese Unie. Hij staat dan ook bekend als ‘mr. Flexicurity’. “Ik ben vooral geïnte-
resseerd in de vraag hoe een samenleving  en een arbeidsmarkt dynamisch kunnen zijn 
mét behoud van sociale cohesie en zekerheid.”

Daarnaast geef de hoogleraar talloze gastcolleges en publiekspresentaties in binnen- en 
buitenland op andere universiteiten en instellingen. “Steeds probeer ik hierbij het academi-
sche perspectief te verbinden met vraagstukken en ervaringen in de praktijk en te bezien 
hoe wetenschappelijke kennis kan worden ingezet voor innovatie en verbeteringen.” 

Wilthagen nam ook zelf diverse initiatieven. Zoals het ontwikkelen van de Startersbeurs voor 
werkzoekende jongeren, een reshoring tool voor locatiekeuzes van bedrijven, het opzetten 
van de Brabant Robot Challenge en een competentiekaart voor vluchtelingen.



De behoefte aan meer uitdaging 
(64%) en meer verdienen (60%) 
worden het meeste genoemd. 
Maar liefst 14 procent zegt te solli-
citeren omdat de verstandhouding 
met de leidinggevende slecht is. 
Ook bevallen collega’s niet altijd 
(12%) of wordt er gepest op de 
werkvloer (2%). Een nieuwe baan 
is altijd een optie Ook wanneer het 
huidige werk bevalt, geeft meer 
dan de helft van de respondenten 
aan altijd open te staan voor een 
nieuwe baan (54%). Wieneke 
Brandt, uitgever van XpertHR: “Deze 
cijfers benadrukken hoe belangrijk 
het is om te allen tijde het werk-
geluk van de medewerker hoog 
op de agenda te hebben staan. Bij 
werkgevers die dit serieus nemen 
zijn medewerkers minder vaak ziek, 
maken ze minder fouten, en zijn ze 
productiever.”

Jongeren vooral gericht op 
hoger loon en vrouwen op 
zoek naar uitdaging
Ruim één op de vier werkne-
mers die jonger zijn dan dertig 
wil een nieuwe baan om meer 
te verdienen. In de leeftijdsca-
tegorie van 40 tot 49 jaar ziet 
50 procent extra geld als reden 
om een nieuwe baan te zoeken. 
Onder de zestigplussers wil 
34 procent een nieuwe baan 
omwille van de financiën.  

Uit het onderzoek blijkt verder 
dat bijna zeventig procent van 
de vrouwen die een nieuwe 
baan wil, op zoek is naar meer 
uitdaging. Mannen zijn wat dat 
betreft meer tevreden met het 
werk: van hen zoekt iets meer 
dan zestig procent een baan met 
meer uitdaging. 

Adviesgroepmanager Bas Boon-
stra: “Ook bij onze klanten groeit 
de behoefte om op een flexibele, 
laagdrempelige manier gebruik te 
maken van diensten. Hun vragen 
beperken zich niet tot kantoortijden; 
ook ’s avonds of in het weekend wil 
men kennis opdoen. Daarnaast kan 
de Antea Group via de webwinkel 
nuttige producten aanbieden voor 
de wereld van morgen.”

Consumentenmarkt
In de toekomst biedt de webwinkel 
ook consumenten de mogelijkheid 
om van online diensten gebruik 
te maken. Via internet kunnen zij 
straks bijvoorbeeld bodeminfor-
matie kopen en afrekenen met 

IDeal. “Uniek”, volgens Boonstra. 
“Ingenieursbureaus zitten in de 
business-to-business markt, maar 
op deze manier gaan we ook 
werken voor particulieren.”
Online consult, analyse en advies
Vanuit alle disciplines van het 
ingenieurs- en adviesbureau 
wordt de webstore gevuld met 
diensten, kennis en producten. Dit 
gebeurt onder meer in de vorm 
van workshops en consulting 
producten. Zo is bijvoorbeeld een 
analyse en advies voor de aanpak 
van bijplaatsing en dump bij afval 
inzamelcontainers in de webstore 
verkrijgbaar. 

www.anteagroupwebstore.nl

Greenchoice komt met de 
Bespaarregelaar als nieuwe ener-
giebesparingstool die online 
energiemonitoring en persoon-
lijk energieadvies combineert. 
Daarmee krijgen mkb-ers concrete 
bespaaradviezen, inzicht en 
controle in het energieverbruik. 
Met als doel besparing inzichtelijk 
maken en voldoen aan de informa-
tieplicht. Greenchoice is één van 
de eersten die voor ondernemers 
een tool heeft ontwikkeld en hen 
begeleidt met persoonlijk advies 
op maat. De overheid wil met de 
informatieplicht dat mkb’ers hun 
verantwoordelijkheid nemen en 
bijdragen aan CO2-reductie. Per 
1 juli 2019 moeten zij rapporteren 
over genomen energiebesparende 
maatregelen. De Bespaarrege-
laar helpt het mkb grip te krijgen 
op de energiesituatie. In een paar 
stappen maakt de tool inzichtelijk 
welke maatregelen een bedrijf 
moet nemen om aan de nieuwe 
wetgeving te voldoen. 

Hoe werkt het?
Een adviseur maakt een scan van 
het pand, waarna de mkb’er via 
een online dashboard energiebe-
spaaradvies ontvangt. Dat bevat 
een planner met bespaaracties, 

inzicht in energieverbruik per kwar-
tier, een energiespaarpot met de 
netto besparing in euro’s en een 
weergave van de energiebesparing 
in eenheden stroom en gas. Naast 
het te consulteren online dashboard, 
blijft de adviseur beschikbaar voor 
vragen. Elk jaar controleert hij het 
advies en stelt dit zo nodig bij.

Informatieplicht 
energiebesparing
De wet milieubeheer verplicht alle 
bedrijven en instellingen bezuini-
gingsmaatregelen te nemen. Per 
1 juli 2019 is die wet uitgebreid 
met de informatieplicht. Hierbij 
moeten alle bedrijven met een 
verbruik van meer dan 50.000 
kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas 
rapporteren over hun energiebe-
sparende maatregelen. Green-
choice is een energieleverancier 
die streeft naar een toekomst 
waarin iedereen zich écht bewust 
is van zijn energieverbruik, energie 
bespaart en zelf – of samen met 
anderen – actief energie opwekt. 
Greenchoice wil dat in 2030 ieder 
huishouden en bedrijf in Neder-
land zelf of samen met anderen 
groene energie opwekt. 
www.greenchoice.nl/zakelijk/
bespaarregelaar 

Antea Group lanceert vandaag een webstore. Het ingenieurs- en 
adviesbureau is hiermee de allereerste in haar branche die dien-
sten en producten 24/7 vanuit een webwinkel aanbiedt. Want voor 
ingenieurs- en adviesbureaus was dat nog geen gemeengoed. 

Sinds 1 juli zijn ondernemers verplicht om energiezuiniger maat-
regelen te nemen. Dat kan alleen als je weet waarop je kunt 
besparen. 

Werkend Nederland is actief aan het solliciteren tijdens kantoor-
uren. Zoals het zoeken van vacatures, motivatiebrieven schrij-
ven en het maken van sollicitatieafspraken onder de baas zijn 
tijd. Meer uitdaging, meer geld en slecht management zijn de 
belangrijkste redenen, zo blijkt uit onderzoek van Panelwizard 
in opdracht van XpertHR onder 1038 werknemers. 

Helft van werknemers 
solliciteert onder werktijd

Eerste ingenieursbureau  
met webstore

Bespaarregelaar geeft inzicht  
en controle op energieverbruik

Ondernem
ersnieuw

s



Daar werken bijna 2000 mede-
werkers, meer dan 150 medisch 
specialisten en ruim 200 vrijwil-
ligers. Het Capelse ziekenhuis is 
daarmee een van de grotere 
werkgevers in onze regio. 

Vorig jaar kreeg Wilma 423 
mensen nieuwe collega’s en in 
november 2019 waren er 22 
vacatures. Het ziekenhuis wil op 
een krappe arbeidsmarkt graag 
een aantrekkelijke werkgever 

zijn. “Met een warm welkom, 
korte lijnen, ruimte voor scho-
ling en onderlinge verbonden-
heid met de afdeling.”

Erkende opleidingsplaats
Het I Jssel land Ziekenhuis is 
een door het College zorgop-
leidingen (CZO) erkende oplei-
dingsplaats met opleidingen 
voor coassistenten, artsen in 
opleiding tot medisch specialist, 
verpleegkundigen en andere 

beroepsgerichte functies. Ook 
biedt het diverse vervolgoplei-
dingen aan. 

Vitaliteit en innovatie
“Wij vinden opleiden en het 
creëren van een goed oplei-
dingsklimaat binnen het zieken-
huis van essentieel belang. Het 
helpt ons niet alleen om in de 
personeelsbehoefte te voorzien 
en medewerkers de gelegen-
heid te geven zich te ontwik-
kelen. Het draagt ook bij aan 
het op peil houden van de vita-
liteit, alertheid en het innova-
tievermogen van de organisatie. 
Mensen in opleiding brengen 

dynamiek teweeg en nemen de 
nieuwste kennis en inzichten 
mee,” aldus de werkgever van 
Wilma in het in mei 2019 gepu-
bliceerde jaarverslag.

Bovenregionale functie
Het zorggebied van het zieken-
huis strekt zich uit over Capelle, 
Krimpen en Nieuwerkerk aan 
den IJssel, de Krimpenerwaard 
en de ooste l i jke kant  van 
Rotterdam. Voor maag, darm en 
leverzorg (MDL) heeft het IJssel-
land Ziekenhuis een bovenregi-
onale functie en heeft buiten-
poliklinieken in Rotterdam en 
Krimpen aan den IJssel. 

De Rotterdamse ondernemer 
was woensdag 27 november 
in de Raadzaal van de Gebieds-
commissie Prins Alexander-
polder de moderator van een 
d i s cuss ieb i jeenkomst  voor 
ondernemers in onze regio 
over de arbeidsmarkt .  Met 
onder andere vragen over hoe 
zij personeel werven, omgaan 
met werkdruk, contractvormen, 
arbeidsvoorwaarden, oudere 
sollicitanten en (om)scholing 
eigen personeel. De uitkomsten 
daarvan staan op pagina 16 en 
17 in deze uitgave. 

Actieve recruiting
Jacques Koekkoek volgde met 
veel plezier en enthousiasme de 
Haarlem Business School en is 
sindsdien werkzaam binnen de 
arbeidsbemiddeling. Met meer 
dan 25 jaar ervaring heeft de 
51 jarige ondernemer een groot 
deel van zijn jaren gewijd aan de 
actieve recruiting van professio-
nals. 

Van MBO tot WO
Currentratio.nl is een door hem 
opgericht NEN 4400 gecertifi-
ceerd werving & selectiebureau 

voor financiële, management en 
HR-functies in Nederland. “We 
werken voor het MKB, maar ook 
voor Internationale organisaties. 
Van MBO met ruime ervaring tot 
en met WO. Samen met mijn 
collega’s ben ik in gesprek met 
organisaties voor de werving van 
nieuw personeel, interim onder-
steuning en het invulling geven 
aan een flexibele schil. Dit alles 
binnen de disciplines Finance, 
HR, Sales, Marketing & Manage-
ment. Belangrijk is dat je daarin 
een betrouwbare partner bent 
met een groot en zeer uitge-
breid netwerk aan bekende en 
vaak reeds gesproken kandidaten. 
Daarnaast passen we de nieuwste 
wervingstechnieken toe om u 
een complete selectie te kunnen 
bieden. Kijken naar de kandidaten 
en hun vaardigheden en wensen 
door de ogen van de klus die moet 
gebeuren.” 

www.Currentratio.nl

Jacques Koekkoek, 
Currentratio Recruitment
Een betrouwbare partner zijn

De krapte op de arbeidsmarkt blijft voorlopig hardnekkig. Vooral 
in de zorg kampt men met personeelstekorten. Dat is ook dage-
lijkse kost voor het IJsselland Ziekenhuis van ENC-lid en Manager 
Customer Relations Wilma Timmermans. 

Als vader, echtgenoot, hardloper, motorrijder, ondernemer, 
recruiter, headhunter, sparringpartner, maar toch vooral als 
directeur van Currentratio Recruitment rent Jacques Koekoek zijn 
passie achterna. Zijn missie: ‘Help mensen vooruit!’ 

IJsselland Ziekenhuis lonkt als 
aantrekkelijke werkgever

Wilma Timmermans, Manager Customer Relations 

IJBM 11



De Capelse wethouder Economische Zaken 
Harriët Westerdijk bezocht op 15 november 
 tijdens de Dag van de Ondernemer zes lokale 
MKB-bedrijven en lunchte met de voorzitters 
van de verschillende ondernemersverenigingen. 

“Wij hebben gekozen om op deze dag een aantal 
bedrijven te bezoeken en een persoonlijke ontmoe-
ting tussen wethouder en ondernemer.” Want 
Capelle wil aldus de wethouder de rode loper voor 
ondernemers blijven uitrollen. Een gemeente die 
goed bereikbaar, maximaal ondersteunend en faci-
literend is. “We willen niet alleen tijdens reguliere 
ontmoetingen, zoals het ondernemersontbijt, de 
maandelijkse ondernemersnetwerkbijeenkomst en 
ons gezamenlijke bezoek aan beurzen het onderne-
mersklimaat toetsen. Maar zeker ook tijdens de Dag 
voor de Ondernemer. Wat zijn de plus- en minpunten 
van hun vestiging hier? Welke verbeterpunten zijn er 
en is onze gemeente voldoende zichtbaar en bena-
derbaar? Hoe ervaren de ondernemers het huidige 
economische klimaat en de rol van de arbeidsmarkt 
daarbij? Zijn er nog wel voldoende arbeidskrachten 
te vinden en welke vacatures zijn er?”

Werkgelegenheid bovenaan
Bovenaan staat bij de gemeente volgens Wester-
dijk het zorgen voor voldoende banen, nu en in de 
toekomst. “Dat is essentieel voor de werkgelegen-
heid in Capelle. Daarbij hoort onderwijs voor jong 
en oud, dat aansluit op de vraag vanuit de arbeids-
markt. We bieden ruimte voor start-ups. Deze 
nieuwe ondernemers moeten in Capelle een vlie-
gende start kunnen maken. Bovendien blijven we 
ons sterk maken voor aantrekkelijke bedrijfslocaties, 

zoals onze succesvolle BedrijvenInvesteringsZones 
(BiZ). We vinden dat deze locaties modern, flexibel 
en duurzaam moeten zijn, inspelend op de eisen 
van nu en de toekomst. Ook houden we aandacht 
voor onze retail. Capellenaren moeten in de buurt 
hun boodschappen kunnen doen en geld besteden in 
onze gemeente. We blijven ons daarom hard maken 
voor sterke wijkwinkelcentra, die we goed benutten 
voor retail en maatschappelijke functies.”

Dag en nacht
Capelle staat bekend als ondernemersvriende-
lijke gemeente. En wil dat graag zo houden. Zowel 
bestuurlijk als ambtelijk is er aandacht voor het lokale 
bedrijfsleven. De accountmanagers van Economische 
Zaken staan dag en nacht klaar om ondernemers te 
ondersteunen, te helpen, te informeren en indien 
nodig de weg te wijzen in de ambtelijke organisatie 
bij vragen en opmerkingen zoals vergunningstra-
jecten bij bedrijfsverplaatsingen, uitbreidingsvragen 
of vestigingsvragen voor nieuwkomers. 

Initiatief MKB-Nederland
De Dag van de Ondernemer is een initiatief van 
MKB-Nederland. Zij vindt dat ondernemers respect 
verdienen voor hun inzet en dat er een moment 
moet zijn waarop aandacht wordt gegeven aan het 
belang van ondernemers voor Nederland. Een dag 
waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf 
en doorzettingsvermogen. De Dag van de Onder-
nemer vindt plaats tijdens de Global Entrepreneur-
ship Week, een wereldwijd initiatief ter promotie 
van het ondernemerschap. In meer dan 150 landen 
staat in de derde week van november het onderne-
merschap centraal.

Kirsten van Ardichem
beleidsadviseur
Economische Zaken
010-2848133

Henk van Ree
senior accountmanager  
Riviummarinier
010 - 284 87 87
h.van.ree@capelle 
aandenijssel.nl

Jannes van der Heide
accountmanager bedrijven 
en  transformatiemanager
010 – 284 84 40
j.vander.heide@capelle 
aandenijssel.nl

Erik Hommel
accountmanager bedrijven  
en  detailhandel
010 - 284 81 59
e.hommel@capelle 
aandenijssel.nl

Team Economisch Zaken

Wethouder over de vloer 
en aan de tafelActuele besluiten,  

Europese aanbestedingen 
en nieuwsberichten,  

speciaal geselecteerd  
voor ondernemend Capelle,  

treft u aan op
www.capelleaandenijssel.nl.

van de gem
eente Capelle
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De arbeidsmarkt is krap. Zelfs vacatu-
res waarvoor nauwelijks een opleiding 
nodig is, zijn moeilijk te vervullen. 
Maar vooral naar vakmensen met een 
middelbare beroepsopleiding is grote 
vraag. Inmiddels is voor 25 procent van 
de MKB-werkgevers personeelstekort 
echt een probleem. Daarnaast staan nog 
veel werkzoekenden die graag aan het 
werk willen. Het is dus belangrijk om te 
investeren in de mismatch op de arbeids-
markt.

Je ziet direct wat iemand wil en kan
Juist daarom brengt HalloWerk werkgevers en 
werkzoekenden direct met elkaar in contact. 

Als werkgever krijgt u toegang tot kandidaten 
die zijn ingeschreven bij gemeenten. U bekijkt 

online gemakkelijk hun motivatie en ervaring. 
Het gaat niet om een traditioneel cv, maar u 
ziet wat iemand wil en kan. Kandidaten op het 
oog? Dan benadert u ze zelf of met ondersteu-
ning van het Werkgeversservicepunt IJsselge-
meenten (wsp@ijsselgemeenten.nl of 010- 
284 82 00) 

Waar wacht u op?
Op dit moment zijn 8751 kandidaten beschik-
baar voor werk via HalloWerk. Dus werk-
gever, waar wacht u nog op? Meer infor-
matie over HalloWerk? Graag werkgever 
worden in HalloWerk? Stuur dan een mail naar  
info@hallo-werk.nl voor meer informatie!

Ondernemers zijn belangrijk voor de 
levendigheid en economie van onze stad. 
We willen u online graag ondersteunen 
met een gemeentewebsite die goed aan-
sluit bij uw wensen.

Heeft u een mening over hoe we onze online 
dienstverlening aan ondernemers kunnen verbe-
teren? Mist u bepaalde informatie of producten op 
onze website? Wat zouden we als eerste online 
beschikbaar moeten maken? Of wat maakt het 

voor u juist lastig om uw zaken online te regelen? 
Heeft u hier ideeën over, dan gaan we graag met 
u in gesprek. Mail uw naam en e-mailgegevens 
naar communicatie@capelleaandenijssel.nl, 
vermeld dat het gaat om de ‘online dienstverle-
ning aan ondernemers’.

Test onze website
Op dit moment bieden we al een aantal diensten 
volledig digitaal aan, bijvoorbeeld de evenemen-
tenvergunning. Door met u zo’n proces te door-
lopen, leren we waar de knelpunten zitten. Kunt 
u het product makkelijk vinden op de website, 
is onze informatie eenvoudig te begrijpen, en 
ervaart u onze vragen als logisch? Zulke testen 
doen we op dit moment al met onze producten 
voor inwoners. Zo kunnen we gericht verbete-
ringen aanbrengen in onze online dienstver-
lening. Sommige zaken kunnen we snel zelf 
aanpassen en voor andere zaken gaan we goed 
gemotiveerd in gesprek met onze leveranciers. 
Ook hiervoor ontvangen we uw naam en 
e-mailadres graag op communicatie@capelle 
aandenijssel.nl onder vermelding van ‘gebrui-
kerstesten ondernemers’.

Nieuwjaarsreceptie & -voorstelling
Op woensdag 8 januari 2020 bent u om 20.30 uur van harte welkom in het Isalatheater 
voor de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Nieuwjaarsvoorstelling
Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie is er om 19.15 uur een gratis 
Nieuwjaarsvoorstelling ‘Culturele reis door Capelle’ in het Isala theater. 
Reserveer vanaf 9 december uw gratis entree kaarten online op www.isalatheater.nl 
of haal ze op bij het theater, op=op!

nieuw personeel met hallo Werk

Online dienstverlening voor ondernemers 
verbeteren: Praat u mee?
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Goed personeel is onmisbaar voor een suc-
cesvol bedrijf. Maar waar vindt u geschik-
te medewerkers? En wat doet uw bedrijf 
met Social Return of garantiebanen? Uw 
WerkgeversServicepunt (WSP) helpt u bij 
deze vragen en kijkt samen met u naar uw 
personeelsplanning voor vast, tijdelijk en 
flexibel personeel. 

Het WSP helpt mensen aan het werk en richt zich 
met name op werkzoekenden met een uitkering, 
jongeren of mensen die, om welke reden dan 
ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
Wat bieden wij u? Ons bestand met gemotiveerde 
werkzoekenden is door de opbouw in leeftijd, 
opleiding en werkervaring heel divers. Zo vinden 
we voor iedere functie de juiste mensen. Deze 
werkzoekenden willen graag aan de slag en zijn 
direct beschikbaar. We weten dat de juiste begelei-
ding van medewerkers op de werkvloer een groot 
verschil maakt. Daarom stopt onze dienstverlening 
niet als we een kandidaat hebben gevonden. 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) 
U wilt als bedrijf een positieve bijdrage leveren 
aan uw omgeving? Het WSP ondersteunt werk-
zoekenden. Samen bereiden we deze mede-
werkers voor op een werkende toekomst. Dat is 
goed voor hen én voor uw bedrijf. Social Return 
is steeds vaker een voorwaarde bij overheids-
opdrachten. Met onze samenwerking voldoet u 
aan deze voorwaarde. 

Social Return 
Doet u een opdracht voor een gemeente in 
regio Rijnmond? Dan vraagt deze gemeente uw 
bedrijf om iets terug te doen voor de samen-
leving. Bijvoorbeeld door een werkloze aan te 
nemen of werkervaringsplekken voor hen te 
creëren. WSP Rijnmond adviseert u over een 
goede invulling van deze regeling. Heeft u hier 
vragen over? Neem contact op met Coördinatie-
punt Social Return: socialreturn@rotterdam.nl
of (010) 498 5993. 

Garantiebanen 
Garantiebanen zijn banen voor mensen die 
graag willen werken, maar door een arbeids-
beperking niet in staat zijn om het wettelijk 
minimumloon te verdienen: passend werk voor 
iedereen. Biedt u iemand een garantiebaan, 
dan ontvangt u looncompensatie. De gemeente 
kan u helpen bij het creëren van zo’n functie. 
Met advies of concrete ondersteuning, zoals 
begeleiding of aanpassingen op de werkplek. 
 
Uw voordeel 
Onze service en bemiddeling van kandidaten is 
kosteloos. Wij zorgen dat een kandidaat binnen 
uw organisatie past. We maken een zorgvul-
dige eerste selectie uit werkzoekenden:
-  We regelen een proefplaatsing: u kunt een 

maand ervaren of de nieuwe medewerker 
bij u past. zonder loonkosten. Daarna besluit 
u of u de medewerker een arbeidscontract 
aanbiedt. Afhankelijk van de medewerker en 

de werkzaamheden, kunnen wij in overleg 
de proefplaatsing met één maand verlengen. 

-  We regelen een (éénmalige) loonkostensub-
sidie: deze kunt u aanvragen wanneer u de 
werknemer direct een arbeidsovereenkomst 
voor ten minste 6 maanden biedt. Neem 
hierover contact met ons op. 

-  We geven advies over subsidies, regelingen 
en premiekortingen van de belastingdienst. 
Kijk welke mogelijkheden en subsidies er zijn 
op: www.wsprijnmond.nl/subsidies. 

Voor meer informatie of een 
afspraak 
Bel of mail WSP Rijnmond vestiging IJssel-
gemeenten op: 010 284 8200 of via email: 
wsp@ijsselgemeenten.nl. 

Werkgevers Servicepunt IJsselgemeenten 
Van meerwaarde voor lokale bedrijven 

van de gem
eente Capelle
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Medewerkers binden en behouden is 
moeilijk genoeg. Goede bereikbaarheid 
is één van de redenen voor werknemers 
om te kiezen voor een bepaalde baan of 
werkplek. Het tegenovergestelde is dan 
dus ook waar. Wanneer een werkplek 
kampt met slechte OV-verbindingen, 
filedruk of voortdurende parkeeruitda-
gingen, dan is dat reden voor een mede-
werker om een deurtje verder te kijken. 

En zelfs als de OV-toegankelijkheid prima 
op orde is, dan nog kunnen medewerkers 
omwille van file of parkeren de andere keuze 
maken, simpelweg doordat zij gewend zijn om 
met de auto te reizen. Hier ligt werkelijk een 
rol voor de werkgever om goed na te denken 

over welke medewerkers hij graag aan zich 
bindt en daar sturing aan te geven.

Ervaar anders reizen
Vanuit De Verkeersonderneming is er de 
mogelijkheid uw medewerkers een andere 
manier van reizen te laten ervaren. Wij 
willen Capelle aan den IJssel e.o. graag beter 
bereikbaar maken en houden en zijn een 
publiek-private samenwerking van gemeente 
Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag, het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbe-
drijf Rotterdam.

Drie maanden gratis OV
De overstap naar een nieuwe werkgever is 

hèt moment voor medewerkers om anders 
te gaan reizen. Door de eerste drie maanden 
gratis gebruik te kunnen maken van OV voor 
woon-werk-, dienst- en privéreizen in plaats 
van een woon-werkvergoeding of lease-
auto, blijft 70% van de medewerkers na deze 
periode reizen met het OV. De Verkeerson-
derneming ondersteunt werkgevers om een 
dergelijke actie te realiseren. Als u nieuwe 
ideeën zoekt om uw medewerkers te binden 
en behouden, dan kunt u bij ons terecht.

Een afspraak met een toelichting van de 
mogelijkheden is zo gemaakt. 
Neem hiervoor contact op met Elske van 
de Fliert email VO@zero-e.nl of telefoon 
06 1869 0896.

Bind nieuwe medewerkers met  
goede mobiliteitsvoorzieningen

Verkeersondernem
ing
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De arbeidsmarkt is krap. Veel vacatu-
res staan open: een kwart miljoen. Een 
recordaantal. Voor bijna de helft zijn 
amper kandidaten te vinden. In ICT, 
onderwijs, verkoop, zorg en financiële 
controle nemen de tekorten toe. Daardoor 
stagneert de economische groei, ook in 
het MKB. Tegelijkertijd vinden ouderen 
nog steeds moeilijk een baan en maken 
werkgevers soms eerder en vaker gebruik 
van buitenlandse arbeidskrachten. Niet 
vervulde vacatures betekent een grotere 
werkdruk voor het zittende personeel.  
“Altijd alles op dezelfde manier blijven 
doen, is geen optie.”

Twintig ondernemers uit onze regio staan 
woensdag 27 november 2019 stil bij de arbeids-
markt en de factoren die zij als beslisser kunnen 
beïnvloeden om tot oplossingen te komen. Zij 
discussiëren op initiatief van het Economisch 
Netwerk Capelle (ENC) in de raadszaal van de 
Gebiedscommissie Prins Alexander met Marco 
Bunk van Café-Bar Wilskracht als gastheer. 
De discussie staat onder leiding van de Rotter-
damse ondernemer en recruiter Jacques Koek-
koek (uitgebreid profiel op pagina 11). “Ik spin 
natuurlijk garen bij een krappe arbeidsmarkt. 
En die is ongekend,” aldus  Koekkoek. “Onze 
economie blijft daardoor pas op de plaats 
maken. En de arbeidsmarkt is niet alleen krap 
geworden, maar als gevolg van ontwikke-
lingen in de maatschappij en technologie ook 
enorm veranderd. Als je mij 15 jaar geleden 
had verteld dat er nu in Den Haag veel werk is 
voor 60-plussers had ik je waarschijnlijk uitgela-
chen.” Volgens hem vinden tegenwoordig veel 
mismatches plaats omdat je als werkgever met 
alle technologische en maatschappelijke veran-
deringen ook heel goed moet weten waar het 
over gaat. “Op een gegeven moment snappen 
we het niet meer. En dat blijkt vooral lastig in 
de IT en de techniek.”

Salaris als lokmiddel
Een hoger salaris blijkt niet iets waar werkge-
vers massaal naar grijpen in de strijd om poten-
tieel personeel, zo blijkt uit UWV-onderzoek 
onder werkgevers. Daarin valt op dat slechts 
3 procent het salaris heeft aangepast in de 
jacht op nieuwe werknemers. De stelling ‘met 
een hoger salaris krijg ik wel mensen’ vindt 

weinig weerklank. “Meer salaris kan helpen, 
maar is geen doorslaggevende factor. Je moet 
ook een uitdaging en ambitie hebben met de 
inhoud van het werk”, aldus Michel Uijlen-
broek van werving en selectiebureau Technice. 
Gert Abma, Daamen van Sluis: “Je krijgt daar-
door wel meer mensen, maar of dat de juiste 
mensen zijn vraag ik me dan af. Je wilt ook niet 
je salarisgebouw overhoop halen en zittende 
mensen wegjagen. Het is wel een feit dat je 
met andere arbeidsvoorwaarden aantrekke-
lijker kan zijn.” Jan Los Aurio-ICT: “Uitdaging, 
werkplezier en sfeer zijn ook belangrijk.”  Leo 
Hille van uitgever van leermiddelen Trans-
lion: “Voor sommige branches geldt dat zoals 
de ICT. Maar in de bouw en transport worden 
juist mensen gehaald uit EU-landen voor een 
lager salaris. Dan zie je de tegenovergestelde 
beweging.” Horecaondernemer Marco Bunk: 
“Een hoger salaris is de meest verschrikkelijke 
prikkel die je mensen kunt geven. Na een paar 
maanden zijn ze dat vergeten en gaat het om 
de arbeidsomstandigheden.” Anthon Timm, 
wethouder gemeente Krimpen a/d IJssel: “Als 
je een tijd op de bank zit, is salaris niet zo 
belangrijk, maar de manier waarop je wordt 
verwelkomd en begeleid wel.” Jannes van der 
Heide, gemeente Capelle a/d IJssel: “Flexibel 
kunnen werken is ook essentieel. Zeker met 
schoolgaande kinderen. Misschien kan ik elders 
veel meer verdienen, maar of ik daar dan met 
de balans werk/privé gelukkiger van word, is 
de vraag.” De constateringen van de aanwe-
zigen kloppen volgens Koekkoek: “Uitdaging 
en flexibele werktijden worden veel hoger 
gewaardeerd, zo blijkt uit onderzoek. Net zoals 
de werksfeer. En die kost geen geld.”

Man/vrouw
Een heet hangijzer is het verschil in beloning 
tussen mannen en vrouwen op de arbeids-
markt. Ada Goverde, Allios.Deite`: “Ik kwam er 
in een vorige baan achter dat ik tien procent 
minder verdiende dan mannen in een verge-
lijkbare functie met dezelfde ervaring.”
Een van de oorzaken zo blijkt volgens Koekoek 
uit onderzoek dat vrouwen bescheidener zijn in 
onderhandelen. Maar veel aanwezigen vinden 
dat werkgevers ook een verantwoordelijkheid 
hebben. “Alle ongelijkheid is flauwekul,” aldus 
HR-ondernemer Frans Bekkers van De Rotter-
damse Aanpak.

ENC-Rondetafelgesprek

Ondernemers over krappe arbeidsmarkt

Met de kansen benutten, ben je spekkoper
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Intern
Volgens het UWV zouden werkgevers meer 
moeten kijken naar het potentieel van oudere 
werknemers en creatief zijn met het invullen 
van de vacatures. Koekkoek: “De achterdeur 
dichthouden. De mensen die op hun plek blijven 
zitten, hoef je in ieder geval niet te zoeken. Dan 
heb je het ook over duurzame inzetbaarheid en 
interne mobiliteit. Die is per beroep verschillend. 
Maar 40 procent haalt in het werk zijn pensioen-
leeftijd. Daar zit ook nog behoorlijk rek in. Ook 
oudere werknemers moet je scholen. Daar moet 
meer aandacht voor komen.” Leo Hille: “Van de 
tien tegelzetters kan je misschien er een planner 
en een leermeester maken. Daar praten we heel 
makkelijk overheen.” Volgens Ada Goverde Is het 
ook aan de werknemer om na te denken over 
hoe lang die in een functie mee kan. “Dat is lastig, 
maar je moet je wel bewust zijn van je kansen. 
Ga in overleg met je werkgever over bijscholing 
en doorstroom. Je kunt de verantwoordelijkheid 
niet alleen bij hem of de overheid neerleggen.”
Ondernemerscoach Emile van der Weg: “Ik zie 
dat sommige bedrijven de kwaliteiten van hun 
mensen niet kennen. Als je dat niet weet, kan je 
ze ook niet goed inzetten. Dat geldt ook voor de 
ruim honderdduizend mensen in de ww.”
Maar daar wordt volgens wethouder Timm in de 
arbeidsbemiddeling nu wel naar gekeken. “Wat 
zijn de interesses? Wat helpt om de afstand tot de 
arbeidsmarkt te verkleinen? Een werkloze ICT-er 
met weinig ervaring vindt het misschien ook leuk 
om te koken. Het gaat niet om het papiertje, maar 
ook om motivatie. Er zitten ook mensen in de 
bijstand die wetenschappelijk onderwijs hebben 
genoten. Het is onbegrijpelijk dat die in tijd van 
hoogconjunctuur niet aan een baan komen. Als 
wethouder wil ik de match maken van kaartenbak 
naar bedrijfsleven. Wat hebben de werknemer 
en werkgever nodig? Begeleiding, scholing?” 
Frans Bekkers: “We moeten gewoon ontzet-
tend veel praten en luisteren naar elkaar. Wat 
willen we, wat vragen we?” Ook Hille ziet dat 
een redelijk arbeidspotentieel nog thuis zit. “Maar 
werken loont nog te weinig. Vooral in uitvoerende 
beroepen is het heel moeilijk om dat arsenaal aan 
de gang te krijgen. Terwijl we ook hen keihard 
nodig hebben.”

Werving
Het gebruiken van de goede wervingskanalen 
blijkt voor velen een heikel punt. Werkge-

vers moeten vooral laten zien dat ze een leuke 
goede werkgever zijn, zo betoogt Koekkoek: 
“Waarom werken mensen voor je? Laat dat zien. 
En niet alleen maar online en op social media. 
Je moet diezelfde warme deken hebben als je 
in je werving aangeeft. Werk voor lastige func-
ties samen met andere partijen om elkaar te 
ontmoeten en naar elkaar te verwijzen. Hoe 
bereik je mensen? Waar zitten ze? Kijk ook naar 
gerichte media zoals vakbladen. Eerst je huiswerk 
maken en zorgen dat je een leuke club bent. De 
beste recruiter is de werknemer die bij je zit.” 
Kortom: de kandidaat heeft het volgens hem voor 
het zeggen. “Op het moment dat je verwach-
tingen gaat wekken die je niet kunt waarmaken, 
gaat het fout.” Yvonne Legerstee van Danesch: 
“Het is heel belangrijk dat je als werkgever zorgt 
dat iemand goed terecht komt, past in een team 
en wordt geaccepteerd. Dan pas kan ik een goed 
iemand leveren. Anders houdt het voor mij op.” 
Recruiters reageren vaker op vacatureadvertenties 
dan kandidaten is de ervaring van Gert Abma. Dat 
zet volgens hem een rem op de flexibiliteit van de 
werkgever aan de poort. “Dat is niet per definitie 
altijd een succes, terwijl het wel geld kost.” Ada: 
“Dat valt wel mee. Je moet als werkgever ook 
betalen voor een advertentie en tijd en ruimte 
maken om de selectie te doen.”

Mismatch onderwijs
De mismatch tussen onderwijs en bedrijfs-
leven is ook een bottleneck volgens Leo Hille: 
“Studenten worden niet opgeleid voor functies 
die worden gevraagd. Dat zie ik bijvoorbeeld bij 
transport en logistiek. Dan zit je straks met een 
groep mensen op de arbeidsmarkt die onvol-
doende capabel zijn.” Kees Rijkhoff, Avantage: 
“Het hiaat tussen onderwijs en bedrijfsleven is 
enorm.” Frans Bekkers: “Ik ken maar heel weinig 
mensen die doen waarvoor ze zijn opgeleid. Dat 
is heel normaal. Het gaat vooral om een goede 
basis.” Ada: “Opleidingen kunnen niet weten hoe 
de vraag zich ontwikkelt en wat er over tien jaar 
voor banen zijn. Daarvoor gaan de veranderingen 
te snel.”

Cijfer
Welk cijfer geven de aanwezigen de arbeids-
markt? Een zware onvoldoende tot een klein zesje 
. Maar de kansen die er zijn kunnen op een hoger 
cijfer rekenen. “Als je die weet te benutten ben je 
spekkoper,” vindt Ada Goverde.                                                                            

Ondernemers over krappe arbeidsmarkt
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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? 

Johan Baars
Accountmanager Bedrijven 
14 0180 / 06 55 73 20 66 
johanbaars@krimpenaandenijssel.nl

Saskia van Grinsven
beleidsadviseur economie  
14 0180 / 06 50 16 02 32 
saskiavangrinsven@krimpenaandenijssel.nl

Krimpen aan den IJssel  
‘smart’ bezig 

Op 28 september organiseerde de gemeen-
te samen met de Branchevereniging ICT en 
Telecommunicatie Grootverbruikers (BTG) een 
symposium over Smart Sustainable Cities. 
Doel was te bezien hoe we als gemeente in 
samenwerking met het bedrijfsleven op een 
vernieuwende en hoogwaardige manier kun-
nen bijdragen aan een duurzamere samen-
leving. 

De opkomst was groot. Zo waren er mooie presen-
taties, waaronder die van oud-premier Jan-Peter 
Balkenende. Hij is voorzitter van de Dutch Sustai-
nable Growth Coalition en sprak over de verande-
ringen in de maatschappij, waarin duurzaamheid 
en stakeholderswaarde een steeds grotere en niet 
meer weg te denken rol spelen. “Samenwerken 
tussen alle betrokken partijen, op een respect-
volle wijze, is daarbij noodzakelijk om grote maat-
schappelijke initiatieven als Smart Cities te laten 
slagen.”

Toenemend besef
Op een andere manier met duurzaamheid omgaan is 
hard nodig. De klimaatverandering is een probleem 
dat ons allemaal bezighoudt. Gelukkig groeit in 
toenemende mate het besef dat er wereldwijd 
actie moet worden ondernomen om onze aardbol 
ook voor komende generaties leefbaar te houden. 
In dit kader heeft de Verenigde Naties in 2016 het 
voortouw genomen door Duurzame Ontwikkelings-
doelen te formuleren, ook wel Sustainable Deve-
lopment Goals (SDG’s) genoemd. Naast verandering 
van het klimaat moeten deze zeventien doelstel-
lingen bijdragen aan het terugdringen van extreme 
armoede, het verbeteren van gezondheid en onder-
wijs, het beschikken over schoon drinkwater, de 
toename van duurzame energie en het verminderen 
van ongelijkheid in de wereld.

Krimpen is de eerste
Een van de doelstellingen, SDG-doelstelling 11, richt 
zich op het slimmer, toekomstgerichter en duur-
zamer maken van steden over de hele wereld. Om 
in kaart te brengen hoe we ervoor staan heeft de 
VN het ‘United for Smart Sustainable Cities (U4SSC)-
programma ontwikkeld. Kortweg betekent dit dat 
wereldwijd data op het gebied van economie, 
milieu en welzijn van steden met elkaar worden 
vergeleken en geëvalueerd. Hiervoor worden door 
de VN vastgestelde indicatoren gehanteerd. Voor 
Nederland is Krimpen aan den IJssel de eerste 
gemeente die deel neemt aan het U4SSC-onder-
zoek. Best uniek, want tot op heden hebben louter 
grote steden in de wereld hieraan meegedaan. 

Samen heeft de toekomst
Tijdens het symposium kwam vooral de vraag 
naar voren hoe de resultaten van U4SSC vertaald 
kunnen worden naar ‘slimme’ oplossingen voor 
onze maatschappelijke opgaven. Met ‘slim’ wordt in 
dit verband de link gelegd naar Smart City. Krimpen 
aan den IJssel heeft daarbij de ambitie om nog 
meer ICT en big data toe te passen om de kwaliteit 
van leven in Krimpen aan den IJssel op duurzame 
wijze te verbeteren.  Sprekers Paul Verheggen en 
Kevin Hengstz van onderzoeksbureau Motivaction 
namen de deelnemers van het symposium mee in 
de gedachtewereld van de inwoners. Onderzoeken 
wijzen uit dat vernieuwen op dit vlak mooie resul-
taten oplevert maar dat tegelijkertijd ook critici en 
sceptici serieus genomen moeten worden, zeker 
waar het gaat om aspecten als privacy en secu-
rity in Smart Cities. Epko van Nisselrooij van Axis 
Communications presenteerde een aantal gebrui-
kerscases, waaronder een uitgebreid en intelligent 
camerasysteem, waarmee gemeenten slim kunnen 
anticiperen op veranderingen of noodsituaties via 
monitoring en analyse van data. 

van de gem
eente Krim

pen
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Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 

Gesprekstafels over 
invoering 5G

Het gemeentebestuur van Krimpen aan den IJssel nodigt u graag uit voor de nieuw-

jaarsreceptie op maandag 6 januari 2020 van 19.30 tot 22.00 uur in het raadhuis. 

Voor de organisatie willen we graag weten of u komt. Tot 3 januari 2020 kunt u 

zich aanmelden via www.krimpenaandenijssel.nl/nieuwjaar.

De komende jaren bereiden we ons in 
Nederland voor op de nieuwe generatie 
mobiele technologie. 5G is nodig om het 
groeiende dataverkeer te ondersteunen 
en nieuwe maatschappelijke toepassin-
gen mogelijk te maken. Ook de vaste 
netwerken worden klaar gemaakt voor 
de toekomst, bijvoorbeeld door de uitrol 
van glasvezel. 

Om gemeenten op deze ontwikkelingen 
goed voor te bereiden, zijn in oktober 
2019 zeven regionale gesprekstafels geor-
ganiseerd over digitale connectiviteit. De 
gemeente Krimpen aan den IJssel heeft 
deelgenomen aan de gesprekstafels over 
5G. De regionale gesprekstafels waren een 
initiatief van het Ministerie EZK, ministerie 
van BZK en de VNG. Tijdens deze gespreks-
tafels is gesproken over de komst van 
nieuwe digitale infrastructuur, de vraag hoe 
gemeenten zich daarop kunnen voorbe-
reiden en welke kansen dit biedt. 

Glasvezelnetwerk
Een belangrijke voorwaarde voor de invoe-
ring van 5G is de beschikking hebben over een 
glasvezelnetwerk. De gemeente Krimpen aan 
den IJssel beschikt daarover. Vanuit de MRDH 
(Metropoolregio Rotterdam Den Haag) wordt er 
gewerkt aan informatie- en kennisuitwisseling 
over 5G. De gemeente Krimpen aan den IJssel 
beschikt hierdoor over een breed netwerk voor 
nieuwe initiatieven. Wilt u als ondernemer aan 
de slag met innovatie en/of 5G techniek dan 
kunnen wij u in contact brengen met lopende 
initiatieven en de juiste personen. U kunt zich 
hiervoor melden bij onze beleidsadviseur 
economie, Saskia van Grinsven, Haar contact-
gegevens vindt u elders op deze pagina’s.

Het ministerie van EZK werkt momenteel aan 
de uitkomsten van de gesprekstafels en is 
bezig om best practices over de aanleg van 
5G en glasvezel te verzamelen. Via de website  
www.overalsnelinternet.nl blijft u op de 
hoogte van de ontwikkelingen. 

Even voorstellen: Saskia van Grinsven
Saskia van Grinsven is de nieuwe 
beleidsadviseur economie bij de 
Gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Zij adviseert het college van burgemeester en 
wethouders over het economische beleid in 
de gemeente. “Het is belangrijk dat ik op de 
hoogte ben over wat er speelt bij onderne-
mers en inwoners. Daarom kom ik graag met 
u in contact.” Vanuit het beleidsveld economie 

werkt zij hierin samen met accountmanager 
Bedrijven, Johan Baars. Naast de lokale 
economie heeft zij ook aandacht voor de 
regionale ontwikkelingen. Relevant econo-
misch beleid zal zij lokaal vertalen met daarin 
de belangen voor de regio en de Gemeente 
Krimpen aan den IJssel. 

saskiavangrinsven@krimpenaandenijssel.nl 
telefoon 06 50160232.
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Voor Capelle en Krimpenerwaard Business Plaza 
was 2019 een jaar van verandering. Een nieuwe 
Look & Feel, meer commerciële mogelijkheden 
op het platform en een andere inrichting van 
onze landelijke en lokale organisatie. 

Kijkend naar 2020 hebben wij onze pijlen gericht om 
meer persoonlijk contact met u als ondernemer in 
Capelle, Krimpen en Krimpenerwaard te hebben. Er 
is een interessante agenda gemaakt die wij (waar 
mogelijk) in samenwerking met de lokale business- 
en ondernemersclubs vorm zullen geven. Vanaf begin 
januari staat de gehele agenda voor 2020 op de lokale 
plaza’s en kunt u lezen wat voor interessante en leuke 
momenten er gepland zijn in 2020.

Nieuwe mogelijkheden
Er zijn nieuwe aantrekkelijke (zowel financieel als qua 
uitstraling en bereik) mogelijkheden beschikbaar om 
uw bedrijf te presenteren aan de lokale ondernemers. 
Ook daar gaan we u in 2020 nader van op de hoogte 
brengen. Het komende jaar blijven we ondernemers 
in de gelegenheid stellen hun eigen evenementen, 

bijeenkomsten en workshops gratis via ons platform te 
presenteren aan de lokale ondernemers. Heeft u iets 
leuks voor uw collega ondernemers? Laat het ons weten 
en we bespreken graag met u de mogelijkheden om dit 
moment een gezicht te geven op ons platform.

Lokale economie sterker
Met de juiste samenwerkingen op lokaal niveau zijn we 
in staat de lokale economie nog sterker te maken. Wij 
doen dat graag met u samen en wensen u alle succes 
toe in 2020. Want vergeet niet: ‘Zaken doe je met je 
(lokale) buren’.

Peter Regoord
Directeur/eigenaar Business Plaza Nederland
www.capellebusinessplaza.nl
www.krimpenerwaardbusinessplaza.nl

Capelle Business Plaza
Zakendoen met je buren

Krimpenerwaard Business Plaza
Zakendoen met je buren

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 succes-
verhalen en af en toe misschien zelfs 
dezelfde dips. Het is goed om te weten 
niet de enige te zijn die met bepaalde 
zaken bezig is, maar dat veel meer 
collega-ondernemers dergelijke onder-
vindingen 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
Hollandsch Diep 63 H
2904 EP Capelle aan den IJssel 

info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Goede moed
Het jaar is weer ten einde. We hebben de nodige uitdagingen gehad, de nodige successen geboekt, maar ook 
de nodige problemen gekend. Je zal maar werkzaam zijn in of gerelateerd zijn aan de bouw of landbouwer zijn. 
Nieuwe termen als stikstofcrisis en PFAS hebben hun intrede gedaan en het land ligt op z’n gat voor een papieren 
werkelijkheid. Een norm van 0,1 microgram ofwel 0,00001 kg voor PFAS. Dus 1 gram chemisch, dus giftig mate-
riaal per 10 ton grond. Het valt bijna niet te meten en het valt in het niet bij de hoeveelheid die u jaarlijks binnen 
krijgt door het bakken van een eitje in pannen met een teflon laag bijvoorbeeld. Volgens de politiek de grootste 
crisis van de laatste jaren, tezamen met de stikstofcrisis. En dat allemaal voor een papieren werkelijkheid, die in 
andere Europese landen, ook die naast ons liggen, helemaal niet voorkomt. Dat is natuurlijk helemaal geen crisis 
maar onjuiste wetgeving en onjuiste meettechnieken, papieren onjuistheden dus. 

Dus balen de boeren, de bouwers dat ze niet kunnen boeren en bouwen. En natuurlijk balen de automobilisten dat 
ze 100 km per uur moeten gaan rijden op de snelweg ,althans overdag. Overigens zal dat lang niet genoeg zijn 
om de stikstofproblematiek op te lossen. Dus er zal nog wel meer gebaald gaan worden in Nederland, overigens 
ook de leraren, de politiemensen en de mensen in de zorg balen, maar dan om de werkdruk en het te lage salaris. 
We kunnen zien dat het economisch gewoon heel goed gaat in Nederland want iedereen schreeuwt om het hardst 
dat er geld bij moet. En wij ondernemers, balen wij ook? Misschien wel als u een bouw- of daaraan gerelateerd 
bedrijf heeft, maar in feite zien we geen ondernemers (anders dan boeren en bouwers) in groten getale op het 
Malieveld die demonstreren omdat ze balen van alle beperkende maatregelen of meer belastinggeld uitgekeerd 
willen hebben. Er zijn best wel redenen om te balen zoals de veel te hoge belastingdruk of de nieuwe Wet Arbeids-
markt in Balans. Wat gaat dat allemaal doen met de werkgelegenheid en wat is de impact op de toekomst van 
veel bedrijven? We zullen het zien. 

We sluiten 2019 af en gaan over naar 2020. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En gaan  weer met goede moed 
van start. We willen dat als bestuur van het ENC graag met u doen door het glas te heffen tijdens onze nieuw-
jaarsreceptie op dinsdag 7 januari 2020 vanaf 17 uur in het Isala theater. Want met elkaar en voor elkaar kunnen 
we samen sterker het nieuwe jaar in. Hele fijne feestdagen en een voorspoedige jaarwisseling toegewenst!

Gert Abma, voorzitter ENC

Business Plaza breidt 
mogelijkheden uit

Van de voorzitter

Econom
isch Netw

erk Capelle
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De werkloosheid groeit weer en de 
bedrijfsinvesteringen nemen af aldus 
recent onderzoek door het CBS. Terwijl de 
economie ook in het laatste kwartaal een 
groei laat zien. Wat is er dan aan de hand? 

We hebben te maken met een nieuw feno-
meen. Het lukt bedrijven en overheden niet 
om voldoende en het juiste personeel aan te 
trekken. Eenvoudig omdat dat er niet is. De groei 
stagneert daardoor bij bedrijven omdat ze de 
orders die er wel liggen eenvoudig weg niet 
verwerkt krijgen. En dat geldt zowel voor produc-

tiebedrijven als zakelijke dienstverleners. Het 
leger aan ZZP’ers dat in eerste instantie het gat 
leek te vullen bij de bedrijven is ook opgedroogd. 
Waarom dan toch een werkloosheidstoename? 
Dat heeft te maken met een groep mensen die 
al langere tijd niet meer op de arbeidsmarkt 
aanwezig was, gedesillusioneerd afhaakten en 
nu weer hopen op een baan. Waarbij juist hun 
lange afwezigheid op de arbeidsmarkt ervoor 
zorgt dat ze ook nu niet meedoen. En dus een 
groei van de werkloosheid laten zien. 

Bedrijven investeren minder ondanks de lage 
rente die juist voor een versnelling zou kunnen 
zorgen. Maar omdat er geen personeel voor 
handen is, kunnen investeringen niet of nauwe-
lijks renderen. Een situatie om bijna moede-
loos van te worden. Is er nog een uitweg te 
vinden? Vaak wordt die gezocht in het inves-
teren in automatisering. Hierdoor kunnen een 
aantal processen sneller en beter worden uitge-
voerd, al biedt het niet op alle fronten de oplos-
sing. Een andere uitdaging waar bedrijven voor 
staan is het vasthouden van de goede werkne-
mers. Dat lukt niet alleen met een loonsverho-
ging, want dat gebeurt maar sporadisch. Het 
gaat er vooral om als werkgever een sociaal 

en betrokken beleid te voeren, dat rekening 
houdt met mens, milieu en ‘’footprint on the 
earth’’. Werknemers hebben een ruime keuze 
en zij moeten het ook prettig vinden om voor 
hun werkgever te willen werken. 

Een nieuwe en meest recente uitdaging voor 
veel bedrijven is de stikstof en Pfas crisis die 
grote projecten stillegt en zorgt voor een 
enorme druk op de bedrijven. Hoelang houden 
zij het vol om personeel vast te houden? En 
ook hier speelt dat de goede werknemers als 
eersten vertrekken om in een minder risicovolle 
branche aan het werk te gaan. Wanneer straks 
de crisis is ingedamd en er weer gewerkt kan 
worden, komt het tekort aan goede werkne-
mers extra hard aan. 

De conclusie is dat we een groeiende economie 
hebben en toch kwakkelen met het perspec-
tief in de nabije toekomst. Het gebrek aan 
juiste geschoolde mensen voor de beschik-
bare banen blijft een nauwelijks oplosbaar 
probleem. Waarbij investeren in automatisering 
wel een oplossing lijkt ,maar juist in deze sector 
het grote tekort aan IT’ ers het pijnpunt is. We 
creëren zo ons eigen recessiemodel. 

Anton Maurik is sinds 1 juli 2019 manager 
bij Inloophuis de IJssel, de ontmoetings-
plaats voor kankerpatiënten in de regio. 
Zijn taak is het Inloophuis verder te ont-
wikkelen en vorm te geven. De vestiging 
in Krimpen aan den IJssel bestaat al sinds 
2016. En sinds november 2018 is er in 
Capelle aan den IJssel ook een Inloophuis. 
Beiden zijn ondergebracht bij Stichting 
Inloophuis De IJssel. 

“Het is ook voor ondernemers belangrijk om 
te weten dat het Inloophuis er is. Je kunt als 
bedrijf natuurlijk ook te maken krijgen met 
personeel dat geconfronteerd wordt met 
kanker. En dan is het goed om te weten dat 
er zoiets als het Inloophuis is waar mensen 
op een laagdrempelige manier terecht kunnen 
voor een gesprek, een activiteit of informatie.” 
Inloophuis de IJssel is de ontmoetingsplaats 
wanneer kanker in je leven komt, bij jezelf 
of een naaste. Bij Inloophuis De IJssel kun je 
in een ongedwongen sfeer terecht voor een 
luisterend oor, lotgenotencontact, informatie 
en activiteiten. Maar gewoon een kop koffie 
drinken kan ook, er is aandacht voor ieders 
verhaal. Goed opgeleide vrijwilligers zijn 
aanwezig en kunnen tijd en aandacht bieden 
aan iedereen.
Het Inloophuis biedt ondersteuning voor (ex)
patiënten, mantelzorgers, naasten en nabe-

staanden. Iedereen die te maken heeft met 
kanker is van harte welkom. Het is een zeer 
laagdrempelige voorziening er is geen verwij-
zing of indicatie nodig. Er komt veel kijken bij 
de zorg rond kanker, naast de ontwikkelingen 
die er zijn in de formele zorg kan juist de infor-
mele zorg veel bieden. Het Inloophuis richt zich 
op verbetering van de samenwerking tussen 
de formele en informele zorg.

“Een Inloophuis voor kankerpatiënten kun je 
niet alleen vormgeven. Het moet een onder-
deel zijn van het netwerk van instanties in 
de informele zorg. Maar er is ook een goede 
samenwerking nodig met de professionele 
organisaties zoals de thuiszorg, welzijnswerk 
etc. Wij zijn ook heel blij met de samenwer-
king en ondersteuning vanuit het IJsselland 
Ziekenhuis. Ik vind het heel mooi dat ik met 
mijn achtergrond uit zowel de commerciële 
sector als uit een vrijwilligersorganisatie mij 
kan inzetten om het Inloophuis verder uit te 
bouwen. En hoe trots zijn we dat we in zo’n 
betrekkelijk korte periode al een fantastisch 
team van vrijwilligers hebben kunnen vormen. 
Want zonder hen zijn wij als organisatie natuur-
lijk nergens.
Geweldig ook dat de beide gemeenten 
Krimpen en Capelle aan den IJssel onze organi-
satie middelen hebben gegeven om de kanker-
patiënten op te vangen en te ondersteunen. 

Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Wij zijn als 
vrijwilligersorganisatie nu eenmaal financieel 
afhankelijk van subsidies en sponsorgelden. 
Er is de laatste jaren veel veranderd op het 
gebied van kanker. Het onderwerp is gelukkig 
veel meer bespreekbaar geworden. Juist daarin 
heeft het Inloophuis ook een belangrijke rol.”

Bent u ook nieuwsgierig geworden na het 
lezen van het verhaal van Anton? U bent van 
harte welkom bij Inloophuis De IJssel ; aan 
De Linie 1E in Capelle a/d IJssel of aan de 
Lage Vijver 2 in Krimpen a/d IJssel. Bellen kan 
ook op nummer 010-7370069 of mail naar  
info@inloophuisdeijssel.nl.

Groei en stagnatie

Anton Maurik Manager Inloophuis de IJssel

Laagdrempelige voorziening voor kankerpatiënten

Peter Meulendijk uitgever  
peter@cenp.eu 
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In augustus 2017 opent Raaak Personeel 
een vestiging in Capelle aan den IJssel. 
Het Rijnmondgebied is tot dan toe onbe-
kend terrein. Ander gebied, andere men-
taliteit. Recht voor z’n raap, niet lullen 
maar poetsen. Nu, zo’n twee jaar verder, 
heeft het team van Raaak Capelle vaste 
grond onder de voeten en is Raaak een 
vaste waarde in het gebied. 

In december gaat Raaak Personeel nog verder 
het Rijnmondgebied in en opent de vestiging in 
Schiedam. Vanuit Capelle zijn Michelle Bosmans 
en Jeanny de Randamie al druk bezig met het 
werven van klanten en werkzoekenden, om zo 
half december een vliegende start te maken.
Spannende tijden dus voor de vestiging in 
Capelle. We gingen bij ze langs om te praten 
over hun werkwijze en hun plannen voor de 
toekomst. 

Wat is nou typisch Raaak Capelle?
“We zijn hier allemaal heel direct”, zegt consul-
tant Jean Paul Boers. “En we houden van een 
geintje. Alles wordt meteen uitgesproken, of 
het nou positief of negatief is. Iedereen pikt dat 
ook van elkaar en we hoeven ons daar achteraf 
niet rot over te voelen. We weten hierdoor wat 
we aan elkaar hebben en dat werkt heel fijn.”

Gaan jullie ook anders om met 
klanten?
“Ik denk het wel”. Aan het woord is vesti-
gingsmanager Jeanny de Randamie. ‘We 
komen ook allemaal uit Rotterdam en we 
denken ook dat het daarvandaan komt. 
Rotterdammers zijn direct, schrikken niet snel 
ergens van en pakken door. Zo kun je ons ook 
omschrijven.”

Heb je een voorbeeld? 
Jeanny: “Het persoonlijke dat we bij Raaak zo 
belangrijk vinden komt hier op een geheel 
eigen manier naar voren. Mijn collega Milan 
heeft bijvoorbeeld een klant met een cavia. 
Hij zit dan uitgebreid te bespreken hoe ze die 
cavia moet verzorgen. Of dat uitzendkrachten 
hem ineens ‘G’ noemen. (Van gangster dus). 
Dat soort gesprekken hebben we hier veel. 
Mensen waarderen dat.”

Schiedam gaat binnenkort open, 
dan komt er een vestiging ineens 
heel dichtbij. Hoe gaan jullie dat 
aanpakken?
“Dat gaan we echt zien als zussen” zegt 
Jeanny beslist. “Michelle is hier in Capelle 
begonnen en we gaan hier intern ook alle-
maal supergoed met elkaar om. Dat gaat niet 

veranderen als ze naar Schiedam gaat. Juist 
omdat we allebei hetzelfde gebied hebben 
moeten we goed blijven samenwerken en 
communiceren. Dat is goed voor onze kandi-
daten en ook voor de klanten.”

Krapte op de arbeidsmarkt is een 
hot item. Hebben jullie daar in dit 
gebied minder last van? 
Jeanny: “Hier zijn er nog relatief veel laagge-
schoolde kandidaten beschikbaar. Wij moeten 
dingen dus wel op een andere manier 
aanvliegen als andere vestigingen. Dit doen 
we bijvoorbeeld door een bepaalde manier 
van communiceren. We hebben hier de ene 
dag een productiekracht uit Charlois zitten 
en de andere dag een ex-bankdirecteur. We 
moeten veel schakelen maar dat vinden we 
leuk, en dat blijft ook wel de uitdaging.”

Wat zijn jullie plannen voor 2020? 
Consultant Milan van Leeuwen: “We zijn nu 
druk met de opening van Schiedam. Gisteren 
hebben we nog gevierd dat Michelle de 
eerste plaatsing had voor Schiedam. En ze 
zijn nog niet eens open! Verder willen we 
met zowel Schiedam als Capelle de markt 
verder gaan uitdiepen en verder groeien. We 
hebben er zin in!”

Raaak Personeel Raaak Personeel
Capelle a/d IJssel Schiedam
De Linie 1 Broersvest 6 
2905 AX Capelle aan den IJssel 3112 DD Schiedam 
010-303 19 21 010-316 74 80
capelle@raaakpersoneel.nl schiedam@raaakpersoneel.nl

Raaak Personeel 
verovert  

Rijnmondgebied
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Krapte in de arbeidsmarkt? Als colum-
nist met wat jaren op de teller is het 
altijd goed om te kijken of dit fenomeen 
“vroegurr” ook voorkwam. Nu bewegen 
alle economische ontwikkelingen zich 
meestal cyclisch en waren wij al meer 
dan tien jaar geleden met een groepje 
ondernemers uit de regio (werkgroep 
arbeidsmarkt Zeppelin) specifiek met dit 
probleem bezig. Ook toen zaten wij al te 
klootviolen met het feit dat er een groot 
gat zat tussen de vraag naar mensen van-
uit het bedrijfsleven en het aanbod van-
uit de scholen. 

Vooral bij opleidingen die specifiek voor een 
vak klaarstomen bleek de opleiding volgens 
de bedrijven veel te theoretisch en te weinig 
gebaseerd op de praktijk: de afgestudeerde 
was eigenlijk nog niet klaar voor het vak. Daar-
door ontstonden allerlei initiatieven om de 
gediplomeerden om te turnen van theoretici 
naar ervaren vaklui. Dat was tien jaar geleden 
en daar lijkt heden ten dagen geen sikkepit aan 
veranderd te zijn.

Als ik dan nog even wat jaartjes terugga en 
ik zelf als jochie net van de universiteit en vol 
van vertrouwen het bedrijf van mijn vader in 
denderde, werd ik er gelijk op gewezen dat 
ik net kwam kijken en eerst maar eens trans-
portpolisjes moest gaan typen. De eerste dag 
kreeg ik negen van de tien polisjes vol met 
rode strepen terug en was er niet veel van mijn 
zelfvertrouwen over. Je werd in het bedrijf van 

mijn vader opgeleid tot “duizendpoot”. Dat 
duurde wel even voordat ik een beetje profes-
sioneel kon meedraaien. En daar is helemaal 
niets mis mee!

Dus ook dertig jaar geleden was een oplei-
ding, van middelbaar tot hoog opgeleid, geen 
garantie dat je gelijk honderd procent rendabel 
bent voor het bedrijf. Het bedrijfsleven zal, 
zeker in de huidige krappe markt, moeten 
investeren in personeel om dat personeel op 
een dusdanig niveau te brengen dat zij zo effi-
ciënt mogelijk kunnen worden ingezet om op 
het hoogste niveau een klant te bedienen of 
een product te maken. Niet alleen bij nieuw 
personeel, maar ook bij bestaand personeel.

In onze branche is dat niet anders. Zelf bouw 
ik momenteel mee aan een nieuwe opleiding 
voor de (groot-) zakelijke markt die veel meer 
stuurt naar professioneel advies op basis van 
praktijk. De opleiding vanuit de overheid voor 
de zakelijk adviseur is, zoals blijkt uit de markt, 
niet uitdagend genoeg voor de nieuwe aanwas 
adviseurs en vrij theoretisch. Juist de uitdaging 
om te komen naar een hoger niveau advi-
seur blijkt de aandacht uit de arbeidsmarkt te 
trekken. Dat betekent dus ook dat werkgevers 
die zo’n traject voor hun potentiele adviseurs, 
maar ook voor hun bestaande groep mede-
werkers, faciliteren, veel makkelijker mensen 
uit de markt zullen trekken. Daarom is mijn 
advies voor werkgevers om niet te veel naar 
de opleidingen te wijzen en te roepen dat die 
te laks zijn in het voor de praktijk opleiden 

van mensen. Nee, werkgevers neem het heft 
in eigen hand en zorg met de eigen branche 
of binnen het eigen bedrijf voor een gedegen 
opleiding van theorie naar praktijk. 

De basisopleidingen gebaseerd op theoreti-
sche kennis geven juist die mooie basis om 
de praktijk goed te kunnen oppakken. Daar is 
wel een baas voor nodig die tijd en middelen 
wil investeren om vers instromende studenten 
te motiveren om die “duizendpoot” te worden 
of uiteindelijk door te groeien naar die krach-
tige specialist. Dan kan die krappe arbeidsmarkt 
best wel eens meevallen…

Waar is die duizendpoot?

Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.

www.steensel.nl

Assurantie Accent
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Deze tijd vraagt volgens de 
HR-ondernemer om leiders naast 
leiders, in gedeeld leiderschap. Ook 
vraagt het om zingeving aan activi-
teiten van organisaties. Zowel voor 

de maatschappij als voor de eigen 
medewerkers. ‘Making meaning’ 
naast ‘making money’.

Competentieprofiel
Petra beschrijft in haar nieuwe 
boek de ontwikkelingen die wijzen 
naar een nieuwe benodigde leider-
schapsstijl: die van de leider van 
betekenis. Dit type leider is in staat 
om invloed uit te oefenen op de 
vluchtige, onzekere, complexe en 
tegenstrijdige ontwikkelingen in de 
maatschappij, ook wel bekend als 
de VUCA-wereld. In haar zoektocht 
naar hedendaags benodigd leider-
schap vormde zich het compe-
tentieprofiel van deze ‘leider van 
betekenis’. Dit profiel vormt de 
achtergrond van het boek.

Excellent teamleiderschap
Leiderschap van betekenis is 
excellent teamleiderschap. Petra: 
“Als leider heb je een dreamteam 
nodig. Zo’n dreamteam is name-
lijk in staat om aanwezige kennis 

en ervaring van alle teamleden te 
benutten, en om een gezamen-
lijke toekomstvisie te vormen. Zo’n 
dreamteam leert samen en is in 
staat om teamwijsheid te creëren, 
die groter is dan de optelsom van 
de kennis van individuele team-
leden.” In haar 160 pagina’s 
tellende en praktisch en nuchter 
geschreven boek deelt de auteur 
inzichten uit theorie en praktijk 
over motivatie, teamontwikkeling, 
vitaliteit en lerende organisaties. 
Ook komt een uitgebreid praktijk-
voorbeeld aan de orde van een 
team dat een dialoog methode 
leert toepassen waarmee teams 
‘dreamteams’ worden. Bestemd 
voor de lezer die niet zoekt naar 
de zoveelste hype of nieuwe 
theorie over leiderschap, maar die 
inspiratie zoekt in bewezen theo-
rieën en praktijkvoorbeelden.

Over de auteur
Petra Otten is leiderschaps- en 
teamcoach en oprichter van 

adviesbureau intouch HRM in 
Rotterdam. Haar eerste boek, 
Leiders van Betekenis, baseert 
zij op ruim 25 jaar HRM- en 
coachervaring binnen (inter)nati-
onale organisaties in uiteenlo-
pende branches en de overheid. 
Op 12 november was haar boek-
presentatie in het Rotterdamse 
theater Walhalla. 

Leiders van Betekenis 
Een no-nonsense kijk op heden -
daags leiderschap 
(ISBN 9789090321851) is verkrijg-
baar voor € 24,75. Een inkijk-
exemplaar is beschikbaar op 
https://intouchhrm.nl/leiders-
van-betekenis

Leiderschap is in deze turbu-
lente tijd niet langer geba-
seerd op macht en niet langer 
voorbehouden aan de ‘happy 
few’ van organisaties, maar 
op betekenis en gedeeld 
leiderschap. Wat vraagt dit 
van de hedendaagse leider? 
De Capelse leiderschaps- en 
teamcoach Petra Otten schreef 
er een no-nonsense boek 
over: Leiders van Betekenis. 

Petra Otten, Leiders van Betekenis 
No-nonsense kijk op hedendaags leiderschap

Ondernem
ersnieuw

s

ROTTERDAM
ONDERNEMERS VAN 

EO

>> SCAN DE 
QR CODE EN GA 

NAAR ONZE 
WEBSITE

Laat je verrassen en kom naar het nieuwe business event  
Jack-Up 010! Een dynamisch platform waar een mix van 
young professionals en gevestigde ondernemers met elkaar 
de markt verkennen, inspiratie opdoen en kennis delen.  
Bezoekers gaan op experience tour gevolgd door een  
boeiende talkshow met inspirerende ondernemersver-
halen en hot topics. Het event zal worden afgesloten met 
een actieve Jack-Up 010 netwerkborrel.

Primeur;

Locatie: aan boord van het ss Rotterdam
Tijd 16.00 uur – 20.30 uur

BOOST YOUR BUSINESS EN 
LEG EEN BASIS VOOR NIEUWE 
SAMENWERKINGEN!     

_KENNIS
_INSPIRATIE
_CONNECTIE

  >> JACK-up.nl
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Rotterdam en het havengebied 
zorgen voor ruim 20 procent van de 
landelijke CO2-uitstoot. Alle reden 
voor het stadsbestuur om samen 
met maatschappelijke organisaties 
en het bedrijfsleven afspraken te 
maken om die hoeveelheid fors 
te verminderen. ‘We willen van 

grootste vervuiler binnen tien jaar 
veranderen in koploper duurzaam-
heid’, aldus wethouder Duurzaam-
heid, Luchtkwaliteit & Energie-
transitie Arno Bonte. “En het mooie 
is: onze ambitie biedt meteen 
enorme kansen voor extra bedrij-
vigheid en nieuwe banen.”

Haven en Industrie
De eerste stap: energie slimmer 
inzetten. Bijvoorbeeld restwarmte 
om woningen, bedrijfsgebouwen 
en kassen te verwarmen. De 
volgende fase is nog meer energie 
gebruiken uit duurzame bronnen, 
zoals zon, wind en water. De 
laatste stap is volledige overstap 
van fossiele brandstof naar duur-
zame energie.

Schone energie
Op zoveel mogel i jk daken 
van bedrijven in de haven en 
op andere bedrijventerreinen 
moeten zonnepanelen komen. 
Een ander plan is het overkappen 
van parkeerterreinen met zonne-
daken. Het liefst in combinatie 
met andere functies, zoals elektri-
sche laadpalen.

Mobiliteit
Vervoer moet in het klimaatak-
koord schoner worden én soci-
aler, dus voor iedereen toegan-
kelijk. Op verschillende plekken 

in wijken en bij stations komen 
‘hubs’, waar elektrische deelau-
to’s, deelfietsen en deelbakfietsen 
staan. Zo wordt het makkelijker 
om die te gebruiken. 

Deelnemers
Behalve energiebedrijven en 
leveranciers zoals Shell, BP, Eneco, 
Green Choice, Warmtebedrijf, 
Gasunie en Stedin doen ook tien-
tallen ondernemingen en organi-
saties in onze regio zoals DCMR, 
MKB Rotterdam, Green Business 
Club Alexander, Heijmans, Dura 
Vermeer, Metaalunie, RET, TNO, 
Pon, Rabobank, Havensteder, 
Woonbron, Vestia, Erasmus Univer-
siteit Rotterdam en De Verkeers-
onderneming mee in het behalen 
van de doelen van het klimaatak-
koord.

Meer informatie
Voor meer informatie en de tekst 
van het volledige Rotterdams 
Klimaatakkoord: 
energieswitch010.nl.

Een dynamisch business event 
met startende en gevestigde 
ondernemers die zich tijdens 
een bijzondere ‘business trip’ 
laten verrassen met kennis, 
inspiratie, beleving en con-
nectie. Dat is Jack-Up 010. De 
eerste editie wordt 18 februa-
ri 2020 afgetrapt op het impo-
sante cruiseschip ss Rotterdam 
met uitzicht over de skyline 
van de havenstad. 

Jack-Up 010 is een jaarlijks terug-
kerend Business Event waar 
ondernemers op een energieke en 
creatieve wijze door een program-
mering heen worden geloodst. 
De organisatie: ‘Boost your Busi-
ness en laat je meenemen op tour, 
ontdek het optreden in de stuurhut, 
luister naar inspirerende onderne-
mersverhalen op het podium en 
leer de Rotterdamse ondernemers 
kennen’. 

Business buddy
Ondernemers die tijdens Jack-Up 
010 actief een basis willen leggen 
voor nieuwe samenwerkingen 
kunnen vrijblijvend een Business 
Buddy, een zogenaamde ‘sidekick’ 
ontmoeten. Uit deze connectie 
mag een uitgesproken Business 
Belofte komen, die kan worden 
getoond op het evenement. 

Het programma aan boord
Jack-Up 010 start met een expe-
rience tour door het cruiseschip 

gevolgd door een talkshow met 
inspirerende local heroes, waarbij 
wordt ingehaakt op Rotterdamse 
ondernemersverhalen, actuali-
teiten en ontwikkeling.  Het event 
wordt afgesloten met een actieve 
Jack-Up netwerkborrel. 

Concept en initiatief
Jack-Up 010 is een concept van 
Carola Kalishoek & Ramona 
Verhoek en een initiatief van 
het team van Stichting Zaken op 
de Rails met in het Comité van 

Aanbeveling;  Gert Abma (Daamen 
& van Sluis Accountants en Belas-
tingadviseurs), Wilco Koldenhof 
(Muac Productions), Willem Groe-
nendijk (Rabobank Rotterdam) en 
Kees van Steensel (Van Steensel 
Assurantiën).

Deelname
Bezoekers kunnen via de website 
van Jack-Up 010 een entreekaart 
kopen. 
De kaarten kosten 75 euro per 
stuk, informatie www.jack-up.nl.

Ongeveer de helft minder broeikasgassen in 2030. Met zo’n 50 
plannen en met meer dan 100 partijen die meedoen, waaron-
der een hoofdrol voor het bedrijfsleven in onze regio, presen-
teerde de gemeente Rotterdam afgelopen 22 november het 
Rotterdams Klimaatakkoord. 

Jack-Up 010 Business Event aan boord ss Rotterdam

Wethouder Rotterdams 
Klimaatakkoord
Samen met bedrijven  
de helft minder CO2 
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Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons 
RISICORAPPORT voor de ondernemer.

www.steensel.nl   •   info@steensel.nl   •   T  010 412 39 11

Van Steensel Assurantiën b.v. • Pr. Pieter Christiaanstraat 61 • 3066 TB Rotterdam

Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

Kantoor te huur voor korte of langere duur
Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes op meerdere lokaties 
in en rondom het 010 gebied. Bij ons heeft u altijd de volgende garanties:

• Korte contracten;

• Alle kantoren worden turn key opgeleverd;

• Glasvezel internet;

• Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;

•  24/7 toegang tot uw kantoor;

• Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl 
en kijk welke lokatie het beste bij u en uw bedrijf past. 
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.  

NL

Kantoorhuur maart 2019.indd   1 04-03-19   14:51IJBM 26



Vandaag de dag vormt het gebrek aan 
personeel misschien wel de grootste uit-
daging. Veel vacatures staan open en 
voor bijna de helft van alle vacatures 
zijn amper kandidaten te vinden. Ook 
in de transportsector nemen de tekor-
ten toe. De arbeidsmarkt blijft zeer krap, 
ondanks dat het aantal openstaande 
vacatures voor vrachtwagenchauffeurs 
iets afneemt. Naar verwachting zal vanaf 
2021 met name het aanbod van chauf-
feurs nauwelijks meer groeien, terwijl 
de vraag wel stevig doorgroeit. Reden 
voor veel transportondernemers om zzp-
chauffeurs in te schakelen, al dan niet uit 
het buitenland. Maar is dit de oplossing?

Tekort aan chauffeurs en risico’s
Met het opgelopen tekort aan chauffeurs heeft 
het aantal eigen rijders (zzp’ers) in het wegver-
voer inmiddels een recordhoogte bereikt. 
Echter, er kunnen verschillende risico’s zijn als 
de inzet van de zzp-chauffeur niet op de juiste 
wijze wordt vormgegeven. Volgens de Wet 
wegvervoer goederen (Wwg) is het voor een 
transportbedrijf namelijk verboden om beroeps-
vervoer te verrichten met chauffeurs die niet bij 
het bedrijf in dienst zijn (de zogenoemde ‘eis 
van dienstbetrekking’). Uit deze eis van dienst-
betrekking volgt dus dat transportbedrijven in 
principe geen gebruik mogen maken van zelf-
standige chauffeurs. Hierop bestaat een uitzon-
dering, maar dan moet er worden voldaan aan 
een aantal voorwaarden.

Een zzp’er mag vervoer verrichten voor een 
transportbedrijf, indien:
-  de zzp’er beschikt over een (Euro-)vergun-

ning voor beroepsgoederenvervoer over de 
weg;

-  de zzp’er beschikt over het vrachtvoertuig 
waarmee de goederen worden vervoerd. 
Dit mag koop, lease en huur zijn en moet 
schriftelijk vastgelegd zijn en kunnen 
worden aangetoond (middels een eigen-
domsbewijs, leaseovereenkomst of huur-
overeenkomst);

-  het (Euro-) vergunningsbewijs op het vracht-
voertuig op naam staat van het transportbe-
drijf van de zzp’er;

-  de zzp’er voor eigen rekening en risico werkt. 

De Nationale en Internationale Wegvervoer 
Organisatie (NIWO) is verantwoordelijk voor 
het afgeven van de (Euro-)vergunningen 
en onderzoekt bij een vergunningsaanvraag 
mede of de zzp’er voor eigen rekening en 
risico vervoer verricht. Als er twijfel kan 
bestaan over de vraag of de zzp’er voor eigen 
rekening en risico werkt, kunnen zzp’ers en 
hun opdrachtgevers een zogenaamde model-
overeenkomst gebruiken. De NIWO controleert 
dus ook of er sprake is van een verkapt dienst-
verband. Er zal onder meer gekeken moeten 
worden naar het aantal opdrachtgevers, de 
ritten en wie de voertuigen ter beschikking 
stelt en op welke wijze de voertuigen ter 
beschikking zijn gesteld (dus geen bruikleen-
overeenkomst).

Modelovereenkomst en opschorting 
handhaving Wet DBA
Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft 
in samenwerking met de Belastingdienst een 
modelovereenkomst gemaakt voor zzp’ers in het 
beroepsgoederenvervoer. Indien partijen werken 
volgens deze overeenkomst hebben zij zeker-
heid over de vraag of er al dan niet sprake is van 
een (fictieve) dienstbetrekking. 
Let op: tot 1 januari 2021 zal het toezicht van 
de Belastingdienst zich enkel concentreren op 
‘kwaadwillenden’ (of op ondernemingen die 
van de Belastingdienst aanwijzingen hebben 
gekregen en die niet opvolgen). Verder zal de 
Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 
(DBA), die beoogt de handhaving en het terug-
dringen van schijnzelfstandigheid te verbeteren, 
niet worden gehandhaafd. Daarnaast streeft het 
kabinet naar nieuwe wet- en regelgeving om de 
Wet DBA per 1 januari 2021 te vervangen. 

Inspectie Leefomgeving en 
Transport 
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 
voert regelmatig controles uit, al dan niet in 
samenwerking met andere inspectiediensten. 
Zo wordt er ook regelmatig samengewerkt met 
de Belastingdienst, waarbij ook de relatie tussen 
zzp-ers en hun opdrachtgevers wordt beoor-
deeld. Om risico’s te beperken adviseren wij om 
in ieder geval tot 1 januari 2021 te werken met 
een modelovereenkomst, wanneer er wordt 
samengewerkt met een zelfstandig chauffeur.

Meer informatie?
Dit artikel is geschreven door Richard Ouwer-
ling. Wilt u meer weten over het werken 
met zzp-chauffeurs? Neem dan contact op 
met zijn collega Jeroen Belderok per e-mail 
(jeroen.belderok@pellicaan.nl) of per tele-
foon (+31 (0)88 627 22 87). Hij helpt u graag 
verder.

Zzp’er als oplossing personeelstekort 
transportbranche?

Juridisch Accent
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Ondernemers, de politie, 
de brandweer, het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV) en de 
gemeente ondertekenden 
dinsdag 26 november de 
intentieverklaring Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) 
voor winkelcentrum De Olm. 
Daardoor is de eerste stap 
gezet om te komen om tot 
een officiële certificering. 
Het doel van het KVO is een 
schoon, veilig, goed onder-
houden en daarmee aantrek-
kelijk winkelcentrum.

Anthon Timm, wethouder onderne-
mersklimaat: “Het KVO biedt voor-
delen aan ondernemers. Maar ook 
voor inwoners. Iedere bezoeker 
van het winkelcentrum heeft baat 
bij een schone en veilige omge-
ving. Sinds 2011 maken de bedrij-
venterreinen Stormpolder, De Krom 
en Parallelweg onderdeel uit van 
een KVO voor bedrijventerreinen. 
Mooi dat ook een winkelcentrum 
in Krimpen werk maakt van veilig 
ondernemen.”

Veilige plek
Ernst Dijkman, ondernemer op 
De Olm: “Het is uniek in Krimpen 
dat een winkelcentrum zich 
aansluit bij het KVO. De Olm is al 
een veilige plek om te wonen, 
te werken en te winkelen. Door 
het KVO gaan we dit naar een 
nog hoger niveau brengen.”
Michael de Man, adviseur veilig 
ondernemen: “In de komende 
periode gaan gemeente, onder-
nemers, politie en brandweer 

met elkaar actie- en aandachts-
pun ten  bepa len  voo r  het 
winkelcentrum. Dit doen we 
door het houden van een veilig-
heidsenquête onder de aanwe-
zige winkeliers en bewoners en 
het analyseren van  zzzzcijfers 
van de brandweer, politie en 
gemeente. Met deze informatie 
stellen we een veiligheidsana-
lyse en een actieplan op. Als 
adviseur veilig ondernemen van 
het CCV begeleid ik dit proces.”

Samen werken aan een 
schoon, heel en veilig 
winkelcentrum
Alle partijen bevestigen met de 
intentieverklaring dat ze samen-
werken om winkelcentrum De 
Olm schoon, heel en veilig te 
houden. Dit gebeurt onder andere 
door niet alleen met z’n allen te 
kijken naar de veiligheid van de 
bedrijfspanden, maar ook naar de 
veiligheid en de omgeving van het 
terrein. 

Tijdens een feestelijke herope-
ning van de nieuwe supermarkt 
verwelkomde woensdag 27 
november Jumbo haar klanten 
met speciale acties aan De Korf 
8B in Krimpen aan den IJssel. Zo 
kregen de eerste 150 bezoekers 
een mooie bos bloemen. 

Ondernemer Arnold de Jongste: 
“Door het toevoegen van een klets-
kassa, zelfscanners en een klanten-
toilet bieden we klanten nog meer 
service. Ook vergroten we het assor-

timent Ons winkelteam is er hele-
maal klaar voor om onze klanten 
opnieuw te verwelkomen in een 
sfeervolle en overzichtelijke winkel-
omgeving. De verbouwde super-
markt telt straks ruim 1.400 vier-
kante meter vloeroppervlakte.” 

Nog meer vers 
In de nieuwe winkel, die zich 
aan de rand van het winkel-
centrum De Korf bevindt, is er 
nog meer aandacht voor verse 
producten die ter plekke worden 

bereid. Zoals pizza’s om thuis af te 
bakken. En online bestellingen en 
boodschappen ophalen wanneer 
het jou uitkomt, kan bij het Pick 
Up Point. 

Over Jumbo Supermarkten 
Jumbo is een Brabants familiebe-
drijf met een rijke ondernemers-
historie. Jumbo telt momenteel 
ruim 650 supermarkten, zeven 
foodmarkten en een succesvolle 
online bestel- en bezorgservice via 
 www.jumbo.com.

Jumbo Krimpen in nieuw jasje 

Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentrum De Olm

Ondernem
ersnieuw

s
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Werving en selectie vindt hier 
plaats zonder enig vooroordeel of 
(bewuste) aannames. UnlocQed 
is een next generation platform 
dat werknemer en werkzoekende 
alleen bij elkaar brengt als er een 
ultieme match is. Doordat beide 
partijen hun interesse in elkaar 
moeten bevestigen, zijn de resul-
taten duurzaam en de kans op 
slagen vele malen groter. Het sollici-
tatieproces kan hierdoor sneller, effi-
ciënter, voordeliger en duurzamer. 

Sollicitant blijft in charge
Het platform helpt zowel de 
bedrijven als kandidaten om zich 
optimaal te presenteren en bij 
het vinden van hun ideale job of 
kandidaat. Zowel het bedrijf als 
de werkzoekenden solliciteren 
bij elkaar, maar de sollicitant blijft 
in charge. Pas als beide partijen 

oprecht geïnteresseerd zijn in 
elkaar is er een match. 

Bedrijfsprofiel en 
vacatures
Bedrijven kunnen een bedrijfspro-
fiel aanmaken waar zij via blogs en 
informatie meer kunnen vertellen 
over hun bedrijf en over de 
branche waarin zij actief zijn. Op 
het platform plaatsen zij ook hun 
vacatures. Gebruikers kunnen de 
bedrijven volgen om op de hoogte 
te blijven. Omdat UnlocQed geen 
last heeft van “legacies” in verge-
lijking met veel huidige vacature-
platformen kan alle data zonder 
omwegen (privacy by design) 
worden opgeslagen conform de 
nieuwe Algemene verordening 
Gegevensbescherming (AVG)

www.unlocqed.nl

Website en service-apps
De sector is zo gegroeid doordat 
klanten tegenwoordig steeds 
meer zelf kunnen regelen via 
websites en service-apps. “Als 
gevolg daarvan blijven de rela-
tief complexe vragen over voor 
de medewerker klantcontact. Dit 
betekent dat van de medewer-
kers meer wordt verwacht qua 
kennis en vaardigheden”, zegt 
UWV-arbeidsmarktadviseur Lisan 
van den Beukel.

Ondernemers hebben last van het 
groeiende aantal openstaande 
vacatures. Zo zegt 62 procent van 
hen in de eerste drie kwartalen 
van 2019 knelpunten te hebben 
ervaren door een tekort aan perso-
neel. In 2017 ging het nog om 33 
procent. Het UWV kent zelf ook 
problemen met de werving en het 
aanhouden van klantmedewer-
kers. Om medewerkers te binden, 
biedt de organisatie opleidingstra-
jecten. doorgroeimogelijkheden 

In september vroegen vijftig 
bouwbedrijven een fail lisse-
ment aan, in oktober groeide 
dat aantal naar bijna zestig. 
Dat is het hoogste aantal sinds 
jaren, zegt EIB-directeur Van 
Hoek.De stijging van het aantal 
faillissementen komt volgens 
hem sneller dan verwacht. “De 
productiecijfers zijn nu nog goed. 
Wij hadden verwacht dat de 
stroom aan faillissementen in de 
bouw zo rond 2021 zou komen”, 
aldus Van Hoek
.
Meerdere oorzaken
Branchevereniging Bouwend 
Nederland zegt dat er geen 
eenduidige oorzaak is voor het 
aantal faillissementen. “Er zijn 
meerdere oorzaken mogelijk zoals 
oplopende bouwkosten, tegenval-
lende verkopen en vertraging bij 
bouwprojecten, maar de laatste 
paar maanden kan ook zeker de 
PAS- en PFAS- problematiek een 
rol gespeeld hebben.”Eerder dit 
jaar voorspelde ABN/AMRO al 

een toename van het aantal fail-
lissementen in de bouw, vanwege 
een stijging van de kosten en een 
lagere bouwproductie. Ook nam 
het aantal eenmanszaken in de 
afgelopen jaren flink toe, bedrijven 
die doorgaans iets minder goed 
tegen een stootje kunnen, aldus 
de bank.

Echte problemen in 2020
De problemen zullen de bouw-
sector volgend jaar pas echt gaan 
raken, stelt de EIB-directeur tegen 
NU.nl. Sinds juni is het aantal 
verleende bouwvergunningen 
flink afgenomen en de doorwer-
king daarvan zal de bouw in 2020 
raken. “Er zit gemiddeld een half 
jaar tussen het verlenen van een 
bouwvergunning en de eerste 
schep die de grond in gaat.” Hier-
door zal de bouwproductie in 2020 
voor het eerst in jaren krimpen en 
zal het aantal faillissementen naar 
verwachting alleen maar verder 
stijgen.

Bronnen: NU.nl, BNR

De kracht van het TV-programma ‘The Voice’ is dat kandidaten 
uitsluitend worden beoordeeld op hun talent. Kan je goed zingen, 
dan wordt er gedraaid. Ongeacht je leeftijd, geslacht, uiterlijk en 
afkomst. Dat is precies hoe Nederlanders willen solliciteren. Dat 
blijkt uit recent onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau 
DirectResearch, in opdracht van UnlocQed, een nieuw platform 
dat solliciteren op deze manier mogelijk maakt. 

Het aantal failliete bouwbedrijven is de afgelopen maanden toe-
genomen, zo blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor 
de Bouw (EIB. De hoeveelheid faillissementen ligt in septem-
ber en oktober ruim een kwart hoger dan in dezelfde maanden 
vorig jaar. Maar de echte klap komt pas in 2020, voorspelt EIB-
directeur Taco van Hoek.

Het aantal vacatures bij klantenservices is het laatste jaar met 
meer dan tweeduizend gestegen. In het tweede kwartaal van 
2018 was er nog vraag naar zo’n zesduizend mensen, terwijl er 
volgens het UWV in dezelfde periode dit jaar vraag naar achtdui-
zend mensen was. In totaal werken er nu 154.000 mensen in de 
klantcontactsector. Dat is bijna twee procent van de beroepsbe-
volking, stelt de uitkeringsinstantie.

Nederlanders willen nieuwe 
manier van solliciteren 

Krapte klantenservices:  
ruim 8.000 vacatures vrij

Bouwbedrijven vallen vaker 
om, ‘echte klap in 2020’
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Krimpen aan den IJssel

nèt even anders

Kantoor huren op maat
voor zowel zakelijke dienstverlening
als zorggerelateerde bedrijven
in een compleet gerenoveerd
kantorencentrum
 

Full-ServiceFull-Service
inclusief receptiediensten
telefoonservice, meubilair
glasvezel internet en vrij parkeren

Flexibel
korte contracten, ruimte voor
doorgroeien en flexibele voorwaarden
  

U bent altijd welkom!
Kanaalweg 33/35 in Capelle a/d IJssel
010 - 820 0850 | www.facilitypoint.eu

Kantorencentrum
Zorgcentrum

Wonen & Werken

IJBM 30



Werkzoekenden in Nederland komen 
steeds vaker aan het werk. Al zes jaar 
neemt het aantal openstaande vacatures 
elk kwartaal toe. In het tweede kwartaal 
2019 liep het aantal openstaande vaca-
tures op tot 284.000, terwijl in diezelfde 
periode de werkloosheid verder daalde 
tot 305.000.

In het tweede kwartaal 2019 hadden ongeveer 
5,5 miljoen mensen een vaste baan. Wat wel 
opvallend is, is dat in de eerste twee kwartalen 
van dit jaar het aantal werknemers met een 
flexibel arbeidscontract stagneerde. In de jaren 
daarvoor was steevast sprake van een stijging. 
Ik verwacht dat het aantal flexibele arbeids-
contracten het komende jaar zelfs dramatisch 
zal gaan dalen. Oorzaak is voornamelijk de 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die voor 
het grootste deel per 1 januari 2020 in zal gaan 
De WAB moet het voor werkgevers aantrek-
kelijker maken om hun werknemers een vast 
contract te bieden. De WAB verandert de regel-
geving voor flexwerkers en oproepkrachten . 
Alle werknemers, ongeacht de lengte van hun 
dienstverband, krijgen recht op een transitie-
vergoeding. De WW-premie wordt afhankelijk 
van het type contract en er zal een aanpassing 
plaatsvinden in de ketenregeling. De maatre-
gelen uit de WAB die de grootste impact zullen 
hebben op de hoeveelheid flexibele contracten 
zijn de aanpassing van de WW-premie en het 
recht op een “vaste-uren-contract” van oproep-
krachten.

Aanpassing percentage WW premie
De huidige situatie
Momenteel betalen werkgevers een gedif-
ferentieerde WW-premie per sector. Als een 
sector relatief veel WW-ers heeft, geldt voor 

die sector een hogere sectorpremie. Omdat de 
sector de WW-lasten gezamenlijk opbrengt, is 
er geen prikkel voor de individuele werkgevers 
om de hoeveelheid WW-ers te beperken.

De WAB: premie naar type contract
Om dit probleem met de sector-premie op te 
lossen én werkgevers te motiveren werkne-
mers vaste contracten aan te bieden, geldt met 
de komst van de WAB alleen nog een laag en 
een hoog tarief. Het hoge tarief ligt vijf procent 
hoger dan het lage tarief. Het hoge tarief geldt 
voor iedereen die geen vast contract heeft 
(zoals flex-contracten, tijdelijke contracten en 
Nul-urencontracten, min/max) en het lage 
tarief voor mensen met een vast contract. De 
premiedifferentiatie vindt dus per werknemer 
plaats en niet langer per sector. De sector-
premie en de algemene Awf-premie komen 
te vervallen. 

Oproepcontracten 
In de praktijk bestaan er verschillende vormen 
van oproepovereenkomsten. Zo bestaan er 
nuluren-contracten, min/max contracten, 
voorovereenkomsten en oproepovereenkom-
sten met en zonder uitgestelde prestatieplicht.
In de WAB worden oproepcontracten gedefi-
nieerd als nuluren- en min/max- contracten 
waarbij pas arbeid wordt verricht nadat de 
werknemer daarvoor door de werkgever is 
opgeroepen. De WAB regelt voor flexwerkers 
en oproepkrachten dat zij op tijd (maximaal vier 
dagen voor aanvang van de arbeid) moeten 
worden opgeroepen en dat zij na een jaar recht 
hebben op een arbeidsovereenkomst voor het 
gemiddeld aantal gewerkte uren. 

Vaste arbeidsomvang
Vanaf 1 januari 2020 moet de werkgever de 

werknemer een aanbod doen in de dertiende 
maand voor een contact met een vaste arbeids-
omvang waarbij de loondoorbetalingsverplich-
ting niet is uitgesloten. De arbeidsduur in dit 
aanbod moet gebaseerd zijn op de gemiddelde 
arbeidsomvang van de voorgaande twaalf 
maanden. Voor oproepovereenkomsten die 
reeds langer bestaan dan 12 maanden moet 
dat voor 1 februari 2020. Daarnaast bepaalt de 
WAB dat medewerkers die eerder naar huis 
worden gestuurd, recht houdenwop uitbetaling 
van de volledig opgeroepen dag. De opzegter-
mijn van oproepkrachten gaat naar maximaal 
vier dagen. 

Ik ben benieuwd hoe het bedrijfsleven om zal 
gaan net deze nieuwe regelgeving. Wordt het 
oproepcontract verlengd en omgezet in een 
vaste uren contract in de dertiende maand 
van de dienstbetrekking of zal de ondernemer 
besluiten een nieuwe oproepkracht aan te 
trekken, waarmee hij weer een jaar vooruit 
kan. De tijd zal het leren.

De wet Arbeidsmarkt in 
Balans en flexibele arbeid

René Verbruggen, Daamen & van Sluis
www.daasluis.nl
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VERGADERINGEN 
EN RECEPTIES 
I N  L A N D E L I J K  G R O E N

GROENENDIJK 325 (VER-HITLAND) – 2911 BB  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL – TELEFOON 0180-323414 – INFO@LEEFGOED.NL

Op Leefgoed de Olifant vindt u vijf inspirerende 
vrijstaande locaties voor vergaderen, teambuilding, 
brainstormsessies, cursussen, bedrijfspresentaties 
enz.  
 
Rust, natuur en sfeer staan bij ons centraal.  
Park Hitland en de werkhaven van de getijrivier 
met zijn historische schepen zijn onze buren. 
 
De vrijstaande locaties gaan helemaal op in de landelijke  
omgeving en hebben alle voorzieningen als wifi, beamer en 
flip-over. De catering verzorgt Restaurant De Dames. 
 
Informeer wat we kunnen betekenen bij de organisatie van 
een workshop of teambuilingactiviteit. En de dag afsluiten 
met een gezellig borrel of diner? Ook dat kan. 
 
Parkeren is gratis op ons eigen terrein. 
 
 
Duurzaam 
Leefgoed de Olifant gebruikt waar 
mogelijk zelfgekweekte  
biologische groentes, fruit, kruiden 
en eetbare bloemen. De runderen 
voor vlees, melk en kaas worden bij 
ons geweid. 
 
Leefgoed de Olifant is een non-profitorga-
nisatie die het Leefgoed met  
ondermeer rijksmonument Steenoven de 
Olifant, publiekstoegankelijk en in stand wil 
houden. 

Vergaderingen 
& recepties
RESTAURANT DE DAMES

LEEFGOED.NL/VERGADEREN

 De Hut

 De Dames  De Kas

 De Beer
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