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Kerst vier je thuis...

Culinair genieten met de
producten van Rien Bezooijen

Hoop!
Een magazine over duurzaamheid. Dat was de bedoeling, zo luidde de opdracht.

Mijn vulpenpatroon was aanvankelijk gevuld met
scepsis in plaats van inkt. Zolang wij ons gevangen
weten in de wegwerpcultuur waarin wij van alles
(en van alles te veel) hebben, zetten een zonnepaneeltje, een warmtepomp en een laadpaaltje
natuurlijk geen zoden aan de dijk. Bovendien zette ik
mijn vraagtekens bij de oprechtheid van het merendeel van de scholieren die in 2019 deelnamen aan
de door Greta Thunberg geïnitieerde klimaatmars
die ik uitlegde als een lekker dagje vrij van school.
Maar door de gesprekken die ik voerde met Kees
van Steensel, Hugo Overakker, Ineke Jochims, Jasper
van Schijndel, Eline Kik en Carola Kalishoek en door
de lunchbijeenkomst van het ENC die ik bijwoonde,
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Er is nog gigantisch veel werk te verrichten, daarover is iedereen het
eens, maar één conclusie heb ik kunnen trekken: kritiek is een welkome
vriend, maar cynisme is een boze buurman die je het liefst negeert.

Corrector
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Wij wensen iedereen fijne feestdagen!

veranderde mijn wereldblik
met 180 graden. Ik leerde van
de circular challenge, de Donuteconomie, de Piramide van Maslow
en ik wist mij geen houding toen ik
keer op keer werd geconfronteerd met
termen als collectiviteit, saamhorigheid, convenanten, verbroedering,
voorbeeldfunctie, empathie, altruïsme, verantwoordelijkheid, compassie, gemeenschappelijkheid, ambitie, betrokkenheid.
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Duurzaamheid in de
verzekeringsbranche:
succes verzekerd!
“Duurzaamheid is zorgen voor je omgeving zonder de planeet aarde daarmee te belasten.” Zo
simpel luidt de definitie voor duurzaamheid volgens Kees van Steensel, directeur/eigenaar van het
Rotterdamse Van Steensel Assurantiën. ‘Mensen helpen is een vorm van duurzaamheid… en in de
kern doen wij in de verzekeringsbranche niet anders.’

Ook al is Kees van Steensel een Spartaman, toch is
hij de man van geen woorden maar daden. Het duurzaamheidsvraagstuk is zijns inziens te lang een stoffig
onderwerp geweest dat prima opvulling bleek voor
de bureaulades van menig politicus, opiniemaker,
ambtsdrager, wetenschapper en wereldverbeteraar.
Kees heeft een broertje dood aan “praten om het
praten”, een beproefd spelletje dat de ambtelijke molen
op ieder niveau al eeuwenlang draaiende houdt. Gelukkig zijn we anno 2021 allen doordrongen van de
ernst en urgentie van verduurzaming.
Nu is duurzaamheid als fenomeen zo allesomvattend,
zo groots, dat we ervoor moeten waken niet te verzanden in clichés en algemeenheden waarin de
goede bedoelingen de overhand hebben, maar
waarin de praktijk langs de kant staat te kijken hoe de
theorie met de eer strijkt. De praktijk is aan zet. Geen
woorden maar daden dus.
Om op een inzichtelijke manier tot de kern van het
verduurzamingsvraagstuk in de verzekeringssector te
komen, moeten we de diverse lagen als de schillen
van een vrucht afpellen.
Achtereenvolgens luiden de vragen: wat ís de
maatschappelijke rol van de verzekeringsbranche nu
precies, wat kan de verzekeringsbranche aan duurzaamheid concreet dóen, wat betekent duurzaamheid voor Van Steensel Assurantiën en tot slot wat
doet de mens Kees van Steensel met dit vraagstuk.
In het begin van het gesprek laat Kees weten dat alles
begint bij jezelf. Als individu. Het interview begint en
eindigt dan ook met Kees’ gloednieuwe notitieboekje
(mét een speciale pen en een vochtig doekje!) als
proeve van duurzaamheid in de praktijk.
Schil 1 - De Verzekeringsbranche
“Als we ons de samenleving voorstellen als motor,
dan is de verzekeringsbranche de smeerolie die de
motor draaiende houdt.”
Was getekend Kees van Steensel. Vrij van metaforen
betekent dit simpelweg dat de verzekeringsbranche
alles uit de kast zal trekken om uw leven, werk, bedrijf,
winkel, huis, inboedel, auto, vakantie niet langdurig te
laten lijden onder een geval van brandschade, diefstal,
inbraak of ander onvoorzien leed. De verzekeringsbranche zorgt voor continuïteit in de samenleving.
Daardoor kán de verzekeringsbranche haar ogen niet
langer sluiten voor de verduurzamingsnoodzaak.
Schil 2 – Duurzaamheid in de verzekeringsbranche

“Uiteindelijk is
verduurzaming van je bedrijf
gewoon leuk.”
- K E E S VA N S T E E N S E L
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Kees van Steensel, zelf een fervent wielrenner, zat al
vroeg in de kopgroep toen er al in 2008 vanuit de
maatschappij gedemarreerd werd. Waar had hij die
glazen bol gekocht?
‘In 2008 zat ik al in het branchebestuur van het volmachtsbedrijf. Toen kreeg ik duurzaamheid onder mijn
portefeuille.

Bij MVO Nederland bekeken we hoe we met verschillende branches formats konden ontwikkelen. Wat bleek? Andere branches, met name de
industriële, waren al veel verder dan de onze. Dertien jaar later weten we
als branche gelukkig wel beter.’
Om het belang van duurzaamheid in de verzekeringssector een impuls
te geven, richtte Kees van Steensel eerder dit jaar met zijn kompaan Kees
Dullemond het Instituut Verduurzaming Verzekeringsbranche (INSVER) op
dat onlangs naar buiten trad met een plan van aanpak dat 28 pagina’s telt.
‘INSVER moet een vliegwiel zijn voor de branche. Wij willen verzekeraars,
tussenpersonen en volmachtsbedrijven laten inzien wat je concreet kunt
doen aan verduurzaming. Ons plan van aanpak is laagdrempelig en heel
concreet. We moeten goed, daarmee bedoel ik verantwoord, gedrag van
de consument belonen.’
Schil 3 – Van Steensel Assurantiën
‘Duurzaamheid zit in ons DNA’, zegt Kees van Steensel, ‘dat begon al bij
mijn vader, de oprichter van dit bedrijf. Sowieso ben ik opgegroeid langs
de Rotte, dus letterlijk aan en in het water. Ik ben één met de natuur.
Met de oprichting van Van Steensel Assurantiën in 1963 was mijn vaders
principale doel “mensen helpen”. Dat heeft ie er echt ingeramd. Zorgzaamheid voor de medemens en bescherming van het kwetsbare heeft
alles te maken met duurzaamheid.’
Het zal geen verbazing schetsen dat Van Steensel Assurantiën deelnam
aan de onlangs door Willem Groenendijk (Rabobank) geïnitieerde circular
challenge:
‘Een schitterend initiatief! Al brainstormend met andere deelnemende
bedrijven kom je erachter wat je allemaal nog kunt doen aan verduurzaming. Concreet! Zo’n doorlichting van je bedrijf gaat aanzienlijk verder
dan de tip om je radiator aan het eind van de werkdag wat lager te zetten.’
De term milieubarometer valt. Kees draait het beeldscherm richting
schrijver dezes en zegt vol enthousiasme:
‘Iedere ondernemer die dit artikel leest raad ik de milieubarometer aan.
Met deze online tool wordt je hele bedrijf op duurzaamheid in kaart gebracht. Het woon-werkverkeer. Verkeer naar klantbezoek. Isolatie van
je pand. Je afvalstromen. Alles wordt periodiek geanalyseerd, geloof me
concreter wordt het niet. Uiteindelijk is verduurzaming van je bedrijf
gewoon leuk!’
Bij Van Steensel Assurantiën wordt elektrisch gereden, staan de zonnepanelen op het dak en wordt een milieubewuste keuze van een klant
beloond met het planten van een boom. Op de opmerking van de scepticus dat dat “allemaal geld kost” heeft Kees een pasklaar antwoord:
‘Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die aan duurzaamheid doen een hoger
rendement scoren.’
Schil 4 – De mens Kees van Steensel
Bewustwording op ieder vlak op ieder moment van de dag moet de
menselijke psyche prikkelen:
‘Neem nou dit notitieboekje. Je schrijft erin met een speciale pen. Als je
de notities niet langer nodig hebt, maak je er een. pdf’je van dat je opslaat
op je computer. Vervolgens maak je de pagina weer leeg met dit handige
vochtige doekje. Pagina leeg en dus opnieuw te gebruiken.’
Een beter milieu begint inderdaad bij de mens… succes verzekerd!
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Green Business Club
is de missing link
“Green Business Club (GBC) verbindt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om samen
Nederland te verduurzamen.” Googelt en gij zult vinden. Wie denkt een vrijblijvend gesprek aan
te gaan met de zoveelste duurzaamheidspraatclub komt bedrogen uit. Directeur Eline Kik en
programmamanager Carola Kalishoek pareren alle aanvallen van de advocaat van de duivel met
speels gemak en transformeren schrijver dezes tot luisterend oor.

Eline Kik is woonachtig en werkzaam in Amsterdam voor het ondersteunende platform Green Business Club Nederland. Carola Kalishoek
is sinds 2018 programmamanager van GBC Rotterdam Alexander. De
structuur van GBC is glashelder. Eline Kik:
‘Ik ben in Amsterdam begonnen in 2012 nadat ik mijn studie sociologie
had afgerond. Ik wilde tóen al iets doen om de wereld een beetje beter
te maken. Ik ben niet activistisch van aard, dus GBC paste perfect bij me.
GBC is een onafhankelijke non-profit organisatie waar het gaat om DOEN,
onze “leden”, de bedrijven dus, noemen wij daarom ook participanten.
GBC is een landelijke impact-organisatie en vanuit GBC NL ondersteunen
we de vijftien lokale clubs in het land die zich allemaal bezighouden met
duurzaamheidsvraagstukken over energie, mobiliteit, afvalverwerking,
water & groen en/of sociale projecten.’

“Niet lullen, maar aan de slag!”
- ELINE KIK

Verduurzaming voert vandaag de dag een ieders prioriteitenlijstje, maar
dat was tien jaar geleden bepaald niet zo. Had Eline in 2012 een glazen bol?
‘Nee zeker niet, maar ik zag al wel de noodzaak voor een organisatie
als GBC. In algemene zin gaat het in onze club om het uitwisselen van
kennis en het daadwerkelijk uitvoeren van goede ideeën. We zijn eigenlijk
de missing link tussen bedrijven, banken, verzekeraars en de overheden
op landelijk, provinciaal en vooral lokaal niveau. Maar daarover kan
Carola nog veel meer vertellen.’
De gedreven Carola neemt het stokje moeiteloos over. Om een duidelijker
beeld te krijgen van GBC Rotterdam Alexander somt zij enkele actuele
projecten op:
‘We hadden een challenge omtrent plastic zwerfafval dat wordt getransformeerd in een nieuw product. Met de firma Sodexo loopt een pilot met
Groen Collect die reststromen ophalen om deze op hun biohub hoogwaardig te verwerken. Deze pilot draagt bij aan o.a. het Better Tomorrow
Plan van Sodexo waarbij wordt ingezet op 50% vermindering van voedselverspilling. We hebben de projectgroep Energie waarin alle “energiereuzen” vertegenwoordigd zijn. Met de Routekaart Collectieve Aanpak
Energieneutraal Centrumgebied Rotterdam-Alexander brengen we per
bedrijf het nulpunt in kaart op tal van duurzaamheidspunten: van dááruit
wordt een gemeenschappelijk energievisie opgesteld.
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De projectgroep Mobiliteit neemt verschillende mobiliteitsvraagstukken onder de loep zoals de parkeerproblematiek, beperking van woon-werkverkeer, reductie van de CO2 uitstoot en een pilot om het gebruik van de e-bike te stimuleren. Bij twee gebouwen
van de Hogeschool Rotterdam brengen studenten
het bewegingsverkeer bij de expeditie ruimte in kaart.
Dus ouderwets turven ze: hoe vaak wordt wát door
wíe en wanneer aangeleverd. Zo gaat Coca-Cola hun
fabriek in Dongen verduurzamen in samenwerking
met “onze” Eneco en zo werkt de politie RotterdamAlexander samen met de Verkeersonderneming op
het gebied van mobiliteit. We zitten letterlijk bij elkaar
aan tafel om een collectieve aanpak te realiseren. Op
de website kan je bij het kopje Dashboard heel inzichtelijk de duurzaamheidsprestaties van onze GBC
zien.’
‘En neem dan meteen een kijkje bij het kopje Kennisbank’, sluit Eline aan, ‘daar worden echt alle projecten
per GBC bijgehouden op het gebied van duurzaamheid. Onze participanten betalen een jaarlijkse fee
en krijgen daar een karrevracht informatie aan data,
ideeën, tips en adviezen voor terug. De participanten
kunnen daadwerkelijk meedoen met projecten.’
Al is GBC primair geen netwerkclub, zo herhalen Eline
en Carola meermaals, toch bepaalt de omvang en
de “zwaarte” van het netwerk per regio het succes
van GBC. Het contact met de drie gemeentelijke beleidsafdelingen Economische Zaken, Duurzaamheid
en Circulair wordt omschreven als cruciaal, direct en
hecht. GBC wordt serieus genomen, omdat naast de
grote bedrijven ook het MKB-participant zijn. Werkt
dat juist niet stroperig? Time is an enemy zong Bob
Dylan al eens. Hoe houden Eline en Carola het vol om
het dode “duurzaamheidspaard” over alle technische
en financiële hordes heen te krijgen?
‘Verduurzaming is natuurlijk géén dood paard, hoe kóm
je daarbij, bovendien: we zijn geen praatclub! We weten
dat er scepsis heerst onder een deel van de bevolking en we weten dat er we er nog lang niet zijn, maar
wij zijn hoopvol en gedreven. Er is geen weg terug…’,
aldus Eline, waarop Carola aanvult ‘…en niets doen
is geen optie. Op verjaardagen werd ik vroeger met
opgetrokken wenkbrauwen aangesproken over GBC.

Eline Kik en Carola Kalishoek

Dan zei ik bijvoorbeeld dat je beter in gezamenlijkheid
een heel zakendistrict kunt verduurzamen dan alleen
het bedrijf van die ene goedwillende ondernemer.
Tegenwoordig vragen mijn vrienden op dezelfde verjaardagsfeestjes naar de vorderingen in het zakendistrict. Dus het leeft echt bij mensen… het spreekt
aan.’ GBC is geen luis in de pels, maar wil juist de
verbindende factor zijn tussen bedrijven, overheden,
verzekeraars en banken. Alles begint, valt of staat
met de persoonlijke betrokkenheid. Zo draagt Carola
Kalishoek privé haar steen bij door met inductie te
koken, door zonnepanelen op het garage-dak en
door de aanstaande aanschaf van een warmtepomp.
Bovendien weten haar kinderen inmiddels hoe moeders
reageert op zwerfafval.

Ze maakt korte metten met achteloos gedrag. Op haar beurt haalt Eline
Kik het merendeel van haar kleding bij vintage winkels, bedenkt ze zich
twee keer óf die broodrooster wel vervangen moet worden voor een
hipper model en ondernam zij de reis van Amsterdam naar Rotterdam
vandaag met het OV. Circulair denken en verduurzaming zijn geen
containerbegrippen voor Eline en Carola. Zij maken letterlijk en figuurlijk
werk van het creëren van een betere wereld onder het motto: een beter
milieu begint bij jezelf.

“Niets doen is geen optie.”
- CAROL A KALISHOEK
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Lomans: werken aan en in
een duurzame omgeving

Er ging een jarenlange periode van filosoferen,
berekenen en analyseren vooraf aan de uiteindelijke
totstandkoming van het prachtige kantoorpand dat in
december 2020 werd opgeleverd. Over ieder detail is
nagedacht, zo zal later blijken tijdens een boeiende
rondleiding door het pand. Maar allereerst… wat dóet
Lomans eigenlijk precies? Vestigingsmanager Hugo
Overakker legt uit:

Op zoek naar duurzaamheid in de praktijk? Zoek niet verder, maar bezoek het gloednieuwe kantoorpand van Lomans Capelle B.V. aan de Barckalaan 10 in Capelle aan den IJssel. Duurzaamheid
is er de normaalste zaak van de wereld. Als een bureautafel, een kop koffie of brood op de plank.

‘Lomans is van oorsprong een Amersfoorts bedrijf,
opgericht in 1918. Het was toen nog een winkel. Anno
2021 kent Lomans twee vestigingen en noemen wij
onszelf totaalinstallateur. Onze activiteiten leunen op
vier pijlers: Elektrotechniek, Werktuigkunde, Smart
Buildings en Safety & Security. Op ieder onderdeel
speelt duurzaamheid een zeer prominente rol.’
Los van de wettelijke verplichtingen die de overheid
voorschrijft, kan duurzaamheid pas een rol spelen als
alles en iedereen doordrongen is van de nut en noodzaak ervan. Dat is stap één: de filosofie van de wil. Stap
twee is de uitwerking ervan. Aan de tekentafel. Lomans
installeert nieuwe en renoveert al bestaande kantoorpanden, gemeentegebouwen, scholen, distributiecentra, et cetera. Hugo Overakker:
‘Voordat een eerste streep op papier staat overleggen
we met een opdrachtgever op welke onderdelen verduurzamingsverbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Dit geldt voor nieuwe maar ook voor te renoveren panden. Denk aan materiaalkeuze, isolatie,
water en licht, sanitair, zonnepanelen, gas of elektriciteit, vermindering van de CO2-uitstoot, noem maar op.
We berekenen desgewenst voor een klant op welke
termijn een bepaalde investering terugverdiend zal
worden. Loop maar eens mee.’
Op het moment dat we een rondje door het kantoorpand willen maken, breekt de felle zon door de ruime
ramen van de ontvangstruimte waarin het gesprek
plaatsvindt. Zonder één druk op de knop gaat de
zonwering buiten omlaag waaraan de ledverlichting
binnen zich automatisch aanpast. Hugo Overakker
lacht: ‘Dit is nu Smart Building. Wij hoeven niets te
doen. De temperatuur en de CO2 waarde binnen
worden automatisch aangestuurd door tal van sensoren die reageren op onder meer weersomstandigheden buiten. Met een QR-code bij de entree van
iedere kantoorruimte wordt je app op je smartphone
geopend waarmee je ook nog eens je persoonlijke
voorkeuren kunt instellen. Bovendien zal je zien dat
alle kantoorruimtes zijn voorzien van flatscreens
waardoor alle medewerkers altijd en overal zoom- of
teammeetings kunnen houden om onnodige reiskilometers tot een minimum te beperken.’

Hugo Overakker
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De technologie staat bij Lomans in dienst van de
duurzaamheid. Zo kan het dus ook. De rondleiding die
volgt is alleszeggend. Lomans heeft overduidelijk werk
gemaakt van duurzaamheid. Op ieder niveau. Ik staar
naar knappe koppen die op hun beurt naar 3D-bouwtekeningen op hun beeldschermen staren. Iedere millimeter van een pand wordt in beeld gebracht.

Verspilling heet de vijand, besparing heet de bondgenoot in de strijd tegen
de klimaatverandering. Op de centrale gangen staan bakken waarin het
gebruikelijke kantoorafval gescheiden wordt opgevangen, bij hoge vergadertafels staan diverse bureaufietsen, er is op de begane grond een
heuse fitnessruimte aanwezig, op het buitenterrein staan e-bikes en op
de parkeerplaats staan meerdere laadpalen waaronder een snellaadpaal
voor spoedgevallen van de monteurs van Lomans.
‘Niet over alles is nagedacht beste Hugo’, zeg ik triomfantelijk als ik
wijs naar een behoorlijke plas water op een afgebakend drassig veldje
midden op het parkeerterrein.

“Bij Lomans staat de technologie in
dienst van de duurzaamheid.”
- HUGO OVERAKKER

‘Hahaha nee zelfs die plas water heeft een reden…’, antwoordt Hugo met
een trotse van-oor-tot-oor glimlach, ‘…wel eens gehoord van een wadi?
Wadi staat voor Water Afvoer Drainage Infiltratie. Om te voorkomen dat
de rioleringen vollopen na hoosbuien zoals die van vandaag vangen we
overtollig hemelwater op in deze wadi die een zuiverende werking heeft
op de bodem eronder. Slim toch?’
De wadi bleek zo vruchtbaar dat er de voorgaande maanden spontaan
pompoenen tot bloei bleken te komen – dezelfde pompoenen hebben nu
een decoratieve functie en zijn qua kleur, omvang en materie in perfecte
harmonie met de houten buitenwanden die om en om worden afgewisseld
met panelen waarop klimop planten hun werk doen.
Hugo Overakker is zeer terecht apentrots op dit toekomstbestendige
pand dat met circulair beton tot stand kwam. Alle slimme constructienoviteiten en bouwbijzonderheden dragen stuk voor stuk concreet bij
aan een beter leef- en werkmilieu. Geen Willie Wortelachtige Spielerei. In
de entreehal laat Hugo een ingelijst certificaat zien:
‘Dit komt van De Groene Jongens, een Utrechts duurzaamheidsadviesbureau. Zij hebben ons vóór en tijdens de bouw van dit pand veel adviezen gegeven, want wij hebben de wijsheid natuurlijk ook niet in pacht.
Kijk maar. Op het gebied van Energie, Milieu en Gezondheid scoren we
een 8, op Gebruikskwaliteit een 8,6 en op Toekomstwaarde zelfs een 9,2.’
We zijn er bijna, totdat mijn oog valt op een doos van de Cliniclowns.
Lomans laat niets aan het toeval over, achter ieder aspect schuilt een
gedachte, en dat moet dus ook voor deze doos gelden:
‘Goed gezien, dat zit als volgt: ieder team van Lomans is verplicht minimaal één dag per jaar mee te draaien met een non-profit organisatie.
Denk aan de voedselbank, een zorginstelling of dus een organisatie als
Cliniclowns. Duurzaamheid betekent ook je betrokkenheid tonen en je
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Zo simpel is het.’
Was duurzaamheid maar voor iedereen zo vanzelfsprekend als Hugo
Overakker het deze onstuimige herfstochtend schetste. De verduurzamingsfilosofie van Lomans is een toonbeeld van innovatie, durf en
voortschrijdend inzicht en komt tot uiting in het indrukwekkende
kantoorpand waar gewerkt wordt áán en ín een duurzame omgeving.

B U S I N E S S M AGA Z I N E
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Rotterdam gaat voor groen

Rotterdam kiest voor
een duurzame stad
Een van de collegedoelstellingen is om Rotterdam tot een
duurzame stad te maken. Enerzijds richt ze zich daarbij op
bewoners en maatschappelijke instellingen en anderzijds
op haar eigen handelen. Dit artikel geeft zeker geen een
uitputtend overzicht van alle activiteiten, daarvoor is de website
www.duurzaam010.nl een goede bron.

Bewoners worden vooral gestimuleerd in duurzaam handelen. Daarvoor
zijn diverse programma’s afhankelijk van het type duurzaamheid. Naast
waterberging, woningisolatie, vergroening van eigen tuin en omgeving,
afval scheiden zijn er een aantal pilots gericht op gasloos wonen. Een
van de pilots is gelegen in Het Lage Land Prinsenland.
Hier werken gemeente Rotterdam, Woonstad en andere partijen samen
met bewoners aan een duurzame, gezonde, betaalbare en aantrekkelijke
woonwijk waar bewoners van jong tot oud kunnen wonen. De thema’s
waar we ons mee bezig houden zijn: energie, aanpassen aan een
veranderend klimaat, langer thuis wonen, vervoer en digitalisering.
U kunt meer hierover lezen op: www.rotterdam.nl/toekomstwijken.
Een belangrijk moment voor Rotterdam om duurzaam in de publieke
ruimte vorm te geven is is het vaststellen van de Omgevingsvisie met
daarbij horende Milieueffectrapportage. Daarin worden integraal de
randvoorwaarden neergelegd als het gaat om bouwen, inrichten van de
buitenruimte, mobiliteit, vergroening en ook economische activiteiten,
denk aan de haven en daarbij horende industrieel complex. Overleg
met het bedrijfsleven hoort daar uiteraard bij.

Grofweg het gebied gelegen tussen de A16, Hoofdweg,
Capelseweg en de A 20. Hier ligt al het tweede
kantorengebied van Rotterdam. Gaan we zo verder?
Verwacht wordt een stevig woningbouwprogramma
mede omdat dit gebied beschikt over hoogwaardige
ov-verbindingen en een goede aansluiting op de A20.
Maar laten we de ruimte om te ondernemen niet
vergeten. Rotterdam is zich dat terdege bewust. Een
transparant publiek debat over die Onwikkelvisie is
een voorwaarde voor succes.
Naast deze plannen is Rotterdam gestart met het
vergroenen van het Prins Alexanderplein. Het
centrum waar werknemers, reizigers en winkelend
publiek elkaar ontmoeten. Althans, dat was ooit de
bedoeling. Dit Stadsproject, er zijn er 7 in totaal, komt
tot stand via cofinanciering. Een samenwerking van
gemeente en bedrijven. We zijn benieuwd naar de
plannen mede in samenhang met de Ontwikkelvisie.
Ook hier spelen eisen van duurzaamheid een grote
rol. We kunnen nog wel even doorgaan. Wat denkt u
van het Rivium in Capelle? De Oeververbinding en het
traject tussen het hart van Zuid, Feyenoord, Kralingse
Zoom en Alexandrium, ook wel van A tot Z? Het
begrip duurzaam kent vele gezichten en spanningen.
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Dit college wil 20 hectare extra groen in de stad realiseren. Omdat maar 40 procent van de stadsgrond in
eigendom van de gemeente is, wordt de samenwerking met onder andere bedrijven en ondernemers
gezocht. Op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en in
winkelgebieden is nog veel groene winst te behalen.
Groen maakt een werklocatie niet alleen aantrekkelijker, maar kan ook bijvoorbeeld hitte of wateroverlast verminderen. Daarom wil de gemeente onderzoeken of ‘verticaal groen’ dezelfde positieve effecten
geeft. Bij verticaal groen kun je denken aan heggen of
klimplanten.

Twee jaar onderhoud
Het gaat hier om grondgebonden groen. Dat wil zeggen dat het groen niet
in plantenbakken groeit, maar rechtstreeks in de grond. Op die manier
draagt het bij aan de opvang van regenwater en is het minder kwetsbaar
voor droogte in de zomer. De gemeente betaalt de aanleg en de eerste
twee jaar onderhoud, daarna moet je het zelf bijhouden. Bij de aanleg
en plantkeuze is een minimum aan onderhoud ons streven, bijvoorbeeld
maximaal twee keer per jaar snoeien.

Prettige Feestdagen!

Rotterdam staat voor een enorme uitdaging om 50.000 woningen te
realiseren, dat is neergelegd in de Woondeal die tussen gemeenten in
Zuid Holland Zuid en West met de minister is gesloten. De gemeenten
gaan aan de slag en de minister betaalt de ontwikkelkosten voor de
grond. Duidelijk is dat Rotterdam fors gaat verdichten, wat weer haaks
kan staan op duurzaam. De kunst is nu om het een en ander met elkaar
in harmonie te brengen. Bij het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties
en gebouwen zullen dus eisen van duurzaamheid worden gesteld met
name op grond van de Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in
werking treedt. Deze wet voorziet erin om alle aspecten die verbonden
zijn aan het gebruik van de (publieke) ruimte bijeen te brengen. Maar
ook om het vergunningenstelsel verregaand te vereenvoudigen. Er lag
al de Crisis-en herstelwet, die wordt in de Omgevingswet opgenomen.
Er liggen veel ambities ter tafel gesteund door het maatschappelijk
debat. De gemeente zal daarbij het hare moeten bijdragen, maar dat
zal niet meevallen. Bewoners die hun wijk zien verdichten zijn niet blij,
bedrijven zoeken ook ruimte maar zoeken ook naar een nieuw model
voor bedrijfsvoering mede door Covid 19 maar de trend was er toch al.
Hoe gaan we daar als gemeente mee om? Eind dit jaar worden de
contouren bekend van het Ontwikkelplan Alexander Knoop.

Vind jij groen en duurzaam ondernemen belangrijk?
De gemeente Rotterdam ook! Daarom zoekt de gemeenteondernemers die hun hek of gevel groen willen maken. Bij wijze van proef betaalt de gemeente
bij vijf ondernemers de aanleg en het onderhoud.

Gemeente Rotterdam
verloot 5 groene gevels

Meedoen?

Meedoen met deze proef? Mail vóór 17 december een foto van de locatie en je contactgegevens naar Judith Marcellis van
de gemeente Rotterdam via jhg.marcellis@rotterdam.nl. Als je je bedrijfspand huurt, is het van belang dat je schriftelijke
toestemming hebt van de eigenaar.
Ron Davids
Gebiedscommissie Rotterdam – Prins Alexander
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Schuldenstop voor ondernemers
Ondernemen betekent uitdagingen aangaan, al helemaal tijdens
corona. Ondanks alle inzet kan het gebeuren dat je financieel je hoofd
niet meer boven water kunt houden. Stapelen de rekeningen zich op
en ben je het overzicht kwijt? Of dreig je in de schulden te komen en
wil je meer informatie over hoe je dit aanpakt? Het Regionaal Bureau
Zelfstandigen (RBZ) is er ook om jou te helpen.
Als ondernemer weet je als geen ander dat ondernemen risico’s met
zich meebrengt. Ondanks alle energie en doorzettingsvermogen kunnen
zaken toch anders lopen dan gepland. Dit moet niet ten koste gaan van
alles, het is daarom geen schande om hulp te vragen. Wanneer er financiële problemen zijn sta je er als ondernemer niet alleen voor.
Bij het RBZ kun je terecht voor Schulddienstverlening voor ondernemers.
Zij gaan met jou aan de slag om een oplossing te vinden voor jouw
schuldenprobleem. Maak dus gerust een afspraak voor een persoonlijk
gesprek met een van de medewerkers. Ben je korter dan 6 maanden geleden gestopt met jouw bedrijf? Ook dan kun je bij RBZ terecht.
Kijk voor informatie op www.rotterdam.nl/rbz, of bel 14010 voor het
maken van een afspraak met een van de hulpverleners van het RBZ.

Investeren in een schonere
toekomst
Voor ondernemers is het wettelijk verplicht,
maar ook zinvol om goed te kijken naar de
mogelijkheden voor energiebesparing. Hier zijn
vaak investeringen voor nodig die in een aantal
jaren kunnen worden terugverdiend. Een win-win
situatie.
Rotterdam zet in op energiebesparing bij particulieren,
maar ook voor ondernemers kunnen de maatregelen
interessant zijn. Bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, het aanleggen van een groen dak of het
isoleren van uw pand. In sommige gevallen is er subsidie beschikbaar. De gemeente Rotterdam ondersteunt
kleine en middelgrote bedrijven en instellingen om
te verduurzamen en energie te besparen. Dit doet
we door het geven van informatie over bijvoorbeeld
circulair ondernemen en inspirerende voorbeelden te
delen.
Op www.ondernemen010.nl is informatie over duurzaam en circulair ondernemen gebundeld. Klik op
het kopje ‘regelen’ voor links naar de informatie over
wetgeving en beschikbare subsidies.

Ondernemen010 wijst je de weg
Waar vind je als ondernemer relevante netwerken? Hoe pakken
jouw collega’s het aan? En hoe regel je zaken met de gemeente
en andere overheden? Ondernemers in Rotterdam vinden hun
weg makkelijk op ondernemen010. Ondernemen010 is een
initiatief van de gemeente Rotterdam. De gemeente wil ondernemers in de stad gerichter en beter ondersteunen.
Met Ondernemen010.nl biedt de gemeente Rotterdam een website die ondernemers de weg wijst in economisch Rotterdam.
Daarnaast biedt Ondernemen010 een kijkje in de keuken van
andere ondernemers via de nieuwsbrief én het allerlaatste
nieuws via social media.
> Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op
www.ondernemen010.nl/nieuwsbrief.
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Van Herk: bewustwording
in de Makelaardij

“Zonder duurzaamheid
geen ondernemerschap.”
- J A S P E R VA N S C H I J N D E L

‘In 2030 volledig klimaatneutraal. Dat is het doel van Van Herk Makelaardij.’ Deze twaalf woorden
rolden uit de mond van Jasper van Schijndel, vastgoedadviseur BOG van Van Herk. Zijn blik stond
op scherp: het was een mix van vastbeslotenheid (“bij Van Herk spreken we die ambitie inderdaad
hardop uit”) en van vanzelfsprekendheid (“heb je wel eens op de Veluwe gefietst?...”). De twaalf
woorden vormden de prelude van een boeiend gesprek waarin Jasper zichzelf omschreef als open
boek, en een open boek verdient een open artikel.

‘Wij zijn nu zo’n paar jaar bezig met onze duurzaamheidsagenda. Dat
begon op een goede dag toen de directeur binnenliep en van het een op
het ander moment zei: “Vanaf vandaag gaan we papierloos werken.” Dat
was het begin van iets moois.’
Overtuiging begint altijd bij bewustwording. You can’t start a fire without
a spark, om maar te citeren uit de wereldhit van Bruce Springsteen, met
het papierzuinige werken als de vonk en klimaatneutraliteit als het vuur.
En Jasper van Schijndel schiet meteen met scherp:
‘Onze doelstellingen zijn in vijf punten glashelder geformuleerd op onze
website: voornamelijk vervoer met de fiets of met de elektrische auto,
vervolgens papierzuinig werken, alle twaalf Van Herkvestigingen energieneutraal maken, kiezen voor groene stroom en actiepunt vijf is onze investering in windenergie. Dat noemen wij dus verantwoordelijkheid nemen.’

‘‘Overtuiging begint altijd
bij bewustwording.’’
Het klinkt, met alle respect voor de ongetwijfeld goede bedoelingen, toch
wat als een gratis kaartje voor de duurzaamheidstrein. De advocaat van
de duivel wordt echter meteen van repliek gediend, want Jasper heeft
mijn fronsende wenkbrauwen op waarde ingeschat:
‘Ik zie je kijken, maar dit is verre van vrijblijvend! Ieder jaar worden onze
doelstellingen getoetst door de Climate Neutral Group (CNG). Dat is een
onafhankelijke waarnemer De CO2-doelstellingen die we nog niet kunnen
halen, compenseren wij door te investeren in allerlei klimaatprojecten.
Dat heeft ons het keurmerk “Klimaatneutraal” opgeleverd en daar zijn wij
bijzonder trots op.’
Duurzaamheidsbeleid is voor Van Herk Makelaardij overduidelijk serious
business. En er is werk aan de winkel want in 2023 is van overheidswege
voorgeschreven dat alle kantoorpanden het C-label zullen moeten hebben.
‘Voorbeeld. Veel kantoorpanden rondom het Hoofdweggebied stammen
uit de jaren negentig. Het vergt nogal wat om al die panden het C-label
te laten krijgen. Als ons een kantoorpand wordt aangeboden, maak ik
dan ook als eerste standaard een inventarisatie… hoeveel airco’s hangen
er, hoeveel glas zit er in de gevel, hoe geïsoleerd zijn de ramen, het dak,
enzovoorts.

14

B U S I N E S S M AGA Z I N E

Vervolgens schakelen we een bureau in dat het huidige
energielabel bepaalt en wat het gaat kosten om het
pand naar energielabel-C te krijgen. Soms is de nieuwe
waardebepaling teleurstellend nieuws voor een pandeigenaar, maar dat is de moderne tijd…‘
Anno 2021 is de waarde van een pand meer dan een
“koude” combinatie van het aantal vierkante meters
en de topografische ligging. De overheid stelt strenge
eisen en Van Herk Makelaardij onderschrijft dit streven
ten volle. Toch mag de duurzaamheidsagenda geen papieren tijger worden. Het móet simpel, inzichtelijk, vatbaar en concreet blijven. De maatschappelijke mentaliteitsverandering kan de overheid of een directeur van
een makelaardijbedrijf niet alléén bewerkstelligen. Het
moet vanuit de mens zelf komen en het begint altijd in
het kleine, vaak veel dichterbij dan je zelf denkt:
‘De wettelijke verplichting is een prettige en noodzakelijke stok achter de deur. Maar mensen denk na… er
is gewoon géén reden, niet één, om het níet te doen’,
klinkt het gepassioneerd als Jasper van Schijndel
gevraagd wordt naar zijn persoonlijke drijfveren, ‘heb
je wel eens op de Veluwe gefietst...?’, hier valt een
stilte, een slok van zijn kopje thee, een droge kuch
en twee waterige ogen die mij weemoedig maar ook
strijdlustig aankijken, ‘…we zijn de aarde gewoon
aan het verkloten, schrijf dat maar op ja, je zíet het
gewoon gebeuren… zo erger ik mij ook kapot als een
automobilist zomaar afval uit zijn raampje gooit…
die achteloosheid… kijk eens, door dat papierzuinige
werken van ons voel ik mij, werkelijk waar, steeds een
beetje schuldig als ik een printje maak… soms ontkom
je er niet aan, er moeten immers huurcontracten en
koopovereenkomsten worden opgesteld, maar zomaar klakkeloos printen is er niet meer bij…’
De moderne mens dient zijn of haar morele verantwoordelijkheid te nemen, we zijn het de volgende
generaties verplicht. En als de noodzaak dan eenmaal
erkend is, moet de mens zich bij alle handelingen,
zowel privé als zakelijk, de volgende twee vragen
stellen: “moet dit wel” en/of “kan dit wel”. Steeds weer.
‘Vorig jaar hebben we nog een training gehad met
al onze medewerkers waarbij we allerlei energiebesparende ideeën uitwisselden.

Jasper van Schijndel

We kregen tal van casussen voorgeworpen – wat gaat
pand X kosten met zonnepanelen, warmtewisselaars
of noem maar op. Heel inspirerend en leerzaam. Het
vak wordt steeds technischer. Gelukkig ben ik zowel
commercieel en technisch onderlegd dus ik vind die
ontwikkeling op ieder aspect prachtig.’
Jasper van Schijndel denkt, leeft, ademt het duurzaamheidsprincipe op zowel zakelijk als persoonlijk vlak.
Zonder die persoonlijke gedrevenheid (“ik vervang
liever een knoopje van mijn overhemd dan het hele
overhemd!”) zou hij de verduurzamings-agenda

van Van Herk Makelaardij nooit kunnen onderschrijven, laat staan
uitvoeren.
‘Zonder duurzaamheid geen ondernemerschap’, laat hij en passant weten.
Het past perfect in de huidige tijdgeest. Vriend en vijand zijn inmiddels
doordrongen van de noodzaak en van de urgentie van duurzaamheid.
Vandaag de dag is ondernemerschap beduidend meer dan een koude
vertaling van de bedrijfsresultaten in de jaarrekeningen. Verantwoord ondernemerschap luistert naar de klok die iedere seconde een
waarschuwende tik laat weerklinken… actie is geboden en wel meteen.
Iedere overtuiging begint bij bewustwording – we zijn allemaal aan zet.
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Duurzaamheid is zorgzaamheid

Aan het woord is Ineke Jochims, de vrouw die leiding
geeft aan de Stichting Zwerfkatten Rijnmond die zij
achttien jaar geleden met haar levenspartner Ben
Degenkamp oprichtte. In 2003 was duurzaamheid
bij lange na niet zo’n heet onderwerp als dat het
anno 2021 is. Het is echter een thema van alle tijden,
omdat het alles te maken heeft met leefbaarheid en
leefbaarheid valt of staat op haar beurt met zorgzaamheid. Was Ineke in 2003 haar tijd vooruit?

‘Welk doel onze Stichting Zwerfkatten Rijnmond dient? Wat denk je van de volksgezondheid? Met
ons werk ontlasten we de omgeving en geven wij de kat een waardig bestaan. Voor ons staan
alle zwerfkatten gelijk… die schattige kitten hier die later vanmiddag als huiskat herplaatst wordt,
maar ook die schuwe kat daar in dat donkere hoekje heeft recht op een volwaardig leven.’

‘Volgens Ben ben ik van nature een zorgzaam mens.
Ik heb respect voor de zwerfkatten. Voor álle zwerfkatten.’
Ineke zoekt haar woorden zorgvuldig uit. Ze spreekt
even kalm als de leefomgeving die de Stichting de
opgevangen zwerfkatten tijdelijk biedt. Ineke klinkt
resoluut en ernstig. Het goede werk van de Stichting
gáát ergens over en het laat om die reden weinig
ruimte voor nuancering of relativering. Cijfers liegen
immers nooit:
‘Per jaar vangen we zo’n 1400 à 1500 zwerfkatten
in de regio. We hebben een heel fijnmazig netwerk
om meldingen zo snel mogelijk te verwerken. Denk
daarbij aan woonwijken, fabriekshallen, industrieterreinen en weilanden. Alle katten worden bij ons
ontwormd, ontvlooid, gevaccineerd, op ziektes gecontroleerd en vervolgens gecastreerd of gesteriliseerd. Ook worden de katten gecontroleerd op
oormijt die veel jeuk en zelfs geluidshinder oplevert.
Verdwaalde on-chipte katten worden bij Amivedi
geregistreerd. Als niemand zich binnen 14 dagen
meldt, nemen wij de kat in behandeling. Iedere
zwerfkat wordt vanzelfsprekend geoormerkt. Na een
dag of vijf worden de volwassen katten teruggeplaatst in hun vertrouwde omgeving, omdat volwassen zwerfkatten niet meer te socialiseren zijn.
Dat zijn er op jaarbasis zo’n 800. Verder worden er
jaarlijks zo’n 200 tamme katten herplaatst. Om de
400 jonge kittens te socialiseren worden zij ondergebracht in een van de 25 gastgezinnen. Daarna komen
ze nog een keertje bij ons terug om ze onder te
brengen in een huishouden dat past bij de kitten. Ook
dat houden we nauwgezet bij. Betreft het een huishouden met of zonder kinderen? Is het een ouder
echtpaar? Is er wel of geen tuin aanwezig, noem maar
op. De afstemming van het huishouden met de kitten
luistert natuurlijk nauw.’

Ineke Jochims

16

B U S I N E S S M AGA Z I N E

Duurzaamheid is een kwestie van simpelweg dóen.
Ineke en Ben zijn met de vaste vier coördinatoren,
80 vrijwilligers waaronder 25 gastgezinnen, dan ook
betrokken maar pragmatisch ingesteld. Nuchterheid
is troef, dus geen babyshowers bij pasgeboren kittens,
noch sentimentele uitvaartplechtigheden bij de zwerfkatten die het leven moeten laten. Sinds 2003 heeft de
Stichting zo’n 27.000 zwerfkatten opgevangen. Stuk
voor stuk hebben ze mogen rekenen op de zorg in
de meest complete zin. De rondleiding die volgt is
alleszeggend. Ineke Jochims:

‘Je wilt niet weten hoeveel uur Ben aan de tekentafel heeft gezeten om
tot deze indeling van het pand te komen. Zowat iedere centimeter wordt
benut.’
En het klopt. In de entreehal staan de schappen tot aan het plafond vol
met opvangkooien, kattenbakken, kattenmanden, kattenvervoersboxen,
benches, krabpalen en voederbakjes in alle soorten, kleuren en maten.
Op twee afgesloten afdelingen zijn quarantainekamers en hokken ingericht waarin de zwerfkatten tijdelijk verblijven. Als er plek is worden
katten met een infectie of diarree op de bovenverdieping in quarantaine
geplaatst alwaar zich ook een heuse operatiekamer bevindt. De schuwe
katten worden gerespecteerd door het dimmen van het kunstlicht, de
levendige kittens doen niet onder voor de meest attractieve dieren van
Diergaarde Blijdorp. Tal van emoties strijden om voorrang. Het werk van
de Stichting Zwerfkatten is even vertederend, stoer als broodnodig.
Hoe houden Ineke en Ben in financiële zin het hoofd boven water?
‘Het is een grote verantwoordelijkheid die we dragen. Het is heel dubbel –
enerzijds zal het voor iedereen duidelijk zijn dat wij voor de maatschappij
kostenbesparend werken, anderzijds is het ieder jaar weer spannend
of we financieel rondkomen. We worden ondersteund door de Dierenbescherming en door de gemeente Rotterdam, maar we zijn ook afhankelijk van sponsoren en donateurs. Dat is de realiteit.’

“Integriteit is het goede doen,
zelfs als niemand kijkt.”
- C . W. L E W I S

Het is de andere kant van de duurzaamheidsmedaille. Verduurzaming
gaat verder dan de grijpbare thema’s als elektrisch rijden en zonnepanelen op het dak of de verder-van-mijn-huis discussies over de smeltende ijskap, hoe urgent die onderwerpen ook zijn. Zonder de menselijke
maat en het gevoel van wederzijdse zorgzaamheid is duurzaamheid een
loos begrip dat met graagte de agenda van een gemiddelde beleidsbepaler vult.
‘We hebben een project gehad met onze kittens in een verzorgtehuis voor
mensen die aan dementie lijden. De resultaten waren verbluffend – een
kat, zoals ieder huisdier in algemene zin, heeft een hele positieve werking
op de psyché van een mens. Het is echt een verrijking. Je zou de gezichten
moeten zien van de mensen die hier met een kat de deur uitgaan. Zoiets
geeft echt voldoening.’
Ik sta buiten, diep onder de indruk (zelfs ontroerd, maar een beetje
Rotterdammer laat natuurlijk niets merken) door het geweldige werk dat
aan de Anthonetta Kuijlstraat 81 in Rotterdam-Prinsenland verricht wordt.
Gewoon dóen, oprechtheid en bescheidenheid. Het zijn juist de drie kenmerken die de moderne samenleving in mijn beleving tekortkomt. De
Stichting Zwerfkatten Rijnmond geeft in de meest letterlijke zin inhoud
aan de prachtige uitspraak van de Britse schrijver C.S. Lewis:
“Integriteit is het goede doen, zelfs als niemand kijkt.”
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Circulair ondernemen begint
bij gedragsverandering
Een ENC lunchbijeenkomst over duurzaamheid. Er zal veel koffie, thee en water nodig zijn, want
droger kan haast niet. Althans, zo zou je op het eerste gezicht zeggen. Maar niets blijkt minder
waar als spreekstalmeester Kees Kuijlman op woensdagmiddag 24 november in vergaderzaal
Barbizonsalon II van het NH Hotel in Capelle aan den IJssel het bal opent met een prikkelende vraagstelling voor de deelnemende ondernemers: wat heb jij tot nu toe gedaan aan duurzaamheid?

De antwoorden (meer elektrisch rijden, zonnepaneeltjes, papierverbruik
terugbrengen, kritischer kijken naar het woonwerk verkeer en de duurzaamheidskaart durven uitspelen bij klanten) kunnen rekenen op
instemmend geknik van de twee vertegenwoordigers van de gemeente
Capelle, George Derksen en Sofie Schrover.
Eerstgenoemde neemt het woord en maakt het meteen persoonlijk. Dat
is broodnodig, want zonder die persoonlijke meetlat verdwijnt het duurzaamheidsvraagstuk in de bureaulade en dat is nu precies het punt waar
Kees Kuijlman op hamert:
máák het persoonlijk door jezelf af te vragen: wie ben ik, wat kan ik doen,
waar sta ik in de wereld en, vooral, wat kan ik betekenen voor die wereld.
En voor je het weet staar je naar een foto van de rug van een jochie van
acht jaar. Hij draagt een rugtas en staart naar een bosrijk gebied. George
Derksen:
‘Dit ben ik als ventje van acht. Jullie zien wellicht de verwondering. Welnu,
dat ben ik nog steeds. Ik heb intussen allerlei opleidingen gevolgd, ben
in het bedrijfsleven werkzaam geweest en heb tal van functies bekleed
bij de gemeente om uiteindelijk hier, als beleidsadviseur en projectleider
circulaire economie van de gemeente, uit te komen. Maar nog altijd met
diezelfde verwondering over het grotere plaatje.’
Groter dan de Barbizonsalon II, groter dan de gemeente Capelle, groter
dan Nederland, vullen de toehoorders denkbeeldig in. George Derksen
en Sofie Schrover zoeken nadrukkelijk contact met het bedrijfsleven om
van elkaar te kunnen leren.
“What you do makes a difference, and you have to decide what kind of
difference you want to make”, lezen wij op het beeldscherm - projectleider energie-transitie Sofie vertelt:
‘Dit citaat komt van Jane Goodall. Deze Britse biologe was mijn eyeopener.
Ik volgde enkele lezingen van haar en wist meteen: hier ligt mijn hart. Ik
wilde iets concreets dóen voor de wereld. En het begint bij kleine stapjes.’
Er heerst bepaald geen twijfel over de persoonlijke bevlogenheid van
beide beleidsambtenaren die door hun gedrevenheid onbedoeld een wat
ongewone setting hebben gecreëerd, want het zijn nu eens de ondernemers die zich wat gereserveerder opstellen. Uit hun gefronste wenkbrauwen lezen we de welbekende hoofdgedachte van een gemiddelde
ondernemer: wie gaat dat betalen.
En dus worden wat kritische noten gekraakt, de ondernemers komen op
dreef. De scepsis kan worden verdeeld in een bedrijfseconomisch annex
technisch component en in een sociaal component.
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Zo worden er kanttekeningen geplaatst bij het wellicht iets te positieve idee dat er heerst over elektrisch
rijden (een chronisch tekort aan laadpalen, de milieubelastende werking van de accu voor de vervaardiging en het verbruik ervan), over de zonnepanelen
(60% van de daken zijn in de huidige staat ongeschikt
om überhaupt zonnepanelen te kunnen dragen) en
het gebruik van karton in plaats van plastic wordt
als druppel op de gloeiende plaat ervaren, zeker in
vergelijking met grootverbruikers als Shell, Tata Steel
en Dupont.

“Gedrag is wat een
mens doet, niet wat hii denkt,
voelt, of gelooft.”

‘Maar je moet toch ergens beginnen!’, klinkt het
verontwaardigd vanuit de andere kant van de zaal. De
discussie komt op stoom, omdat beide partijen gelijk
hebben. De druppel op de gloeiende plaat is tenminste een druppel en zonder druppel geen straal, geen
rivier, geen zee.
Op het sociale vlak wordt een gevoelig punt geraakt:
‘Vooral jonge mensen vragen zich af of zij nou echt het
verschil maken als ze bijvoorbeeld korter douchen of
het licht wat eerder uitdoen. Ze zien geen direct effect.’
Gedragsverandering blijkt de achilleshiel van de mensheid. Tienduizenden antropologen bogen zich al over
dit vraagstuk: wat doet de mens veranderen in zijn
gedrag?
‘De portemonnee!’, klinkt het eendrachtig. Het bedrijfsleven en de ambtenarij lachen om de grote gemene
deler die uitblinkt in zijn herkenbaarheid. De what’s
in it for me vraag kan worden beantwoord met een
beloning voor goed gedrag. Zogenaamd fout gedrag
moet niet worden bestraft, zo zegt een ondernemer:
‘In onze organisatie maken wij er een spel van. Onze
medewerkers kunnen op het duurzaamheidsvlak
punten verdienen waarin zij worden beloond, niet altijd
met geld. Ze gaan op een open manier de concurrentie aan met hun collega’s. Zo kunnen ze op een app
zien hoe ver ze voor of achter liggen op hun collega.
Dat werkt stimulerend en is gewoon leuk. Daar begint
de bewustwording!’
Op het woord leuk veert George Derksen zo enthousiast op dat zijn bril haast van zijn neus afglijdt:

- E M I LY D I C K I N S O N

‘Ja, dat is het ook! Het duurzaamheidsvraagstuk moet
vooral leuk zijn! Zo werken we ook met modellen voor
scholen die elkaar laagdrempelig beconcurreren wie
aan kop gaat in een soort duurzaamheid-wedstrijd.
Bewustwording begint op jonge leeftijd… juist dáár
kunnen we gedragsverandering teweegbrengen waar
Sofie het eerder over had. Dat gezamenlijke belang.
Daarom omarmen wij organisaties als de Green
Business Club. Het heeft zín wat we doen.’

We leven allemaal op dezelfde planeet aarde en we
dragen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid naar
onze kinderen en kleinkinderen. Winst is te halen in
de saamhorigheid die mede tot stand wordt gebracht
door dit uitstekende initiatief van het ENC (Economisch Netwerk Capelle) waarbij de gemeente en het
bedrijfsleven vanuit het gemeenschappelijk belang de
handen ineenslaan.
Alles valt of staat met gedragsverandering: van de ver
van mijn bed show tot aan jouw huisdeur is de rode
loper uitgerold. Laten we hem tezamen betreden met
kleine stapjes die vanzelf grote stappen worden.

Sofie Schrover

George Derksen
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Gemeente op bezoek

Actuele besluiten,
Europese aanbestedingen
en nieuwsberichten, speciaal
geselecteerd voor ondernemend
Capelle, treft u aan op
www.capelleaandenijssel.nl.

De accountmanagers van het Ondernemersloket bezoeken regelmatig bedrijven binnen de gemeente. Om kennis te
maken, informatie te delen, of bij gerichte ondernemersvragen waarbij de
gemeente wellicht kan ondersteunen.
Ook is het mogelijk om samen met een
arbeidsmakelaar van het Werkplein
langs te komen.

Hij of zij biedt ondersteuning op het gebied
van personele vraagstukken en adviseert
over maatschappelijk verantwoord werkgeverschap. Wilt u ook dat een accountmanager bij u langskomt, neem dan vooral
contact op zodat wij een afspraak kunnen
inplannen. U kunt het Ondernemersloket
bereiken via ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl, of via 010 - 284 87 00.

Digitaliseringsvoucher
Team
Economische
Zaken
Erik Hommel
Accountmanager
bedrijven en d
 etailhandel
010 - 284 81 59
(e.hommel@capelle
aandenijssel.nl)
Andy Jansen
Accountmanager
bedrijven en d
 etailhandel
(a.jansen@capelle
aandenijssel.nl)
0615102933
George Derksen
Beleidsadviseur EZ
Projectleider Circulaire
Economie
06 46 179 226
george.derksen@
capelleaandenijssel.nl
Henk van Ree
Senior accountmanager
Riviummarinier
010 - 284 87 87
(h.van.ree@capelle
aandenijssel.nl)
Kirsten van Ardichem
Beleidsadviseur
economische Zaken
010-2848133
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Capelse ondernemers kunnen sinds
1 oktober 2021 gebruikmaken van subsidie in de vorm van een voucher. De
digitaliseringsvoucher is een regeling
om de retail en horeca te stimuleren te
digitaliseren.
De regeling is specifiek bedoeld voor het
kleinere MKB, dus voor ondernemingen
met minimaal 1 en maximaal 49 werknemers. De voucher kan worden gebruikt
voor maximaal 50% van de kosten van
de verbetering van de digitalisering en
kent een minimumbedrag van € 1.000,en een maximumbedrag van € 2.500,per onderneming. Om in aanmerking
te komen voor de regeling moet de
onderneming primair actief zijn binnen de
detailhandel, horeca of persoonlijke verzorging, een fysieke vestiging in Capelle en

minimaal 1 tot maximaal 49 werknemers
hebben. Een ondernemer kan de voucher
inzetten voor verschillende digitaliseringsdoelen, bijvoorbeeld het starten of verbeteren van online (verkoop) activiteiten,
het aanschaffen van een online CRM-,
boekings- of reserveringsysteem of het digitaliseren van interne bedrijfsprocessen.
Ondernemers die aan bovengenoemde
voorwaarden voldoen kunnen de digitaliseringsvoucher aanvragen via de pagina
www.capelleaandenijssel.mkbvoucher.nl
De subsidieregeling is gestart op 1 oktober
en loopt tot 31 oktober 2022, of totdat
het subsidieplafond van € 66.000,- is
bereikt. Hiermee kunnen minimaal 26
en maximaal 66 Capelse ondernemers
geholpen worden.

ZZP Capelle stopt
De Capelse ondernemersvereniging
voor zzp’ers, ZZP Capelle, wordt per
31 december 2021 opgeheven. Uit
onderzoek door het bestuur onder 850
Capelse zzp’ers is gebleken dat er onvoldoende draagvlak en interesse is om
zich als lokale zzp’er te verenigen. Wel is
er interesse om te netwerken in andere
samenstellingen dan met alleen zzp’ers.
Activiteiten zoals het Ondernemersontbijt gaan daarom gewoon door.
Voorzitter Rob Nieuwveld: “De vereniging
is in 2013 opgericht om zzp’ers bij
elkaar te brengen, ervaringen te delen
en samenwerkingsverbanden te laten
ontstaan. Een eenvoudig voorbeeld is de
websiteontwerper, met een web host,
tekstschrijver en een fotograaf of grafisch
ontwerper.

Dat is in Capelle nooit echt van de
grond gekomen. Of je nu een etentje
organiseert op een Capelse toplocatie of
het over duidelijke ondernemersvraagstukken gaat hebben, er is simpelweg
weinig enthousiasme in het verenigen in
Capelle. Uit notulen van de Algemene
Ledenvergadering van 16 maart 2016 is
te lezen dat in Capelle minder verbinding
tussen zzp’ers is. Dat is nog steeds zo.”
“Natuurlijk is het jammer dat ZZP Capelle
wordt opgeheven, in bijvoorbeeld de
Krimpenerwaard is het anders, daar is
enthousiasme en gunt men elkaar meer.
We hebben het breed overlegd binnen
de leden en daarbuiten en er was echt
niemand die tegen me zei ‘wat doe je
nou’. Dus ronden we het af”, aldus voorzitter Rob Nieuwveld.

Ontzorgen in de energietransitie
De energietransitie vraagt van zowel
inwoners, bedrijfsleven als overheid
dat zij verantwoordelijkheid nemen.
Iedereen heeft een rol te spelen in een
schone, veilige en betaalbare toekomst.
In de gemeente Capelle aan den IJssel
zien we dat er door de Capellenaar voor
de eigen woning vaak veel maatregelen
worden getroffen om energie te besparen of schone energie op te wekken.
Waarschijnlijk heeft u in en rond uw
huis ook al een aantal aanpassingen
doorgevoerd, zoals de plaatsing van
zonnepanelen.
Stappen
In uw rol als ondernemer is het nemen van
toekomstgerichte stappen net zo belangrijk: het bedrijfsleven is een grote speler
om daadwerkelijk verschil te maken in de
directe leefomgeving. Maar het overgaan
tot actie lijkt lastiger en meer complex.

Wat zijn de mogelijkheden voor mijn
pand, in welke volgorde kan ik stappen
zetten, van welke subsidies kan ik
gebruikmaken, etc.?
Hallmark
Meerdere Mkb’ers, bedrijventerreinen en
businessclubs zijn bezig met onder meer
zon op dak, laadpalen voor elektrisch
vervoer en vergroening. Een organisatie
die hier al grote stappen in heeft gezet
is Hallmark, waar meer dan 900 zonnepanelen zijn geplaatst op het dak van
hun kantoor in Capelle.
Voor zaken zoals de dak- en gebouwconstructie, subsidies, financiering, elektrische installaties en energieverbruik
zijn zij geadviseerd door ECONNETIC.
Door hun begeleiding gedurende het
gehele proces werd Hallmark ontzorgd
en werd deze toekomstgerichte stap een
stuk makkelijker gezet.

Wilt u ook ontzorgd worden in dit proces
en bent u benieuwd of collectieve inkoop
met uw mede-ondernemers in Capelle
loont? Neem dan contact op met duurzaam@capelleaandenijssel.nl

Waardering voor Capelse bedrijven tijdens
‘Dag van de Ondernemer’
Op vrijdag 19 november, tijdens de ‘Dag
van de Ondernemer’, zette wethouder
Economie Harriët Westerdijk van de gemeente Capelle aan den IJssel verschillende ondernemers in het zonnetje.
Zij bracht een bezoek aan de Capelse bedrijven Lomans Installatietechniek, Anytime Fitness, Bike Totaal Capelle, lunchroom Brownies & Downies en restaurant
De Roode Leeuw.
De ondernemers kregen een bedankje
en werden door de wethouder gecomplimenteerd voor hun tomeloze inzet
tijdens de moeilijke coronatijd. “Het afgelopen jaar was voor veel ondernemers,

met name binnen de retail en horeca,
heel zwaar. Het vergt nog steeds veel
aanpassingsvermogen van zowel de
ondernemers als het personeel”, aldus
Harriët Westerdijk. ”Ik heb ongelooflijk
veel respect voor jullie inzet, durf en
doorzettingsvermogen en wil jullie hiermee een hart onder de riem steken.
Ik roep alle Capellenaren dan ook nogmaals op om onze ondernemers te
blijven steunen. In Capelle hebben we een
ruim en gevarieerd horeca- en winkelaanbod waar we trots op mogen zijn.
Door onze aankopen bij hen te blijven
doen behouden we een bruisend Capelle!
Dus: wees loyaal, koop of bestel lokaal!”

Wethouder Harriët Westerdijk op bezoek
bij onderneemster Jolanda Opschoor en
haar team van Brownies en Downies.

Voor de economische sector zijn onder
meer de volgende maatregelen aangekondigd of al in uitvoering: een digitaliseringsvoucher voor het MKB, voortzetting
van ‘Koop Lokaal’ acties, het verlengen tot
1 april van de verruimde terrasregeling

voor horeca, kwijtschelding van diverse
leges, het organiseren en faciliteren van
workshops, netwerkevents waaronder
een korting op het lidmaatschap van
ENC Capelle. De maatregelen worden de
komende maanden uitgevoerd.

Actieplan corona
De gemeenteraad heeft op 8 november
jl. ingestemd met het Actieplan corona:
Samen sterker. In dit plan zijn maatregelen aangekondigd om de gemeenschap
van Capelle te ondersteunen in het
herstel na de coronacrisis.
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Sluit aan bij
ondernemers die
hun blik willen
verruimen!
BusinessClub Prins Alexander is een actieve club voor ondernemers,
door ondernemers. Doel van de BusinessClub is om ondernemers in
Rotterdam Prins Alexander en omstreken bij elkaar te brengen en
kennisuitwisseling te bevorderen tussen de bedrijven, instellingen
en lokale overheid. Daarnaast biedt de business club de mogelijkheid tot netwerken. De BusinessClub Prins Alexander heeft leden
afkomstig uit een veelheid van verschillende branches.
BusinessClub Prins Alexander organiseert op jaarbasis een breed scala
aan activiteiten. Minimaal één keer per maand wordt er een netwerkactiviteit, georganiseerd voor de leden. Daarnaast worden er regelmatig
activiteiten met andere business clubs en partijen georganiseerd. Altijd
staat kennisoverdracht, netwerken en interactie met elkaar centraal.

Wil jij lid worden?

De belangrijkste reden waarom je als
ondernemer lid wilt worden van BusinessClub Prins Alexander is om ervaringen
en kennis uit te wisselen met medeondernemers. De business club biedt bij
uitstek de mogelijkheid hiervoor. Daarnaast is het streven om met elkaar zaken
te doen. Direct lid worden? Vul dan het
formulier in op onze website. Het is altijd
mogelijk om een keer een van onze bijeenkomsten te bezoeken en BusinessClub
Prins Alexander zelf te ervaren!

Secretariaat: Jacob van Akenstraat 80, 3067 JR Rotterdam • T 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl
www.businessclubpa.nl
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Op zoek naar het juiste adres voor uw bedrijf?
Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes
op meerdere locaties in Capelle a/d IJssel
en Schiedam.
Al onze locaties voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Korte contracten
• Glasvezel internet
• OV op loopafstand
• Snelweg binnen 5 autominuten bereikbaar
• Goede parkeergelegenheid
• Kantoren vanaf 20m²
Kijk op onze website
welke locatie het best bij uw bedrijf past.
Bezoek nu ook onze nieuwste locatie Office & More, Cypresbaan 3, Capelle a/d IJssel

€ 349

p/m*

8%

bijtelling

Duurzaamheidspremie € 4.000**

Bij M. de Koning kun je nu direct rijden in een 100% elektrische ID.3 ST uit voorraad.
Maar het wordt nóg leuker. Je krijgt er een korting bij die je zelf kan kiezen.
Interessant voor als je hem zakelijk rijdt, maar zeker ook als particulier profiteer
je hiervan. Zo kun je korting krijgen op het leasetarief of kiezen voor een uitgebreid

Dennis Oud

Vakantiedagen in 2022
Corona is wat 2021 betreft alom aanwezig. Niets
heeft alle delen van de samenleving zo in zijn
greep als corona. Ook op arbeidsrechtelijk gebied
zijn er allemaal ontwikkelingen die direct verband
houden met corona. Wie tegen een ondernemer
in 2019 zou hebben gezegd dat je onder bepaalde
omstandigheden een werknemer de toegang tot
het werk kan ontzeggen, zou je voor gek hebben
verklaard. Toch is een wetsvoorstel door de Eerste
Kamer aangenomen, die het mogelijk maakt dat
in bepaalde sectoren een coronatoegangsbewijs
verplicht wordt gesteld
Een iets minder controversieel onderwerp waarmee werkgevers te maken hebben, maar waarbij
corona ook (zijdelings) een rol speelt, zijn de
ontstane stuwmeren aan vakantiedagen. Toen begin
2020 de grenzen op slot gingen en reizen naar het
buitenland praktisch niet mogelijk was, hebben veel
werknemers ervoor gekozen om geen vakantie op
te nemen, of zelfs reeds geplande vakanties af te
zeggen en de vakantiedagen “terug te geven” aan
de werkgever. Werknemers werkten in de zomer
door in de hoop later in het jaar alsnog op vakantie
te kunnen gaan. Omdat ook in 2021 het lange tijd
onzeker was welke mogelijkheden er waren om
op vakantie naar het buitenland te gaan (en op
vakantie in eigen land steeds duurder werd), hebben ook in 2021 veel werknemers ervoor gekozen
om minimaal (of helemaal niet) op vakantie te gaan.

Zoveel korting op de ID.3 1ST
Daar word je stil van

vanaf

Column

accessoirespakket om je ID.3 nóg persoonlijker te maken. Ga je toch liever voor
een laadpaal inclusief montage thuis of pak je de € 4.000 Duurzaamheidspremie?
Aan jou de keuze. Bekijk alle mogelijkheden op www.mdekoning.nl/volkswagen of
neem direct contact met ons op.

* Lease vanaf-tarief geldt op basis van financial lease met een rente van 2,99%.
** Duurzaamheidspremie is niet geldig in combinatie met private of zakelijk lease.

www.mdekoning.nl

Dit heeft als gevolg dat deze werknemers 2022
ingaan met een stuwmeer aan vakantiedagen. Dit
kan voor een werkgever grote gevolgen hebben.
Wat doe je als een gehele afdeling in de zomer vier
weken op vakantie wil gaan? Er is een mogelijkheid
dit enigszins te spreiden, maar in beginsel kan een
werkgever alleen met een gewichtige reden een
vakantieaanvraag afwijzen.
Als men kijkt in de wet, dan wordt een onderscheid
gemaakt tussen wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen zijn gelijk aan vier keer het aantal uren dat
men per week werkt. Als men dus 40 uur per week
werkt, dan heeft men recht op 160 vakantie-uren en
dat is gelijk aan 20 vakantiedagen à 8 uur per dag.

De bovenwettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen die een werkgever extra kan toekennen. Als men uitgaat van de standaard van 24
vakantiedagen, dan zijn er dus 20 wettelijk en 4 bovenwettelijk.
Waarom is dit verschil relevant voor dat stuwmeer aan vakantiedagen?
Omdat wettelijke vakantiedagen in beginsel vervallen 6 maanden na
het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. De bovenwettelijke
vakantiedagen verjaren pas na vijf jaar.
Betekent dit dat na 1 juli 2022 een werknemer automatisch zijn wettelijke vakantiedagen uit 2021 niet meer kan opnemen? Nee, al in 2018
heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de werkgever de
werknemer wel tijdig moet informeren hoeveel vakantiedagen de werknemer in kwestie nog heeft en hoeveel van die vakantiedagen komen
te vervallen. Ook moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid
stellen om (alsnog) die vakantiedagen op te nemen.
In de praktijk betekent het bovenstaande dat een werkgever die wordt
geconfronteerd met een stuwmeer aan vakantiedagen de komende
maand zijn werknemers individueel moet informeren over het saldo
aan wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Daarnaast moet hij de werknemer er dus ook op wijzen dat de wettelijke
vakantiedagen per 1 juli komen te vervallen. Doet de werkgever dat
niet en meldt hij alleen op 1 juli dat de wettelijke vakantiedagen zijn vervallen, dan gaat die vlieger dus niet en verjaart het saldo aan wettelijke
vakantiedagen ook pas na vijf jaar.
Tot slot dient de werkgever ook nog even te kijken in de individuele
arbeidsvoorwaarden en een cao, mocht die gelden binnen de onderneming. In sommige cao’s wordt afgeweken van bovenstaande regeling
en is de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen anders.

De Haij & Van der Wende Advocaten
Barbizonlaan 82
2908 ME Capelle a/d IJssel
T 010 220 44 00
www.haijwende.nl
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WIJ STAAN
VOOR UW ZAAK

Bij De Haij & Van der Wende advocaten geloven wij in de kracht van deskundig en persoonlijk
juridisch advies. Elke cliënt en elke kwestie is uniek en vraagt om maatwerk. Samen met u gaan
wij voor het meest praktische en optimale advies. U kunt bij ons terecht voor arbeidsrecht,
vastgoedrecht en ondernemingsrecht.
De Haij & Van der Wende Advocaten. Wij staan voor uw zaak.

Geïnteresseerd? Bel 010 220 44 00
Barbizonlaan 82 | 2908 ME Capelle a/d IJssel
010 220 44 00 | mail@haijwende.nl | haijwende.nl

Column
mr. Kees van Steensel

Het dorpje in Gallië
Wie is er niet opgegroeid met de prachtige
stripverhalen waarin de superhelden avant la
lettre, Asterix en Obelix, geflankeerd door een
bonte stoet van dorpsgenoten en een eigenwijs
hondje het als laatste dorpje opnemen tegen de
allesoverheersende Romeinen. De kreet “rare
jongens die Romeinen” is in de hoofden van
ons allen gegrift. Iedereen kan smullen van dit
dorpje, dat -met behulp van een prima werkende toverdrank- de Romeinen op de meest
creatieve wijze de pan in hakt. De helden uit
Gallië geven je het gevoel dat je als jongeling, net
als Calimero, de grote boze wereld aankan.
Als je denkt, wat heeft dat in hemelsnaam met
uw en ons bedrijf te maken? Nu, geen ene klap. In
zoverre dat enkele weken geleden een blij ei van een
accountmanager bij ons op bezoek kwam en zei: “Zo,
ik kom eens even kijken hoe het in dat kleine dappere
dorpje in Gallië is.” Na even nadenken, kwam er een
glimlach op mijn lippen. Hij doelde op de ontwikkeling dat alle wat grotere tussenpersoonsbedrijven
in rap tempo worden opgekocht door zogenaamde
“private equity”. Dit zijn, op een enkele uitzondering
na, bedrijven die plat gezegd met behulp van privaat
geld zich op markten storten, daarin opkopen,
saneren en weer verkopen.

Bel ons:
010 258 2900

Dat is toch juist niet waar wij naar toe willen? Wij willen toch juist naar
die samenleving toe waar bedrijven alleen waarde hebben als zij iets
toevoegen aan de gemeenschap en een duurzame visie hebben voor
de toekomst?
Dat gaat, naar mijn bescheiden mening niet gebeuren als het private
geld, met de bedoeling om er meer privaat geld van te maken, de
scepter gaat zwaaien in onze en of andere branches. Daar is de klant
uiteindelijk de dupe van.
De ontwikkeling gaat de laatste tijd zelfs verder. Het private geld is
nu al delen van de buitgemaakte tussenpersonen, in afgeslankte
versie, weer aan het afstoten aan verzekeraars. Zo lijken cirkeltjes weer
rond te komen, met die consequentie dat de door het private geld
gecreëerde molochs weer door verzekeraars worden opgekocht en
verder gesaneerd. Deze opgekochte bedrijven hebben dan al vaak de
grootte van een gemiddelde verzekeraar of nog groter. Ook die ontwikkeling zorgt er niet voor dat de klantvriendelijkheid en kwaliteit van de
bedrijven toenemen. Daarnaast verstoort het de marktbalans, zodat
het voor een klant onduidelijk is bij wie hij een goed en onafhankelijk
advies kan halen.
Daarom hebben wij met ons bedrijf besloten dat wij graag dat dorpje in
verzekeringsland willen zijn dat, tegen de klippen op, als familiebedrijf
en onafhankelijk van aandeelhouders of verzekeraars, blijft knokken
voor de klant. Gedreven en met de visie dat adviseren een vak is en
geen geldmachine.

Je ziet het nu ook in de huizenmarkt, waar de jonge
starters geen kans meer krijgen om tegen een faire
prijs een huis te kopen, omdat beleggersclubs meer
bieden.

Als wij dan weer een schade hebben weten te verhalen voor een klant,
dan krijgen wij weer dat “toverdrankgevoel” waar dat kleine dorpje
ergens in Gallië de kracht van krijgt om de Romeinen in de pan te
hakken. Wat is het toch mooi om met een vak bezig te zijn.

Onze tussenpersoonsmarkt is in vijf jaar het grootste
deel van de vaak mooie klant- en vakgedreven
familiebedrijven opgekocht en tot filiaal van een
snel bij elkaar gekochte keten verworden. Dit
gaat vaak gepaard met de toezegging aan de verkopende partij dat met schaalgrootte de klantvriendelijkheid en deskundigheid op een hoger
niveau wordt getild. De ervaring is echter dat met
het samenvoegen van bedrijven de smoel van het
bedrijf en de gedrevenheid van mensen nivelleert
tot een standaard klantbediening waar klanten
verdwaald raken in antwoordapparaten of internet oplossingen waar geen mens meer aan te pas
komt.

Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
info@steensel.nl
T 010 412 39 11
www.steensel.nl
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ECONOMISCH NETWERK CAPELLE

ECONOMISCH NETWERK CAPELLE

Duurzaam en circulair
ondernemen
Een populair begrip tegenwoordig. Als
je hier als ondernemer niets aan doet
sta je toch een beetje met 0-1 achter.
Voor veel mensen is het nog steeds
een begrip maar nog geen doel. Het
laat zich moeilijk definiëren en daardoor al helemaal moeilijk invoeren.

Economisch Netwerk Capelle
Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel
info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Lid worden?
Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen en buiten Capelle eigenlijk een must.
Bij de diverse events ontmoet u namelijk
andere ondernemers met succesverhalen
en uitdagingen. Het is goed om te weten
niet de enige te zijn die met bepaalde
zaken bezig is, maar dat veel meer collegaondernemers dergelijke ondervindingen
hebben. Veel belangrijker is nog, dat ENCleden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar zaken kunnen doen.
Niets moet, alles is mogelijk! Het motto is
daarom “Voor leden, door leden.”
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.
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Natuurlijk is duurzaamheid voor veel
ondernemers al jaren een item waar
men bewust mee bezig is. LED-verlichting, minder plastic afval, isolatie van
bedrijfsruimten etc. etc. Allemaal onderwerpen die wel bekend zijn inmiddels
en waar gelukkig ook op grote schaal
invulling aan wordt gegeven. En dan
komt daar in één adem tegenwoordig
het begrip circulair bij. Wat moet je als
ondernemer daar nu weer mee? Ik ben
toch al goed bezig? En als ondernemer
heb je op dit moment door die ellendige
pandemie met alle catastrofale gevolgen
wel ander dingen aan je hoofd! Toch is
het goed om juist nu, nu we steeds meer

geconfronteerd worden met alle klimatologische gevolgen van ons handelen,
aandacht te geven aan dit onderwerp.
De wereld moet leuker, schoner en eerlijker. Niet alleen voor ons maar dan
ook zeker voor onze kinderen. We erven
de aarde niet van onze voorouders
maar lenen hem van onze kinderen.
Daarom is juist dit themanummer van
het magazine extra interessant. Hopelijk
krijgt u juist hiermee de prikkel om met
duurzaam en circulair ondernemen aan
de slag te gaan of mee verder te gaan.
De gemeente Capelle aan den IJssel
doet ook veel op dit gebied en is in deze
context ook een prima sparringpartner.
Ik sluit af met een mooie uitspraak van
Guy McPherson: “If you really think the
environment is less important than the
economy, try holding your breath while
you count your money”, en wens u namens het gehele ENC-bestuur een mooi
jaareinde en een prima start van 2022.

Lot van afgebrand Ondernemershuis Capelle a/d IJssel
is bekend
Ruim 7 maanden na de verwoestende
brand van de woonwinkel en ‘Het
Ondernemershuis’ is bekend geworden wat er gaat gebeuren met ‘Het
Ondernemershuis’.

We gaan hier dan ook per direct mee
aan de slag. Het zal een omvangrijke
klus worden, om te beginnen zal schade
aan de betonconstructie worden hersteld.

Na een hoop onderzoeken, door experts
en deskundigen meldt Wim Schipper
dat “Het Ondernemershuis” niet hoeft
te worden afgebroken maar weer in
volle glorie hersteld zal worden.

Dit is dan ook het juiste moment om
te investeren in verduurzaming door
onder andere het aanleggen van een
goede klimaatbeheersing, gevelisolatie,
wand- en plafondisolatie, een energiezuinige installatie voor zowel luchtbehandeling, liften, verlichting en data
communicatie.

Cypresbaan 3 ‘Office & More’ in
Capelle a/d IJssel is de nieuwe hotspot
van Kantoortehuur010.nl
Onze nieuwe, in december 2020 aangekochte locatie aan de Cypresbaan, is
inmiddels getransformeerd tot een uiterst moderne kantoorlocatie. Het pand
is licht en ruim ingericht met state of
art materialen. We hebben een luxe
uitstraling gecreëerd en dat spreekt
ondernemers aan. Op de begane grond
is Coffee & More gevestigd, een lunchroom met allure.
Uiteraard is meteen een verduurzaming
doorgevoerd, is er aan energiebesparing
en efficiëntie veel aandacht besteed
en is er voorzien in oplaadpunten voor
elektrische voertuigen. In de toekomst
zullen er bovendien nog zonnepanelen
op het dak worden geplaatst.
De renovatie van het pand is in de eindfase, alle reeds gerenoveerde kantoren
zijn al verhuurd en een groot aantal
van de in januari op te leveren units al
gereserveerd. Uniek: Opslagboxen en
Light Industrial Units.

Ook nieuw in dit concept is de voorziening in opslagruimte. Ondernemers kunnen bij het kantoor een opslag huren
vanaf 5m². Daarnaast zijn er speciale
ruimtes waar lichte arbeid kan worden
verricht. Denk hierbij aan kleine ambachtelijke ondernemers of webshops
waar veel pakketten moeten worden
uit- en ingepakt. Deze ruimtes zijn
door de aanwezige overheaddeur goed
toegankelijk voor leveranciers.
Afvalbeheersing
De afvalstroom is vaak een probleem in
bedrijfsverzamelpanden. In de praktijk
hebben wij gemerkt dat veel afval en
groot verpakkingsmateriaal voor overlast zorgt. Dat weegt zwaar op het milieu,
transport en afvoerkosten. Ondernemers met veel afval kunnen over een eigen
afvalcontainer beschikken. Het weggooien van kantoorafval kan in de nieuw gerealiseerde ondergrondse container die
met dezelfde keycard wordt geopend
als waarmee men het pand binnengaat.

Het doel hiervan is de ondernemers
bewuster met afvalverwerking om te
laten gaan, het afvoeren te minimaliseren en zodoende het milieu minder te
belasten.
Kantoortehuur010.nl
Naast de nieuwe locatie beheren wij
panden in Schiedam, Nieuwerkerk aan
den IJssel, een 4-tal prominente kantoorverzamelgebouwen aan de Hoofdweg, zoals Mirror Top Floor Offices,
Essebaan 13-19, Clockhouse aan de
Ligusterbaan 1 en het Ondernemershuis aan het Lylantse Plein 1. Dat laatste
wordt na de brand van dit jaar weer in
oorspronkelijke staat hersteld en meteen
geheel verduurzaamd naar onze huidige
maatstaven.

OFFICE AND MORE

Het doel is om medio augustus 2022
de eerste ondernemers weer te verwelkomen.
Een nieuwe toevoeging is dat er op de
begane grond 8 zelfstandige bedrijfsunits worden gerealiseerd van ca 80m²
met een eigen entree.
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SFEERVOLLE DAGEN
DOE BIJ ONS UW BEDRIJFSBORREL

Een bedrijfsborrel is dé ideale gelegenheid om samen
met uw medewerkers, relaties en/of vrienden de
feestdagen te vieren en te proosten op het
afgelopen jaar en samen alvast vooruit te
kijken naar het komende jaar.

Heeft u speciale wensen, dan denken wij natuurlijk graag met
u mee over de invulling van uw kerstborrel. Bel ons voor advies
of loop gewoon even binnen!

TWEEDE KERSTDAG GEOPEND . Reserveer wel tijdig uw tafel!

OPENINGSTIJDEN
Ma: 10.00 - 24.00 uur
Di t/m do: 09.30 - 24.00 uur
Vr en za: 09.30 - 02.00 uur
Zo: 12.00 - 24.00 uur
Binnenhof 14
3069 KV Rotterdam
010 455 11 88

Duurzaam, duurzaam begraven
Onlangs vroegen mijn ouders mijn mening over ‘begraven in de natuur’. Een laatste
rustplaats onder de bomen of tussen het weelderige, hoge gras. Vanuit het niets,
geheel onverwacht, maar met een serieuze ondertoon. Want zo was vanuit de
afgelopen coronatijd er ook bij hen het besef gekomen dat het zomaar slecht
met je kon aflopen en er niets meer te kiezen viel. En of ik dan ook maar gelijk
het één en ander aan wensen wilde vastleggen om duidelijkheid te scheppen
voor als het zover zou zijn. Het is dat het mijn vak is, maar ik was toch enigszins
verrast door deze vraag.

Aanleiding was het magazine “Puur Natuur” van Natuurmonumenten dat
ieder seizoen bij de leden op de deurmat valt, zo ook bij mijn ouders. In
het blad was een artikel verschenen over de voordelen van het begraven
in de natuur. En of dat ook niet iets voor hun zou zijn? Waren zij er tot voor
kort nog 100% van overtuigd om gecremeerd te willen worden, na het
lezen van het genoemde artikel was hun keuze als natuurliefhebbers al
snel bijgesteld. Want zo was de veronderstelling van Natuurmonumenten:
“Ieder mens, jong of oud, beleeft de natuur op zijn eigen manier. En
steeds meer mensen willen graag een laatste rustplaats in de natuur.”
Geen idee waar deze stellingen op gebaseerd waren, maar zij waren om.
En daar bleef het niet bij. Want om ‘terug te keren naar de basis’ dien je je
ook aan een aantal voorwaarden te houden.
Maak gebruik van een duurzaam vervaardigde kist, wade of opbaarplank,
leg er een veldboeket op, draag geen synthetische kleding, sluit goed met
elkaar af met een biologisch vervaardigde maaltijd van de lokale cateraar
en kom bij voorkeur op de fiets. Dat laatste is niet waar maar past wel in
het plaatje, toch? Overigens bleef het niet bij ons ‘voorgesprek’ over hun
uitvaartwensen. Voor ik het wist zaten wij gezamenlijk in de auto onderweg naar een natuurbegraafplaats in het Brabantse land om alvast een
plekje uit te zoeken. En ik moet zeggen, ik was oprecht onder de indruk
van de bosrijke omgeving en de serene rust die er hangt tussen het groen.
Het centraal gelegen CO2-neutrale hoofdgebouw sprak tot de verbeelding.
Een plek waar tijd geen rol speelt en waar we een mooi, intiem en passend
afscheid kunnen laten plaatsvinden.

En nadat ze gezamenlijk een definitieve plaats hadden
uitgezocht werden de bijbehorende GPS-coördinaten
vastgelegd. Het mag wat kosten - natuur begraven is
niet voor iedere beurs weggelegd - maar dan heb je
ook wat. Overal is over nagedacht met een ‘groene’
kijk op het leven en de dood. Ik kan niet anders zeggen,
er zit een goed verhaal achter het opzetten van deze
nieuwe vorm van begraven. Natuurmonumenten en
Natuur begraven Nederland willen samen natuur behouden, versterken en waar mogelijk ontwikkelen.
En dat is een hoger doel op zich. Daar waar ‘eeuwigdurende’ graven zijn uitgegeven mag namelijk geen
andere bestemming meer krijgen. En daarmee wordt
de natuur in stand gehouden. Slim bedacht! Ik heb
mijn mening over begraven in de natuur, ondanks het
kostenplaatje, inmiddels bijgesteld. Voor diegenen die
iets terug kunnen en willen doen voor de natuur is dit
een mooi alternatief. Verantwoord en duurzaam.
En o ja, om terzijnertijd de fiets te pakken is toch wel
een dingetje. We maken dan toch liever gebruik van de
rouwcaravan om samen vanuit Rotterdam ‘de laatste
reis’ te maken, past echt bij mijn ouders!
Hans Lemmers, Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

Business Plaza
ADVO C ATEN & ADVISEUR S

In tijden van crisis zie je het belang van persoonlijke gunning. Vele
ondernemingen hebben (tijdelijk) hun deuren moeten sluiten
als gevolg van COVID-19 of de watersnood in Limburg. Nu de
economie weer uit de startblokken lijkt te komen doen wij een
oproep aan alle ondernemers: gun een lokale ondernemer
de opdracht. Op deze manier steunen we het lokale bedrijfsleven en maken we de economie sterker dan ooit.

w w w. p e l l i c a a n . n l

Themapartners op Business Plaza
Een mooi voorbeeld van lokaal gunnen vindt u op Capelle Business Plaza.
Daar geeft bijvoorbeeld De Haij & Van der Wende Advocaten juridisch
advies voor lokale ondernemers en houdt Irado u op de hoogte van alle
ontwikkelingen over het thema duurzaamheid. Deze overdracht van
kennis, gunnen zij u. Neem ook eens contact met hen op en kijk wat u
voor elkaar kunt betekenen.

Kom uit de startblokken en laat online van u horen!
Een bedrijfsvermelding op Business Plaza biedt veel
mogelijkheden voor uw strategische marketing. Plaats
uw aanbieding of nieuwsbericht op het platform en/
of in de nieuwsbrief. Wij verwijzen geïnteresseerde
(veelal lokale) bezoekers door naar uw website. Zo
kunt u makkelijker zakendoen met andere lokale
ondernemers.
Word partner van Business Plaza
Partner worden van Business Plaza is al mogelijk v.a.
€ 4,99 per maand.
Kijk op www.capellebusinessplaza.nl of www.businessplazanederland.nl voor de mogelijkheden of neem
contact op met: Frans van der Schaft 085 – 303 63 21
frans@businessplazanederland.nl
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Ons RisicoRapport, uw inzicht

Column

Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons
RisicoRapport voor de ondernemer.

Paul van Ravenzwaaij

Wijziging pensioenovereenkomst,
deal or no deal?
Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
010 412 39 11
info@steensel.nl
www.steensel.nl

De pensioenovereenkomst bevat de afspraken die
werkgever en werknemer zijn overeengekomen
betreffende het pensioen van de werknemer. Het
komt in de praktijk regelmatig voor dat de werkgever een wijziging wil aanbrengen in de gemaakte afspraken. Het kan dan gaan om het aanpassen
van de jaarlijkse opbouw, het aanpassen van de
eigen bijdrage van de werknemer of het aanpassen
van het pensioensysteem. De komende jaren
moeten (nagenoeg) alle pensioenregelingen in
Nederland worden aangepast in verband met de
(beoogde) wijziging van het pensioenstelsel in
Nederland (het zogenaamde ‘PensioenAkkoord’).

en de gevolgen van een wijziging pas echt zichtbaar worden voor de
werknemer op zijn pensioendatum, worden er hoge eisen gesteld aan de
zorgplicht van de werkgever en kan deze er dus niet snel op vertrouwen
dat de werknemer de gevolgen van de wijziging heeft overzien toen hij
zijn instemming gaf. Recent heeft de rechter zich uitgesproken over de
aanpassing van de rekenrente binnen een pensioenconstructie waarvan
de werknemer meende hiermee nooit ingestemd te hebben. De werkgever bracht de getekende pensioenbrief in het geding en de werknemer
de aanbiedingsbrief die de werkgever destijds had meegezonden met de
gewijzigde pensioenbrief. In deze aanbiedingsbrief stond dat de belangrijkste wijziging het jaarlijkse opbouwpercentage betrof dat door een
wetwijziging moest worden verlaagd. De aanpassing van de rekenrente
werd nergens in de aanbiedingsbrief genoemd.

De Pensioenwet stelt strikte eisen aan het wijzigen
van de pensioenovereenkomst. In de basis kan dit
enkel met de instemming van alle werknemers en
ook de ondernemingsraad – indien aanwezig - komt
instemmingsrecht toe. Indien de werkgever eenzijdig
de pensioenovereenkomst wil wijzigen dan moet hij
daar een zodanig zwaarwichtig belang voor hebben
dat het belang van de werknemers, op basis van redelijkheid en billijkheid, hiervoor moet wijken. De
rechtspraak laat zien dat dit geen lichtzinnige toets
is. De wijzigingen kunnen enkel zien op de toekomstige pensioenopbouw en derhalve niet op de al
opgebouwde pensioenaanspraken. Maar ook als de
werknemers wel de nieuwe pensioenovereenkomst
hebben ondertekend als bewijs voor hun instemming met de wijzigingen is het nog geen uitgemaakte
zaak. De communicatie omtrent de wijziging speelt
dan namelijk een hele belangrijke rol. In eerdere
rechtspraak is al eens uitgebreid ingegaan op de
kennis van de werknemers omtrent het onderwerp
pensioen. Heeft de werknemer eigenlijk wel begrepen waarmee hij heeft ingestemd? En nam de werknemer met zijn instemming eigenlijk niet een veel te
groot risico met zijn pensioen en had de werkgever
de zorgplicht om hem hiervoor te behoeden?

De rechter concludeerde dat de werknemer niet beducht hoefde te zijn
voor andere wijzigingen in de pensioenbrief dan het genoemde opbouwpercentage. Dit betekent dat de werknemer niet heeft ingestemd met
de wijziging van de rekenrente met als gevolg dat de werkgever op de
pensioendatum opdraait voor de schade die de werknemer heeft geleden door de eenzijdige wijziging van de rekenrente. Het wijzigen van
de pensioenovereenkomst betreft een wijziging van een overeenkomst
tussen twee partijen, waarbij elke partij moet instemmen met de wijziging. Een positief oordeel van de ondernemingsraad, of een personeelsvertegenwoordiging, bindt de individuele werknemer niet tenzij dit
vooraf zo is afgesproken. In de praktijk zal de kennis omtrent pensioen
bij de werknemers

De uitspraak laat zien dat de zorgplicht van een werkgever mede afhankelijk is van de kennis van de werknemers omtrent het onderwerp pensioen. Doordat
pensioen een zeer complexe arbeidsvoorwaarde is

op een redelijk laag niveau liggen. Hierdoor nemen de eisen ten aanzien
van de communicatie voor de werkgever aanzienlijk toe. Heeft de werknemer echt begrepen wat de wijziging precies inhoudt voordat hij hiermee instemde? Indien dit achteraf toch niet het geval is geweest, of de
werkgever heeft een veel te rooskleurig beeld geschetst van de wijziging,
loopt de werkgever een aanzienlijk risico dat hij op de pensioendatum
de daadwerkelijk opgebouwde pensioenaanspraken moet aanvullen tot
hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Voor meer informatie
over het onderwerp pensioen kunt u contact opnemen met onze
pensioendeskundige Paul van Ravenzwaaij MPLA.
Pellicaan Advocaten
Gebouw Eurogate II
Watermanweg 60
3067 GG Rotterdam
paul.vanravenzwaaij@pellicaan.nl
T 088 627 22 20
www.pellicaan.nl
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ADVERTORIAL

HOYA WorkStyle V+ brillenglazen
Ideaal voor een digitale levensstijl
Werkt u veel met computers en merkt u dat
uw ogen sterk vermoeid zijn nadat u een dag
voor het beeldscherm heeft gezeten? HOYA iD
WorkStyle V+ brillenglazen zijn ideaal voor een
digitale levensstijl. Een bril met deze specifieke
beeldschermglazen garandeert haarscherp
zicht vanuit alle ooghoeken en creëert optimaal
kijkcomfort. Kortom: precies wat u nodig hebt als
u veel gebruikt maakt van digitale apparaten.

Duurzame mobiliteit,
welke opties zijn er?
Wie het heeft over duurzame mobiliteit, heeft het over CO2-reductie. Toch? Of hebben we het
over stikstofoxiden en fijnstof? Hebben we het misschien over de olie die opraakt en daarmee
veel te duur wordt? Het onderwerp duurzame mobiliteit kent vele facetten en het is niet altijd
evident waar de oplossing gevonden kan worden.

Veel mensen denken bij dit onderwerp aan het elektrificeren van het
leasewagenpark. Helemaal niks mis mee natuurlijk. Maar ook een
elektrische auto is niet gemaakt van bloemetjes. Lithium-ion batterijen
kennen weer hun eigen uitdaging bij de productie en de afdanking als het
gaat om verontreinigingen voor het milieu. Toch is het uiteindelijk beter
voor het milieu. Op NederlandElektrisch.nl staat bij de FAQ onder Milieu
een mooi filmpje waarin dit wordt uitgelegd.
Als ondernemer heb je meer opties dan alleen het elektrificeren van het
wagenpark. Er zijn vijf niveaus waarop je met duurzame mobiliteit aan de
slag kunt:
1. Het niveau van het wagenpark – dat zijn de auto’s, maar natuurlijk ook de
bestelbussen, vrachtwagens en het materieel
2. Het niveau van het woon-werkverkeer en de zakelijke ritten die
medewerkers met eigen vervoer doen
3. Het niveau van het beleid – en denk dan niet alleen aan de lease- en
reiskostenregeling, maar ook de thuiswerk- en verhuiskostenvergoeding
4. Het niveau van het gedrag – natuurlijk het rijgedrag, het zuinig gebruiken
van het materieel en het reisgedrag (reizen we alleen als het echt nodig is)
5. Het niveau van de keten – in samenwerking met leveranciers en klanten
kan vaak ook veel bespaard worden.
Wagenpark
In het wagenpark zien we een duidelijke tendens richting elektrificering.
Zeker batterij-elektrisch, maar ook waterstof gaat daar in de komende
jaren een steeds grotere rol in spelen. Een andere ontwikkeling is LNG
voor vrachtwagens en de opkomst van een hernieuwbare diesel: HVO of
ook wel blauwe diesel. Deze kunnen een mooie rol spelen tijdens de overgangstermijnen zolang de infrastructuur voor bijvoorbeeld waterstof nog
niet toereikend is.
Ritten
Steeds meer ondernemers denken na over een betere regeling dan de
standaard reiskostenregeling waarbij medewerkers gewoon negentien
cent per kilometer krijgen. Zeker met de ontwikkelingen van het
thuiswerken en het niet meer mogen verstrekken van een standaard
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vergoeding als mensen niet standaard naar het werk
komen, is dit belangrijk. Voor bedrijven waar meer
dan 100 medewerkers werken, gaat ook nog een
normering komen die wat gaat zeggen over de CO2
uitstoot van de zakelijke ritten en op termijn ook
woon-werkverkeer ritten.
Beleid
Dan is de uitdaging dit goed vast te leggen in een
integraal beleid. En in sommige gevallen is daarbij
de cao leidend. Niet altijd een makkelijke klus, maar
een goed samenhangend integraal (en duurzaam)
mobiliteitsbeleid bespaart geld, tijd en moeite.
Gedrag
Voor professionele chauffeurs al jaren een verplicht
nummer: een cursus zuinig rijden. Maar niet alleen
chauffeurs doen er goed aan om zo’n cursus te volgen.
Ook zij die veel voor hun werk onderweg zijn hebben
hier baat bij. Deze cursussen betalen zich altijd op
korte termijn terug, zeker met deze brandstofprijzen.
Keten
In sommige gevallen kan er veel winst behaald
worden als bedrijven om tafel gaan zitten met hun
leveranciers en klanten om te kijken welke besparingen er nog in de (transport)keten te realiseren zijn.
Maar voor ondernemers die gewoon transport inkopen, kan het al veel op duurzaamheid opleveren
als er gekozen wordt voor een transporteur die een
Lean & Green Award heeft gewonnen of meedoet
met het Ecostars programma en Logistiek 010.
Meer weten over hoe dit het beste geregeld kan
worden? Neem contact op met Mobiliteits-makelaar
Elske van de Fliert: 06-18690896 | vo@zero-e.nl.

Brillenglazen voor diverse kijkafstanden met een
perfect ontwerp
Gedurende de dag schakelen uw ogen constant
tussen verschillende kijkafstanden. Dit kan
belastend zijn voor de ogen. Zeker als u zich
realiseert dat voor scherp zicht beide ogen
intensief moeten samenwerken. De WorkStyle
V+ brillenglazen zorgen ervoor dat uw ogen
perfect kunnen samenwerken en dat u ongekend
zuiver ziet.
WorkStyle V+ brillenglazen in drie unieke opties
Close
Perfect voor specialistische hobby’s en beroepen,
waarbij een grote precisie vereist is en een
zo breed mogelijk gezichtsveld bij korte en
middellange afstanden tot 1 meter gewenst is.
Screen
De beste keus voor werken achter een scherm en
bij beroepen die een soepel en scherp zicht in de
diepte en breedte vragen voor afstanden tot
2 meter.
Space
Bijzonder geschikt voor activiteiten waarbij de
focus wat verder ligt dan bij een computerscherm.
Biedt een kristalhelder zicht op korte afstanden
en scherp zicht bij afstanden ver weg.

NU ÉÉN
WORKSTYLE
GLAS CADEAU
Bij aanschaf van multifocale glazen ontvang
je ÉÉN WORKSTYLE GLAS CADEAU!
Actie geldig t/m 31 december 2021.
*Vraag naar de voorwaarden.

VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
in een landelijke omgeving aan de IJssel
Zó dichtbij, zó buiten
Op de grens van Nieuwerkerk a/d
IJssel en Capelle a/d IJssel

Op Leefgoed de Olifant staan 5 inspirerende vrijstaande locaties voor
vergaderingen, teambuilding, brainstormsessies, cursussen, coaching,
bedrijfspresentaties enz.
Sfeervol, rustig in een natuurlijke omgeving, in de randstad met ruime
en gratis parkeergelegenheid.
De
De
De
De
De

Beer
Hut
Plaets
Weide
Kas

max 40
max 35
max 30
max 30
2
144 m

pers.
pers.
pers.
pers.

Restaurant De Dames zorgt voor
de catering, lunch en diner.
Kom eens kennismaken!

Info@leefgoed.nl -- www.leefgoed.nl -- 0180 323 414
36

B U S I N E S S M AGA Z I N E

Leefgoed de Olifant - Restaurant De Dames - Groenendijk 325 Nieuwerkerk a/d IJssel

