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Alle gesprekken met ondernemers, ambtenaren, 
bestuursleden, leden, bewoners, activisten, politici, 
filantropen, vrijwilligers, kortom met mensen zoals u 
en ik, hebben inmiddels in meer of mindere mate hun 
sporen bij mij achtergelaten. De gesprekken zijn stuk 
voor stuk inspirerend, leerzaam en/of confronterend 
geweest en maken mijn wereld, en daarmee hopelijk 
ook de uwe, completer. De artikelen die eruit voort-
komen mogen onze ogen openen en mogen begrip 
en empathie voor de dag van morgen kweken.

In dit magazine lopen de onderwerpen van de be- 
zochte bedrijven, organisaties en mensen sterk 
uiteen. Van Capelse bankmedewerkers die in een 
openbare bibliotheek de medemens een online  
duwtje in de rug geven tot Rotterdamse vrijwilligers 

die zich inzetten voor een voet-
balclub. Van mensen die onze 
stadsregio bereikbaar houden tot 
een ondernemer die op een duur-
zame manier uitvaartkisten vervaardigt. 

En het hoofdartikel draait om een bijzondere man die besloot zijn leven 
autarkisch in te richten. Dezelfde man was ook nog eens de moderator  
van de lunchbijeenkomst van het ENC.

Het was wederom een waar voorrecht al deze kleurrijke mensen te  
hebben mogen ondervragen.

U noemt mij nog altijd schrijver? Ik wil er niets van horen! 

Ik ben een Mooie Mensen Verzamelaar!

Mooie Mensen Verzamelaar

Marco Hendriks

Ondanks de honderden interviews die ik heb afgenomen, weiger ik mijzelf  
te zien als schrijver, auteur, redacteur, copywriter, columnist of journalist.  
Die omschrijving is te beperkt, te klinisch, te nauw.

Specialiteitenslagerij Rien Bezooijen  
een omweg waard!

Bij Rien Bezooijen Specialiteitenslagerij hebben ze verstand  
van lekker eten! Zij bieden het lekkerste vlees en gastronomische 
maaltijden. Hét adres als u eens wat anders wilt eten dan wat de 
supermarkt u te bieden heeft. Van runder ribeye tot heerlijke runder 
hamburgers en van verse stampotten tot pasta’s. Het assortiment 
van Rien Bezooijen is eindeloos!
 
Rien Bezooijen en zijn medewerkers bieden u het hele jaar door  
ambachtelijke producten met een hoog niveau in smaakbeleving.  
En dat met goede service en vriendelijkheid.
 
Rien Bezooijen, een slager met een passie voor vlees en vleeswaren. 

U bent van harte welkom in de winkel!

OPENINGSTIJDEN

Maandag: 10.00 - 18.00 uur

Dinsdag t/m donderdag: 08.30 - 18.00 uur

Vrijdag: 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 08.00 - 17.00 uur

www.slagerijrienbezooijen.nl

Samuel Esmeijerplein 35 • Winkelcentrum Lage Land • 3067 AP Rotterdam
Telefoon: 010 420 87 87 • E-mail: info@slagerijrienbezooijen.nl

Minder vlees is goed, 
beter vlees is beter!
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Back to the future
Voor diegene die een wat somber wereldbeeld heeft. Voor diegene die denkt dat de westerse 
samenleving vastgelopen is. Voor diegene die vreest dat er geen hoop meer is. Welnu… voor al 
diegenen is er een stuk landgoed in Berkenwoude waar de tijd lijkt stil te staan, maar waar de leef-
gemeenschap de blik op de toekomst heeft gericht. Echtgenoot, vader, opa en ondernemer Mark 
van Buuren heet ons van harte welkom: BACK TO THE FUTURE!

‘Nee een zoetje in de koffie hebben wij niet sorry… 
wij doen niet aan sacharine en sucralose.’

Fotograaf Emiel snelt naar zijn auto om een zoetje 
te halen, Mark van Buuren serveert koffie en 
ondertussen weet schrijver dezes zich geen raad met 
een zoemende bij die zich rond zijn rechter schrijfhand 
begeeft. Hij moet zijn Pavlov reactie onderdrukken 
om de bij een hengst te geven.

‘Hij doet niets’, lacht Mark van Buuren die direct zijn 
kaarten op tafel legt:

‘Ik leef hier met mijn familie zogenaamd autarkisch. 
Dat betekent zelfvoorzienend, zelfredzaam. Bedoeling 
is om afhankelijkheden zo veel mogelijk af te bouwen 
tot het hoogstnoodzakelijke. In deze leefgemeenschap 
zijn wij dan ook onafhankelijk van energie- of water-
bedrijven en zo min mogelijk van supermarkten. 
Als we iets niet hebben, dan bekijken we of we het 
lokaal kunnen krijgen, dan provinciaal, nationaal, pas 
dan Europees en indien strikt noodzakelijk globaal.  
Waarom importeert Nederland asperges uit Peru?’

Naar eigen weten is deze verregaande vorm van 
samen-leven volstrekt uniek in Nederland en 
misschien wel in heel West-Europa. Mark van Buuren 
heeft geen idee, hij is te nuchter en te pragmatisch 
om zich met dit soort banale Guinness World Records 
zaken bezig te houden. Bovendien heeft hij het veel 
te druk, want het buitenleven vergt veel van zijn 
tijd en dan heeft hij ook nog eens een drukke baan 
als leidinggevende bij Radancy, een Amerikaans 
adviesbureau dat technologische oplossingen biedt 
op het gebied van IT, recruitment en bij de lancering 
van grootschalige campagnes. Voor de leek lijkt dit 
haaks te staan op de autarkie, maar Mark van Buuren 
lacht die schijntegenstelling weg:

‘Verduurzaming betekent vooral technologie en die 
kennis en kunde heb ik dus beroepsmatig opgedaan. 
Je moet slim omgaan met de mogelijkheden. Zo’n 
minister Jetten die een gigantisch windmolenperk 
voorstelt weet écht niet waarover hij praat. Op een 
winderige topdag heb je een waardeloos overschot 
aan elektriciteit, op een windstille dag moet je tegen 
woekerprijzen extra inkopen. Dat is geen beleid. Als 
je de wereld wilt veranderen moet je allereerst zo 
veel mogelijk afhankelijkheden in de keten afbouwen. 
Samenwerken móet, maar niet ten koste ván. Ik was 
altijd een sociaaldemocraat, maar ben overtuigd 
aanhanger geworden van het libertarisme dat streeft 
naar zo veel mogelijk zelfbestuur en keuzevrijheid 
waarbij we de zorgplicht over de zwakkeren en de 
ouderen nooit mogen vergeten. Kom, we maken een 
rondje.’

De rondleiding spreekt boekdelen. Het water van het 
landgoed komt rechtstreeks uit de grond, is onbeperkt 
voorradig en het schoonst denkbaar nadat het in een 
uitgekiende waterinstallatie gedemineraliseerd wordt. 

Zijn kippen leggen eieren die gegeten worden en waarvan advocaat wordt 
gemaakt. De kippen worden te zijner tijd geslacht, hetzelfde lot zijn de eigen 
kalkoenen op kerstavond beschoren. Op het 20 duizend vierkante meter 
tellende landgoed telen de Van Buurens hun eigen groenten, aardappelen 
en fruit. Ze brouwen er hun eigen bier, maken hun eigen kaas en wijn en 
zij doppen er – in meer dan spreekwoordelijke zin - hun eigen boontjes. 
De zorgvuldig formulerende maar toch uitgesproken Van Buuren klinkt 
gedreven, maar niet zuur. Hij wil op zíjn manier de wereld verbeteren, maar 
noemt zichzelf geen “geitensok”. Hij is een autodidactische pragmaticus.

‘Zo’n jaar of tien geleden gooiden mijn vrouw Hellen en ik het roer om. 
Enkele hike-vakanties in landen als IJsland en Noorwegen openden onze 
ogen en wierpen ons terug naar de essentie van het leven. Anno 2022 zijn 
we 260 zonnepanelen, 60 heatpipes, 3 warmtepompen en meer dan 200 
bomen verder.’

Tijdens de rondleiding langs insectenhotels, biologische moestuinen, 
tuinkassen en fruitbomen omzeilen we voorzichtig de smaragdeenden 
en kippen die spontaan reageren op Marks aanwezigheid. Drie lome 
hangbuikzwijnen keren ons chagrijnig hun rug toe als blijkt dat hen geen 
nieuw voer geboden wordt. We lachen. Het is haast ondenkbaar dat dit 
stukje paradijs zich op een dik kwartiertje rijden van metropool Rotterdam 
Rijnmond begeeft. Autarkie is een way of life, waarbij principe en 
noodzakelijkheid om voorrang strijden en waarbij de actuele geopolitieke 
ontwikkelingen zijn troefkaart zijn: ‘ik zei al lang geleden dat we in de 
energievoorziening te afhankelijk waren van een land als Rusland…’

We stoppen in een ruimte waar een indrukwekkende (want zelfontworpen) 
energie-installatie de stroomvoorziening voor de gehele leefomgeving 
regelt. Het aantal leidingen en schakelkasten is duizelingwekkend. Een 
app op Marks mobiel houden alle standen 24/7 minutieus bij. Professor 
Barabas meets Freek Vonk, al zal die vergelijking Mark van Buuren niets 
zeggen, want hij kijkt al jarenlang geen tv. Aan overbodigheid doet hij 
immers niet.

Bij de echte wil tot verduurzaming in een autarkische leefomgeving noemt 
Mark drie essentiële zaken: menskracht, geld en gemeenschapszin. Op 
microniveau betekent het dat er beroep wordt gedaan op de afzonderlijke 
skills van zijn familieleden. De een is bedreven in IT, de ander is sociaal 
sterk, hij weet alles van het onderhoud van oevers en vijvers en zij weet 
alles van botanica. In maandelijkse vergaderingen wordt alles, inclusief 
de financiën, besproken. Geld is nodig, zo erkent hij, maar dat mag in 
wezen geen probleem zijn als we de geldverspilling van de overheden (op 
ieder niveau, zo benadrukt hij) in ogenschouw nemen. Zijn manier van 
leven noemt Mark een commercieel bespaarmodel, als variant op een 
commercieel verdienmodel.

Moraal van het verhaal? Iedere reis terug naar de toekomst begint bij 
jezelf!

“ I K  B E N  G E E N  G E I T E N S O K ! ” 
-  M A R K  VA N  B U U R E N

Mark van Buuren
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De bibliotheek en de Rabobank 
Capelle: DigiMaatjes
Een bibliotheek en een bank. Op het eerste paradoxale gezicht doet het denken aan een gedwongen 
huwelijk tussen een schrijver en een accountant of, in een poëtischer jasje, tussen een vulpen en 
een rekenmachine. Maar zoals altijd is het de schijn die bedriegt. De Capelse samenwerking tussen 
de aan het Stadsplein gehuisveste buren Bibliotheek aan den IJssel en de Rabobank blijkt namelijk 
een perfect match. Doel? De Capellenaar digitaal vaardig(er) maken!

‘Het initiatief is het resultaat geweest van enkele brainstormsessies’, 
verklaart Wesley Sturrus, sinds april 2021 directeur Dagelijkse 
Zaken Rabobank Regio Zuid-Holland. ‘Als Rabobank nemen wij onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Wij zijn meer dan 
een bank die enkel hypotheken verstrekt of een bankrekening opent. 
Voormalig rayonmanager Willem Groenendijk, een rasechte Capellenaar, 
had het eerste contact gelegd. “Ga nu eens praten met de buren”, zei 
Willem, “en kijk op welk gebied je kunt samenwerken. Daar is dit project 
Digimaatjes uit voortgekomen.’

De insteek van de Rabobank is verklaarbaar: maar al te vaak bleek dat 
klanten geholpen moesten worden op de digitale snelweg, hetgeen al 
begon met een ogenschijnlijk simpele actie als het openen van een bank-
rekening. Juist die onbekendheid in de digitale wereld bleek de overlap 
tussen de buren van Stadsplein 39 en 41. Dionne Dinkhuijsen, directeur 
van Bibliotheek aan den IJssel, legt uit:

‘Hier ligt een enorm raakvlak met ónze meer algemene missie om de 
Capellenaren aan het lezen te krijgen. Ook hier merkten we dat leden 
moeite hadden om online een geleend boek te verlengen of om gewoon 
iets op te zoeken op onze computers. Een bibliotheek is anno 2022 meer 
dan een verzameling boeken. We hebben een belangrijke educatieve 
functie. Die visie is door de Koninklijke Bibliotheek expliciet geformuleerd 
in drie principes: ten eerste moet de maatschappelijke waarde van de 
bibliotheek centraal staan, ten tweede wordt gesteld dat de informatie-
samenleving verlangt dat iedereen digitaal moet leren denken en werken 
en ten derde moet nauwere samenwerking met derde partners worden 
gezocht. Nou, onze samenwerking met Rabobank past perfect in die 
doelstelling van de KB!’

Het laagdrempelige project Digimaatjes is in april 2022 gestart. In de 
praktijk komt het hierop neer: Rabobank stelt vijftien medewerkers 
beschikbaar die een keer per week met hun Digimaatje afspreken in de 
Bibliotheek. Noem hem of haar klant (Rabobank) of lid (bibliotheek): feit 
is dat hij of zij één op één wordt bijgestaan in hun specifieke zoektocht op 
digitaal vlak. Het project is dus vraaggericht en wordt, niet onbelangrijk, 
volledig kosteloos aangeboden. Wesley Sturrus:

‘Iedereen kan zich opgeven, je hoeft dus geen client 
bij Rabobank of lid van de bieb te zijn. Het recept 
is simpel. Iemand meldt zich met een probleem. 
Bijvoorbeeld hoe kan ik online een abonnement op 
een magazine regelen, hoe kan ik online een reisje 
boeken, hoe installeer ik de corona-app en wat is 
precies een DigiD van de overheid? Een Digimaatje 
is een medewerker van Rabobank die letterlijk náást 
degene zit die hulp nodig heeft. Ook houden we in 
september een workshop waarbij we de mensen 
uitleggen wat de risico’s zijn van de onlinewereld... 
welke e-mails spam zijn, welke websites veilig zijn… 
noem maar op.’

De bibliotheek stelt computers en/of tablets beschik-
baar, terwijl er ook klanten zijn die hun eigen laptops 
meenemen. Dionne Dinkhuijsen: ‘het traject duurt 
vijftien weken per persoon. Daarna wordt geëval-
ueerd of hij of zij concreet geholpen is… dus of hij 
of zij digitaal vaardig(er) geworden is. Daarna wordt 
men beloond met een gratis jaarabonnement op de 
bibliotheek. Dus we hopen ook dat dit project een 
voorbode is van een vólgende stap: het daadwerkelijk 
lezen van een boek of een e-book.’

Daarmee is het kwartje gevallen en is het kortzichtige 
beeld van het gedwongen huwelijk tussen een 
schrijver en een accountant van het netvlies 
verdwenen. Volledige maatschappelijke participatie 
ligt immers in de toegankelijkheid tot de digitale (en 
analoge) wereld, waarmee het gesprek zich verlegt 
naar de wondere werelden die boeken verschaffen. 
Lezen is denken met een andermans hoofd, aldus 
de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer en iedere 
Capellenaar verdient dat inzicht en die geestelijke 
rijkdom. Vanwaar eigenlijk die maatschappelijke 
betrokkenheid van Wesley en Dionne?

‘Van kinds af aan leerde ik van mijn ouders om om 
te kijken naar mijn naasten’, verduidelijkt Wesley. ‘Dat 
heeft er bij mij dus altijd ingezeten. Zo vond ik het bij 
de voetbalvereniging te gek om jonge voetballertjes 
te trainen. Dus de maatschappelijke betrokkenheid 
die Rabobank zo nastreeft past perfect bij mij.’

Ook de antecedenten van Dionne liegen er niet om: 
‘mijn ouders waren beiden werkzaam in de zorg, 
moeder was politiek actief. 

Dionne Dinkhuijsen en Wesley Sturrus

Zelf heb ik jarenlang bij de stichting Cordaid gewerkt.’

Digimaatjes is een landelijk uniek project dat een 
looptijd kent van drie jaar waarna geëvalueerd 
zal worden. De uitkomst van die evaluatie lijkt 
voorspelbaar, want na een paar maanden is er nu 
al een wachtlijst ontstaan. Een glunderende Dionne 
Dinkhuijsen hierover:

‘In september zit de eerste shift erop en hebben 
de eerste mensen hun traject van twintig weken 
doorlopen. Pas dan kunnen we de volgende vijftien 
mensen ontvangen. Nu willen we dit project dolgraag 
uitbreiden dus eigenlijk roepen we langs deze weg 
bedrijven en instellingen op om het goede voorbeeld 
van Rabobank te volgen.’

‘Dat zou prachtig zijn’, vult Wesley enthousiast aan, 
‘geloof me, de voldoening die je er als bedrijf en als 
Digimaatje voor terugkrijgt is echt onbeschrijfelijk!’

Het woord onbeschrijfelijk de Bibliotheek aan den  
IJssel… daarmee is de cirkel rond, want een artikel dat 
begint met een paradox verdient een slot met een 
paradox!

“ Een bibliotheek is anno 2022 meer 
dan een verzameling boeken.”

-  D I O N N E  D I N K H U I J S E N

“ Als Rabobank nemen  
wij onze maatschappelijke  

verantwoordelijkheid serieus.”
-  W E S L E Y  S T U R RU S
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Mark van Buuren, in het dagelijkse leven managing director van 
Radancy, een in Capelle aan den IJssel gevestigd adviesbureau 
bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van IT, recruitement en  
campagnestrategieën, gooide enkele jaren geleden het roer volledig 
om na vakanties in IJsland en Noorwegen die zijn ogen openden. Die  
ervaringen vormden de “zo kan het ook” spiegel voor Van Buuren die 
op zíjn beurt zomaar de “zo kan het ook” spiegel kan betekenen voor de 
aanwezige deelnemers van deze lunchbijeenkomst in het NH Hotel in 
Capelle. In de eigenwijze ogen van Van Buuren is duurzaamheid vooral 
een kwestie van practice what you preach, als moderne variant van de 
slogan een beter milieu begint bij jezelf die de overheid jaren geleden 
de wereld in slingerde.

Natuurlijk oogstte Van Buuren voornamelijk gefronste wenkbrauwen 
toen hij kort uiteenzette hoe en waarom hij leefde zoals hij leefde. Het 
had wat weg van een recept uit grootmoeders receptenboek: men kope 
een stuk grond, men tele bomen, planten, groenten en fruit, men houde
kalkoenen en kippen, eenden, zwijnen, men bouwe en verbouwe zelf-
standig alles wat te bouwen en verbouwen valt, men rekene uit hoeveel 
zonnepanelen, heatpipes en warmtepompen nodig zijn om de vier per-
celen en vier gezinnen te kunnen voorzien in hun primaire levens- en 
energiebehoeften en men leve! Doel? 

ENC lunchbijeenkomst: 
Practice what you preach
Duurzaamheid. Er zijn inmiddels bibliotheken vol over geschreven en het aantal rondetafelgesprek-
ken, discussiegroepen, meetings, workshops, cursussen, vergaderingen belangenverenigingen en 
politiekmaatschappelijke bewegingen rondom het thema duurzaamheid is nog amper te tellen. 
Duurzaamheid dreigt dan ook te verzanden in een containerbegrip, totdat je iemand als Mark van 
Buuren tegen het lijf mag lopen. Van Buuren is een man van de praktijk, is het vlees geworden geen 
woorden maar daden versie van duurzaamheid en kreeg het als moderator van deze lunchbijeen-
komst voor elkaar wat nog niet veel gebeurd was: een groep Capelse ondernemers van het ENC stil
krijgen.

Een leefomgeving creëren die zo min mogelijk af-
hankelijk is van supermarkten en van energie- en 
waterbedrijven. De confronterende Van Buuren 
predikt pragmatisme, zelfstandigheid, zelfredzaam-
heid, nuchterheid en vooral positivisme. Want, lieve 
mensen, het kán allemaal anders, alleen moeten 
keuzes worden gemaakt.

Na deze introductie, ondersteund met krachtig beeld-
materiaal, valt een stilte in de Barbizonzaal waarvan 
plakjes kunnen worden gesneden. Onwennigheid in 
strijd met ongemak. Kán dit echt? Gebeurt dit alle-
maal echt in de slagschaduw van het hypervolle, ge-
cultiveerde en geïndustrialiseerde metropoolgebied 
Rotterdam-Rijnmond?

Wordt Van Buuren deze middag gezien als een Don 
Quichotte die het gevecht is aangegaan met de af-
hankelijkheid van de economische ketens waaraan 
het volk decennialang gebonden is door tal van over-
heden (van links tot rechts, benadrukt Van Buuren)? 

Is hij een milieufreak? Een luchtfietser? Een idea- 
listische wereldverbeteraar? Een overijverige Willie  
Wortel misschien? 

‘De economie is superefficiënt ingericht’, zegt hij, ‘de 
afhankelijkheid van de diverse schakels in de inter- 
nationale economie is enorm. Het is net een kaarten-
huis of een rij dominostenen. Voorbeeld? Europa 
ondervindt nog altijd hinder van het container-
schip Ever Given dat in maart 2021 vastliep in het  
Suezkanaal… We zijn te afhankelijk geworden van 
de import van onder meer medicijnen, computer-
onderdelen, grondstoffen. Denk aan de gascrisis die 
Poetin in zijn eentje wist te veroorzaken. Fatalistisch? 
Nee realistisch.’

Er zit niets genoegzaams in het betoog van Van  
Buuren, noch in zijn toon. Hij spreekt rustig en 
nuchter, zelfs als hij vraagtekens plaatst bij de filosofie 
van de overheid om de samenleving voor te spiegelen 
dat deze maakbaar zou zijn door talloze onbenullige, 
bureaucratische en onzinnige regeltjes en verorde- 
ningen in het leven te roepen.

‘Wie van jullie heeft een continuïteitsplan?’, vraagt hij 
de aanwezigen. ‘Ons bedrijf Mark, maar eerlijk gezegd 
hebben we die alleen omdat die verplicht is gesteld 
door derden… zonder continuïteitsplan kan ik geen 
zaken met hen doen…’, zo luidt de eerlijke repliek die 
de vinger op de gevoelige plek legt: negen van de tien 
ondernemers volgen gedwee alle complianceregels 
omdat het voorgeschreven wordt en niet vanuit een 
principiële of zelf overwogen keuze.

De afhankelijkheid van elektriciteit en daarmee van 
de nationale elektriciteitsbedrijven is simpelweg 
té groot en wordt -volgens Van Buuren- door de  
“pappen en nathouden” overheid moedwillig ingezet 
als een politiek instrument. Korte termijn oplossingen 
voor structurele vraagstukken worden vaak vlak voor 
verkiezingen aangedragen als zand in de ogen van de
kiezer, aldus een zelfverzekerde Van Buuren die in 
een volgende afbeelding het aantal storingen van 
netbeheerder TenneT in één maand tijd schetst. De 
lijst is zo lang en de lettertjes en cijfertjes zó klein, 
dat een deelneemster wanhopig meldt dat ze het  
allemaal niet kan lezen waarmee Van Buuren zijn 
punt gemaakt heeft.

Deel één van de lunchbijeenkomst wordt afgesloten 
met een worst case scenario dat Van Buuren onder de 
noemer Blackout toont. Wat zijn de gevolgen als álles 
plotsklaps uitvalt? Er is immers een chronisch tekort 
aan vakbekwame technici die het aantal storingen 
adequaat het hoofd kunnen bieden. Van Buuren 
voorspelt complete anarchie in een tijdsbestek van  
48 uur.

Tijd voor de lunch…

“De grootste winst van  
zelfvoorziening is vrijheid.” 

-  E P I C U RU S

De boodschap van Van Buuren voelt als een steen in de maag, spreek-
woordelijk uiteraard, want de door het NH Hotel verzorgde lunch is 
zoals altijd voortreffelijk. Weer overheerst stilte, de bedachtzame vari-
ant. Een gemiddelde ondernemer staat bekend om zijn/haar creativiteit,  
optimisme en weerbaarheid, maar déze specifieke tegenstander (de 
afhankelijkheid, haar impact en vooral haar broosheid) is onbekend.  
Bovendien is geen enkele advocaat van de duivel in staat een gat te slaan 
in Van Buurens betoog. De vraag is alleen: hoe maak je de vertaalslag van 
zijn micro-leefomgeving in Berkenwoude naar de macro-wereld van de 
aanwezige ondernemers.

In deel twee is ruimte gemaakt voor oplossingen. De Off-Grid (letterlijk 
“van het net af”) mogelijkheden die per nu, as we speak, realiseerbaar 
zijn voor u en mij zijn talrijk. Aan de hand van drie modellen accu’s (“met 
een omvormertje”), van klein naar groot, laat Van Buuren zien wát zoal  
mogelijk is, variërend van een kleine en betaalbare accu waarmee het 
hele weekend kan worden gebarbecued en gevaren met het plezier-
bootje tot aan grotere generatoren die hele woonblokken van elek- 
triciteit kunnen voorzien.

Op politiek niveau moet goed moreel burgerschap ondersteund en  
gesubsidieerd worden. Volgens Van Buuren werkt dit beter dan het opleg-
gen van een ontelbare hoeveelheid aan vrijheidsbeperkende voorschrif-
ten. De vier huishoudens die deel uitmaken van zijn autarkische leef- 
omgeving besparen 90 duizend euro (!) per jaar op hun energierekening. 
Alle investeringen heeft men in 5 jaar terugverdiend. 

Van Buuren benadrukt het collectiviteitsbeginsel: het belang van het 
samen-zijn en samen-doen. In een app kunnen de bewoners van zijn leefo-
mgeving checken wanneer welk apparaat beschikbaar is. Dit heeft tevens 
een positief psychologisch effect, omdat het de bewustwording vergroot.

‘Creëer je eigen bubbel net als wij deden en doe wat je kunt. Daar begint 
het bij. Stap af van het idee dat Vadertje Overheid alles wel zal oplossen. 
Vele bedrijfssectoren komen pas in actie als iets echt opgelegd wordt, 
maar wees proactief.’

Ondernemersbijeenkomsten als deze vormen een prachtige gelegenheid 
om, vanuit zowel het bedrijfsleven als vanuit de gemeentelijke diensten 
die deze woensdagmiddag aanwezig waren, de krachten te bundelen om 
te kijken waar wat op welk termijn mogelijk is, met in het achterhoofd de 
unieke leefomgeving die de vooruitstrevende visionair Mark van Buuren 
heeft gerealiseerd.

Met die boodschap schudde ik na afloop buiten de hand van Mark van 
Buuren – we waren immers beiden op de fiets. Practice what you preach!

Lees ook het hoofdartikel Back to the Future over Mark van Buurens  
leefomgeving op pagina 4 van dit businessmagazine!
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Van Wijk uitvaartkisten is  
een trendsetter
Duurzaamheid. Het doet denken aan een trein op volle snelheid waar onderhand zowat ieder 
weldenkend mens, onderneming, instantie of organisatie aan boord is gestapt. De alarmbellen 
zijn afgegaan, er is geen weg meer terug, het belang dat op het spel staat kan niet groter zijn 
dan dat het is: de toekomst van de volgende generaties. Zelfs de laatste notoire twijfelaars lijken 
inmiddels overstag, maar Van Wijk Uitvaartkisten heeft nooit getwijfeld. Sterker nog, het liep voor 
de troepen uit, lang voordat duurzaamheid een in dikke letters gedrukte prioriteit op de politieke 
agenda werd, waarmee Van Wijk Uitvaartkisten een ware trendsetter werd.

‘Onze duurzaamheidsagenda dateert in feite van 2013 toen mijn neef 
Nathan als vijfde generatie van ons familiebedrijf aan boord kwam. “Zijn 
wij wel toekomstbestendig… waar willen we heen?”, waren vragen die 
Nathan hardop stelde. Goede vragen! Van 2013 tot circa 2016 hebben 
we onderzocht hoe wij duurzamer konden werken… of er alternatieven 
waren voor de milieubelastende spaanplaat waar wij tot dan toe veel 
mee werkten. En dat alternatief vonden wij in populierenhout dat wij  
voortaan gingen gebruiken. Bovendien boden we die nieuwe uitvaart-
kisten aan tegen dezelfde prijs als onze spaanplaat uitvaartkisten… iets 
om over na te denken.’

Algemeen Directeur Peter van Wijk, vertegenwoordiger van de vierde 
generatie, glimlacht als hij de herinneringen ophaalt. Hun keuze voor 
duurzaamheid werd destijds veelal niet door de markt begrepen. Toch 
schuilt er een filosofie achter die verduurzamingsstrategie en voor de niet 
voor de hand liggende commerciële keuze die gemaakt werd:

‘Daarmee lieten we zien dat het ons dus níet uitsluitend ging om het  
commerciële belang. Natuurlijk moeten ook wij iedere dag weer een kos-
ten- batenanalyse maken, maar we wilden ook nadrukkelijk aandacht  
en geld besteden aan onze morele verantwoordelijkheid. Voor ons is ver-
duurzaming een kwestie van geen woorden maar daden. Gewoon dóen 
is dan ook ons devies.’

In die tijd was milieu als concept nog het spelendingetje van menig  
politieke partij, vaak van linkse signatuur. Maar Van Wijk Uitvaartkisten 
prikte door de ballon van gemeenplaatsen heen en voer als trendsetter 
een geheel eigen koers. Zo doorliepen Nathan en Peter de gehele keten 
van aanlevering tot uitlevering en maakten zij ook dáárin bewuste keuzes. 
Zo bleek het vervoer van het populierenhout vanuit Italië per trein vele 
malen duurzamer te zijn dan via wegvervoer, bovendien plant Van Wijk 
voor iedere boom die gebruikt wordt maar liefst drie bomen terug.

‘We maakten al een paar jaar geleden hele bewuste stappen om off-grid 
te gaan. Persoonlijk reed ik als een van de eersten een elektrische auto, 
in 2018 waren wij haantje de voorste door op zonnepanelen over te  

stappen, we gebruiken geen gas meer en ook onze 
interne logistiek draait volledig elektrisch. Dus 
geen fossiel brandstofverbruik meer bij ons. Bij  
verduurzaming hoort overigens ook efficiënt werken. 
Zo hebben we stappen gemaakt in de automatisering 
van ons productieproces en zijn we heel bewust over-
gegaan op de zogenaamde robotica-techniek: het 
zware arbeidsintensieve en lichamelijk belastende 
werk wordt nu gedaan door robots… onze mensen 
hebben daardoor minder fysieke klachten, terwijl we 
nog nooit zoveel medewerkers op de loonlijst hebben 
gehad. Het is een way of life…’

Er is niets mee gelogen, er is niets mee overdreven. 
Peter van Wijk is de nuchterheid zelve en is het  
levende bewijs dat een onderneming uitstekend kan 
renderen met een milieubewuste filosofie die naast 
winstgevendheid ook oog heeft voor de leefomgeving 
en voor de medemens. ‘Je moet jezelf constant in de 
spiegel aan kunnen kijken…’, aldus Van Wijk, ‘… je kunt 
jezelf toch niet belazeren?’

Een rondleiding door het bedrijf volgt, in omge-
keerde volgorde weliswaar want het kantoorgedeelte 
waar het gesprek plaatsvindt dient tevens als show-
room waarin het indrukwekkende assortiment aan  
uitvaartkisten, het eindproduct als laatste meubelstuk 
zogezegd, te bezichtigen is. Voordat we de fabriekshal 
op de begane grond betreden, vertelt Peter van Wijk:
‘Mijn vaders opa Piet van Wijk nam in 1925 de firma 
over van de toenmalige eigenaar die daar al sinds 
1903 als kistenmaker in dienst was. In die oorlogs-
jaren waren er maar liefst 12 kistenmakers alleen 
in Rotterdam al. Ons bedrijf begon aan de Goudse  
Rijweg in Rotterdam-Crooswijk. In 1981 verhuisden 
we naar de huidige locatie aan de Poolvosweg 107 in 
Capelle. Ikzelf werk hier vanaf 1996. Mijn vader Philip 
van Wijk leeft nog. Hij is 81 jaar oud en zei me ooit:

 “Kom maar niet bij ons werken, anders leer je het 
nooit om ergens medewerker te zijn.” Zoiets vormt 
vanuit liefde gedreven je karakter ja.’

Zowel vader Philip als zoon Peter van Wijk zijn van 
huis uit meubelmaker, ambachtelijke vaklui, tech-
nisch begaafde houtbewerkers. Peter van Wijk

Nathan houdt zich voornamelijk bezig met de sales 
en marketing en Peter is de man van de techniek, van 
de efficiency, van de robotica. In die rollen vullen oom 
en neef elkaar perfect aan - hun bloedband is de rode 
lijn van het bedrijf.

In de fabriekshal laat Peter vervolgens zien hoe een 
uitvaartkist binnen vier minuten tijd gefabriceerd 
wordt. De medewerkers zeggen ons allemaal vrien-
delijk gedag als we passeren, terwijl de robots met 
minutieuze precisie hun werk doen. Op jaarbasis 
produceert Van Wijk 18.000 uitvaartkisten waarvan er 
circa 1.500 in Capelle op voorraad staan.

‘De volgende stap die we willen maken is de verduur- 
zaming van het interieur van de kisten. Zo blijven 
we door-ontwikkelen en op die milieubewuste basis  
willen we ons nadrukkelijk blijvend onderscheiden in 
de markt. 

“Een uitvaartkist als  
laatste meubelstuk.”

-  P E T E R  VA N  W I J K

“Verduurzaming is een  
way of life geworden.”

-  P E T E R  VA N  W I J K

Het verduurzamingsproces gaat gewoon door. Je hebt hier niet alleen  
visie voor nodig, maar ook lef op een Rotterdams-nuchtere manier. 
Trendsetter of niet, we staan altijd met beide beentjes op de grond, want 
we blijven bescheiden…’

Meer informatie op vanwijkuitvaartkisten.nl
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Van het gas af; wat kan 
ik doen als bedrijf?

Collectief
Als eigenaar van een pand zijn er nog meer mogelijkheden. Het dak 
kan bijvoorbeeld worden vol gelegd met zonnepanelen. Als daar meer 
energie wordt opgewekt dan u zelf nodig heeft, kunnen andere bedrijven 
of bewoners uit de buurt daarvan profiteren. Bovendien kunt u de 
kosten voor elektrische oplossingen vaak beperken. Bijvoorbeeld door 
samen met andere bedrijven of buren te kijken naar het aanschaffen 
van zonnepanelen of een warmtepomp.

In 2050 is heel Rotterdam van het gas af. Dit betekent dat niet 
alleen huizen van het gas af gaan, maar ook bedrijven en de 
industrie én de gemeente zelf. Wanneer in een gebied gestart 
wordt met aardgasvrij, worden alle gebouwen in het gebied 
betrokken: zowel huizen als bedrijven. Het is dus voor bedrijven 
aan te raden om nu al te investeren in duurzame oplossingen. 
Soms kunnen bedrijven bijvoorbeeld warmte uitwisselen 
door hun restwarmte beschikbaar stellen voor het nieuwe 
warmtenet.

Meer informatie
energietransitie

Kom naar de inspiratiemarkt op 29 september. Wij organiseren een 
BT010 met aansluitend een borrel voor alle ondernemers op onze 
Rotterdamse bedrijventerreinen.
 
Wilt u nieuwe ideeën opdoen over toekomstbestendig en duurzaam 
ondernemen, andere ondernemers spreken, of geïnformeerd worden 
over bijvoorbeeld de diverse subsidieregelingen? Noteer dan nu alvast 
deze datum:
 
Donderdag 29 september 
16.30 uur – 19.30 uur
De Rotterdam,  Wilhelminakade 179

Wilt u zich aanmelden?
Mail dan naar Maurice Claessen, bedrijfscontactfunctionaris van de 
gemeente Rotterdam: mm.claessen@rotterdam.nl.

Inspiratiemarkt

Duurzaam ondernemen door…
Windenergie
Ook als ondernemer kan het interessant zijn om je te verdiepen in 
windenergie. Het draagt bij aan verduurzaming en kan elektriciteits-
kosten besparen.

Welke opties zijn mogelijk op het gebied van windenergie? 
Als het gaat om windenergie kun je gebruik maken van twee  
verschillende concepten: mini windturbines en kleine windturbines.
• Mini windturbines hebben een rotordiameter tot 2 meter en 

zijn met name geschikt voor toepassingen op (privé)daken in de  
bebouwde omgeving.

• Kleine windturbines hebben een rotordiameter tot 16 meter en 
zijn met name geschikt in open ruimten in de gebouwde omgeving, 
zoals bedrijventerreinen.

• 
Voor wie zijn deze concepten interessant?
Mini windturbines zijn met name interessant voor eigenaren/VvE’s met 
platte daken. Hier is de ruimte beschikbaar om energie op te wekken 
met wind voor het desbetreffende pand. Kleine windturbines zijn vooral 
interessant voor bedrijven of bedrijventerreinen. 

Over het algemeen moeten deze geplaatst worden op openbaar of 
privéterrein, waarbij de opgewekte elektriciteit lokaal kan worden terug  
geleverd.

Wat levert het gebruik van windturbines op?
Dat varieert behoorlijk per type windturbine en per-
grootte. Daarom is hier niet één antwoord op te geven. 
Bij kleine windturbines bedraagt dit over het algemeen 
1000-2000 euro investeringskosten per kWh/jaar, met 
een terugverdientijd rond de 15-20 jaar. Bij het ge-
bruik van mini windturbines wordt op dit moment nog 
onderzocht welke bedragen we daaraan kunnen kop-
pelen. In vergelijking met grote windturbines leveren 
kleinere windturbines minder op, maar ze zijn wel 
geschikt om lokale energieneutrale voorzieningen te 
creëren in stedelijk gebied. Dit kan voordelen bieden 
voor bewoners, ondernemers en bedrijven. Bovendien 
is de combinatie met zonne-energie interessant van-
wege verschillende momenten van energie opwek.

Groen & regenwater 
Extra groen en het opvangen van regenwater zijn 
belangrijk. Hoe meer regenwater tijdens hevige 
buien wordt opgevangen, hoe minder wateroverlast 
en waterschade in de stad. Het riool zal bijvoorbeeld 
minder snel overstromen. Ook nemen bomen, 
struiken en planten goed water op en hebben ze een 
verkoelend effect tijdens warm weer.

Subsidie voor meer groen & de opvang 
van regenwater
De gemeente wil de stad wapenen tegen de gevol-
gen van extreem droog en nat weer en de biodiver-
siteit vergroten. Sinds 1 januari 2021 is hiervoor een  
subsidie beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor:
• meer groen (waaronder de mogelijkheid tot  

extra subsidie voor inheemse beplanting) in 
plaats van bestrating, Maar denk ook aan groene 
daken, gevels en hekken of meer waterberging.

• regenwater opvangen, gebruiken, infiltreren of 
vertraagd afvoeren, zodat het watersysteem 
en de afvalwaterzuivering worden ontlast en er 
minder riooloverstorten zijn

Meer informatie onder windturbines 
en kleinschalige windenergieprojec- 
ten vindt u via de QR-code.

Welke bedragen kunnen binnen deze subsidie worden aangevraagd?
• 500 euro per toegevoegde kubieke meter waterberging
• 5 euro per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak
• 10 euro per toegevoegde vierkante meter groenoppervlak
• plus extra voor (min. 20m2) inheemse planten: 
 > 1 euro per inheemse (vaste) plant of kruid
 > 2 euro per inheemse heester of struik
 > 10 euro per inheemse boom
 > Een combinatie is mogelijk, maximaal 50.000 euro per aanvraag

Interesse in een windenergieproject?
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Steeds meer bedrijven kiezen voor zonnepanelen. De zon is een  
belangrijke bron van schone en duurzame energie. 

Op de Rotterdamse daken liggen liggen sinds 2021 ruim 300.000 zonne-
panelen maar is er is plaats voor véél meer! We zien dan ook graag zo 
veel mogelijk zonnepanelen op de Rotterdamse bedrijfsdaken; dat is niet 
alleen goed voor het milieu nu en in de toekomst, maar het is ook een 
rendabele investering. Uit ervaring weten we dat het niet altijd eenvoudig 
is om een zonneproject te realiseren. Het is ‘andere business’ en het gaat 
doorgaans om best veel geld en om lange termijn afspraken. Daarnaast 
moet je de juiste wegen kennen.

Wat kan de gemeente Rotterdam voor je betekenen?
De gemeente helpt ondernemers, pandeigenaren en huurders met het 
‘Servicepunt voor Zon voor bedrijven’. Adviseurs uit de praktijk staan voor 
u klaar voor advies. Onder andere Esther Zumpolle helpt ondernemers 
kosteloos op weg met alles wat er bij een zonneproject komt kijken.

De adviseurs kunnen je persoonlijk adviseren over: 
de mogelijkheden van zonnepanelen, de juiste aantallen, de kosten,  
terugverdientijd en daarnaast kunnen zij je ook helpen bij het opstellen 
van een stappenplan en je koppelen aan de juiste partijen om zonne- 
panelen af te nemen.

Nog wat handige feiten op een rij:
• Een investering in zonnepanelen levert een rendement van 7 tot 15% op;
• Zonnestroom is in veel situaties goedkoper dan de stroom die je 

nu geleverd krijgt. Dus dat betekent directe besparing op jouw 
elektriciteitsrekening, die met de stijgende energieprijzen alleen 
maar groter wordt;

• Rotterdamse non-profit instellingen, zoals o.a. VvE’s, scholen,  
culturele instellingen die zonnepanelen laten plaatsen, ontvangen 
tot eind 2022 een extra bijdrage van de gemeente via het Klimaat-
fonds Rotterdam van ca € 30/paneel;

• Er is provinciale subsidie beschikbaar voor pand-eigenaren die  
zonnepanelen willen plaatsen op daken met te weinig draagkracht 
of de plaatsing combineren met asbestverwijdering (€125/kWp). Ook 
als je investeert in een zonnesysteem, bouwt

• boven een parkeerterrein of op een waterbassin 
ontvang je een financiële bijdrage (respectie- 
velijk €150 of €130/kWp) . En als je je dak beschik-
baar stelt voor een energiecoöperatie ontvang je  
€ 5.000. De regeling is de vinden onder de naam 
Zonnig Zuid-Holland.

• Ook als u zelf niet de financiële middelen heeft 
om een zonnesysteem aan te schaffen, kunt u 
via een lease bij marktpartijen of een lening bij  
Rotterdamse Energie-transitiefonds tóch genieten 
van zonnestroom;

• Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van 
uw bedrijfspand is vergunningsvrij, behalve als 
het een monument of beschermd stadsgezicht 
betreft.

Kortom, er staan gratis ervaren, onafhankelijke  
zonne-energie adviseurs voor je klaar die je profes- 
sioneel kunnen helpen met de ontwikkeling en uit-
voering van een zonne-energieproject. Ze nemen 
veel denkwerk uit handen waardoor jij je kunt blijven  
focussen op bedrijfsvoering. Maak er gebruik van en 
geniet straks van duurzame zonnestroom!
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Bestaand warmtenet 

Rotterdam is in vijf wijken gestart om op een duur-
zame manier woningen en gebouwen te verwarmen 
en elektrisch te koken. Prinsenland – Het Lage Land 
is een van deze vijf wijken. Gemeente Rotterdam 
maakt het gebied aardgasvrij samen met woning-
corporaties Woonstad en Havensteder en gemeente 
Capelle aan den IJssel. Gemeente Rotterdam heeft 
de ambitie dat in 2032 het grootste deel van deze 
wijken aangesloten is op stadsverwarming, want dat 
is hier de beste en voordeligste oplossing.

Op dit moment kiest de gemeente een warmte-
leverancier voor stadsverwarming. Dit gaat via een 
aanbesteding in verschillende fases. In de eerste 
fase hadden partijen de mogelijkheid om zich aan te 
melden als warmteleverancier. Eneco en EnNatuurlijk 
hebben zich aangemeld. Met deze warmteleveran- 
ciers zijn we in gesprek over de voorwaarden en wensen 
voor stadsverwarming.. De gesprekken duren tot de 
zomer van 2022. Eind 2022 is er meer bekend over 
het vervolg.
                                                   
Woningcorporatie Woonstad heeft al meerdere flats 
aardgasvrij gemaakt. Ook hebben Woonstad en Haven- 
steder plannen om de komende jaren meer huur- 
woningen te renoveren en aan te sluiten op stads-
verwarming. Ook VVE’s en overige woningen en  
ander vastgoed in Prinsenland en Het Lage Land 
worden meegenomen in deze werkzaamheden en 
kunnen op stadsverwarming aansluiten.

Aardgasvrij Prinsenland en  
Het Lage Land

Het is niet mogelijk om de wijken Prinsenland en Het Lage Land in één 
keer aardgasvrij maken. Daarom worden Prinsenland en Het Lage 
Land opgedeeld in verschillende delen. We starten waarschijnlijk in het  
oostelijke deel van de wijk. Dit gebied noemen we fase 1. We starten hier 
in 2024/25 met de aanleg van stadsverwarming. De definitieve planning 
is eind 2022 bekend.
 
Contact met de wijk
Vanaf maart 2022 verschijnt er elk kwartaal een digitale nieuwsbrief  
‘Energie Prinsenland en Het Lage Land’. Via deze nieuwsbrief blijven 
mensen in de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen van duur-
zaam in Prinsenland en Het Lage Land. Onderwerpen zoals aardgasvrij, 
zonne-energie en energiebesparing staan in deze nieuwsbrief.
 
In 2021 is er een meedenkgroep gestart voor aardgasvrij Prinsenland – 
Het Lage Land. De meedenkgroep bestaat uit verschillende bewoners uit 
de wijken. De groep komt drie of vier keer per jaar bij elkaar. De groep 
denkt mee met de gemeente over bijvoorbeeld de aanbesteding van 
de warmteleverancier en de communicatie over aardgasvrij. Daarnaast 
laten zij horen wat er bij bewoners of in de wijken speelt, zodat we hier  
rekening mee kunnen houden. Alle bewoners die met ons mee willen 
denken over aardgasvrij in Prinsenland en Het Lage Land zijn welkom, 
ook als zij niets over het onderwerp weten.
 
Meer informatie over Prinsenland en Het Lage Land vindt u terug op 
www.duurzaam010.nl/wijk/prinsenland-het-lage-land.

Op deze kaart staan de gebieden 
waar de gemeente de mogelijkheden 
onderzoekt om een gebiedsaanpak 
aardgasvrij te starten vóór 2030. 
Studiegebieden kunnen groter, 
kleiner worden of wegvallen ge- 
durende de verkenning. 

Contact opnemen met een van de 
zonne-energie adviseurs?
Esther Zumpolle | e.zumpolle@rotterdam.nl

Zonne-energie 
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Wil jij lid worden?
De belangrijkste reden waarom je als 
ondernemer lid wilt worden van Business- 
Club Prins Alexander is om ervaringen 
en kennis uit te wisselen met mede- 
ondernemers. De business club biedt bij 
uitstek de mogelijkheid hiervoor. Daar-
naast 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 bij- 
eenkomsten te bezoeken en BusinessClub 
Prins Alexander zelf te ervaren!

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 mogelijk-
heid 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 netwerk-
activiteit, 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.

Secretariaat: Dinkel 5, 3068 HB Rotterdam • T 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl 
www.businessclubpa.nl

Sluit aan bij 
ondernemers die 
hun blik willen 
verruimen! X

In dit nummer stellen we  
2 leden aan u voor!

Carola Kalishoek

Passie voor duurzaamheid

Creativiteit, energie, kennis en expertise bundelen  
leidt doorgaans tot het waarmaken van ambities. Dat is 
waar First Support voor staat.

Mijn naam is Carola Kalishoek en in 2012 gestart als zelf-
standig ondernemer waarbij ik mij in eerste instantie 
voornamelijk richtte op sales- en relatiemanagement 
opdrachten en evenementenorganisatie. Sinds 2016 ben 
ik actief betrokken bij projecten die in het teken staan 
van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Na het organiseren van het MVO Festival 
Rotterdam heeft duurzaamheid mijn bijzondere interesse. 

Zo kwam al vrij snel de Green Business Club (GBC)  
Rotterdam Alexander op mijn pad. Een impactorganisatie 
waarbinnen bedrijven en organisaties samenwerken aan 
de verduurzaming van het lokale gebied. Inmiddels is mijn 
werkveld uitgebreid naar GBC Waterweg en GBC Fascinatio 
(Capelle aan den IJssel). In mijn rol van programma- en 
projectmanager houd ik mij voornamelijk bezig met het 
verbinden van het lokale bedrijfsleven, gemeenten, provin-
cie en onderwijsinstellingen met als doel om gezamenlijk 
de omgeving van het bruisende zakendistrict en de ver-
schillende bedrijventerreinen te verduurzamen. Samen 
met de aangesloten bedrijven, veelal corporate organisa-
ties en grote werkgevers, maken wij concrete afspraken 
voor doelgerichte duurzaamheidsprogramma’s rondom 
de thema’s duurzame mobiliteit, energie, afval en circulair, 
klimaatadaptatie en verlevendiging van het gebied. Naast 
deze ontzettend gave opdrachten behoren ook opdrachten 
zoals projectmanager voor duurzaamheidssymposia en 
andere projecten die in het teken staan van klimaat, circu-
laire economie en duurzaamheid tot mijn bedrijfsportfolio. 
En last but not least ben ik bestuurslid bij de Business Club 
Prins Alexander, het Economisch Netwerk Capelle en lid 
van de Captains Board van de Captain’s Club ss Rotterdam. 
Kortom: First Support levert graag haar bijdrage aan het 
waarmaken van lokale en regionale duurzaamheidsam-
bities van bedrijven en steden in de regio.

“Op naar een toekomstbestendige regio Rijnmond”

Pepijn Alkemade

Bedrijfsfinanciering anno nu betekent keuzes maken. 
Financieringsgilde Rotterdam helpt jou bij het maken 
van de juiste. Persoonlijk, betrokken en dichtbij. 

De wereld van bedrijfsfinanciering is spectaculair veranderd. 
De rol van de traditionele grootbank is getransformeerd en 
gedigitaliseerd van advieskantoor naar productverstrekker. 
“Even snel” kredietverruiming vragen is verleden tijd.

Gelukkig zijn er in de afgelopen jaren tientallen nieuwe 
geldverstrekkers toegetreden, die kortweg “alternatieve 
financiers” worden genoemd. Deze nieuwe aanbieders 
zijn er in talloze categorieën; van leasemaatschappijen, 
factoraars, crowdfunding, vastgoed financiers, innova-
tieve fintech bedrijven en nog een heel aantal andere 
partijen. Elke categorie heeft zijn eigen voorwaarden, 
aanvraagproces, doorlooptijd, informatiebehoefte en kos-
tenplaatje. De meeste van deze oplossingen zijn prima te 
combineren met een bankfinanciering (ook wel stapel- 
financiering genoemd). Financieringsgilde Rotterdam 
adviseert het Midden- en Kleinbedrijf bij het kiezen van 
de juiste financieringscategorie. Alle mogelijke financier-
ingsvormen worden toegelicht, tot we de ideale financier-
ingsstructuur hebben staan.

Maar Financieringsgilde gaat verder. Wij bieden volledige 
ondersteuning bij het aanvraagproces, in nauwe samen-
werking met de accountant of administrateur. We garan-
deren de hoogste slagingskans voor jouw aanvraag, én 
we nodigen verschillende partijen uit om een aanbieding 
te doen. Dat garandeert de beste voorwaarden voor jouw 
financiering.

Ga jij uitbreiden, een bedrijfspand kopen, overweeg  
je een overname of ben je op zoek naar (tijdelijk) extra 
werkkapitaal?

Heb jij op dit moment financiering lopen, en ben je  
nieuwsgierig naar de mogelijkheden van een herfinan-
ciering? Neem dan contact met mij op voor een geheel 
vrijblijvende, persoonlijke kennismaking.

Financieringsgilde 
Rotterdam

First Support

Hoogeveenenweg 100 – Unit 2.31
2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel
(010) 200 46 56 | (06) 24 33 50 34
www.financieringsgilde.nl

Info@Firstsupport.nl
(06) 215 135 28
www.firstsupport.nl
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‘Om maar met de deur in huis te vallen, Zuid-Holland 
Bereikbaar wordt gefinancierd door acht samenwer-
kingsorganisaties, te weten de gemeente Rotterdam, 
ProRail, de gemeente Den Haag, Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag, het Havenbedrijf Rotterdam, 
de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Je moet 
weten dat veel wegen, bruggen en viaducten in onze 
provincie de komende jaren aan vervanging toe zijn, 
bovendien worden er maar liefst 200.000 nieuwe 
woningen bij gebouwd. Om Zuid-Holland letterlijk 
bereikbaar te houden brengen wij “een en ander” in 
kaart.’

Om dat “een en ander” draait de facto het werk van 
René Vrugt en zijn medewerkers. Om vervoershinder 
in de regio te beperken is het noodzakelijk dat ver-
der gekeken wordt dan de regionale neus lang is. Het 
dagelijkse woonwerk verkeer houdt immers niet op 
bij de gemeentegrenzen, integendeel. René Vrugt:

‘Neem de aanstaande renovatie van de Van  
Brienenoordbrug. Daar rijden overdag dik 200.000 
voertuigen overheen en dat zijn niet allemaal 
Rotterdammers. Als we dadelijk rijstroken gaan 
versmallen of afsluiten, willen we weten waar de 
mensen vandaan komen die daar rijden en waar ze 
naartoe gaan, met als doel uiteindelijk zo effectief 
mogelijke maatregelen te nemen om de hinder te 
beperken. Met slimme technologie, we houden ons 
uiteraard aan de AVG wetgeving, kunnen we dat in 
kaart brengen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook goed 
monitoren wat de effecten zijn van een storing zoals 
aan de Calandbrug… of neem de plotselinge ver-
keershinder die ongewild ontstond bij de Hoofdweg 
in Rotterdam-Prins Alexander..’

Het idee van Zuid-Holland Bereikbaar blinkt, zoals 
vrijwel alle briljante ideeën, uit in zijn eenvoud. De 
woorden “logisch” en “ja toch” vallen dan ook met de 
regelmaat van de klok. Het totale plan wordt hele-
maal inzichtelijk als René Vrugt de vier speerpunten 
van Zuid-Holland Bereikbaar lettergewijs P – V – M - C 
uiteenzet:

‘De P staat voor Planning en Programmering en  
eigenlijk ook voor Puzzel. We coördineren feitelijk 
de agenda’s van alle samenwerkende organisaties. 
We maken meerjarige kaarten waarop per jaar de 
ontwikkeling van de verkeersknelpunten te zien is. NS 
en ProRail werken vaak met lange termijnprojecten  
terwijl gemeenten de gewoonte hebben om met korte 
termijnagenda’s te werken. Een groot verschil.

De V staat voor Verkeersmanagement. Is er een cala- 
miteit in bijvoorbeeld een tunnel, dan treden de 
zogenaamde regelscenario’s in werking. In Rhoon 
werken we samen met RWS in een verkeerscentrum 
waar we op beeldschermen kunnen zien waar wat ge-
beurt in bijvoorbeeld de regio Rotterdam-Rijnmond.  
Zo moeten er pijlsnel meldingen op de borden  
verschijnen. We werken ook op dit punt zowel coör-
dinerend als adviserend.

Zuid-Holland bereikbaar houdt 
Zuid-Holland... bereikbaar!
De provincie Zuid-Holland telt 3.753.944 inwoners waarvan er 1.211.523 in de stadsregio Rotter-
dam-Rijnmond woonachtig zijn. Dag in dag uit zoeken de bewoners per auto, metro, bus, tram, 
fiets, scooter of anderszins hun weg door de metropool. Alleen met een helikopterview kan worden 
gezien wat de impact van de wirwar aan vervoersbewegingen iedere dag eigenlijk is. De figuurlijke 
helikopterpiloot luistert naar de naam René Vrugt, programmadirecteur van de in Delft gehuis-
veste overheidsstichting Zuid-Holland Bereikbaar, een naam die alles zegt.

De M staat vervolgens voor Mobiliteitsmanagement. Onze medewer- 
kers gaan daadwerkelijk huis aan huis bij bedrijven, overheids- en onder-
wijsinstellingen om hen van advies te voorzien. Voorbeeld? In een straal 
van 20 à 25 kilometer is een e-bike in meerdere opzichten een uitstekend 
vervoermiddel voor veel mensen. De e-bike is goed voor de gezondheid, 
relatief goedkoop, fiscaal aantrekkelijk en natuurlijk milieuvriendelijk. En 
dus ondersteunen we fietsstimuleringsacties. Denk ook aan de openings- 
en sluitingstijden van bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen en aan 
grote publiekstrekkers zoals diergaarde Blijdorp; welke klanten zouden 
een bezoek per OV kunnen overwegen. En onlangs wisten we monteurs 
van een installatiebedrijf ervan te overtuigen om hun busje voortaan te 
laten staan om voor de fiets en/of het OV te kiezen om hun klandizie 
in stadscentra te bezoeken. Mensen moeten soms over een drempeltje 
heen…

Als laatste staat de letter C die voor Communicatie. Ons werk bestaat  
grotendeels uit het verzamelen van informatie en data. Vraag is al-
leen wat dóe je ermee? Wij proberen de data op een zo’n pragmatisch  
mogelijke manier te verwerken. Wat heeft de gemiddelde Rotterdammer 
of Capellenaar er nu aan? We onderzoeken momenteel of er behoefte 
is aan een verkeerstechnische “pre-trip” en “on-trip” advies op maat. We 
vermoeden van wel. Uiteindelijk is het onze ambitie om al onze adviezen, 
bevindingen, data en voorstellen kenbaar te maken via platforms zoals 
onze website en via de diverse social mediakanalen.’

René Vrugt werkt met zo’n 80 à 90 medewerkers om die ambities te  
realiseren. Een deel ervan zijn ingehuurde gedetacheerde krachten die 
op projectbasis voor zijn organisatie werkzaam zijn. Om de structurele 
lange termijnambities te waarborgen is getekend voor een bestaan 
van tenminste 10 jaar voor “zijn” Zuid-Holland Bereikbaar en dit unieke  
project is niet onopgemerkt gebleven in de rest van Nederland.  
Oriënterende gesprekken zijn al geagendeerd met onder andere de  
provincies Noord-Holland en Noord-Brabant.

‘Ik heb er al een carrière van dik 25 jaar bij RWS opzitten waar ik eigenlijk 
van alles gedaan heb, van Alphen -waar ik vandaan kom- tot aan Den 
Haag, van Rotterdam-stad tot en met de Tweede Maasvlakte. Ik ben van 
nature nieuwsgierig en werk als verbinder graag samen met mensen. Als  
we onze provincie bereikbaar willen houden is gedragsverandering nodig 
waarbij ik steeds de spiegel voor mijzelf houd: wat kan ik zélf doen om 
nog milieuvriendelijker en efficiënter van A naar B te reizen?’

Omwille van de bereikbaarheid van Rotterdam-Oost en Capelle aan 
den IJssel mogen wij blij zijn met René Vrugt als de spreekwoordelijke  
helikopterpiloot van Zuid-Holland Bereikbaar, want binnenkort gaat de 
A20 tussen Gouda en Rotterdam op de schop en we willen toch bereik-
baar blijven, beste regiogenoten?

Meer informatie op zuidhollandbereikbaar.nl

Het idee van Zuid-Holland  
Bereikbaar blinkt, zoals vrijwel alle 
briljante ideeën, uit in zijn eenvoud.

René Vrugt
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Ondernemersloket

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

G E M E E N T E  C A P E L L E  A A N  D E N  I J S S E L

Maakt u zich ook druk over de stijgende 
energieprijzen? Blijft circulair ondernemen 
voor u een abstract begrip? Kunt u wel wat 
inspiratie en hulp gebruiken om invulling 
te geven aan deze begrippen voor uw 
bedrijf? Dan hebben we goed nieuws.

Reserveer tijd in uw agenda voor:
Symposium Capelle in transitie
Datum: 13 oktober 2022
Tijd: 16.00 tot 18.30 uur
Locatie: Isala Theater, Stadsplein 5
Capelle aan den IJssel

Tips en voorbeelden
Het belooft een interessant en bovenal 
inspirerend symposium te worden.

Wat kunt u verwachten:
• Concrete tips en praktische voor-

beelden van mede-ondernemers 
over hoe uw bedrijf toekomstbes-
tendig te maken

• Veel aandacht voor de thema’s ener-
giebesparing en opwekking, duur-
zame mobiliteit, grondstof gebruik en 
vermindering van afval in de Capelse 
praktijk

• Inspirerende lezing van een top-
spreker

• Tot slot zal Gemeente Capelle aan 
den IJssel een mooi aanbod rondom 
deze thema’s bieden, dat u niet wilt 
missen

Netwerken
Na het plenaire kennisprogramma, kunt 
u onder het genot van een hapje en een 
drankje napraten en netwerken met de 
andere ondernemers.

Aanmelden
Volg onze mediakanalen voor meer  
informatie. Aanmelden kan eenvoudig en 
gratis via de website van het Economisch 
Netwerk Capelle – www.enc-capelle.nl.Accountmanager bedrijven en  detailhandel

06 15 459 319 
e.hommel@capelleaandenijssel.nl

Accountmanager bedrijven en  detailhandel
06 15 102 933 
a.jansen@capelleaandenijssel.nl

Junior accountmanager  
bedrijven en detailhandel 
06 51 992 786 
v.jibodh@capelleaandenijssel.nl

G E M E E N T E  C A P E L L E  A A N  D E N  I J S S E L

Verplichting energielabel C voor kantoren
Elke kantoorgebouw in Nederland moet 
per 1 januari 2023 minimaal een energie-
label C hebben. Dit betekent een primair 
fossiel energiegebruik van maximaal 
225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het  
gebouw niet aan de eisen, dan mag u het 
per 1 januari 2023 niet meer als kantoor 
gebruiken. Deze verplichting staat in het 
Bouwbesluit 2012.

Volgens een schatting van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) 
heeft op 1 juli 2022 nog maar 48 procent 
van de kantoren een label C of beter. 
Daarnaast heeft 11 procent een label D 
of slechter. Van 41 procent is nog geen 
energielabel geregistreerd.

Situatie Capelle
In Capelle aan den IJssel zijn er 494 kan-
toren labelplichtig. Volgens de laatste 
update van 1 juli 2022 heeft 76 procent 
al energielabel C of beter. Dat lijkt veel, 
maar deze bedrijven vertegenwoor- 
digen slechts 105.866 m2 van de in totaal 
488.421 m2 kantoorruimte in Capelle. 
Voor de overige adressen c.q. vierkante 
meters moeten nog stappen worden 

gezet op het gebied van energiebesparing 
of deze zijn uitgezonderd van de label-
plicht. 33 Kantoren hebben een label 
D of lager, de rest heeft nog geen  
geregistreerd label.

Nog geen energielabel? 
Het is belangrijk dat u actie neemt, als 
uw kantoorpand nog niet aan de eisen 
voldoet. De eerste stap is het aanvragen 
van een maatwerkadvies. Hiermee wordt 
een inschatting gemaakt van de energie-
zuinigheid van een kantoor. Wanneer blijkt 
dat een kantoor niet energiezuinig is 
(label D of slechter) dan kan de energie- 
adviseur advies geven over energie- 
besparende maatregelen.

Op de website van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland www.rvo.nl/
onderwerpen/wetten-en-regels-gebouw-
en/energielabel-c-kantoren vindt u een 
stappenplan om kantoren voor 2023 
naar energielabel C te tillen mocht een 
kantoor onder de verplichting vallen. U 
kunt daar ook zien of uw pand onder de 
labelplicht valt.

Handhaving energielabels
Omgevingsdienst DCMR zorgt voor de 
handhaving op de label C-plicht namens 
de gemeente. Er kunnen verschillende 
maatregelen worden genomen wanneer 
een kantoor niet voldoet aan de ver-
plichting: van het geven van een waar-
schuwing tot het opleggen van een last 
onder dwangsom, bestuursdwang of - bij 
herhaaldelijke overtreding - een bestuur-
lijke boete. Per situatie zal er worden 
gekeken welke handhavingsmaatregelen 
noodzakelijk en wenselijk zijn.

Save-the-date: 13 oktober – 
Capelle in transitie

De snelle inzet van een AED (Automa-
tische Externe Defibrillator) vergroot de 
overlevingskans bij een hartstilstand. 
De gemeente Capelle aan den IJssel wil 
bedrijven stimuleren een AED aan te 
schaffen en deze ook beschikbaar te 
stellen voor buurtbewoners. Daarom is 
er vanaf september een gemeentelijke 
subsidieregeling waarmee een AED en 
een buitenkast kunnen worden aan-
geschaft.

Er zijn voorwaarden, zoals dat er nog geen 
andere AED binnen 500 meter hangt, en 
dat de AED moet worden aangemeld 
bij HartslagNu. Er kan tot 1.000 euro  
subsidie worden aangevraagd.

Wat is een AED?
Een Automatische Externe Defibrillator is 
een draagbaar apparaat dat het hartrit-
me kan herstellen bij een hartstilstand. 
Dit gebeurt door het geven van een  
elektrische schok.

Het is een geruststellende gedachte 
voor u en uw werknemers om een AED  
beschikbaar te hebben. Daarnaast kunt u 
ook een belangrijke bijdrage leveren aan 
de buurt waarin uw bedrijf gevestigd is 
als u een AED buiten ophangt.

Altijd een AED in de buurt
Als u een AED buiten ophangt, kunnen 
buurtbewoners hier gebruik van maken 
in geval van nood. Zo kan uw bedrijf  
levens redden, ook buiten kantooruren.
 

Een mooi voorbeeld van maatschappelijk 
ondernemen.

Subsidieregeling
Bent u geïnteresseerd in de subsidie-
regeling? Houd dan capelleaandenijssel.nl/
subsidies in de gaten, of neem contact 
op met aed@capelleaandenijssel.nl. Voor 
een overzicht van waar op dit moment 
AED’s hangen, kijkt u op www.capelle- 
aandenijssel.nl/aedkaart

Heeft uw bedrijf al een AED?
Andy Jansen 

Erik Hommel

Vinay Jibodh 

In de 6e Top 250 groeibedrijven, een 
initiatief van Erasmus Centre for Entre-
preneurship (ECE) en nlgroeit, staat 
Noord-Holland bovenaan met bijna 100 
van de 250 snelle groeiers. Capelle aan 
den IJssel vertegenwoordigt de lijst met 
3 bedrijven. Dit zijn I3D.net (custom 
hosting solutions), QuandaGo Inter-
national B.V (Cloud CX softwarebedrijf) 
en Kamera Express (keten van foto- en 
camerawinkels).

Verdubbeling groeicijfers
Alle snelgroeiende Nederlandse bedrijven 
uit deze lijst hebben in 2021 - na twee 
moeilijke jaren - flink gas gegeven. Ze zijn 
zowel in banen (FTE) als omzet gegroeid, 
met een verdubbeling van de groeicijfers. 
De 250 bedrijven creëerden gezamen-
lijk 35.000 banen (FTE) over de afgelopen 
drie jaar, waarvan 60 procent alleen al 
in 2021. Het aantal bedrijven met een 
vrouw aan het roer is toegenomen: van  
5 naar 12 procent.

Zuid-Holland is tweede
Noord-Holland heeft haar positie als groei- 
provincie verder versterkt, met 40 procent 
van alle groeibedrijven. De meeste ervan 
(84) zijn gevestigd in Amsterdam. Zuid-
Holland heeft de tweede plaats van Noord-
Brabant overgenomen, waarbij er in  
Rotterdam 23 snelle groeiers te vinden zijn.

Gouden Groeier Award
Tot slot kent Utrecht er 20. Eindhoven gaat 
van 17 naar 11. De onderste vijf provincies, 
Friesland, Flevoland, Drenthe, Zeeland en 
Friesland, huisvesten samen slechts 3,2 
procent van alle snelgroeiende bedrijven.
Op 10 oktober a.s. presenteren ECE en 
Stichting nlgroeit de top 10. Dan wordt 
ook bekend welk bedrijf zich de snelste 
groeier van Nederland mag noemen 
en de Gouden Groeier Award verovert.  
Media.Monks was dat vorig jaar. Dit 
digitale productiebureau creëerde 2.300 
banen (in FTE) en groeide dus het snelst.

Nationale top 250 groeibedrijven: 
Capelle op de kaart!



B U S I N E SS  MAGAZINE B U S I N E SS  MAGAZINE22 23

Het terrein en het clubhuis van voetbalclub XerxesDZB ademt één en al Rotterdamse voetbalhistorie. 
Via de Faas Wilkesstraat, de Coen Moulijnbaan en het Zomerhofplein heten voetbalhelden van 
weleer u in de kantine van harte welkom. Aan de diagonale plafondpanelen hangen zwartwit foto’s 
van o.a. Aad Andriessen, Ab Fafié, Lazar Radovic (“hij scoorde op 17 december 1963 de winnende 
0-1 in de Kuip tegen Feyenoord”), Bep van der Heijden, Rob Jacobs, Nico Jalink, Bart Latuheru, Eddy 
Treijtel, Willem van Hanegem, Coen Moulijn, Faas Wilkes. Maar wie denkt een plons te kunnen 
nemen in de poel der nostalgie heeft het goed mis. Rinus Huibrechtse (72) en Alex van Baarle (69) 
laten op niet mis te verstane wijze weten: XerxesDZB is een moderne club in beweging!

‘Ik ben nu zo’n 45 jaar lid van eerst Xerxes en daarna XerxesDZB. In  
drie periodes heb ik bestuursfuncties bekleed. Beroepsmatig heb ik bij 
de gemeente Rotterdam gewerkt. Daarna heb ik nog mijn adviesbureau 
gerund in Prins-Alexander. Momenteel vorm ik nog altijd met Alex en  
Rien een soort bouwcommissie’, zo introduceert Rinus zichzelf.

‘En mijn naam is Alex van Baarle, ik ben zo’n 35 jaar lid waarvan de laatste 
32 jaar penningmeester. In het verleden heb ik hier gevoetbald en ik ben 
trainer geweest toen mijn kinderen gingen voetballen. Ik ben financial 
controller geweest bij Fortis Bank, later ABN AMRO. Dus toen XerxesDZB 
een penningmeester zocht…’

Trots laten Rinus en Alex een luchtfoto zien die aan de muur van het 
clubhuis hangt. De locatie van XerxesDZB midden in het groene hart van 
Rotterdam-Oost springt meteen in het oog. Het terrein ligt als het ware 
tussen het Ommoordse Veld en het Wollefoppenpark geklemd met het 
Bergse Bos en de Zevenhuizerplas op wandelafstand. Juist die unieke  
ligging met de boomrijke omzoming van de voetbalvelden brengt 
impliciet een verantwoordelijkheid met zich mee. Alex hierover:

‘Al in 2009 hebben wij de duurzaamheidstransitie in gang gezet. Wij  
hadden onze ideeën op papier gezet en die werden vervolgens minutieus 
doorontwikkeld door Rien de Groot, een lid van de vereniging, maar 
ook architect van architectenbureau LG Architecten en architect van de  
renovatie van 2010. Zo kwamen de groene gevels tot stand, hebben we 
voor extra isolatie voorzetwanden laten plaatsen en hebben we vloer-
verwarming laten aanleggen. Sinds 2014 liggen er zonnepanelen op het 
dak van de kleedkamers en sinds 2019 liggen er zonnepanelen op het dak 
van het clubhuis en op de tribune.’

‘En vergeet de LED verlichting niet Alex,’ vult Rinus aan, ‘zowel binnen als 
in de lichtmasten. Toen we 13 jaar geleden hiermee begonnen hadden 
we nog een deelgemeente die vooruitstrevend en meedenkend was. 

Zo werden de zonnepanelen op het kleedkamergebouw door die  
Deelgemeente geschonken. 

Maar voor de overige zonnepanelen hebben we 
alle mogelijke landelijke en gemeentelijke subsidies 
benut waardoor zo’n 70 procent van de investering 
werd gesubsidieerd. Momenteel hebben we verre-
gaande plannen om ons buitenterras aan te pakken: 
de betegeling moet waterdoorlatend worden en we 
willen meer bomen op het terras. Dat verschaft ex-
tra schaduw en het geeft ook een milieuvriendelijker 
aangezicht. Bovendien willen we zo spoedig mogelijk 
van het gas af, maar de energieleveranciers en de 
Coolsingel verlenen vooralsnog niet de medewerking 
die je zou verwachten gezien de duurzaamheids- 
ambities van de Gemeente Rotterdam.’

Het woord voetbal is nog amper gevallen. Natuurlijk 
zijn ook Rinus en Alex gek op “het spelletje”, maar 
de verantwoordelijkheid om zich in te spannen voor 
een ander is nog altijd zwaarwegender. Onze samen- 
leving stoelt grotendeels op de onbezoldigde inzet 
van goedwillende vrijwilligers als Rinus en Alex. 

Tijdens het gesprek zijn vrijwilligers Aad, Cor, Bertus, 
Joop en Kees volop in de weer om het clubterrein 
netjes te houden. ‘Zonder deze mensen is de club  
verloren’, verzucht Rinus veelzeggend.

‘Ik ben ook lid van de commissie Waarden En 
Normen…’, zegt Rinus, ‘…helaas is zoiets vandaag de 
dag nodig. Er gebeurt van alles op een vereniging, 
ik ben samen met twee andere commissieleden 
contactpersoon als er bemiddeld moet worden. 
Tevens hebben we voor iedere leeftijdsklasse van O5 
tot en met O19 een sociaal coördinator. Tot slot helpen 
mensen van de Pameijer Stichting ons wekelijks met 
allerlei werkzaamheden. Hartverwarmend zoiets.’

Het is duidelijk. Een voetbalvereniging anno 2022 
draait om meer dan voetbal alleen. De sociaal- 
maatschappelijke taak is niet te onderschatten. 
Mensen als Rinus en Alex doen hun werk graag, al 
is nieuw bloed zowel welkom als broodnodig, want 
XerxesDZB is een club in beweging en de ambities 
liegen er op meerdere vlakken niet om, zo laat Alex 
weten:

‘We zijn een financieel gezonde club met dik  
900 betalende leden, een actief bestuur, kader en  
vrijwilligers en trouwe sponsoren en donateurs. 

XerxesDZB: een club in beweging

”Zonder onze vrijwilligers  
is de club verloren.” 

-  R I N U S  H U I B R E C H T S E

Alex van Baarle en Rinus Huibrechtse

Buiten onze serieuze plannen op het gebied 
van verdere verduurzaming gaan we ook op 
voetbaltechnisch vlak de lat hoger leggen - zo zijn we 
bezig de jeugdopleiding een flinke impuls te geven en 
willen we met ons eerste team van de Eerste Klasse 
naar de Hoofdklasse promoveren.’

Ah! Eindelijk tijd voor waar het eigenlijk om draait: 
voetbal! Alex en Rinus gaan met hun tijd mee. Als voet-
balhelden noemen zij dan ook respectievelijk Kevin 
de Bruyne en Danny Blind – vooral laatstgenoemde 
brengt wat gefronste wenkbrauwen teweeg…

“ Al in 2009 hebben wij de duur-
zaamheidstransitie  in gang gezet.” 

-  A L E X  VA N  BA A R L E

‘We doen nu alle twee aan Walking Football’, zegt een lachende Rinus, ‘op 
een veldje van 25 bij 40 meter lekker ballen met zestigplussers. Zonder te 
rennen, dus ouderwets tikkietakkie voetbal hahaha!’

En zo zijn we toch weer teruggekomen bij de gewezen Xerxes-sterren  
Willem van Hanegem en Coen Moulijn, want daar deden Rinus en Alex 
toch écht aan denken toen zij voor de fotoshoot de bal over en weer 
speelden. Een subtiele “no look” met buitenkantje links.

Net als vroeger.
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mr. Kees van Steensel 

In de afgelopen twee jaar hebben wij van de meest vreemde energie-
adviseurs de vreemdste adviezen gekregen. Je zou toch zeggen dat het 
merendeel van de kantoorpanden qua bouw en installaties wel op elkaar 
lijken. En dat is naar mijn mening ook zo. Toch vliegt iedere duurzaam-
heidsadviseur het probleem om een pand te verduurzamen met zijn  
eigen stokpaardjes aan.

Dus gingen wij zelf alvast maar aan de gang om zonnecellen op het dak 
te leggen. Daar ging het gelijk dubbel mis. Je moet dan maar weten dat je 
eerst subsidie moet aanvragen alvorens je de zonnecelletjes in een rijtje 
op het dak legt. Dus geen subsidie.

Hiervan wijzer geworden huur je dan de minst vreemde adviseur in die je 
dan doodleuk aangeeft dat je beter eerst het dak opnieuw had moeten 
isoleren alvorens de zonnecellen aan te leggen.

Oké, dan maar eerst een totaalplan maken om alles uit te voeren. En dan 
ben je weer een half jaar verder.

Uiteindelijk hebben wij nu een ambitieus plan wat wij in de komende 
twee jaar gaan uitvoeren, met als grote voordeel dat Poetin zijn gas mini-
maal aan ons kwijt kan en wij zoveel mogelijk naar een door zonnecellen 
verwarmd en gekoeld gebouw gaan. Hoe doen wij dat?

Naast de simpele energiebesparende maatregelen die er vooral 
voor zorgen dat een pand naar het verplichte label C gaat (led of T5 
verlichting, folie achter de verwarmingen etc.) zijn de grootste ingrepen 
verdubbeling zonnecellen op het dak, isolatie kruipkelder, plaatselijke 
verwarming werkplekken door speciaal infrarood, retrofitten van het 
luchtbehandelingssysteem (80% meer efficiënt) en warmte werende folie 
op ruiten aan de zonnekant.

De meeste investeringen lijken zich in vijf tot tien jaar terug te verdienen 
met de vroegere energieprijzen. Met de huidige prijzen lijken de 
maatregelen het koopje van het jaar.

Hoever wij met al dit gepruts richting energieneutraal gaan komen, zal de 
tijd leren. Niets doen lijkt geen optie.

Van Steensel Assurantiën b.v. 
Pr. Pieter Christiaanstraat 61 

3066 TB Rotterdam 
info@steensel.nl 
T 010 412 39 11

www.steensel.nl

Wij leven in spannende tijden. Waar duur-
zaamheid meer een speeltje leek voor de beter  
bedeelden lijkt de energietransitie nu door  
bizarre omstandigheden iedereen te raken. Gas 
is het nieuwe goud dus zijn koud douchen en de 
verwarming een paar graden lager de norm. Niet 
voor niets druppelt nu ook door dat het in alle  
facetten van de samenleving loont om de energie- 
transitie sneller in te zetten. Maar hoe?

Dat vroegen wij ons twee jaar geleden al af toen wij 
in onze drang naar verduurzaming besloten ook ons 
bedrijfspand stapje voor stapje te verduurzamen. 
Dan ga je een traject in waar trial and error de norm 
is. Een bestaand pand verduurzamen lijkt een proces 
waarvoor meerderen het wiel al hebben uitgevonden 
en je met copy-paste het duurzaamheidsformat op 
jouw pand zou kunnen kopiëren. Maar zo simpel is 
het niet.

Gelijktijdig met ons duurzame bedrijfsproject bouwde 
ik privé een prachtig passief huis aan de IJssel. Ik dacht 
mijn daarmee opgedane duurzame bouwervaring in 
te kunnen zetten voor ons zakelijke pand. Niet dus.

Waar wij met de nieuwbouw vol tekeer gingen met 
de nieuwste systemen op het gebied van duurzaam-
heid: hyper geïsoleerde muren en ramen, betonkern- 
koeling en verwarming op basis van een grondpomp 
met een bron honderd meter onder de grond, zonne-
cellen op het zuiden en regenwateropvang in een zes 
kuub tank in de voortuin waarmee toiletten, wasmachine 
en besproeiing buiten werden voorzien, zaten wij met 
ons vijftien jaar oude bedrijfspand met gasgestookte 
ruimtes die beperkt geïsoleerd waren en verouderde 
installaties.

Waar wij na oplevering van onze passieve nieuwbouw- 
woning op het mooiste plekkie van de omgeving na 
een half jaar trots konden zeggen dat wij met ons huis 
na het opladen van twee elektrische auto’s nog steeds 
meer energie opwekten dan gebruikten (bij Eneco 
begrepen zij er geen sikkepit van), zaten wij met ons 
bedrijfspand te klooien hoe wij in hemelsnaam ons 
pand naar energieneutraal konden krijgen.

Pruts uw bedrijfspand naar  
een duurzaamheidskanon

Column
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Werknemers moeten het verlof minimaal twee maanden van tevoren 
schriftelijk bij de werkgever aanvragen. Hierbij moeten ze aangeven 
wanneer het ouderschapsverlof ingaat en hoe ze het willen opnemen. 
Vervolgens kunnen werkgevers de uitkering bij het UWV aanvragen. Een 
verzoek tot betaling van de uitkering wordt door de werkgever gedaan 
en heeft betrekking op het verlof dat op het moment van de aanvraag 
al is genoten. Werkgevers kunnen een dergelijk verzoek slechts drie 
keer bij het UWV indienen. Dit houdt in dat de werkgever de uitkering 
als het ware voorschiet aan werknemers, en dit achteraf bij het UWV 
terugvraagt. Het laatste moment waarop een werkgever het verzoek 
tot betaling van de uitkering kan indienen is drie maanden, nadat het 
kind een jaar is geworden.

Het betaald ouderschapsverlof geldt ook voor werknemers waarvan het 
kind vóór 2 augustus jongstleden is geboren. Als het kind op 2 augustus 
jongstleden jonger dan één jaar is en de werknemer het volledige recht op  
ouderschapsverlof nog niet heeft opgenomen, dan geldt ook voor hen 
de mogelijkheid om betaald ouderschapsverlof op te nemen.

Het doel van deze wet is om het evenwicht tussen werk en privéleven 
en de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen te bevorderen. 
Door de hoogte van de uitkering gelijk te stellen aan het zwangerschaps- 
en bevallingsverlof en het aanvullend geboorteverlof, is de verwachting 
dat meer werknemers van deze regeling gebruik zullen maken. In een 
al krappe arbeidsmarkt kunnen werkgevers hierdoor voor spannende 
uitdagingen komen te staan. Houd er dus rekening en probeer hierop 
voor te sorteren.

De Haij & Van der Wende Advocaten 
Barbizonlaan 82 

2908 ME Capelle a/d IJssel 
T 010 220 44 00 

www.haijwende.nl

Het zijn spannende tijden om te ondernemen. 
Werkgevers komen voor veel nieuwe uitdagingen 
te staan. De economie staat onder druk, werk-
gevers moeten meer doen aan verduurzaming, er 
is een krapte op de arbeidsmarkt en de ontwikke-
ling van wet- en regelgeving lijkt niet stil te staan.  
Op 1 augustus 2022 bracht de inwerkingtreding van 
de Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoor-
waarden een aantal uitdagingen mee, maar de dag 
is nog maar net voorbij, of op 2 augustus 2022 staat 
de Wet betaald ouderschapsverlof voor de deur.

Het recht voor werknemers op onbetaald 
ouderschapsverlof bestaat al enige tijd. Naast het 
zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen en 
het (aanvullend) geboorteverlof voor partners van de 
vrouw, bestaat per 2 augustus 2022 ook het recht op 
betaald ouderschapsverlof. Wanneer de werknemer 
een kind van jonger dan 8 jaar heeft, dan mag hij/zij 
gebruik maken van het ouderschapsverlof. Deze wet 
geldt ook voor adoptiekinderen of pleegkinderen van 
8 jaar of jonger. De totale omvang van dit verlof is 26 
maal de arbeidsduur per week. Gedurende de eerste 
negen weken van het verlof, heeft de werknemer recht 
op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van 
het (maximale) dagloon. 

Het staat werknemers vrij het verlof flexibel op te 
nemen, verdeeld over meerdere weken. De negen 
weken betaald ouderschapsverlof kunnen echter 
alleen gedurende het eerste levensjaar van het kind 
worden opgenomen. De overige zeventien weken van 
het verlof blijven onbetaald. Wanneer werknemers 
het betaald ouderschapsverlof niet (volledig) ge-
durende het eerste levensjaar van het kind hebben 
opgenomen, kan het daarna dus nog wel als onbetaald 
verlof worden genoten.

Nieuwe regeling:  
Wet betaald ouderschapsverlof

mr. Elke Hofman – Bijvank

Column

Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage, beheerbijdrage en leges. Gemiddelde CO2-emissie: 0-0 g/km. 
Gemiddeld verbruik:  26,1 - 22,2 kWh/100 km. Het verbruik en de CO2-emissie zijn mede afhankelijk van de gekozen uitrusting. 

Neem een voorsprong 
op elektrisch rijden
De Audi e-tron: Nu snel leverbaar bij M. de Koning

Een krachtige en ruime SUV met een vermogen van maximaal 408 pk (300 kW) en een actieradius van 
maximaal 437 kilometer. Het MMI-systeem met touch response, virtual cockpit en talloze andere innovaties 
maken de volledig elektrische e-tron in alle opzichten vooruitstrevend. Verkrijgbaar vanaf € 66.400.

Ontdek onze voorraad op mdekoning.nl/audi

M. de Koning
Wormerhoek 5-7, 2905 TX  Capelle a/d IJssel 
Telefoon: 010 - 45 99 450, www.mdekoning.nl

#FutureIsAnAttitude
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NAZOMERACTIE 2022

Investeren en groeien is de droom 
van iedere ondernemer. Maar hoe 
financier je dat en hoe verloopt zo’n 
traject?
De keuze in financieringsopties is in 
de laatste jaren enorm toegenomen.

Daarom regelen veel ondernemers 
hun financiering eenvoudig via 
de onafhankelijke adviseurs van 
Financieringsgilde. Zij helpen jou om 
de juiste keuzes te maken.

NAZOMERACTIE
De zomervakantie is voorbij en het 
is weer tijd om aan de slag te gaan. 
Financieringsgilde Gouda staat voor 
je klaar. En nu met een toffe actie.

Wanneer je contact opneemt met 
Pepijn Alkemade dan krijg je een 
gratis kennismaking en quickscan 
t.w.v. € 750,00.

Pepijn Alkemade
(06) 24 33 50 34

palkemade@financieringsgilde.nl

Scan mij en ontvang de 
GRATIS quickscan!
Scan mij en ontvang de 
GRATIS quickscan!

www.financieringsgilde.nl/nazomeractie

Pepijn Alkemade
(06) 24 33 50 34

palkemade@financieringsgilde.nl

Scan mij en ontvang de 
GRATIS quickscan!

www.financieringsgilde.nl/nazomeractiewww.financieringsgilde.nl/nazomeractie
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ADVOC ATEN & ADVISEUR S

Ik wens u veel personeel...

Femke Schouten

Vaststellen
Door het hebben van een goed beleid op het gebied van governance, werk- 
nemers, milieu en klanten in het kader van duurzaam- en klimaatvriendelijkheid 
en daarmee een significant positieve invloed op de maatschappij en het milieu 
in zijn algemeenheid, kan een onderneming voldoen aan de ESG-richtlijnen en 
doelstellingen. Om vast te stellen of dit zo is, kan een impact assessment worden 
gedaan. Dit kan voorafgaand aan een transactie, in het kader van het vormen 
van nieuw beleid of strategieën of na een overname. 

Certificering
De ‘Dow Jones Sustainability World Index’ maakt inzichtelijk welke onder- 
nemingen veel waarde hechten aan duurzaamheid. Ondernemingen kunnen 
een hoge ESG-score halen door op de radar te hebben wat de kansen en risico’s 
zijn op het gebied van klimaat, door te weten wat de onderneming doet op het 
gebied van milieubeheer (en uiteraard de naleving van wettelijke regels op het 
gebied van milieu) en door beleid te hebben op het gebied van de bestuurs-
organisatie en HR-management op dit gebied. Voorloper in het tastbaar maken 
van de ESG-score in een certificering is de Amerikaanse non profit B Lab, die 
zogenaamde ‘B Corp certificaten’ afgeeft aan ondernemingen met een goed  
ESG-beleid. Bekende ondernemingen die een zogenaamde ‘B Corp certificering’ 
hebben, zijn Tony Chocolonely, Nutricia en Rituals. Dergelijke certificeringen zul-
len een steeds grotere rol spelen bij beleggingsbeslissingen, overnames, finan-
cieringen en op termijn ook bij de dagelijkse bedrijfsvoering, met name bij grote 
onder-nemingen. 

ESG bespreken?
Wij zijn gespecialiseerd in ESG en op de hoogte van alle ontwikkelingen. 
Wilt u meer weten over ESG of een impact analyse laten verrichten? U kunt  
contact opnemen met Femke Schouten, verbonden als advocaat aan Pellicaan  
Advocaten (088-6272287, femke.schouten@pellicaan.nl).

Pellicaan Advocaten
Gebouw Eurogate II

Watermanweg 60
3067 GG Rotterdam

rotterdam.advocaten@pellicaan.nl 
T 088 627 22 87 

www.pellicaan.nl

Ondernemen met ‘ESG’ hoog op de agenda wordt 
steeds belangrijker. Vanuit de pijlers Environ- 
mental, Social en Governance (milieu, maatschappij 
en de bestuursorganisatie) kan worden bekeken 
hoe duurzaam en toekomstgericht een onderne-
ming bezig is. Ondernemingen laten met een 
goed ESG-beleid zien dat niet alleen geld, maar 
ook het milieu en de maatschappij van belang 
zijn. Voor beleggers interessant; de tendens is dat 
ondernemingen sterke rendementen behalen als 
ze waarde creëren voor alle bij de onderneming 
betrokken partijen. Dit geldt in het kader van ESG 
niet alleen voor bijvoorbeeld de aandeelhouders 
en de werknemers, maar ook voor het milieu en de 
maatschappij. Hoe beter het ESG-beleid, hoe hoger 
de waardering. Er zijn daarbij momenteel twee  
Europese richtlijnen in voorbereiding over duur-
zaam ondernemen, onder andere voor de wijze 
van rapporteren hieromtrent. Goed dus om stil te 
staan bij het ESG-beleid van uw onderneming.

Kader
Van ondernemingen zal steeds meer worden verwacht dat 
zij hun steentje bijdragen aan het beperken van risico’s 
die de uitvoering van de onderneming heeft op het  
klimaat en, breder dan dat, de maatschappij als geheel. De  
‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ en de ‘Corpo-
rate Sustainability Due Diligence Directive’ zijn daarbij in het 
ESG-kader een eerste voorzet. Het doel van de richtlijnen is 
het bevorderen van duurzaam en verantwoord onderne-
mingsgedrag en het verankeren van mensenrechten en  
milieuoverwegingen in de bedrijfsvoering en corporate 
governance en regels stellen aan het rapporteren erover. 
De eerste richtlijn verplicht grote ondernemingen infor- 
matie openbaar te maken over de manier waarop zij om-
gaan met sociale en milieu-uitdagingen, zodat belangheb-
benden de niet-financiële prestaties van grote bedrijven 
kunnen evalueren. De tweede richtlijn stelt een zorgvuldig- 
heidsplicht voor ondernemingen vast. De kernelementen 
van deze plicht zijn het identificeren, beëindigen, voorkomen, 
verzachten en verantwoorden van negatieve mensenrech-
ten- en milieueffecten binnen een bedrijf (zoals het beperk-
en van global warming). Bestuurders worden gestimuleerd 
om bij te dragen aan doelstellingen op het gebied van duur-
zaamheid en klimaatverandering. 

Column

Verantwoord én duurzaam 
ondernemen: ESG uitgelegd

IN TOPVORM WEER OP WEG!

www.vanasautoschade.nl | 010 - 450 85 00

Van As Autoschade is een schadeservicebedrijf 
die de volledige schadeafhandeling voor zowel 
particuliere als zakelijke klanten verzorgt.  
Van As Autoschade neemt alle zorg uit handen!
 
Wij hebben vestigingen in Dordrecht, 
Sliedrecht, Ridderkerk, Barendrecht en Capelle 
aan den IJssel.

Dordrecht
Pieter Zeemanweg 79-83
3316 GZ Dordrecht
T (078) 618 62 88

Sliedrecht
Cruquiusstraat 7
3364 BD Sliedrecht
T (0184) 41 11 22

Capelle a/d IJssel
Essebaan 2-8
2908 LK Capelle a/d IJssel
T (010) 450 85 00

Barendrecht
Hamburg 11
2993 LG Barendrecht
T (010) 450 89 89

Ridderkerk
Zinkstraat 5
2984 AL Ridderkerk
T (0180) 49 73 33

 �Haal�en�brengservice�door�heel�
Nederland

 �Vakkundig�herstel�van�alle�merken

 �Mobiliteitsgarantie�/vervangend�vervoer

 �Deskundig�advies

 �24/7�bereikbaar



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

E C O N O M I S C H  N E T W E R K  C A P E L L E

Lid worden?  
Goed idee! 
Het lidmaatschap is voor ondernemers bin-
nen 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 collega-
ondernemers dergelijke ondervindingen 
hebben. Veel belangrijker is nog, dat ENC-
leden kennis en ervaringen kunnen uitwis-
selen 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.

De zomer is nog in volle gang. Het 
houdt maar niet op. En we genieten 
er met volle teugen van. Langzaam  
begint het bedrijfsleven weer tot 
elkaar te komen. 

De eerste ENC-borrel begin september 
is alweer achter de rug evenals een in 
vele opzichten prima verlopen beurs  
Mosselen aan de Maas eind augustus, 
waar Capelse bedrijven – ENC leden - zich 
op het Capelse ondernemersplein presen- 
teerden. Dit mede door de gemeente 
Capelle aan den IJssel gerealiseerde plein 
was een succes. Een bron van inspiratie 
om weer met volle overgave het 2e half-
jaar te beginnen.

En zo zullen er de komende maanden 
nog vele evenementen volgen. Het  
ENC-bestuur heeft er zin in!

Hopelijk geldt dat ook voor u. Juist in deze 
tijd met de ene crisis na de andere is het 
van groot belang dat het positieve wordt 
ingezien in alles wat we doen. Het heeft 
geen zin om bij de pakken neer te zitten, 
juist nu wordt van u verwacht dat u stimu-
leert, inspireert, ondersteunt, een voor-
beeld bent. Want veel mensen hebben 
zwaar te lijden onder alles wat over ons 
wordt uitgestort aan nationale en inter-
nationale ellende. Het raakt velen in de 
portemonnee. Wees daarom goed voor 
elkaar en heb aandacht voor een ander.

Crisis

E C O N O M I S C H  N E T W E R K  C A P E L L E

Het is een mooi voorbeeld van hoe zes 
Capelse ondernemers zich met elkaar 
konden presenteren in een uitdagende 
zakelijke entourage. In de twee beurs-
dagen eind augustus bezochten ca 
6000 bezoekers de 68 stands waar-
onder diverse ENC leden op het Capelse 
ondernemersplein: BD Lease, TRIXXO, 
Van Steensel Assurantiën, IRS Security, 
Techniche en Spanje bij je Thuis.

Mede mogelijk gemaakt door een  
financieel gebaar van de gemeente 
Capelle aan den IJssel konden deze 
ondernemers zich presenteren aan 
de door hen uitgenodigde relaties en  
andere beursbezoekers. 

Twee zeer warme drukke dagen in de 
Mosselen aan de Maas tent op de kade 
bij het SS Rotterdam maakten dat alle  
betrokkenen zeer enthousiast waren. 

Ook de aanwezige vertegenwoordigers 
van de gemeente, waaronder wethouder 
Eric Faassen, vonden het zeer de moeite 
waard. Dus wellicht volgend jaar een 
herkansing voor al die ENC leden die de 
editie 2022 aan zich voorbij hebben laten 
gaan.

Het Capelse Ondernemersplein op  
Mosselen aan de Maas

De reden waarom u voor 
ons moet kiezen
Net als u ondernemers met passie 
voor ons vak. Jarenlange ervaring,  
gedreven medewerkers en op maat 
gerichte oplossingen voor uw organi-
satie maakt dat wij een uitstekende 
samenwerkingspartner zijn.

Wij zijn een personeels-intermediair 
met als specialisaties werving & selectie 
en flexibility. Omdat wij anders durven 
denken, verwerven wij nieuwe inzichten 
en handelen wij daarnaar. Het boeken 
van succes staat bij ons centraal. Dit 
doen wij door te streven naar duurzame
relaties, met zowel onze werkgevers als 
werknemers.

Waarom Select Vitae?
Wij brengen talenten en bedrijven bij 
elkaar. Persoonlijke betrokkenheid is ons 
uitgangspunt. Hiermee creëren wij een 
nauwe band met onze opdrachtgevers.

Onze sterke punten:
• Onderscheidend;Wij zijn gedreven 

en werken hard, maar hebben ook 
ontzettend veel plezier in wat wij 
doen.

• Daadkrachtig;Wij doen wat wij 
zeggen en zeggen wat wij doen.  
Kortom, wij blinken graag uit.

• Ondernemerschap; Wij boeken graag 
succes! En dat doen wij door bij te 
dragen aan het succes van uw bedrijf 
en de medewerkers

Tijdelijk & Permanent
Select Vitae biedt zowel tijdelijke als per-
manente oplossingen voor uw organisa-
tie. Door het inzetten van tijdelijk perso-
neel, kunnen wij uw organisatie in drukke 
tijden bijstaan en ondersteunen. Voor 
structurele vacatures kunt u naast flex-
ibility ervoor kiezen om gebruik te maken 
van onze diensten op basis van werving 
& selectie. 

U zet een specifieke opdracht bij ons uit 
en wij vinden de juiste kandidaat voor de 
juiste plek. U heeft dan de mogelijkheid 
de kandidaat waarvoor u kiest, namens 
uw organisatie, meteen een contract 
aan te bieden. Select Vitae brengt u dan 
de vooraf overeengekomen werving & 
selectie fee in rekening. Kandidaten van 
select Vitae gaan door een zeer strenge  
selectieprocedures. Referentie checks 
zijn een onderdeel hiervan, dit om onze 
kwaliteit te waarborgen.

www.selectvitae.nl
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VEILIGE WEBSITE?

DIRECT WETEN WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN BETEKENEN?

DAT REGELEN WIJ!

KIES VOOR
FULL SERVICE HOSTING BIJ YOURSITE

BEL ONS OP 010 - 300 71 37
LIJSTERSINGEL 15, 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL  |  INFO@YOURSITE.NL

Als je kiest voor YourSite als hostingprovider kies je niet alleen voor de hosting van website en e-mail, maar ook voor
het onderhoud van je website en CMS systeem. Populaire CMS systemen zoals Joomla en WordPress zijn vatbaar voor 
hacks en aanvallen van buitenaf. Als deze niet goed onderhouden worden loopt jouw website het risico dat hij offline gaat 
of dat je geen invloed meer hebt op de inhoud van de website (terwijl je hier wel voor verantwoordelijk bent).

AUTOMATISCHE 
BACK-UPS

OPTIMAAL 
BEVEILIGD

VOLLEDIG 
ONTZORGD

WIJ STAAN

Barbizonlaan 82  |  2908 ME Capelle a/d IJssel 

010 220 44 00  |  mail@haijwende.nl  |  haijwende.nl

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

Warmtepomp is niet nieuw en wordt al tientallen jaren toegepast, maar 
de verandering van de besturingstechniek van analoog naar digitaal 
maakte veel mogelijk. Nu lachen we erom, maar in 1997 keken veel in-
stallateurs met argwaan naar deze verandering in de techniek. Waar 
voorheen enorm veel bedrading nodig was bleken nu slechts 2 telefoon-
draadjes voldoende om alles te regelen. “Dit kan niet goed gaan” was dan 
ook een vaak een reactie van installateurs.

Juist deze verandering van techniek en enorme interesse bij John van  
Kralingen, zorgde voor een constante groei van de onderneming. Vanuit het 
hele land kwamen installateurs en gebruikers met vragen naar Compair,  
omdat de kennis enorm was en we vrijwel iedereen direct konden helpen.

De techniek heeft in de afgelopen jaren zeker niet stil gestaan en de moge-
lijkheden en besparingen namen alleen maar toe. Men kreeg steeds 
meer interesse in de mogelijkheden met een warmtepomp en daarmee  
groeide ook de behoefte in de markt.

Door de explosieve groei van de energiekosten, is het waarschijnlijk niemand 
ontgaan dat de interesse in warmtepompen alleen maar is toegenomen. 
Dagelijks adviseren de engineers van Compair bedrijven en particulieren 
en worden de mogelijkheden met de opdrachtgevers besproken. Elke  
situatie is weer anders en bij een warmtepomp is maatwerk en gericht 
advies essentieel voor een aangenaam klimaat.

Kort na de oprichting kreeg Compair al in 1998 op-
dracht van Uitgeverij Wegener, om het kantoorpand 
op het Noordereiland te voorzien van een warmte-
pomp. In die tijd was dat redelijk uniek en toch werd 
door bedrijven al snel gekozen voor een warmte-
pomp. Men zag de enorme voordelen en vooral de 
energiebesparende elementen als een milieubewuste 
vooruitgang.

De ontwikkelingen binnen de techniek staan niet 
stil en zijn vooruitstrevend. Dit zorgt ervoor dat ook 
het team van Compair jaarlijks wordt getraind en de 
ontwikkelingen op de voet volgt.

Al 25 jaar heeft Compair Airconditioning en Warmte-
pompen de skills om modern en vooruitstrevend 
te denken en is het team bekend met alle mogelijk-
heden.

Compair Airconditioning heeft een start gemaakt in 1997 en is van een kleine éénmanszaak sterk 
gegroeid naar een bekende en belangrijke speler in de markt. Oprichter en Directeur/Eigenaar 
John van Kralingen had bij de oprichting een sterke visie en missie voor de mogelijkheden met 
warmtepompen. Vanaf de eerste dag zijn warmtepompen dan ook een belangrijk onderdeel 
geweest voor de enorme groei van Compair.

Compair Airconditioning al 25 jaar 
een visie over warmtepompen
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Die samenwerking én uw bijdrage daarin is nodig, want er staat veel te ge-
beuren, bijvoorbeeld rond de A20. Er komt een verbreding aan naar 2x3 rij-
stroken tussen Gouda en Nieuwerkerk. Dit levert uiteindelijk meer ruimte 
op de weg op, maar het levert eerst een behoorlijke periode extra hinder 
en minder ruimte op de weg op. Het vijfde dorp, een heel nieuwe woonwijk, 
wordt ontwikkeld. Ook wordt het bedrijvenpark A12 Noord en Logistiekpark 
A12 gebouwd, het kruispunt N207/N457 wordt aangepakt en dan is het  
eigenlijk nu al te druk op de A20. Het wordt de komende jaren belangrijk om 
gezamenlijk met werkgevers de schouders te zetten onder bereikbaarheid 
en mobiliteit. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de bedrijven 
bereikbaar blijven, medewerkers ’s ochtends naar het werk kunnen komen 
en klanten en leveranciers uw bedrijf kunnen bezoeken. 

Dat aanpakken van de mobiliteit kan ook vanuit een ander perspectief, 
namelijk het perspectief van duurzaamheid, de wens hebben om een 
aantrekkelijke werkgever te zijn in deze krappe arbeidsmarkt en te zorgen 
dat medewerkers goed in hun vel zitten en vitaal zijn. Wij nemen contact 
met u op om te horen of deze onderwerpen voor u op dit moment aan 
de orde zijn. Wij doen dat rond de A20 in opdracht van Rijkswaterstaat. 
We benaderen bedrijven die in de buurt van de A20 gevestigd zijn. Vanuit 
het project voor de verbreding wordt werkgevers namelijk ondersteun-
ing geboden op het gebied van actieve en alternatieve mobiliteit, denk 
aan ov, thuiswerken en fietsen. Wij willen u vragen om medewerkers te 
informeren over alle mogelijkheden die we hen te bieden hebben en leg-
gen graag uit wat dit voor u kan opleveren. In opdracht van Rijkswaterstaat  
benaderen we niet alleen werkgevers, maar ook reizigers. Het kan dus  
prima zijn dat medewerkers die vaak met de auto over de A20 rijden door ons  
zijn/worden benaderd met informatie over acties en regelingen.

Waar een mooie -quick win- kan zitten voor u is de 
Europese Mobiliteitsweek. Deze vindt plaats van  
16 tot en met 22 september. Bedrijven kunnen initia-
tieven die zij nemen op het gebied van bijvoorbeeld 
fiets, ov, elektrisch rijden of thuiswerken aanmelden. 
Er zijn momenteel door heel Europa al honderden 
initiatieven van bedrijven om duurzame stedelijke 
mobiliteit te realiseren. 

Doet u ook mee?
Het is super simpel: ga via de QR-code 
naar de website en download het  
informatiepakket en laat aan Elske 
van de Fliert weten dat u actief bent 
tijdens deze week. Gezamenlijk 
kunnen we echt een verschil maken.

Meer weten over het werk van Zuid-Holland  
Bereikbaar en/of de acties en regelingen vanuit  
Rijkswaterstaat rond de A20? Neem contact op met 
onze mobiliteitsmakelaar Elske van de Fliert via  
elskevandefliert@zuidhollandbereikbaar.nl 
of 06-18690896.

Zijn dit onderwerpen waar u zich druk om maakt in de organisatie? Doet het er voor u toe hoe vitaal 
werknemers zijn, of u een aantrekkelijke werkgever bent om voor te werken? En is duurzaamheid 
voor u een onderwerp? Dan is het een goed idee het gesprek aan te gaan met mobiliteitsmakelaar 
Elske van de Fliert. Zij kan u helpen inzicht te krijgen in waar voor uw organisatie kansen liggen. 
Dat doet zij vanuit Zuid-Holland Bereikbaar, een publieke samenwerkingsorganisatie die zich 
richt op de bereikbaarheid van Zuid-Holland.

Duurzaamheid – aantrekkelijk 
werkgeverschap – vitaliteit

Ons RisicoRapport, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons 
RisicoRapport voor de ondernemer.

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

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

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

Op zoek naar het juiste adres voor uw bedrijf? 

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 



Advertentie Leefgoed Olifant volgt...

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 Beer   max 40 pers.
De Hut    max 35 pers.
De Plaets    max 30 pers.
De Weide   max 30 pers.
De Kas    144 m2

Restaurant De Dames zorgt voor 
de catering, lunch en diner. 

Kom eens kennismaken!

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

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