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Voor 0,25 Euro per contact 
4.000 beslissers bereiken

•  Het IJssel Business Magazine bevat inhoudelijke artikelen gericht op ondernemers;

•  In het IJssel Business Magazine leest u alles over de regio waarin u actief 
onderneemt en over zaken die u aangaan;

•  Het IJssel Business Magazine wordt op naam verzonden aan beslissers binnen de 
bedrijven en organisaties (continu update van het adressenbestand).

Bel voor de mogelijkheden 010 442 52 95 C&P Communicatie of mail naar peter@cenp.eu

NOG MEER DOORSLAGGEVENDE ARGUMENTEN



Hard werken!
Het Nieuwe Werken, flexibel werken, anders werken… Hoe je het ook wilt noemen, ik ga 

gewoon voor hard werken! En hoe je dat doet? Dat kan wat mij betreft op verschillende 

manieren en op allerlei tijden. Ik kan heel gelukkig worden van een goede samenwerking. 

Toch werk ik ook graag alleen. Belangrijk is dat je in ieder geval niet ‘langs elkaar heen’ 

werkt. Werken met mijn laptop in de zon, zoals je weleens ziet op een mooie foto bij dit 

onderwerp, dat lukt mij echt niet. Maar verder onderschrijf ik Het Nieuwe Werken van harte, 

mits je vertrouwen krijgt en schenkt én je goede afspraken met elkaar maakt. Dan geeft 

hard werken grote voldoening.

Lees gauw verder voor de praktische kijk op het nieuwe werken van Jaap Slooff (Kamer van 

Koophandel), voor de inspirerende visie op de veranderende arbeidsmarkt van Haiko van 

der Pol (Manpower) en over het benutten van internettechnologie van de ondernemers 

achter CloudAdvies. Want de ontwikkelingen in ondernemersland bijhouden, dat is ook 

werk voor een ondernemer!

Dus, werk ze!

Ingrid Verbakel, hoofdredacteur 
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U kunt beter beleggen
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Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer BV is als beleggingsonderneming 
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (AFM) te Amsterdam
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Als je Emiel Sprenger en Evaldas Andzius in 
hun kantoor bezoekt in het Capelse bedrijfs-
verzamelgebouw aan de Meeuwensingel 
101, zie je ze eerst niet zitten. De directeur 
en de business developer van het bedrijf zit-
ten in de hoek van een kamer. Alles wat deze 
hoogopgeleide kenniswerkers nodig hebben 
staat erin: twee bureaus met laptops, een 
kast en een tafel met stoelen. Maar wat doet 
CloudAdvies precies?

Op CloudAdvies.nl kun je het volgende lezen: 
‘CloudAdvies doet wetenschappelijk onderzoek naar 
ontwikkeling en realisatie van nieuwe bedrijfscon-
cepten en modellen. Wij systematiseren en docu-
menteren de plannen en brengen deze tot een 
functioneel en uitvoerbaar concept.’ Emiel Sprenger 
en Evaldas Andzius geven hierop een toelichting. 

Emiel: “Evaldas en ik hebben elkaar ontmoet op 
de Erasmus Universiteit tijdens onze Engelstalige 
masterstudie ‘Business Economics and entrepre-
neurship’. Na jarenlange ervaring als commercieel 
directeur, onder andere bij het bedrijf No Wires 
Needed (1995-2001) en zelfstandig ondernemer, 
ging ik weer studeren. We vonden elkaar in onze 
wens een bedrijf op te richten om het geleerde in 
praktijk te brengen.”

Evaldas: “Ik kom uit Litouwen en ben deze studie in 
Rotterdam gaan doen. Tegelijkertijd heb ik Neder-
lands geleerd. We hebben in 2009 samen een 
eindscriptie geschreven over de voordelen van 
‘cloudcomputing’ voor de economie als geheel 
en binnen individuele bedrijven.” Emiel: “Met 
weinig middelen kunnen we veel bereiken, door 
onze economische kennis te combineren met de 
nieuwste technologie op het gebied van internet: 
cloudcomputing.” De stap naar CloudAdvies werd 
nog tijdens de studie gezet. Nu zijn zij drie jaar 
bezig en volgens hen ‘nog steeds zoekende’, zoals 
elk jong bedrijf in de eerste jaren van zijn bestaan. 

Cloudcomputing
Emiel: “Bij cloudcomputing werk je met je eigen 
data, die ergens in de wereld opgeslagen en bevei-
ligd is. Je kunt dus digitaal werken, zonder papieren 
en zonder zorgen over beveiliging. Google is niet 
voor niets zo groot geworden, dit bedrijf snapt hoe 
het werkt. De tijd is rijp om met cloudcomputing 
te gaan werken. Als je vooruit wilt met je bedrijf 
is digitaal kennis delen en samenwerken met 
anderen essentieel. Wel is belangrijk dat je dat op 
een goede manier doet, zodat je winst kan (blijven) 
maken. CloudAdvies kan bedrijven helpen hun 
bedrijfsvoering flexibeler en mobieler te maken. 
Verder nemen we het voortouw in het ontwik-

kelen van innovatieve projecten. Ik noem als voor-
beelden: het business model DPA (Digital Pricing 
and Advertising system) dat vooral toegepast wordt 
in de horeca; het concept PuzzelVandaag.nl en de 
ontwikkeling van de winkelapp ‘Marktbuzz.eu’ 
(www.marktbuzz.nl) voor op je mobiele telefoon. 
Bij alle projecten gaan we een samenwerkings-
verband aan met meerdere bedrijven die specia-
list zijn op hun gebied, en met investeerders. We 
richten een virtueel bedrijf op met een juridische 
grondslag, waarin we vooraf duidelijke werkaf-
spraken maken en een verdeelsleutel voor de belo-
ning vaststellen.”

Faciliteren van ‘Het Nieuwe Werken’
Waar je werkt en wanneer maakt steeds minder 
uit én privé- en zakelijke activiteiten gaan zich 
steeds meer vermengen. “Dit sluit naadloos aan 
bij cloudcomputing. Hiermee kun je Het Nieuwe 
Werken optimaal faciliteren”, zegt Emiel, die zelf 
gewend is aan flexibele werktijden. “Voor mensen 
die werk en zorg voor kinderen combineren, kan 
dit een uitkomst zijn. Al zijn er natuurlijk ook 
mensen die niet goed kunnen omgaan met de 
sociale druk die het geeft.” Emiel en Evaldas zijn 
allebei van mening dat iedereen zelf verantwoor-
delijk is voor een goede balans tussen werk en 
privé.

IJBM 5

CloudAdvies 

Digitaal kennis delen en innoveren

Evaldas Andzius en Emiel Sprenger 



We zijn in Diemen, in het hoofdkantoor van 
Manpower Nederland. Directeur Marketing 
en Communicatie Haiko van der Pol vertelt 
wat de visie is van Manpower op de veran-
derende arbeidsmarkt. Dit internationale 
bedrijf in Human Relations doet al jaren lang 
veel onderzoek en deelt de uitkomsten hier-
van met iedereen die hier belangstelling 
voor heeft. Je kunt dat eenvoudig checken 
door te kijken op www.manpower.nl.

Haiko van der Pol stelt dat Manpower niet syno-
niem is voor ‘het nieuwe werken’, ook al heeft 
dit grote internationale bedrijf in Human Rela-
tions (HR), dat in Nederland vooral bekend is als 
uitzendbureau, hier veel onderzoek naar gedaan. 
Haiko: “Voor iedere werkgever, of je nu groot of 
klein bent, is het noodzakelijk om te onderzoeken 
wat je met het nieuwe werken kan en moet. Niet 
omdat ‘iedereen het doet’, maar omdat het een 
antwoord is op een veranderende wereld. Over 
die veranderingen wil ik eerst iets vertellen. We 
onderscheiden vier trends. Als eerste constateren 
we een grote ‘talent mismatch’. Er is veel talent, 
maar onder meer door demografische verschui-
vingen sluiten vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
niet goed op elkaar aan. In de nabije toekomst 
komen er vooral mensen tekort in de techniek en 
de zorg. Ten tweede zijn (potentiële) klanten door 
internet en sociale media veel beter geïnformeerd 
en veeleisender dan vroeger. De klant beslist auto-
noom en zijn vraag wordt steeds selectiever. Dat 
biedt veel kansen voor concurrerende bedrijven. 
Zo zijn er zelfs websites waar je een probleem 
op kunt deponeren en waar mensen en bedrijven 
voor x euro hiervoor een oplossing aanbieden  
(zoals www.spigit.com).”

Zorg dat je bedrijf    goede professionals aantrekt 

Haiko van der Pol
Manpower Nederland



Gevechtspiloot in Libië
“Als derde noem ik de ‘technologische revolutie’, 
die nog steeds doorgaat, vooral door digitalise-
ring en mogelijkheden via internet. Veel banen 
waarvoor een lage startkwalificatie nodig is, zoals 
productiemedewerker, verdwijnen en daarvoor in 
de plaats komen bijvoorbeeld ‘proces operators’ 
die veel meer kwaliteiten in huis moeten hebben. 
Zelfs in beroepen als piloot, zie je enorme verschui-
vingen optreden. Had jij gedacht dat een NAVO-
gevechtspiloot in Libië niet in het vliegtuig zit, 
maar in een hangar in Texas?
De vierde en laatste trend die we zien is de ‘indi-
vidualisering’. Vroeger moest je je aanpassen aan 
de kaders van de werkgever en werkte je vaak 
tientallen jaren voor dezelfde werkgever. Nu gaan 
met name jongeren hun eigen weg en vinden ze 
instituten zoals vakbonden maar ouderwets. Als 
ze een probleem hebben, vinden ze een oplossing 
op internet of sluiten ze een coalitie via sociale 
netwerken. Op al deze trends moet je als werk-
gever een antwoord kunnen bieden om op de 
lange termijn goed je bedrijf te kunnen runnen. 
Dat antwoord kan het nieuwe werken zijn.” 

Wat is het nieuwe werken eigenlijk? 
Haiko: “Het is meer dan alleen tijd- en plaats-
ongebonden werken, veel meer dan dat. Het is op 
resultaat sturen, een groot wederzijds vertrouwen 
en openheid tussen werkgever/leidinggevenden 
en medewerkers, het delen van informatie op alle 
niveaus, voorwaarden scheppen voor een goede 
werk-privé balans en er worden hierin hoge eisen 
gesteld aan medewerkers die zelf hun kwaliteiten 
op peil houden.”

Waarom zou je hiermee beginnen als 
MKB-werkgever?
“Omdat de wereld van werk ook voor hen veran-
dert, maar ook om te laten zien dat je een goede 
werkgever bent. Denk verder dan deze crisis, maar 
op zijn minst meer dan een jaar vooruit. Nu kun 
je misschien nog kiezen uit mensen, straks echt 
niet meer. Bied daarom je medewerkers flexibi-
liteit in werk en uren. Veel MKB-ers zijn gewend 
om alles zelf te doen en denken vanuit het product 

of dienst dat ze aanbieden. Van oudsher hebben 
ze weinig affiniteit met HR en marketing. Ze zijn 
vaak wel goed in een goede service vanwege alle 
opgebouwde kennis en ervaring en kunnen goed 
ondernemen. Maar de veranderende wereld stelt 
nieuwe eisen, of je nu een grote of kleine werk-
gever bent.”

Hoe kan Manpower werkgevers hierbij 
helpen?
“Door onze deskundigheid te delen. Al onze onder-
zoeken zijn openbaar en gratis te downloaden vanaf 
onze site. Als het om een technologisch probleem 
op de werkvloer gaat moet je niet bij ons zijn. Wij 
bieden personeelsoplossingen. Zo kan een werk-
gever een traditioneel medewerkerprofiel X willen, 
terwijl wij weten dat er weinig mensen in de regio 
zijn die hiernaar zullen solliciteren. Of dat er nog 500 
andere werkgevers zijn die naar dit schaarse type op 
zoek zijn. We kunnen samen met de werkgever op 
zoek naar alternatieve mogelijkheden.”

Wat vind je van ‘de jeugd van 
tegenwoordig’?
“Al in de Griekse oudheid hadden ze het over ‘hang-
jongeren’, dus er is niets nieuws onder de zon. In 
onze publicatie ‘Jong Talent’ (www.manpower.nl/
jongtalent) willen we werkgevers concrete tips 
geven om jongeren binnen te halen en te binden 
aan je bedrijf. Een zo’n tip is dat werkgevers niet 
te moeilijk moeten doen als jongeren bijvoorbeeld 
onder werktijd iets delen op Facebook. Je doet toch 
ook niet moeilijk als ze ’s avonds nog werken voor 
je bedrijf? Het is juist heel mooi als ze je ambas-
sadeur worden op sociale netwerken en ze daar 
vertellen waarom ze het zo naar hun zin hebben 
bij jou. Sommige jongeren hebben structuur nodig, 
die kun je bieden door regelmatig werkoverleg, 
het inbouwen van controlemomenten en door ze 
te coachen. Ik ken een leuk verhaal van iemand bij 
Defensie. Jongeren bleken bij het lopen van lange 
afstand marsen kapotte voeten te krijgen van de 
kistjes die zij moesten dragen. ‘Wat is nu beter’, 
stelde hij het publiek de vraag, ‘blijven zoeken naar 
geschikte voeten voor die oude schoenen of deze 
schoenen aan te passen voor jongeren met verder 

goede kwaliteiten?’ Dat lijkt me duidelijk!”
 
Is straks iedereen tijdelijk in dienst?
“Het verschil tussen tijdelijke en vaste dienst wordt 
in elk geval steeds kleiner. Alleen krijg je in vaste 
dienst na afloop een vergoeding mee. Als werk-
nemer is het belangrijker om je kennis en vaardig-
heden op peil te houden, dan om krampachtig op 
zoek te gaan naar een vast contract, want zoveel 
zekerheid biedt dat niet meer. Je ziet dat het percen-
tage flexibel werk is verdubbeld, terwijl het percen-
tage uitzendwerk stabiel is gebleven, ongeveer  
3 à 4%. Mensen vergeten weleens dat uitzendwerk 
niet alleen flexibel, maar ook goed wettelijk gere-
geld en gewaarborgd is. Een flexibele schil zal altijd 
nodig zijn voor het opvangen van pieken en tijde-
lijke vervanging. Werknemers hebben straks steeds 
meer te kiezen en dan is het belangrijk dat je als 
werkgever aantrekkelijk blijft. Uit allerlei onder-
zoeken blijkt dat mensen andere zaken, zoals een 
goede werk-privé balans, meer waarderen dan een 
hoog salaris. Ik vind het belangrijk dat werkgevers 
ten alle tijden zorgvuldig omgaan met hun mede-
werkers en hen serieus nemen.”

Ken je een voorbeeld van een bedrijf 
dat het nieuwe werken goed toepast?
“Ik kom regelmatig bij allerlei bedrijven over de 
vloer, maar het zijn vooral grotere bedrijven die 
op dit gebied al actief zijn. Een voorbeeld daarvan 
is Microsoft. Dit bedrijf zet werknemers echt in op 
hun eigen kracht en geeft hen veel verantwoorde-
lijkheid en vrijheid, waarbij iedereen wordt beoor-
deeld op prestaties en resultaten. In ruil daarvoor 
zie je een grote motivatie en betrokkenheid bij 
werknemers van Microsoft. Ook is het voor een 
bedrijf belangrijk om naar buiten toe open en 
transparant te zijn. Om consumentenbeoordelingen 
(recommandaties) kun je als bedrijf niet meer 
heen. Denk aan de grote invloed van ‘Zoover’ op 
het gedrag van vakantiereizigers. Maar je toont als 
werkgever kracht door op je site niet alleen posi-
tieve reacties te plaatsen, maar ook neutrale of 
negatieve. En daar vervolgens in alle openheid op 
te reageren en een oplossing te bieden. Dat komt 
je geloofwaardigheid ten goede.”

IJBM 7
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Pellicaan Advocaten
Rivium Promenade 190

2909 LM Capelle a/d IJssel
088 627 22 87

www.pellicaan.nl

0475.00.990 Pellicaan WT adv.indd   1 5/16/12   10:34 AM

Durven, Denken, Doen
Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of over-
name. Op de achtergrond spelen deze zaken mee wanneer u volop aan het ondernemen 
bent. In gedachten bent u meestal al verder en krijgen plannen vorm. Met wie moet u 
overleggen en welke stappen zijn de juiste en vooral in welke volgorde? Vaak ontbreekt 
het u aan tijd om hier voldoende aandacht aan te geven. Ook al weet u dat het uiteinde-
lijke succes van uw onderneming daar mede afhankelijk van is. Wat te doen?

Maak uw dromen waar
Een afspraak maken met de professionals van Daamen & Van Sluis is de beste stap 
die u kunt zetten. Zij helpen u uw dromen waar te maken en kunnen u begeleiden op 
fi scaal, bedrijfseconomisch- en fi nancieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning 
bij accountancy, fi scaliteit en HRM/salarissen kunt u terecht. Zowel op nationaal als 
internationaal niveau is de deskundigheid in huis. 

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

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

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

Durven, 
Denken, 
Doen



Kom ook eens op de Open Coffee!
Ineke en Hans met op de achtergrond de gastheer van Open Coffee Capelle: Theo van Santen.
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Op mijn eerste Open Coffee Capelle op 
11 april in wijnbar-restaurant De Bank word 
ik als hoofdredacteur van IJBM hartelijk ver-
welkomd. Open Coffees zijn de laatste tijd in 
Nederland als paddenstoelen uit de grond 
geschoten, in navolging van het Engelse suc-
ces. Het bezoeken van een Open Coffee hoort 
bij het (net)werken van nu. Hoog tijd voor 
een kennismaking!

Ik ga in gesprek met Ineke van der Pijll, directeur 
van Grafisch Compleet én Hans van der Meer, direc-
teur van Edsson Software. Fotograaf Ferry ten Brink 
nam in februari 2010 het initiatief voor de Capelse 
Open Coffee. Hij heeft het stokje een jaar geleden 
overgedragen aan Hans en Ineke. 

Wat is het leuke van een Open Coffee?
Ineke: “Het is geweldig om naar mensen te luis-
teren die enthousiast zijn over hun werk. Je komt 
hier leuke en bijzondere mensen tegen. Ik help en 
geef tips aan mensen, daar krijg ik energie van!”
Hans: ”Het leuke is dat er elke keer weer nieuwe 
mensen bij komen, ongeveer 20-30% is nieuwe 
aanwas. Als deelnemer van de Open Coffee kun je 
jouw bedrijf in the picture zetten door je te profi-
leren vanaf ‘de zeepkist’. Per keer mogen drie 
mensen twee minuten over hun bedrijf vertellen. 
Ook zijn er prijzen te winnen.” 

Wat is het verschil met netwerken oude 
stijl?
Hans: “Het is nu meer een zaak van geven en 
gunnen en met elkaar ideeën opdoen.” 
Ineke: “Er bestonden wel formele clubs, maar het 
was lastig om daar binnen te komen. Nu is het alle-
maal losser, vrijer en open. Ook zijn er meer zelf-
standige professionals dan vroeger. En er zijn steeds 
meer mogelijkheden om met iedereen verbonden 
te zijn in minder tijd. Denk bijvoorbeeld aan mobiel 
internet, Facebook, Twitter en LinkedIn.” 
Hans: “Deze verandering is blijvend. Er komen 
steeds nieuwe media bij. Niet iedereen is hier blij 
mee, zoals er destijds ook mensen waren die het 
nut niet inzagen van de telefoon.”
 
Open Coffee Krimpenerwaard
Dat er behoefte blijft aan direct persoonlijk contact, 
bewijst ook het succes van de Open Coffee Krimpe-
nerwaard. Ineke: “Een klein berichtje op LinkedIn 
over het idee een Open Coffee in de Krimpener-
waard te organiseren, leverde me een stroom 
van reacties op. Doordat vervolgens ook regionale 
kranten er aandacht aan besteedden, verspreidde 
het nieuws zich als een olievlek uit. Anders dan 
in Capelle hebben we in de Krimpenerwaard geen 
vaste locatie. De Open Coffee Krimpenerwaard is 
telkens bij een ander bedrijf te gast, waardoor dit 
bedrijf de kans krijgt zich te profileren. Zo waren 

we de eerste keer bij Volvo Hooftman in Schoon-
hoven. De bedrijfsleider vertelde me na die bijeen-
komst enthousiast dat hij de -toen tentoongestelde- 
cabrio aan een deelnemer van de Open Coffee heeft 
verkocht!”

Kom eens langs
Hans en Ineke: “Je bent van harte welkom om 
eens te kijken bij de Open Coffee Capelle, bijvoor-
beeld op 11 juli in restaurant-wijnbar De Bank en/
of op de Open Coffee Krimpenerwaard op 17 juli in 
het Party- en Bowlingcentrum Krimpenhof, Waard-
zicht 1 in Krimpen aan den IJssel. Meer informatie 
vind je op www.opencoffee-krimpenerwaard.nl en  
www.opencoffeecapelle.nl.” 

Opening IRL-meet up in Rotterdam-Alexander
Ook al zijn er nog zoveel nieuwe digitale moge-
lijkheden, de behoefte aan face-to-face contact 
-het liefst met mensen uit je eigen regio- is onver-
minderd. Dat bewijst het succes van Open Coffees. 
Maar ook Karin en Aart-Jan Eenkhoorn hebben dit 
goed begrepen. Op 2 april is op hun initiatief de  
IRL-meetup in Rotterdam-Alexander (Schorpioen-
straat 51) geopend. Dit is een variant op het concept 
van Seats2Meet. Je mag hier gratis werken, op voor-
waarde dat je bereid bent jouw ‘sociale kapitaal’ 
met anderen te delen.



Meemaken wie de twee winnaars 

worden? 

Dat kan op 4 juli

tijdens de Themater Special  

in het Isala Theater. 

Wilt u deelnemen aan het Captains 

Diner voorafgaand aan de 

bekendmaking neem dan contact 

op met Peter Meulendijk  

010 - 442 52 95,  

of mail peter@covhj.nl.

Noteer 4 juli in uw agenda. Zoals u gewend bent is de toegang tot Themater gratis! 

De jury heeft haar moeilijke taak afgerond 
en de kandidaten bezocht die door zijn voor 
de Capelse ondernemersprijs 2012. Ook dit 
jaar is de kwaliteit hoog en is het een las-
tige opgave om uit de vele aanmeldingen 
de juiste keuze te maken. Bij haar bezoeken 
let de jury, naast de noodzakelijke onderne-
merskwaliteiten en de cijfers, vooral op de 
creativiteit die de aan de dag wordt gelegd. 

Juist in deze economische barre tijden zullen de 
ondernemers met visie en durf overleven. Die 
ondernemers verdienen het om op het podium 
te staan en een voorbeeld te zijn voor anderen. 
Capelle waardeert haar ondernemers, omdat zij de 
banenmotor zijn voor de Capelse economie. Zonder 
dat ondernemerschap is het in Capelle lang niet 

zo goed toeven als juist nu. De bedrijvigheid is 
dan ook overal voelbaar. Er zijn veel bedrijfster-
reinen en winkelcentra en onderwijsinstellingen 
waar elke dag zo’n 35.000 mensen werken. Op 
zo’n 2.500 bedrijven en bedrijfjes binnen de stads-
grenzen zou menige stad van dergelijke omvang 
jaloers kunnen zijn.

Twee prijzen voor twee winnaars
De Capelse ondernemerprijs kent dit jaar voor het 
eerst twee prijzen die worden toegekend. Eén voor 
de ondernemer die is gevestigd in Capelle, maar 
waarbij het werkgebied niet tot de gemeente-
grenzen beperkt blijft. Vooral de grotere bedrijven 
kunnen landelijk of wereldwijd actief zijn. Daar-
naast is één prijs bestemd voor lokale bedrijven.
Dat zijn de bedrijven die zich heel specifiek richten 

John van 
Kralingen
Compair
John is een ondernemer die uit het 
goede hout is gesneden. In een 
moeilijke markt is hij in staat een 
groei te realiseren en mensen aan 
te nemen. Er is sprake van een goed 
geleid bedrijf met een heldere visie 
op de toekomst. Het ondernemer-
schap en het doorzettingsvermogen 
zijn duidelijk aanwezig. Daarnaast is 
er sprake van een persoonlijke groei 
die de jury zeker heeft geïnspireerd.

Robbert Jan 
Bruins
C1000 Bruins
De jury heeft bij haar beoor deling 
gelet op de ondernemerskwali-
teiten die vooral tot uitdrukking 
komen in de energie en bereid-
heid om steeds weer te investeren 
in mensen. Hierbij nog gevoegd de 
sterke betrokkenheid bij de directe 
omgeving en de bereidheid om 
initiatieven te ontplooien op sociaal 
maatschappelijk gebied, heeft de 
jury overtuigd. 

Teuni van 
Wijngaarden
de Zellingen
Er is sprake van een goed geleide 
organisatie met een duidelijke 
toekomstvisie in een onder druk 
staande markt. Het ondernemer-
schap is aantoonbaar aanwezig. 
Zeker gelet op het feit dat er een 
grote reorganisatie heeft plaats-
gevonden met als resultaat dat 
er weer zwarte cijfers worden 
geschreven. Het geheel heeft de 
jury overtuigd. 

Gert Stubbe 
Nic Visser 
kantoorwereld
Nic Visser Kantoorwereld is een 
bekende in Capelle en omgeving. In 
de sterk concurrerende markt weet 
Gert Stubbe zijn plek in te nemen 
op een voorbeeldige manier. Het 
ondernemerschap waarbij sprake is 
van durf en doorzettingsvermogen 
is duidelijk aanwezig. Hierbij nog 
gevoegd de sterke betrokkenheid in 
sociale en ondernemersnetwerken 
heeft de jury overtuigd. 
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Verkiezing Capelse ondernemer van het jaar

Ontmoet deze kanjers op 4 juli 

verkiezing voor regionaal en lokaal talent

Dé Capelse Ondernemer van 2012



Ondernemend, krachtig en gedreven leiderschap

Capelse ondernemer van het jaar

op Capelle en hun producten of diensten leveren 
binnen de gemeentegrenzen. Vaak betekenen deze 
bedrijven ook veel voor de gemeenschap door het 
ondersteunen van culturele, sportieve of maat-
schappelijke activiteiten. 

Themater Special ‘Ondernemen met 
tegenwind’
Wie uiteindelijk met de prijs naar huis gaat, weten 
we op 4 juli. Dan kiest de jury in het Capelse Isala 
Theater tijdens de Themater Special ‘Ondernemen 
met tegenwind’ de Capelse ondernemer van het 
jaar. Dan wordt duidelijk welke twee ondernemers 
volgens de jury het beste uit de bus komen. Al 
kunnen we stellen dat een nominatie voor deze 
prijzen ook al betekent dat je als ondernemer heel 
goed bezig bent. Het programma van de Themater 
Special is zo verrassend dat u met een andere kijk 
op zaken doen naar huis gaat. 
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Mark van Buuren,  
winnaar in 2011

Mark van Buuren: “De nominatie voor de Capelse 
ondernemersprijs kwam voor ons echt als een 
verrassing. We waren heel blij verrast toen we 
De Stier wonnen. Maximum was tot voor kort 
een soort ‘eilandje’ in de Capelse ondernemers-
wereld. Daar bedoel ik in de eerste plaats mee 
dat we meer gefocust zijn op ons eigen bedrijf 
en ons vakgebied, (online) arbeidsmarktcommu-
nicatie, dan op het Capelse bedrijfsleven. Dat is 
volledig veranderd. Veel mensen kennen ons nu 
en het levert leuke gesprekken op. Ik verzorg veel 
spreekbeurten zoals laatst bij Business Zonder 
Grenzen.” 

•
V

is
i e

 •
 A

m b i t i e  •  L
e

i d
e

rschap

•
In

n
o

v
a

t i e  •  C r e a t i e
 •

 R
e

a
lisatie

•D
u

u
r z

a
a m  •  M V O  •  H

u
m

a
n

 Factor



Wie is Niels Wepster? Niels is 32 jaar, woont 
samen en heeft een dochtertje van 3½ jaar. 
Tijdens zijn studie bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit werkte hij bij een accountantskantoor 
waar hij de boekhouding van bedrijven verzorg-
de. Hij studeerde af met een scriptie over partici-
paties in zeeschepen. Tegelijkertijd werkte hij bij 
een private bank. Daar ontdekte hij zijn interesse 
voor ondernemers, wat leidde tot een overstap 
naar Commercial Banking bij de toemalige Fortis 
Bank. Via de fusie ABN AMRO-Fortis Bank is hij nu 
werkzaam binnen ABN AMRO. 

Wanneer neem je het stokje over van Wilco 
van Etten?
Niels: “Per 1 juli neem ik de functie directeur bedrijven 
IJssel- en Lekstreek bij de ABN AMRO over van Wilco en 
daarmee ook de functie van secretaris voor EKC. Ik ben nog 
niet officieel benoemd door de EKC-leden als secretaris van 
het EKC, ik ben nu derhalve secretaris ‘ad interim’.” 

Wat doet een secretaris allemaal?
“Als secretaris bij de EKC ben je verantwoordelijk voor 
de organisatie en de verslaglegging bij vergaderingen. 
Ook maak je onderdeel uit van het bestuur en ben je 
betrokken bij het nemen van besluiten. Belangrijk is 
verder dat je dé contactpersoon bent voor de leden en 
toekomstige leden van het EKC. Ik zie het als een taak 
om nog meer ondernemers enthousiast te maken voor 
deze businessclub.” 

Waarom vind je het belangrijk om actief te 
zijn voor het EKC?
“Ik vind het vanuit mijn functie als directeur bedrijven 
bij ABN AMRO belangrijk om midden tussen de onder-

nemers in deze 
regio te staan. Ik 
wil weten wat er 
leeft. En dat kan 
n iet  vanachter 
mijn bureau op het 
kantoor in Capelle. 
Via het EKC kan ik 
op een informele 
manier contacten 
leggen en onderhouden met ondernemers en voeling 
houden met de markt.”

Waarom raad je ondernemers aan om lid te 
worden? 
“Omdat ik ervan overtuigd ben dat als ondernemers 
elkaar beter kennen, zij elkaar meer vertrouwen en zij 
meer zaken met elkaar doen. Het is belangrijk om in 
deze regio elkaars netwerk te delen. Het lijkt wel of men 
tegenwoordig zaken doet aan de andere kant van de 
wereld, zonder te weten dat de buurman het zelfde kan 
bieden en wellicht wel beter. Het is voor het hele werk-
gebied IJssel- en Lek goed om elkaar beter te vinden en 
op deze wijze de plaatselijke economie te stimuleren. 
Verder biedt het EKC haar leden de mogelijkheid een 
bijeenkomst in huis te organiseren voor andere EKC-
leden. Je krijgt de kans je bedrijf te profileren als je een 
inhoudelijke presentatie kan bieden. Het moet gaan over 
een onderwerp waar andere Capelse ondernemers wat 
aan hebben. Voor 2013 zoeken we hiervoor nog kandi-
daten. Het EKC is officieel voor ondernemers met meer 
dan 10 werknemers die in Capelle gevestigd zijn. Maar 
ook ondernemers die zakelijk iets kunnen toevoegen 
voor de leden, zijn welkom. Onderneem je vanuit 
Capelle en herken je je hierin, word dan lid!”
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De Vereniging Economische Kring 
 Capelle aan den IJssel is opgericht op 
19 mei 1980 en stelt zich ten doel:
-  Het leggen, versterken en instandhouden 

van onderlinge contacten tussen Capelse 
bedrijven en aangrenzende gemeenten en 
de gemeentelijke overheden door middel 
van bijeenkomsten;

-  Het op adequate wijze behartigen van 
gemeenschappelijke belangen van het 
Capelse bedrijfsleven;

-  Al hetgeen daarmede in ruimste  
zin verband houdt.

Wilt u lid worden van de EKC? 
Stuur een e-mail naar 
info@economischekringcapelle.nl of gebruik 
het contactformulier op de website.
Omdat de wachtlijst onlangs is weg gewerkt, 
is er weer ruimte voor nieuwe leden.  
Doe uw voordeel met een lidmaatschap van 
de EKC!

EKC Online
Kijk voor de meest actuele EKC-info op 
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl.

Vereniging Economische Kring  
Capelle aan den IJssel
Postbus 869 
2900 AW Capelle aan den IJssel

Van de (vertrekkend) secretaris
Weet u wat er allemaal in de periode tussen 2005 en 2012 is gebeurd? Het jaar 2012 staat tot nu toe in het teken 
van een demissionaire regering, terugdringen van begrotingstekorten door fors te bezuinigen en een milde recessie 
in Nederland en Europa. Zijn er ook positieve berichten? Jazeker, een ondernemer die durft, ziet (juist nu) kansen en 
benut deze kansen. 7 jaar is ook de periode waarin ik als secretaris zitting had in het bestuur van de EKC, een ener-
verende periode. Wat hebben we onder andere bereikt in 7 jaar EKC? Digitalisering van de communicatie met leden, 
nieuwe (interactieve) website, samenwerking met andere businessclubs, standaard minimaal 5 (goedbezochte) 
lunchbijeenkomsten per jaar (georganiseerd door leden), een jaarfeest of golfdag én een plezierige samenwerking 
binnen het bestuur. 7 jaar is ook de periode dat ik voor ABN AMRO Bank als directeur Bedrijven in het mooie IJssel- 
en lekstreek mocht werken, een gebied met een enorme bedrijvigheid en een diversiteit aan ondernemers. Op 
dit moment heb ik een nieuwe functie aanvaard als directeur Bedrijven Drechtsteden-Gorinchem. Aan ´alles komt 
een einde´, maar niet zonder stil te staan bij de afgelopen 7 jaar. De ondernemers in dit gebied spreken mij in het 
bijzonder aan, vanwege de gedrevenheid en de wil om te winnen en het nemen van initiatieven. Ik ga dit missen, 
maar geef u in ieder geval graag het volgende mee: Blijf (juist nu) denken in kansen, wees trots op uw bedrijven, 
maar zorg er zeker ook voor dat u in uitdagende tijden het contact met uw mede-ondernemers niet verliest. Samen 
staan we sterk! Benut uw netwerk! Zoek elkaar op! 

Mijn opvolger zowel bij ABN AMRO Bank IJssel- en lekstreek als bij de EKC als secretaris, is Niels Wepster. Ik wens 
Niels heel veel succes in dit prachtige ondernemersklimaat. Hij stelt zich op deze pagina aan u voor. Vanuit Drecht-
steden blijf ik met veel respect terugdenken aan de ondernemers in de IJssel- en lekstreek. Het gaat u goed.

Wilco van Etten

info@economischekringcapelleaandenijssel.nl
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl

Nieuwe EKC-secretaris

Niels Wepster 

econom
ische Kring Capelle



Op 3 september 2012 heeft de EKC een 
bezoek gepland aan De Zellingen. Omdat De 
Zellingen een regionale functie heeft op zorg-
gebied in Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk 
aan den IJssel, luidt haar slogan: ‘Zorg aan 
beide kanten van de IJssel’.

De naam ‘De Zellingen’ bestaat sinds 1997. Voor 
oudgedienden onder de EKC-leden klinken voorlo-
pers van De Zellingen waarschijnlijk vertrouwd in de 
oren, zoals De Capelse Kruisvereniging, De Capelse 
Verpleeghuizen, De Meander (voorheen Chrysan-
themum in Nieuwerkerk aan den IJssel) en Zorgcen-
trum Crimpenersteyn, sinds 1977 in Krimpen aan 
den IJssel. Hoewel De Zellingen een echt bedrijf is, 
onderscheiden wij ons toch van een commerciële 
organisatie door het leveren van zorg, 24 uur per 
dag, 7 dagen per week én door onze bijzondere 
maatschappelijke opdracht. 

Onze cliënten
Het merendeel van onze cliënten met een indicatie 
kiest bewust voor De Zellingen. De ervaringen van 
de cliënten zijn voor ons erg belangrijk. Deze erva-

ringen worden regelmatig gepeild en vergeleken 
met landelijke cijfers. De Zellingen biedt professi-
oneel maatwerk op het gebied van zorg, welzijn, 
wonen en preventie. Belangrijk is dat bij alles de 
cliënt zelf de regie op zijn of haar eigen leven houdt.

Opleiding- en stagemogelijkheden
Wij bieden als organisatie veel werkgelegenheid. 
Verder is De Zellingen een opleidingsinstituut voor 
allerlei zorgopleidingen (van verzorgende tot speci-
alist ouderengeneeskunde). In totaal hadden we 
119 stagiaires in 2011. Bij middelbare scholen zijn 
we populair, omdat leerlingen bij ons een maat-
schappelijke stage kunnen volgen (298 in 2011).

Samenwerking
De ervaring leert dat bedrijven cliënten in ons werk-
gebied een warm hart toedragen. Dat komt keer op 
keer tot uiting, doordat bedrijven bijvoorbeeld een 
zomermarkt organiseren, huiskamers en terrassen 
opknappen en cliënten begeleiden bij uitstapjes. 
Ook waren er veel bedrijven die in oktober 2011 
geld schonken tijdens een benefietdiner voor een 
vaarvakantie voor onze cliënten.

Maandag 16 april was de EKC te gast bij 
Strukton Worksphere Cluster Zuid-West in 
Capelle aan den IJssel. 

Na een welkomstwoord van gastheer Marcel van 
Liere kregen de ongeveer 50 aanwezigen een korte 
introductie over Strukton Worksphere. Vervolgens 
was er een uitvoerige presentatie over Publiek-
Private Samenwerking (PPS) en de rol van Strukton 
daarin. PPS is het door de overheid aanbesteden 
van grote geïntegreerde contracten, waarbij bouw, 
beheer, onderhoud en financiering aan de private 

sector wordt uitbesteed. Door gebruik te maken 
van de specifieke kennis van bedrijven, ontstaan er 
oplossingen die kunnen leiden tot meer efficiency 
en een hoger kwaliteitsniveau. Gelet op het aantal 
vragen dat na afloop werd gesteld, waardeerden 
de leden de keuze voor dit onderwerp. Het bestuur 
wil langs deze weg gastheer Marcel van Liere 
nogmaals hartelijk bedanken voor zijn gastvrijheid.

Wilt u de leden van de EKC ook een keer in uw 
bedrijf ontvangen? Meldt u aan via 
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl.

De Zellingen
postadres: 
Postbus 36
2900 AA Capelle aan den IJssel
bezoekadres: 
Tsjaikovskistraat 1
2901 HM Capelle aan den IJssel
tel. 010 - 266 57 57 
www.zellingen.nl
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Agenda EKC 2012
Indien u in 2013 uw organisatie wilt presenteren 
aan de eKC-leden met een bezoek aan uw bedrijf en 
een lunch, kunt u dat per e-mail aangeven bij het 
bestuur. Alle bijeenkomsten zijn op maandag van 
12.00 uur tot 14.00 uur en wel op 4 maart, 3 juni, 
2 september en 2 december 2013. 

Lunchbijeenkomst
Maandag 3 september 2012 
van 12.00 uur tot 14.00 uur
Gastvrouw mw. teunie van Wijngaarden 
(De Zellingen) 
Locatie: Verpleeghuis Rijckehove,
Capelle aan den IJssel

Lunchbijeenkomst
Maandag 15 oktober 2012 
van 12.00 uur tot 14.00 uur
Gastvrouw mw. Sylvia vd Groenendaal 
(DPFC Health Fit & Dance) 
Locatie: Kromhoutstraat 13, Rotterdam

Lunchbijeenkomst
Maandag 3 december 2012  
van 12.00 uur tot 14.00 uur
Gastheer Cor van Marle 
(Facet Accountants)
Locatie: Fascinatio Boulevard in Capelle aan den IJssel

Aanmelden en informatie: 
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl

Even voorstellen: 

Ledenbijeenkomst 

De Zellingen

Strukton Worksphere

Teuni van Wijngaarden-van Dieren, 
bestuurder De Zellingen



Op de voorgrond Jaap Slooff
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Het Nieuwe Werken  
in de praktijk

De overgang naar ‘Het Nieuwe Werken’ is 
bij Kamer van Koophandel in Rotterdam al 
tien jaar geleden voltrokken. De Kamer van 
Koophandel is nu bij uitstek dé plek om te 
kijken wat ‘het nieuwe werken’ heeft opge-
leverd. Daarom een klein onderzoek ‘by wal-
king and talking around’.

Het oude, statige gebouw aan de Blaak 40 in 
Rotterdam, waarvan de voorgevel in maart 2012 is 
ingepakt voor een kleine renovatie, is verrassend 
modern en comfortabel ingericht. Accountmanager 
Jaap Slooff van de Kamer van Koophandel geeft 
een gastvrije rondleiding. Hij vertelt enthousiast 
over de vooruitgang die hem ten deel viel bij het 
betrekken van het pand in 2001. Letterlijk van drie 
hoog achter in het Beursgebouw naar dit ruime, 
drie verdiepingen tellende gebouw; van werken in 
een hiërarchie waarbij je veel collega’s nauwelijks 
ziet, tot flexibel werken zonder zichtbare rangen en 
standen. “Het Nieuwe Werken gaat alleen werken 
als je het consequent doorvoert en geen uitzon-
deringen maakt. De hele organisatie moet er voor 
openstaan. Als je er eenmaal mee begonnen bent, 
is er geen weg meer terug”, zegt Jaap. “Ook de 
directeuren en de leden van het managementteam 
hebben geen eigen kamer. Wel kun je een kamer 
reserveren als je overleg wilt voeren, een afspraak 
hebt of je even ongestoord en geconcentreerd wilt 
werken. Je enige ‘bezit’ is een kluis voor waarde-
volle bezittingen.” 

Goede voorbereiding
Tijdens de rondleiding trekt hij een paar mensen 
aan hun jasje om hen de gelegenheid te geven 
hem aan te vullen. Collega Kees Vrijdag vertelt 
van de voorbereidingen die vooraf gingen aan de 
verandering. “Voor de pers vond ik het leuk om 
ons met kartonnen dozen in de hand te laten foto-
graferen, maar die waren vrijwel leeg. Want we 
kregen alles nieuw en draadloze internetverbin-
dingen maakten kabels en archiefkasten over-
bodig. De mentaliteit van de mensen is natuur-
lijk niet van de ene op de andere dag veranderd. 
Daarom hebben we, voordat we verhuisden, er 
een jaar voor uitgetrokken om iedereen voor te 
bereiden. Elke medewerker kreeg om de twee 

weken een papieren nieuwsbrief (KvK@work) 
over de op handen zijnde veranderingen. Tot het 
26e en laatste nummer. Daarna volgde de digitale 
nieuwsbrief no.1 in 2001 in dit gebouw én intranet. 
Ook werd iedereen regelmatig uitgenodigd om zijn 
of haar mening te geven en ideeën naar voren 
te brengen. Bij veranderingen zie je ruwweg dat 
20% van de mensen weerstand heeft, 60% van 
de medewerkers neutraal en afwachtend is en 
20% enthousiast voorstander. Wij hebben weinig 
verloop, dus verreweg de meeste mensen hebben 
de overgang van ‘oud’ naar ‘nieuw’ werken bewust 
meegemaakt. Ons grote voordeel was dat alles in 
één keer geregeld was en we meteen draadloos 
konden werken in een omgeving die er helemaal 
op is ingesteld.” 

Werkgever maakt thuiswerken 
mogelijk
Jaap: “Aan alles is gedacht. We hebben ook regels 
waar we ons aan moeten houden. Zo is de digi-
tale agenda voor ons allen toegankelijk (met als 
enige uitzondering het gedeelte van P&O, vanwege 
de vertrouwelijke en persoonlijke gegevens) en 
dien je elke afspraak nauwkeurig te noteren. Dat 
vereist wel discipline. Het voordeel is dat je niet 
langs elkaar heen werkt, maar met elkaar. Je weet 
zo bijvoorbeeld van elkaar wie al eerder contact 
heeft gehad met een klant. Ik ontmoet nu regel-
matig collega’s die ik vroeger nooit zag. Je kunt 
makkelijker en opener communiceren. Ik word er 
echt vrolijk van. Kijk eens rond, je hebt hier overal 
lichtinval. Het kostte mij maar twee dagen en toen 
was ik gewend.” Al lopend wijst Jaap op de vele 
kunstwerken die overal aanwezig zijn, alle in bruik-
leen van oud-voorzitter van de Kamer, Joop van 
Caldenborgh. “Vanwege mijn werk als accountma-
nager kan ik thuis werken met alle faciliteiten van 
hier. Mijn werkgever stelt me hiervoor alles wat ik 
nodig heb ter beschikking: een laptop met ‘token’ 
voor de internetverbinding en toegang tot het data-
netwerk en intranet. Bij iedereen is kritisch gekeken 
of er mogelijkheden en wensen waren om thuis te 
werken. Als je er echt gebruik van maakt, krijg je 
een laptop, anders niet. Bij mijn weten is hier geen 
gezeur om geweest. Je kunt wel een laptop lenen 
als je ergens anders wilt zitten in het gebouw. 

In de praktijk zitten veel medewerkers toch vaak 
op dezelfde plek, afhankelijk van het werk dat zij 
doen.”

Het nieuwe leidinggeven
En leidinggeven, hoe wordt dat nu gedaan? Of is 
dat ook overbodig geworden? Jaap geeft toe daar 
niet volledig van op de hoogte te zijn. Hij denkt 
hardop: “Helemaal zonder sturing kun je niet. Maar 
het managen en leidinggeven gaat heel anders dan 
vroeger. Je krijgt veel vertrouwen en vrijheid om 
je werk zo goed mogelijk uit te voeren. Doordat in 
teamverband wordt gewerkt aan vooraf gestelde 
doelen is er meer sprake van zelfsturing, dan 
sturing van bovenaf.” 

Status
Tussen neus en lippen door wordt ook een moge-
lijk nadeel duidelijk van het nieuwe werken. Als 
je hecht aan status, kun je misschien heimwee 
hebben naar ‘het oude werken’. Want je merkt 
nauwelijks onderscheid tussen medewerkers, 
leidinggevenden en directeuren, omdat zij door 
elkaar zitten en makkelijk te benaderen zijn. 

Medewerkertevredenheidsonderzoek
Jaap Slooff is duidelijk enthousiast over Het Nieuwe 
Werken zoals dat is inmiddels is ingeburgerd bij de 
Kamer van Koophandel. Uit het evaluatieonderzoek 
uit 2003 dat in opdracht van de Kamer van Koop-
handel Rotterdam door de Technische Universiteit 
Delft werd uitgevoerd, bleek dat veel medewer-
kers positief gestemd waren over het eindresul-
taat. De overgangssituatie, het proces van ‘oud’ 
naar ‘nieuw’, hebben zij als minder goed ervaren. 
Gemiddeld gaven zij hiervoor een 6+. Een aanzien-
lijk deel had nog meer betrokken willen zijn bij het 
overgangsproces en miste inbreng in het geheel. 
Ook werd het gebrek aan privacy als minpunt 
genoemd. 
In 2007 werd een medewerkertevredenheidson-
derzoek gehouden, waarbij de respons vrij groot 
was, namelijk 67%. Dit onderzoek wees uit dat de 
medewerkers die hieraan hadden meegedaan, hun 
arbeidsomstandigheden en diverse aspecten van 
hun werk gemiddeld rond de 7 waardeerden. 

Kamer van Koophandel 
Rotterdam



Ondernemers zitten overal, alleen zie je dat 
niet altijd. Niet alle ondernemers kennen de 
luxe van een bedrijfsruimte op een bedrij-
venterrein of in een winkelgebied. Veel men-
sen runnen een eigen bedrijf vanuit huis. 
Misschien bent u zelf wel een zogenoemde 
zzp’er (zelfstandige zonder personeel) of kent 
u mensen die zo hun inkomen verdienen. 

Gemeenten doen mee
Gemeenten zijn vaak verrast over het grote aantal 
zzp’ers dat in hun gebied woont en werkt. Dat is 
waarschijnlijk een van de oorzaken dat zij nauwe-
lijks zaken doen met lokale zzp’ers. Dat blijkt uit 
het onderzoek ‘ZZP’ers in beeld’ van Kamer van 
Koophandel Rotterdam. Via een enquête onder 
zzp’ers zijn de behoeften en wensen in acht (deel)
gemeenten kaart gebracht. De Kamer betrekt de 
gemeente bij het onderzoek waar dit traject loopt. 

Uitkomsten onderzoek
Gemeenten moeten onder meer aandacht 
geven aan de bedrijfshuisvesting van de zelf-
standige professionals. Bijna een vijfde van deze 
groep ondernemers zoekt naar andere huisves-
ting in de eigen gemeente. Het gaat daarbij niet 
alleen om flexibele kantoorruimte. Ook kleine 
werkplaatsen zijn gewenst en bedrijfsverzamel-
gebouwen die netwerken eenvoudiger maken. 
Deze ondernemers sparren graag. Kennisdelen 
via een gesprek blijkt toch leuker te zijn dan 
via een internetplatform. Verder willen zzp’ers 
graag meedingen naar opdrachten van de lokale 
overheid. 

Economische waarde
Zzp’ers zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen 
voor meer welvaart, hogere arbeidsparticipatie, 
meer arbeidsproductiviteit, meer flexibiliteit, minder 
overcapaciteit. Meer aandacht van gemeenten voor 
de economische betekenis van zelfstandige profes-
sionals is belangrijk. Niet alleen omdat sterke zzp’ers 
geen beroep doen op een uitkering, maar ook omdat 
tussen deze professionals groeiers zitten die zorgen 
voor nieuwe werkgelegenheid.

Capelle aan den IJssel 
Ook in de gemeente Capelle aan den IJssel zijn 
veel zzp’ers actief. Ongetwijfeld hebben ook zij 
behoeften en wensen waar de lokale overheid iets 
in kan betekenen. De enquête voor de zzp’ers in 
Capelle aan den IJssel wordt in de tweede helft 
van juni verzonden. De uitnodiging gaat naar iedere 
zzp’er waarvan het e-mailadres bekend is bij Kamer 
van Koophandel Rotterdam. 

Zelfstandig professionals waarvan geen e-mail-
adres bekend is kunnen zich aanmelden bij Pam 
Goudriaan via pgoudriaan@rotterdam.kvk.nl. 
Zij krijgen de enquête dan alsnog toegestuurd.
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Pam Goudriaan
beleidsmedewerker
Kamer van Koophandel Rotterdam

www.kooimandrukwerk.nl

Ondernemers zitten overal

Kam
er van Koophandel

Met een uiterst origineel cadeau verrast Kooiman Drukwerk zijn klanten. Zo 
maar, zonder reden. Gewoon omdat het leuk is mensen op het verkeerde 
been te zetten en hierdoor extra aandacht te creëren voor alle producten en 
mogelijkheden. Het cadeau bestaat uit een Accu-behuizing (voor deze Aktie 
omgedoopt tot Energy Box) waarvan het binnenwerk is vervangen door energie 
leverende producten. Een blikje Energy Drink, Energy Gum, Opkikker soep, 
Dextro, de nodige Marsen en Nutsen en een Knijpkat (Energy Creator), een 
zaklamp waarmee je met een paar keer knijpen, zonder batterijen, licht hebt.

Een origineel cadeau geeft originele reacties zoals: “Ik sta hier met een lege 
accu, kan ik even langs komen om hem te laten vullen?” en “Jullie kunnen 
me aardig inschatten, inderdaad kan ik al die extra energie hard gebruiken.”

Kooiman Drukwerk geeft ‘Nieuwe energie’



IJBM 17

Zo’n 16 jaar geleden is het allemaal begon-
nen: het toenmalige hoveniersbedrijf Meenks 
Hoveniers werd omgedoopt tot Ecoplan Groen 
te Capelle aan den IJssel. Hiermee werd een 
nieuwe start gemaakt met een modern 
enthousiast hoveniersbedrijf, gericht op de 
aanleg en het onderhoud van de groene 
 buitenruimte voor zowel particuliere als pro-
fessionele opdrachtgevers. In de beginfase 
telde het bedrijf zes hoveniers en was het 
actief in de particuliere en zakelijke sector. In 
de jaren negentig lag door de enorme bouw 
van woningen en kantoren de nadruk vooral 
op nieuwe aanleg.
 
Tegenwoordig is het bedrijf, als ONC-lid, een geves-
tigde naam binnen vooral de regio Rijnmond waar 
met inmiddels tien enthousiaste medewerkers 
dagelijks wordt gewerkt aan het onderhoud van de 
buitenruimte. Onder de klanten mag Ecoplan Groen 
Hoveniers vele bedrijven en instellingen rekenen 
maar ook bij particuliere opdrachtgevers komen 
onze mensen, vooral in het voorjaar, wekelijks in 
de tuin om te zorgen voor een groene omgeving 
waarin men zich thuis voelt. Ook in het ontwerpen 
en aanleggen van groen of het nu om omvangrijke 
projecten of kleine oppervlaktes gaat is Ecoplan 
wekelijks actief en vooruitstrevend daar waar het 
gaat om het inpassen van de laatste trends.

“Als hovenier kan je daarbuiten het verschil maken” 
vertelt de bedrijfsleider van Ecoplan Groen, “duur-
zaamheid is daarbij vanzelfsprekend.” Onder het 
motto kwaliteit leveren door vakmanschap en 
betrouwbaarheid, doet het bedrijf haar uiterste 
best haar klanten te bedienen. Gaat er toch iets 
mis, wat zeker kan aangezien er gewerkt wordt 

met levende organismen, dan loopt niemand van 
het bedrijf voor de problemen weg. Uit dergelijke 
problemen kunnen immers veel positieve punten 
gehaald worden, het gaat hierbij vooral om een 
open en eerlijke benadering. Eerlijkheid naar jezelf, 
en vooral ook eerlijkheid naar de klant. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
binnen Ecoplan Groen is iets wat vanuit de directie 
gestimuleerd wordt in de richting van de medewer-
kers en daarbij automatisch ook in de richting van 
de nabije omgeving. Iedereen binnen deze omge-
ving kan altijd steun verwachten waar nodig.

De klanten, variërend van particulieren tot 
professionele vastgoedbeheerders, (zorg)instel-
lingen en gemeentelijke overheid, kunnen al 
jaren vertrouwen op deze eigenschappen van 
Ecoplan Groen. Dezelfde eigenschappen helpen 
het bedrijf mooie resultaten te boeken en bieden 
een stabiele basis die in deze economisch lastige 
tijden onontbeerlijk is. Voor alle projecten geldt 
dat zoveel mogelijk dezelfde mensen direct bij het 
project betrokken blijven zodat zij zoveel moge-
lijk vertrouwd raken met het te onderhouden of 
aan te leggen groen en de specifieke wensen van 
de klant leren kennen en weten te vertalen in de 
kwaliteit en op die manier zorgen voor een opti-
maal ‘groenresultaat’. 

In tijden van economische tegenwind moet 
iedereen op zijn uitgaven letten en dus zijn de 
sectoren waarin Ecoplan dienstverlenend is sterk 
competitief. Ondanks dat en met dank aan de 
dagelijkse inzet van haar vakbekwame mensen, 
vinden de klanten toch de weg naar de innovatie 
en betrouwbaarheid die het bedrijf maken tot wat 

het nu is. De klanten profiteren uiteindelijk van de 
kennis waarover de medewerkers van het bedrijf 
beschikken, die tot bloei komt in de directe omge-
ving die de klanten dagelijks kunnen waarnemen. 
Op het gebied van tuinen heeft het bedrijf alle 
capaciteiten in huis: advies en ontwerp, aanleg en 
renovatie met beplanting die rechtstreeks van de 
kweker komt en natuurlijk duurzaam onderhoud.

Ecoplan Groen Hoveniers mag meer dan honderd 
verschillende opdrachtgevers tot haar klanten 
rekenen en nog steeds is sprake van een stabiele 
groei. En dat is wat Ecoplan Groen Hoveniers 
nastreeft: groeien op basis van duurzaamheid, 
kwaliteit en betrouwbaarheid tegen een reële prijs.

Nieuwsgierig geworden naar hoe Ecoplan positief, 
enthousiast en vernieuwend blijft? Surf dan naar de 
site en vind uitgebreide informatie en het laatste 
nieuws omtrent het bedrijf.

Aki Kampadellis
Bedrijfsleiding Ecoplan Groen Hoveniers
Telefoon 010 - 45 11 222 (06 - 247 407 18)
www.ecoplangroen.nl 

Ecoplan Groen 

een Capelse MKB’er met  
een groene toekomstvisie

Onderhoudscontract groenvoorziening voor 
zorginstelling De Zellingen
Na een aanbestedingsronde begin dit jaar met 
strenge criteria en pittige concurrentie, is Ecoplan 
Groen Hoveniers als eerste uit de bus gekomen en 
heeft het een onderhoudscontract van een jaar met 
mogelijke verlenging van drie jaar met De Zellingen 
getekend. Het onderhoud van de binnen en buiten 
groenvoorziening van zes locaties van De Zellingen 
is een mooie uitdaging voor dit ervaren hoveniers-
bedrijf. Met trots wordt nu al hard gewerkt het 
vertrouwen van deze nieuwe klant niet alleen op 
papier, maar ook in de praktijk te winnen. 



Thuis werken, onderweg werken, op kantoor werken of niet werken onder werktijd… Wat is dan nog werktijd?
‘s Ochtends sluit ik met mijn auto aan in de file, die voor mij al drie straten vanaf mijn huis begint. Na 20 minuten 
ben ik eindelijk de Algerabrug over en het dorp uit. Eventjes rijdt het een beetje door, maar dan gaan we de 
snelweg op en de Brienenoord over… Slaperig tuur ik uit het raam en ruik ik de stinkende auto voor me, ‘kapot 
gereden diesel’, beredeneer ik. Bah… en ik wissel van rijbaan. ‘Zucht’, een rits auto’s passeert mij rechts. Ik denk 
aan de stress die ik vanmiddag onderweg naar huis weer heb om te racen naar het kinderdagverblijf … Dan erger 
ik me weer aan een ‘dikke’ auto die meent het privilege te hebben om de minimale ruimte tussen mij en de auto 
voor me op te vullen. Gelukkig ben ik er bijna. En vraag ik me af waarom iedereen op dit moment hier rijdt…

We gaan allemaal werken. We werken omdat we een dagbesteding nodig hebben in deze maatschappij en geld 
op de bank aan het einde van de maand. We staan nu allemaal in de file, omdat iemand ooit bedacht heeft 
dat de werkende wereld tussen 8 en 9 begint en tussen 5 en 6 stopt om weer thuis voor het avondeten aan te 
schuiven. Het is ook handig en logisch als iedereen ongeveer tegelijk werkt, want het meeste werk wordt immers 
samen of in samenwerking gedaan. Maar een paar uur per dag overlap zou voor de meeste beroepen genoeg 
zijn. De locatie waar we werken, is die wel zo plaatsgebonden? Oké, een automonteur of verkoper kan om logi-
sche redenen beter op de zaak werken, maar een productmanager of een HR-medewerker en eigenlijk vrijwel 
alle staffuncties kunnen prima thuis vervuld worden. Al dan niet gedeeltelijk.

De generatie met de cultuur van het controleren van werktijden en het wantrouwen van eigen motivatie verou-
dert. Hoe weet je of je medewerker thuis niet de afwas doet in plaats van dat rapport af te maken? Dat weet 
je niet! Maar misschien is je werknemer een avondmens, die tot 10.00 uur uitslaapt, maar die wel dat rapport 
na het avondeten tussen 21.00 en 23.00 uur even lekker rustig thuis afmaakt, zonder irriterende collega’s, muf 
kantoor en onder het genot van lekkere koffie…

Wij jongeren hebben een voorbeeldrol in het maken van een efficiëntieslag. Waaronder een besparing in reistijd, 
kosten en milieubelasting. Daarnaast wijzen verschillende onderzoeken uit dat medewerkers met een smart-
phone en/of laptop van de zaak thuis een stuk productiever zijn. Legio voorbeelden wijzen uit dat wanneer zij 
over de plek waar ze werken mogen beslissen, dit hogere efficiëntie en creativiteit oplevert. Zelf ervaar ik dit door 
een zogenaamde FLOW: 100% effectiviteit, creativiteit, inspiratie, motivatie en energie. Natuurlijk zijn er uitzon-
deringen, twee kanten op! ‘Ouderen’ in het bedrijfsleven en overheid die wel voorstander zijn van ‘Het Nieuwe 
Werken’. En zo zijn er ook jongeren die er op tegen zijn. Zoals er ook mensen zijn die niet voldoende zelfstartende 
capaciteit hebben om op andere plekken en/of tijden te werken.

Gelukkig hoef ik de Algrabrug én 
 Brienenoord niet meer over en woon 
ik nu maar 5 km van mijn werk. En 
toch heb ik thuis een kantoor (ergono-
misch!) ingericht waar ik me terug kan 
trekken, om in alle rust rapporten te 
bestuderen en plannen uit te denken 
en te werken als bijvoorbeeld mijn 
zoontje lekker ligt te slapen of als ik 
op een later moment naar de zaak ga. 
In een avond van 21.00 tot 01.00 uur 
‘s nachts kan ik soms meer doen dan in 
een dag van 8.00 tot 17.00 uur. Soms 
met de muziek op 10, maar soms 
is het muisstil. Soms staat het raam 
open, maar soms staat de verwarming 
op 23 graden en ja, soms ruim ik de 
vaatwasser even uit of zet de wasma-
chine tussendoor aan… Heerlijk! FLOW!

Het enige wat ik mis is een collega die 
ook voor mij koffie gaat halen… Eens 
kijken of een extra koffieapparaat thuis 
via de werkkostenregeling betaald kan 
worden door de zaak?!

Joanne Breedveld BSc BBA
26 jaar en voorstander 
van Het Nieuwe Werken

Peter Breedveld
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Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
De Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel 
is een platform waar in Krimpen aan den IJssel 
gevestigde ondernemers elkaar ontmoeten. 
Zowel door activiteiten voor de leden als door 
vertegenwoordiging in verschillende gremia 
levert de Ondernemers Kring een bijdrage aan 
verbetering van het ondernemersklimaat

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

Samenstelling bestuur OK Krimpen
Peter Breedveld voorzitter
Henk-Jan Collignon  secretaris 
Michel Bourguignon penningmeester  
Robert Poel algemeen bestuurslid
Cor van der Harst algemeen bestuurslid
Johan Maissan algemeen bestuurslid

Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
Postbus 80
2920 AB Krimpen aan den IJssel

e-mail: info@okkrimpen.nl
Bezoek ook onze website:  
www.okkrimpen.nl

Het Nieuwe Werken

Ondernem
erskring Krim

pen



De Kamer van Koophandel heeft in februari 
samen met de gemeente Krimpen aan den 
IJssel en de Ondernemerskring Krimpen aan 
den IJssel een onderzoek gehouden onder 
de ZZP-ers in Krimpen aan den IJssel. Uit 
dit onderzoek blijkt dat er van de ongeveer 
2.150 ondernemers er ruim 1.400 ZZP-ers 
zijn. 

Een van de uitkomsten was dat veel ZZP-ers behoefte 
hebben aan netwerken. Ook blijkt dat veel opdrachten 
rechtstreeks uit het eigen netwerk worden gegene-
reerd. Vaak zijn de collega-ondernemers dichterbij dan 
we denken, alleen weten we het niet. En als we al 
weten dat iemand ZZP-er is, dan weten we niet hij 
of zij voor je kan betekenen. Een groter persoonlijk 
netwerk biedt dus meer kans op opdrachten.

Speciale ondernemersborrel
Ook in de enquête die de OKK enige tijd geleden 
heeft gehouden kwam het netwerken, als belang-
rijke reden om lid te zijn van de ondernemerskring, 
naar voren. Dit was dan ook de aanleiding om op 
13 april een ondernemersborrel te organiseren 
waarbij zowel de leden van de OKK als ZZP-ers 
waren uitgenodigd. Het was een bijeenkomst met 
ruim 60 ondernemers. In een ontspannen en onge-
dwongen sfeer wisselden zij veel visitekaartjes uit. 

Thuiswerken valt onder de brede noemer van 
wat tegenwoordig wordt aangeduid met ‘Het 
Nieuwe Werken’ en de vraag is wat we daar-
mee opschieten. De traditionele manier van 
werken is iedereen wel bekend. Je elke dag 
naar je arbeidsplek begeven, in de file staan, 
of reizen in overvolle treinen en bussen, op 
de fiets of carpoolen.

Kern van de zaak is in alle gevallen, dat je niet 
thuis bent, maar op je ‘werkplek’. Je werkgever 
zorgt er voor dat je op die plaats kunt werken, 
onder zijn dak, onder zijn handbereik. In Angel-
saksische landen wordt dat wel aangeduid met 
de term ‘facetime’, ofwel dat je letterlijk zichtbaar 
bent, je gezicht laat zien tijdens de arbeidsuren. 
Alsof er beter gepresteerd zou worden, wanneer 
“big brother is watching you”.

Flexwerken
Dat is niet meer van deze tijd. Mensen willen 
niet meer als door schoolmeesters in de gaten 
gehouden worden, ze willen voor vol worden 
aangezien, als volwassen worden gezien. Zij 
bepalen graag zelf hun leven, ook hun arbeidzaam 
leven. Goed opgeleid, gemotiveerd om economisch 
wat toe te voegen, helemaal vertrouwd met pres-
tatiecontracten en dito beloningen. De klassieke 
hiërarchie lijkt op zijn retour.
Het gaat niet meer zozeer om het volmaken van 
de wekelijkse werkuren, maar om het klaren van 
de klus, ongeacht de plaats waar en de manier 
waarop. En wat is er een betere locatie dan thuis, 
in de eigen vertrouwde omgeving, en, niet onbe-

langrijk, op zelf te bepalen momenten. Flexwerken 
zogezegd. De onbeperkte mogelijkheden van de 
moderne ICT helpen ons daarbij.

Win-win
Het scheelt de individuele werknemer (reis)tijd, 
levert veel minder ergernissen op over van alles 
en nog wat ‘op de zaak’. Hij bepaalt op eigen wijze 
hoe hij het werk indeelt en zit daarom beter in 
zijn vel. Voordelen voor de werkgever zijn dat het 
werk gewoon gedaan wordt, wellicht beter dan 
voorheen, en in elk geval tegen aanzienlijk lagere 
kosten. Immers, geen duur kantoor en andere 
vaste lasten. Win-win dus. Je zou dit zelfs kunnen 
uitbreiden naar flexibelere arbeidskosten wanneer 
werknemers niet meer in vaste dienst zijn, maar 
zich als ZZP-ers per opdracht laten inhuren. Maar 
dat gaat wel heel erg voor de muziek uit.

Keerzijde
Deze ontwikkelingen hebben uiteraard ook een 
keerzijde. De markt voor kantoren is (en wordt) er 
niet beter op. Nu al staan vaak nieuwe kantoren 
lange tijd leeg en de inkomsten van verhuurders 
als bijvoorbeeld pensioenfondsen staan onder 
grote druk. Zakelijk onroerend goed lijkt z’n beste 
tijd gehad te hebben.
De ontroerend goed-bezitters zullen het over 
een andere boeg moeten gooien en bijvoorbeeld 
moeten overwegen om hun bezit om te bouwen 
naar wooneenheden, ook al vraagt dat om niet 
geringe investeringen. Ook zij zullen anders moeten 
gaan werken.
HJMJ
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Ondernemersborrel 13 april met zzp-ers 

Anders werken

Agenda OKK 2012

tijdens lunchbijeenkomsten worden nieuwe 
leden kort geïntroduceerd. Daarnaast is er de 
mogelijkheid voor leden zich via een ‘pitch’ van 
een minuut bij toerbeurt te presenteren. Na 
aanmelding worden de bedrijven geïnformeerd. 
tijdens iedere lunchbijeenkomst wordt een 
thema aan de orde gesteld door middel van 
een spreker, een presentatie of anderszins.

21 juni 2012    
algemene ledenvergadering

20 september 2012   
lunchbijeenkomst

15 november 2012   
lunchbijeenkomst

Data onder voorbehoud. u ontvangt ruim van 
tevoren een uitnodiging met de details.



Ieder jaar organiseert de KVO-werkgroep een 
schouw in het kader van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. Op 29 maart 2012 kwamen 
ondernemers en medewerkers van de brand-
weer, politie en gemeente Krimpen aan den 
IJssel bij elkaar om de schouw uit te voeren. 
Zij hebben de bedrijventerreinen gecontro-
leerd op de kenmerken van ‘schoon, heel en 
veilig’. Hierbij kunt u onder andere denken aan 
vervuiling, vernieling, parkeerproblematiek, 
inbraakrisico’s en brandgevaarlijke situaties. 

Aandachtspunten
Tijdens deze schouw zijn er geen grote knelpunten 
waargenomen. Over het algemeen heeft de werkgroep 
een positieve indruk overgehouden aan de bedrijven-
terreinen Stormpolder, De Krom en Parallelweg. Wel 
kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. 
Qua onderhoud van de infrastructuur en groenvoor-
ziening zijn er verbeterpunten. Op een aantal plaatsen 
is de bestrating van de rijweg gebrekkig en aan de 

openbare weg ligt groenafval en zwerfvuil. Daarnaast 
werden stoepen, stoepranden, straatmeubilair en 
(straatnaam)borden beschadigd aangetroffen. Door 
de manier van materiaalopslag bij bedrijven en aan 
de openbare weg wordt openbaar terrein onoverzich-
telijk en dit heeft gevolgen voor de verkeers situatie. 
Ook kan er wat verbeterd worden qua parkeergedrag. 
Zo stonden er voertuigen geparkeerd op een groen-
voorziening en binnen vijf meter van een bocht. Wat 
betreft de brandveiligheid blijkt dat er minimaal één 
brandkraan niet onderhouden was, brandgangen niet 
worden vrijgehouden en brandbare goederen te dicht 
tegen gebouwen staan opgeslagen. 

Aanpak
De KVO-werkgroep gaat aan de slag met de 
aandachtspunten. Gezamenlijk maken zij afspraken 
om het onderhoud van de bedrijventerreinen bij te 
houden. Hiermee wil de werkgroep bereiken dat de 
bedrijventerreinen een aantrekkelijke werkomgeving 
blijven. 

Op 14 maart is door de Kamer van Koophandel 
en de gemeente een bijeenkomst gehouden 
voor Krimpense ZZP’ers. Op deze avond wer-
den resultaten gepresenteerd van het onder-
zoek ‘ZZP’ers in beeld’.

Op 14 maart stroomde de zaal bij De Pannenkoe 
vol met Krimpense ‘zelfstandigen zonder perso-
neel’. Ondanks de drukte, was dit nog maar een klein 
gedeelte van alle Krimpense ZZP’ers. Uit het onderzoek 
‘ZZP’ers in Beeld’ van de Kamer van Koophandel blijkt 
dat er ruim 1400 zelfstandige professionals zijn. Op 
een totaal aantal Krimpense ondernemingen van onge-
veer 2200, is dit veel. Dat vonden zowel de Kamer van 
Koophandel Rotterdam en de gemeente Krimpen een 
goede reden om deze avond te organiseren. Het doel 
was om tot concrete acties te komen op het gebied van 
voorlichting, netwerken en (flexibele) bedrijfsruimte. 

Resultaten digitale enquête
In februari hebben 777 zelfstandige professionals 
waarvan het e-mailadres bekend was, een digitale 
enquête ontvangen. Hierop hebben 132 personen 
gereageerd. De meeste ZZP’ers zijn in Krimpen werk-
zaam in adviesdiensten, de bouw en persoonlijke dien-
sten. Zij zijn ongeveer gelijk verspreid over alle Krim-
pense wijken en werken meestal vanuit huis. Maar 
12% wil verhuizen naar een werkruimte om werk en 
wonen beter te scheiden. Een derde van hen heeft 
soms behoefte aan flexibele werk- of spreekruimte. 
Tweederde heeft behoefte aan contact en/of samen-
werken, ook met de gemeente. De overgrote meer-
derheid krijgt opdrachten vanuit het eigen netwerk. 

Bespreking thema’s
Na de presentatie van de resultaten van het onder-
zoek, gingen alle deelnemers in groepen uiteen om 
met elkaar de verschillende thema’s te bespreken. 
Alle groepjes kwamen na afloop met dezelfde 
conclusie: netwerken en samenwerken levert alle 
ZZP’ers voordelen op. Of het nu gaat om elkaar digi-
taal ontmoeten op social media of –misschien nog 
belangrijker- elkaar persoonlijk ontmoeten bij bijvoor-
beeld een Open Coffee. Ingrid Bakker van In-Balan-ce 
verwoordt het zo: “Door onze netwerken te verbinden 
en te delen, wordt iedereen beter. Delen is verme-
nigvuldigen. We worden samen een World Wide Web 
van talenten. Je kunt samen meer dan alleen.”

Task Force
Een aantal ZZP’ers gaat de ideeën en voorstellen die 
deze avond zijn gedaan uitwerken in concrete plannen. 
Ingrid Stiemsma van de Kamer van Koophandel 
Rotterdam is het aanspreekpunt voor deze Task Force. 
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Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 0180 - 540 655

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven 
en ondernemen in Krimpen aan den IJssel? 

Esther Smit
Parkmanager  
Krimpen aan den IJssel
06 - 459 256 38
bedrijventerreinenkrimpen@gmail.com

Eric Blanche Koelensmid
DCMR Milieudienst Rijnmond
Coördinator Bedrijfsgerichte taken
010 - 246 83 50
eric.blanchekoelensmid@dcmr.nl

Liesbeth Pleizier
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beleidsadviseur Economische zaken  
en Duurzaamheid
0180 - 540 655
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl

Resultaten jaarlijkse KVO-schouw

Netwerken op ZZP’ers-bijeenkomst

Van de gem
eente Krim

pen



Trouwen is een bijzondere gebeurtenis en 
daarvoor kiest het bruidspaar een bijzon-
dere datum. De laatste jaren was het een 
trend om op een datum te trouwen met een 
mooie cijferreeks, zoals 02-02-02, 08-08-08 
en 11-11-11. Dit jaar is voorlopig de laatste 
keer dat bruidsparen kunnen trouwen op een 
dag met zo’n bijzondere cijferreeks, namelijk 
op 12-12-12. 

12 huwelijken
Op woensdag 12 december 2012 geeft gemeente 
Krimpen aan den IJssel 12 bruidsparen de moge-
lijkheid om op deze dag hun sprookjeshuwelijk te 
sluiten. Het eerste huwelijk wordt gesloten om 
00.12 uur door burgemeester Lennie Huizer. De 
overige 11 huwelijken worden gesloten tussen 
10.00 en 22.00 uur. 

Schenkt u ook een bijzonder cadeau?
Om van deze huwelijken extra bijzonder te maken, 
krijgt ieder bruidspaar een verrassing. Daarom 
willen wij aan u, ondernemers, vragen om iets 
ter beschikking te stellen voor alle bruidsparen. U 
kunt denken aan bijvoorbeeld een gratis trouw-
foto, korting op kleding of een (vakantie)cheque. 
Van de gemeente ontvangen de bruidsparen een 
persoonlijk trouwboekje. Heeft u ook een leuk, 
bijzonder cadeau dat u aan de twaalf bruids-
paren wilt geven? U kunt uw idee opgeven via  
www.krimpenaandenijssel.nl/trouwen. 

Banken zien vernieuwende ondernemers 
vaak als risicovol en wijzen daarom de finan-
cieringsaanvraag af. 

Vanaf 1 januari 2012 kunnen startende onderne-
mers, snelle groeiers en mkb’ers die vernieuwende 
producten en diensten op de markt willen brengen 
terecht bij het Innovatiefonds MKB+. Tot en met 
2015 is in totaal 500 miljoen euro beschikbaar 
gesteld.Ondernemers kunnen al met projecten 

vanaf 150.000 euro bij het fonds aankloppen. De 
innovatiekredieten worden rechtstreeks verstrekt 
aan ondernemingen en aan investeringsfondsen. 
Een derde van de kosten die met ontwikkeling van 
vernieuwende producten en diensten gepaard gaat, 
kan worden gefinancierd. Als het project tijdens 
de ontwikkelingsfase mislukt, wordt het krediet 
omgezet in een subsidie. Meer informatie over het 
Innovatiefonds MKB+ staat op www.agentschapnl.nl 
en www.rijksoverheid.nl. 

Winnaar 
duurzame 
scan
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Op maandag 7 mei kwam wethouder Lex 
Hofstra in een elektrische auto de parkeer-
plaats Raadhuisplein opgereden. Aan het 
einde van deze parkeerplaats staat één van de 
twee elektrische oplaadpalen (E-laadpalen) 
in Krimpen aan den IJssel. Met het aansluiten 
van de stekker op de E-laadpaal nam de wet-
houder de oplaadpaal officieel in gebruik.

Lex Hofstra licht toe waarom er in Krimpen aan 
den IJssel twee elektrische oplaadpalen staan. “De 
gemeente heeft deze palen aangevraagd om elek-
trisch rijden te stimuleren. Elektrische auto’s zijn 
minder schadelijk voor het milieu en veroorzaken 
minder stank en geluid. Elektrisch rijden draagt 
daarom bij aan een schonere, stillere en gezondere 
leefomgeving. Dit sluit goed aan bij de duurzaam-
heidsvisie van de gemeente Krimpen, want daarin 
staat dat we als gemeente de kwaliteit van de leef-
omgeving van onze burgers willen verbeteren.”

Financieel voordeel ondernemers
Bij de aanschaf van een elektrische auto is tot en 
met 2018 geen BPM verschuldigd. Ook hebben 

elektrische auto’s tot en met 2014 geen bijtelling 
voor de auto van de zaak. Zet u als ondernemer een 
elektrische auto op de zaak, dan is er sprake van 
een bedrijfsmiddel en kunt u gebruik maken van de 
volgende regelingen:
-  willekeurige afschrijving milieu-investering 

(Vamil);
- milieu-investeringsaftrek (MIA);
- kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).
Daarnaast betaalt u geen motorrijtuigenbelasting 
en heeft u geen of nauwelijks brandstofkosten. 
Bovendien heeft een elektrische auto weinig onder-
houd nodig. Deze heeft geen versnellingsbak, er 
hoeft geen motorolie in en bougies hoeven niet 
gewisseld te worden.

Oplaadpaal
Voor elke 10.000 inwoners plaatst Stichting E-laad 
een elektrische oplaadpaal. De elektrische oplaad-
palen zijn neergezet op strategische plekken waar 
veel automobilisten komen. In Krimpen is dat op 
parkeerplaats Raadhuisplein en op de parkeerplaats 
bij zwembad De Lansingh. Aan beide oplaadpalen 
kunnen twee auto’s tegelijkertijd worden opge-

laden. Eigenaren van een elektrische auto hebben 
een oplaadpas en een speciaal snoer nodig om de 
E-laadpaal te kunnen gebruiken. Een pas aanvragen 
kan bij onder andere Nuon, Essent en Eneco. De 
Krimpense autobedrijven Van Roon en Auto Renz 
stelden voor deze gelegenheid een elektrische auto 
ter beschikking.

Wethouder Bart 
Prins reikt aan LéVos 
Container Cleaning een 
cheque uit voor een 
duurzaamheidsscan ter 
waarde van 1600 euro. 
Ook Groene Tara en 
Van Leeuwen Logistics 
wonnen deze scan 
tijdens Business Zonder 
Grenzen.

elektrisch rijden loont

Bijzonder cadeau voor 
een bijzondere datum

Innovatiefonds MKB+ voor 
vernieuwende ondernemers



Met het EK-voetbal voor de deur lijkt de 
‘oranjekoorts’ weer te stijgen. In het verle-
den is al vaker gebleken dat tijdens een EK 
of WK het ziekteverzuim beduidend hoger 
is dan normaal. Soms wel zo’n 10% tot 
15% hoger. Ook carnaval of een ordinaire 
‘maandagochtend-kater’ levert de nodige 
dubieuze ziekmeldingen op. Als werkgever 
moet u het salaris van deze ‘zieke’ werk-
nemers gewoon doorbetalen. En daar zit u 
in dergelijke gevallen niet op te wachten. 
Oneigenlijk ziekteverzuim door een hoge 
‘EK-koorts’ geeft u zelfs de mogelijkheid om 
een werknemer op staande voet te ontslaan. 
Dit komt echter zeer sporadisch voor. 

Hoe kunt u voorkomen dat uw bedrijf tijdens het 
EK te maken krijgt met ‘onterechte’ ziekmeldingen?
Maak uw werknemers voorafgaand aan het 
EK-voetbal duidelijk dat u oneigenlijk verzuim niet 
tolereert. U snapt dat werknemers blij zijn na een 
gewonnen wedstrijd en daar een paar biertjes 
extra op drinken, maar dat geeft ze nog geen vrij-
brief om de dag erna ‘EK-ziek’ te zijn. Geef aan dat 
van degene die ongeoorloofd thuisblijft het loon 
over de betreffende dag(en) wordt ingehouden. 
Ook kunt u uw werknemers officieel waarschuwen. 
En zeker iemand die al eens eerder op een derge-
lijke manier de fout is ingegaan, kunt u erop wijzen 
dat ontslag op staande voet tot de mogelijkheden 
behoort. Het kan namelijk precies die druppel zijn 
die de emmer doet overlopen en een ontslag 
rechtvaardigt.

U hoeft niet als een strenge leermeester op te 
treden. Laat merken dat er best wel met u te 
praten valt over vrije dagen tijdens het EK en dat 
u zich flexibel opstelt. Vraag tijdig aan uw mede-
werkers wie van hen echt vrij wil zijn tijdens de 
wedstrijddagen en probeer het werk daar omheen 
te organiseren. Creëer ook de mogelijkheid dat 

werknemers iets eerder mogen vertrekken als er 
bijvoorbeeld een wedstrijd om 18.00 uur begint. 
En misschien ook wel een uurtje later mogen 
beginnen als de finale is bereikt… Maak er iets 
leuks van. Laat werknemers niet de behoefte 
krijgen om te verzuimen, maar betrek iedereen 
bij het EK via een leuke actie of beloon uw mede-
werkers met een lekkere taart of een drankje als 
iedereen na een EK-wedstrijd de dag erna op het 
werk verschijnt. 
 
 Wijze raad: 
-  Laat het als werkgever niet zover komen dat 

werknemers ‘oneigenlijk verzuimen’. Stel duide-
lijke ‘verzuimregels’ op tijdens een EK of WK of 
ander evenement. 

-  Denk eens na over de invoering van ‘sociale 
dagen’, waarmee werknemers voor niet-medi-
sche, persoonlijke doeleinden (al dan niet een 
EK) geoorloofd kunnen en mogen verzuimen.

Dennis Oud
Advocaat bij de Haij & van der Wende
Meer weten? www.haijwende.nl 
of telefoon 010 - 220 44 00

wij printen 
bijna alles

www.grafischcompleet.nl
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Oneigenlijk ziekteverzuim door  
een stijgende eK-koorts?



kok Ali Osman Hassan en Martin van Delft
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Martin en Mylène van Delft van het Capelse 
restaurant ’t Hooghe Water genieten ervan 
om gasten het naar hun zin te maken. Deze 
ondernemers zitten vol nieuwe plannen. 
Zo lanceren zij vanaf 30 juni de Summer-
Lounge-Weken, een heerlijk verzorgd uitje 
op het terras met uitzicht op de rivier, met 
lounge muziek en lekkere drankjes en hapjes 
van de barbecue. Martin vertelt enthousiast 
over de voorgeschiedenis en de toekomst 
van het restaurant. 

Martin: “Ik begon 22 jaar geleden met het exploi-
teren van een tennispark op de locatie waar nu de 
woonwijk Paradijssel ligt. Dit had ik toen overge-
nomen van mijn oom Karel van Delft. Ongeveer 
13 jaar geleden zocht ik een nieuwe uitdaging en 
ontstond het idee om een tennispark aan de rivier-
zijde te beginnen, maar nu gecombineerd met een 
restaurant en een brasserie (’t Hooghe Dorp). Het is 
een toegankelijk complex met eigen parkeerterrein. 
Met hulp van mijn broers, Stephan en Dirk, hebben 
we het ontwerp in recordtijd uit de grond gestampt. 
In oktober 1999 stopte het tennispark in Paradijssel 
en in maart 2000 gingen we hier van start met het 
nieuwe restaurant erbij. Met hard werken en veel 
plezier hebben we iets moois opgebouwd. Ik heb 
het geluk dat ik met een goed team kan werken.”

Officiële trouwlocatie
“We werken zoveel mogelijk met biologische 
producten die ambachtelijk worden bereid. Lekker 
eten en drinken tegen betaalbare prijzen, dat blijft 
het belangrijkste. In de loop van de jaren hebben 
we onze horeca uitgebreid met nieuwe service en 
arrangementen. Door de gemeente Capelle zijn we 
aangewezen als officiële trouwlocatie. 2011 was 
voor ons een goed jaar en hebben we veel brui-
loften mogen verzorgen. Maar ook voor andere 
feesten en recepties bieden we een sfeervolle 
ruimte. Voor kleine groepen hebben we boven de 
grote zaal een knusse entresol.”

Fietsservicepunt
“We zijn blij dat het gebied van de Groenedijk zo 
mooi is opgeknapt. Ons terras ligt nu aan een mooie 

fietsboulevard. We spelen in op wensen van fietsers 
door ons Fietsservicepunt. Behalve een mooie stop 
voor een kopje koffie met iets lekkers, hebben we 
alles voor fietsers in huis: een routekaart, een toolkit 
met fietspomp en gereedschap, een watertappunt, 
een omkleedvoorziening en zelfs een oplaadpunt 
voor elektrische fietsen. Verder heeft mijn vrouw 
Mylène anderhalf jaar geleden bij de gemeente een 
plan voor een speelplek op het grasveld hiernaast 
ingediend. Hierop vooruitlopend hebben we zelf een 

speeltoestel bij het restaurant laten aanleggen. Als 
horecaondernemer is het belangrijk continu vooruit 
te denken en je plezier te halen uit nieuwe uitda-
gingen en de mooie momenten die je met je gasten 
beleeft. Je kunt moeilijk in woorden uitdrukken wat 
voor gevoel het geeft als gasten zich lovend over 
je uitlaten. Zo krijgen we als team veel leuke reac-
ties van bruidsparen. Maar voor mij is het ‘omaatje’ 
dat op het terras geniet van een kopje thee net zo 
belangrijk.”

’t Hooghe Water

Genieten langs  
de Hollandsche IJssel

Bijzondere evenementen
’t Hooghe Water verzorgt regelmatig diverse thema-
avonden, zoals ‘Spanje aan den IJssel’, compleet 
met muziek, een show of dansoptreden en natuur-
lijk Spaans eten. Martin: “We verzinnen telkens 
weer wat anders, en dat wordt gewaardeerd. Zo 
ben ik nu bezig een ‘Crazy Wild Piano’s aan den 
IJssel’ te organiseren.” Voor zakelijke bijeenkomsten 
is er veel mogelijk, zoals een compleet verzorgd 
evenement. 

Tot en met 24 juni doet het restaurant mee aan de 
IENS Restaurantweek, een goede gelegenheid om 
eens kennis te maken tegen een speciale prijs. Kijk 
voor alle mogelijkheden op www.hooghewater.nl 
Het team van ’t Hooghe Water staat voor u klaar!

Culinair



Het Nieuwe Werken (HNW), dat is werken 
hoe, waar en wanneer jij dat wilt met behulp 
van slimme technologie.

Ik heb in deze column plaats voor 300 woorden. Ik 
begin daarom met het antwoord op de titel-vraag: 
maak goede afspraken met alle betrokkenen, leg 
verantwoordelijkheden vast, onderhoud en monitor 
de ICT-voorzieningen (de ‘slimme technologie’), 
houd niet vast aan de papieren cultuur, gun werk-
nemers hun vrijheid én hun fouten, begeleid alle 
betrokkenen door middel van trainingen en zorg 
voor monitoring. Last but not least: betrek alle afde-
lingen in het proces. 

De brug naar (de invoering van) HNW heeft net 
zoveel te maken met technologie als met veran-
dermanagement, personeelsbeleid en bedrijfscul-
tuur. Dat betekent ook dat niet iedere organisatie of 
genuanceerder: niet elke afdeling, geschikt is voor 
de invoering van HNW. 

Bezwaren tegen HNW zitten vooral tussen de oren. 
‘Bedrijven vinden het eng de controle kwijt te raken 

over hun werknemers’ heet het, en ’werknemers 
kunnen niet omgaan met al die nieuwe vrijheid’. 
Ook wordt vaak tegen de veiligheid van HNW 
aangeschopt. Nee: laptops, memorysticks en 
desktop computers zijn zo veilig… Ik ken nog wel 
een rechter of een kapitein van de landmacht die 
rood kleurt bij deze alinea! 
Een systeem is dus zo veilig als de kennis en het 
verantwoordelijkheidsgevoel van hen die ermee 
werken. Daarom vormen trainingen een deel van 
mijn antwoord.

Werken ‘in de cloud’ biedt trouwens meer voor-
delen en veiligheid dan menigeen denkt. De mate 
van redundantie (meerdere keren uitvoeren van 
kritieke diensten) is er slechts een. Online werken 
biedt zelfs een redundantie die in het MKB veelal 
niet bereikt wordt. 

Je zou bijna vergeten dat social media, ‘Het Nieuwe 
Communiceren’, ook onderdeel vormen van HNW. 
Het gebruik ervan impliceert vertrouwen in de 
medewerkers. Laat dat nu ook de basis zijn van 
Het Nieuwe Werken…
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Guido Makor 
Adviesbureau voor taal en sociale media

Hoe sla je als bedrijf de brug naar  
werken via internet?

Colum
n Guido M

akor

Als ondernemer zit u vol plannen. Waar liggen groei- en overnamemogelijkheden? Daarover denkt 
de relatiemanager van ABN AMRO graag met u mee. Daarbij kijken we niet alleen naar cijfers uit het 
verleden. Uw relatiemanager kijkt vooral naar de mogelijkheden voor uw plannen van morgen. En om 
die te realiseren gaat hij samen met u altijd op zoek naar de ja voor een fi nanciering. Kennismaken? 
Kijk  voor meer informatie op abnamro.nl/fi nancieren

Dat is fi nancieren anno nu.

OM DE JA VOOR UW PLAN 
TE VINDEN, KIJKEN 
WE VERDER DAN CIJFERS

210010391 1711 Adv financieren.indd   1 15-05-12   10:17



Met een goede aanpak kan een ondernemer 
met Het Nieuwe Werken voordelen behalen. 
Hij of zij zal dan een eigen visie en strategie 
moeten ontwikkelen om te bepalen welke 
voordelen hierbij voorop staan. Maar welke 
voordelen kunnen ondernemers met Het 
Nieuwe Werken behalen? En met welke kos-
ten en investeringen moet een ondernemer 
rekening houden? 

In een goede berekening van de kosten en 
opbrengsten zijn naast de financiële baten vooral 
ook de niet-financiële voordelen opgenomen, 
hoewel deze soms lastig zijn te kwantificeren. Om 
u vast wat op weg te helpen zal ik hieronder een 
aantal voorbeelden geven. 

Met Het Nieuwe Werken zijn onder andere de 
volgende voordelen te behalen:
-  Besparing op kosten van huisvesting. In sommige 

ondernemingen is het mogelijk om tot wel 50% 
op de kosten van huisvesting te besparen.

-  Reductie van reistijd en reiskosten door iedereen 
de keuze te geven om plaatsonafhankelijk te 
werken.

-  Tegen lagere kosten medewerkers binden door 
een moderne en aantrekkelijke werkgever te zijn.

-  Toename van werktevredenheid en afname van 
kort ziekteverzuim, wanneer werknemers in 
staat worden gesteld werk en privé anders en 
beter te combineren.

-  Effectiever en efficiënter werkende medewerkers 
die productiever worden.

Kosten en investeringen voor Het Nieuwe Werken 
zijn onder andere:
-  Aanpassingen aan de werk- en ICT-omgeving 

zijn veelal noodzakelijk om medewerkers goed 
te ondersteunen in waar en wanneer ze werken. 

-  De ontwikkeling van het management en de 
medewerkers. Zij moeten de benodigde kennis, 
kunde en vaardigheden hebben om digitaal te 
werken, kennis te delen en op afstand samen 
te werken. Het managen van medewerkers die 
niet dagelijks fysiek op de werkvloer aanwezig 
zijn, vergt een andere manier van aansturen.

Een vermeend voordeel als gevolg van Het Nieuwe 
Werken is productiviteitswinst. Een winst die niet 
altijd eenvoudig wetenschappelijk aantoonbaar 
is. Veranderingen in huisvesting, ICT of manage-
mentstijl zijn soms lastig één op één te relateren 
aan productiviteitswinst. Het grootste deel van de 
kosten van een medewerker wordt gevormd door 
zijn salaris (inclusief eventuele vergoedingen), de 
kosten voor een werkplek en de kosten voor ICT. 
Gemiddeld zijn de kosten voor het salaris 70 tot 
80% van de totale bedrijfskosten. Daarmee zijn 
de salariskosten, en dus hoe productief iedereen 
kan zijn, een enorm belangrijk onderdeel voor een 
organisatie. Meestal lopen de kosten dus voor de 
baten uit. Als een onderneming als gevolg van 
Het Nieuwe Werken 10% productiviteitswinst kan 
boeken, zijn deze kosten snel terugverdiend.

Als we dan toch gaan rekenen, zal er wellicht 
ook nog rekening gehouden moeten worden met 
toenemende klanttevredenheid door meer tevreden 
medewerkers en een beter arbeidsmarkt- en duur-
zaamheidimago. Ook dit is niet eenvoudig in geld 
uit te drukken, maar onderscheiden blijft belangrijk.

Tenslotte dient niet onvermeld te blijven dat de 
overheid, door de wettelijke arbeidsregels aan te 
passen, thuis- en telewerken gaat stimuleren. De 
huidige regels maken dit vaak nog te moeilijk. De 
nieuwe regelgeving gaat in op 1 juli 2012. 
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uitgerekend  
Het Nieuwe Werken 

René Verbruggen 
Daamen & van Sluis

Financieel accent



“Sinds onze vorige Algemene ledenvergadering 
op de SS Contessa op 21 april vorig jaar, is de situ-
atie op de markt niet veel positiever. De consu-
ment blijft behoudend en daar moeten velen van 
ons mee leven. We zullen allemaal zoals we hier 
zitten, moeten toegeven dat de broekriem inmid-
dels behoorlijk is aangehaald en dat we toe zijn 
aan betere tijden. Ik ben van mening dat we daar 
zelf heel veel aan kunnen doen.” 

Wat we zelf kunnen doen
“Op de eerste plaats door ons zelf beter te verkopen. Ik 
hoor nog teveel dat we er zelf niets aan kunnen doen, 
dat het de schuld is van de (inmiddels demissionaire) 
regering, van de Eurocrisis en uiteraard ook van de 
Grieken, de Portugezen, de Spanjaarden en anderen.
Gewoon doorgaan met ademhalen en vooral posi-
tief blijven denken. Door elkaar te helpen, elkaar 
opdrachten te gunnen en vooral eerlijk tegen elkaar 
te zijn. Laat uw klant weten dat ze serieus genomen 
worden en dat zij voor u belangrijk zijn. Durf uw klant 
te vragen om zijn sympathie en/of zijn opdracht. Durf 
in moeilijke tijden uw relaties om hulp door uw bedrijf 
te promoten bij anderen.

Als ondernemers moeten wij alert blijven op signalen 
uit de markt en blijven communiceren. Het is beslist 
niet noodzakelijk om met gigantische promoties uw 
klanten te vertellen dat u de beste bent en dat zij 
dus bij u moeten zijn. Dit kan ook met eenvoudige 
middelen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
www.onc.nl en het bezoeken van onze netwerkbij-
eenkomsten. Wees inspirerend en laat u inspireren.”

Sta open voor nieuwe klanten
“Er zijn, ook in moeilijke tijden, veel potentiële nieuwe 
klanten, maar we moeten ze wel opzoeken en voor 
hen openstaan. iedere beweging is er één; ‘iedere 
steen in het water zorgt voor rimpelingen’. Het gaat 
om het winnen en behouden van het vertrouwen van 
uw klanten in uw bedrijf. Door goed te communiceren 
en een hoge kwaliteit te leveren. 
Binnen het ONC hechten we aan samenwerking. Als 
bestuur blijven wij kwalitatief goede bijeenkomsten 
organiseren. Wij zullen ons uiterste best doen om het 
ledenaantal van het ONC te laten groeien, waardoor u 
nog meer mogelijkheden heeft om uw eigen netwerk 
uit te breiden.” 

Plannen voor 2012
“De ONC Business Borrel blijven we samen met de 
gemeente organiseren. De Verkiezing van de Capelse 
Ondernemer van het jaar blijft spannend tot 4 juli. Nu 
met maar liefst twee prijzen. We zijn verder bezig 
met andere ondernemersnetwerken uit de regio om 
opnieuw ‘Business Zonder Grenzen’ te organiseren. 
We gaan samen met de Rotary en de gemeente door 
met het ‘Mentorenproject’. Diverse leden van het ONC 
hebben zich al als mentor beschikbaar gesteld.”

Geef uw mening
“Als bestuur werken wij namens u en voor u. We 
zetten ons in om een leuke en zinvolle invulling te 
geven aan bijeenkomsten die u graag bezoekt. Om 
dat goed te kunnen doen hebben we u nodig. Geef 
uw mening en kom met suggesties, zodat ‘ons’ ONC 
nog meer ‘uw’ ONC wordt.” 

Ton Kurtschreutter, voorzitter
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Agenda  
ONC 2012
3 juli 2012
Business Borrel Capelle,
(schip Contessa),
17.00 tot 19.00 uur

4 juli 2012
Verkiezing ‘Capelse Ondernemer
van het jaar’, themater Special
Isala theater 

4 september 2012
Netwerkborrel en BBQ,
Schipper Vastgoed in ‘het mooiste
café van Nieuwerkerk’

september 2012
Bezoek aan Floriade  
i.s.m. Sodexo

2 oktober 2012
Business Borrel Capelle,
Isala theater Café,
17.00 tot 19.00 uur

De ALV op 26 april was een bijzonder geslaagde 
bijeenkomst waar zowel de catering van Business 
Food als de locatie, het Van Cappellenhuis, aan bij-
droegen. In een bijzonder geanimeerde sfeer werd 
gedurende anderhalf uur teruggekeken, maar 
vooral vooruit. Er staan een aantal heel bijzondere 
bijeenkomsten gepland die u zeker niet wilt mis-
sen. Zo is er een bijeenkomst met de ING, waar-
bij we leren hoe we ons verkoopverhaal boeiend 
kunnen presenteren. Onder de titel ‘Storytelling’ 
leren we van scenarioschrijver Marc Linssen wat 
een sterk begin is, een spannende climax en een 
krachtig einde. We gaan bij Eneco op bezoek om 
alles te horen over energiezuinig ondernemen 

en duurzaamheid. Als de weergoden ons goed 
gezind zijn, gaan we ook nog naar de Floriade. 
Een bezoek aan de Tweede Kamer staat gepland 
in oktober en we gaan barbecueën in het mooi-
ste café van Nieuwerkerk, bij Schipper Vastgoed. 
Uiteraard vergeten we de maandelijkse Business 
Borrels niet, die altijd goed zijn voor een mooi net-
werkmoment. Kortom, we gaan een seizoen tege-
moet met veel activiteiten. Uiteraard ontvangt u 
weer zoals u gewend bent de uitnodiging per bij-
eenkomst om u aan te melden. 

Nog geen ONC-lid, meldt u dan nu aan, dan hoeft u 
niets te missen van dit sterke programma!

Algemene ledenvergadering  
een succes!

De speech ALV in vogelvlucht

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

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

Ondernemers Netwerk Capelle ONC
Postbus 657
2900 AR Capelle aan den IJssel
info@ondernemersnetwerkcapelle.nl
www.ondernemersnetwerkcapelle.nl

Ondernem
ers Netw

erk Capelle



Op 19 April werden voor de vierde keer de 
Zoover Awards uitgereikt aan organisaties in 
de reiswereld. Uit 350 genomineerde onder-
nemingen werd Travel Counsellors drie keer 
door reisliefhebbers uitverkozen voor de 
categorieën ‘beste reisbureau groep’, ‘popu-
lairste reisbureau groep’ en ‘hoogst behaal-
de consumentenwaardering’. Met een 9 stak 
Travel Counsellors uit boven de concurrentie. 

Travel Counsellors Nederland BV is de grootste 
onderneming van zelfstandige reisadviseurs in 
Nederland. De adviseurs van deze onderneming 
werken vanuit huis en bieden een hoogwaardige 
service aan hun klanten. 

In Capelle aan den IJssel is ONC-lid John van Osselen 
de persoonlijk Travel Counsellor. U kunt bij hem 
terecht voor alle soorten vakanties. 

Kijk op www.travelcounsellors.nl/john of stuur een 
e-mail naar: john@travelcounsellors.nl. 

travel Counsellors 
wint drie Zoover 
Awards

Beleggers worden dagelijks voorzien van een 
enorme hoeveelheid informatie, gevraagd en 
ongevraagd. Hoe kan je daarin het kaf van 
het koren scheiden? Het antwoord is simpel: 
niet aan beginnen! Het is een illusie om te 
denken dat je door snel te reageren op al die 
financiële berichten extra rendement kan 
maken op je beleggingsportefeuille. Als dat 
al gebeurt is het puur geluk en daarop kan 
geen beleggingsbeleid worden gebaseerd.

Hoe moet je het dan wel doen? 
Ik adviseer een doortimmerde beleggingsmethode, 
uit 1952, nota bene! In dat jaar werd door de latere 
Nobelprijswinnaar Harry Markowitz het fundament 
gelegd onder de ‘Moderne Portefeuille Theorie’ 
(MPT). Markowitz stelt dat het combineren van 
beleggingen met een lage onderlinge correlatie de 
risico/rendementsverhouding positief beïnvloedt. 
Met andere woorden: als verschillende beleggings-
categorieën, die weinig onderlinge samenhang 
vertonen, worden gecombineerd, wordt de kans 
op een grote waardedaling fors gereduceerd. Dit 
hoeft dan niet ten koste te gaan van (een groot 
deel van) het rendement! 

Er is in de afgelopen zestig jaar zoveel bevesti-
ging verzameld over de voordelen van bovenge-
noemde methode, dat de vraag is waarom zoveel 
beleggingsadviseurs denken dat ze het beter 
kunnen. De MPT is echter wel ontzettend saai. Als 
je eenmaal een goed gespreide portefeuille hebt 
samen gesteld, hoef je er vervolgens niet veel 
meer mee te doen. Af en toe eens herbalanceren, 
maar grote wijzigingen zijn meestal niet nodig. Dat 

betekent dat er weinig gehandeld hoeft te worden. 
Zolang adviseurs nog profi jt hebben van de aan- 
en verkoopcommissie, zullen zij liever een actief 
beleid promoten.

Natuurlijk heeft de tijd sinds 1952 niet 
stilgestaan 
Markten die vroeger moeilijk toegankelijk waren, 
zoals grondstoffen of beurzen van allerlei exoti-
sche landen, zijn nu wel bereikbaar voor particu-
liere beleggers. Helaas is tegenwoordig de koers-
ontwikkeling van bijvoorbeeld obligaties, aandelen 
en vastgoed veel meer met elkaar verbonden dan 
vroeger, dat maakt een doeltreffende risicosprei-
ding wel lastiger. 

Daarmee is de MPT echter nog lang niet afgeschreven. 
Er bestaat simpelweg geen beter alternatief voor 
een zorgvuldige, wereldwijde spreiding over diverse 
beleggingscategorieën. Vervolgens is het voor beleg-
gers de kunst om zich niet te laten meeslepen door 
de waan van de dag, maar een standvastig beleg-
gingsbeleid te hanteren. Het is daarbij tevens aan te 
raden niet veel te handelen, om onnodige kosten en 
verkeerde timing te voorkomen. 

Toegegeven, het geeft niet de spanning van het 
actief aan- en verkopen, maar als de doelstelling 
is: een goed rendement bij een verantwoord risico, 
dan zou ik toch voor de MPT kiezen.

Hans Tielkemeijer
Directeur Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer
Telefoon: 010 - 204 05 60
www.tielkemeijer.nl
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De Tip van Hans Tielkemeijer

Het Nieuwe Beleggen (anno 1952)



Nic Visser Kantoorwereld
Bermweg 224-226
2906 LG Capelle aan den IJssel

www.visser.nl
info@visser.nl

Wij zijn gespecialiseerd 
in het leveren van:
Kantoormachines

Kantoormeubilair

Computer supplies

Presentatiemiddelen

Papier en papierwaren

Schrijfwaren

Facilitaire producten

Kantoorartikelen
binnen 24 uur leverbaar!

Kantoormeubilair
binnen 10 werkdagen 

leverbaar!

10            11            12            13            14            15            16
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STELT U ZICH
EENS VOOR

Uw persoonlijke reisadviseur
JOHN VAN OSSELEN 
T 010 - 4413 183
E john@travelcounsellors.nl
W www.travelcounsellors.nl/john

Uw  persoonlijke reisadviseur.. Thuis in de hele wereld

DAT U OVER UW EIGEN 
REISADVISEUR BESCHIKT

Als uw persoonlijke Travel Counsellor help ik u graag met
het kiezen van de perfecte reis. U kunt bij mij terecht voor
alle soorten vakanties en ook voor uw zakenreis bent u op
het juiste adres. Ik kom bij u thuis of op kantoor om uw reis
te bespreken en dit op het door u gewenste tijdstip.
U kunt nu dus beschikken over uw persoonlijke reisadviseur,
thuis in de hele wereld. 

VAKANTIEPLANNEN OF ZAKENREIS ?

Neem voor een vrijblijvende afspraak contact met mij op. 

Winnaar van 3 Zoover awards 2012



Naar verwachting treedt de nieuwe wetge-
ving inzake flexibilisering van het recht inza-
ke besloten vennootschappen (bv’s) en de 
wet bestuur & toezicht per 1 juli 2012 in wer-
king. De voorgenomen wijzigingen zijn van 
invloed op zowel alle bestaande als nieuw op 
te richten bv’s. Een deel van de wijzigingen 
is van dwingend recht, waardoor die nieuwe 
regels meteen van toepassing zijn.

De bv in het nieuwe recht, de ‘flex-bv’, is zeer 
geschikt voor joint ventures en persoonlijke en 
kleinschalige samenwerkingsverbanden in het 
midden- en klein-bedrijf en kan een geduchte 
concurrent worden voor de maatschap en ven-
nootschap onder firma. 

Veranderingen voor bestaande bv’s
De belangrijkste veranderingen voor bestaande 
bv’s zijn:
-  De statutair directeur moet toestemming geven 

voor alle uitkeringen aan de aandeelhouders 
(dividend, agio, kapitaal). Bestuurders moeten op 
straffe van persoonlijke aansprakelijkheid toetsen 
of de bv na de uitkering kan blijven voldoen aan 
haar lopende verplichtingen.

-  Een statutair directeur die tegenstrijdig belang 
heeft met zijn bv, mag niet deelnemen aan 
de besluitvorming binnen de directie over die 
onderwerpen.

-  De regelgeving inzake certificering van aandelen 
verandert ingrijpend, waardoor in alle gevallen 
statutenwijziging is aan te bevelen.

-  Bij bv’s waar de aandeelhouders ook directeur 
zijn, is een vereenvoudigde vaststelling van de 
jaarrekening mogelijk.

-  In verband met deze wijzigingen en enige andere 
wijzigingen in het bv-recht, dienen de notulen en 
andere standaarddocumenten te worden aange-
past. Het eenvoudigweg overschrijven van iets 
uit het verleden, is nog gevaarlijker geworden 
dan het al was.

Faciliteiten waarvoor statutenwijziging 
nodig is
Het nieuwe bv-recht biedt een aantal faciliteiten, 
ook voor bestaande bv’s, die alleen benut kunnen 
worden als de statuten worden gewijzigd, onder 
meer:
-  Er is geen minimumkapitaal van 18.000 euro 

meer verplicht en reeds gestort kapitaal kan 
worden uitgekeerd.

-  De mogelijkheden voor uitkeringen en inkoop 
kunnen ruimer.

-  De formaliteiten inzake transacties met oprich-
ters en aandeelhouders en inzake steunverlening 
door de bv bij overname zijn niet meer verplicht.

-  Er is meer mogelijk in de sfeer van aandelen en 
stemrecht, zoals de mogelijkheid van variabele 
stemrechtverdeling, stemrechtloze aandelen en 
winst-rechtloze aandelen. 

-  Het is mogelijk te regelen dat een groep van 
aandeelhouders de bevoegdheid krijgt om een 
eigen bestuurder te benoemen. De blokkerings-
regeling is niet meer verplicht.

Keuze voor de flex-bv 
De flex-bv biedt zowel voor bestaande als voor 
nieuwe vennootschappen veel mogelijkheden, 
waarbij wel goed moet worden gekeken welk 
model wordt gekozen. Die keuze hangt van allerlei 
factoren af, onder meer of er meerdere aan-
deelhouders zijn, welke rol die aandeelhouders 
vervullen en welk type onderneming wordt geëx-
ploiteerd.
Wel dient daarbij goed te worden gekeken naar de 
fiscale aspecten. Soms is het om fiscale redenen 
gunstiger om door middel van een eenmanszaak, 
maatschap of vennootschap onder firma actief te 
zijn. Ondernemers dienen zich op dit punt goed te 
laten voorlichten.

Laat de statuten beoordelen vóór 1 juli 
2012
Om van bepaalde faciliteiten van de nieuwe flex-bv 
wetgeving gebruik te kunnen maken bij reeds 
bestaande bv’s, zal het nodig zijn om de statuten 
te wijzigen. Bij nieuwe bv’s is het belangrijk om na 
te laten gaan of de notaris in de conceptstatuten 
voldoende met het nieuwe recht rekening heeft 
gehouden.
Waar het huidige bv-recht in de wet en statuten 
vaak als omslachtig, onnodig belastend en beper-
kend wordt ervaren, biedt de flex-bv nieuwe moge-
lijkheden. Het is nu aan het bedrijfsleven om zich 
die mogelijkheden eigen te maken en toe te passen 
op de concrete en specifieke behoeften.

Wilt u meer weten over de flex-bv en de moge-
lijke gevolgen voor uw bedrijf, neem dan contact 
op met de sectie ondernemingsrecht van Pellicaan 
Advocaten.
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Xander Alders
Advocaat

Pellicaan Advocaten 
www.pellicaan.nl

Ook door bestaande bv’s

Nieuw flex-bv recht 
vergt actie

Juridisch accent



De afgelopen jaren is er veel gesproken en 
nagedacht over de invulling van het Stadsplein. 
Bewoners en ondernemers hebben hun  
ideeën aan kunnen geven. Een aantal uitvoer-
bare ideeën worden in de eerste fase uitge-
voerd. De komende periode gaan we de eer-
ste fysieke stappen zetten om een levendiger, 
sfeervoller stadsplein te creëren. 

Zo komt er meer groen op het plein in de vorm 
van fraaie boom/bloembakken, worden er bankjes 
geplaatst en komt er sfeerverlichting. Onder de metro-
baan komen kunstwerken gemaakt door scholieren van 
Capelse basisscholen. Verder vormen we het huidige 
bomeneiland om naar een klein podium dat ingezet 

kan worden bij evenementen zoals bijvoorbeeld de 
intocht van Sinterklaas en Koninginnedag.

Om dit mogelijk te maken is in nauwe samenwerking 
met de marktkooplieden inmiddels voor een andere 
opstelling van de markt op het plein gekozen. De 
meeste marktkooplieden zijn tevreden met deze 
nieuwe opstelling van de markt, die nu nog over-
zichtelijker en daarmee consumentvriendelijker is.

In de vervolgfase worden de plannen verder uitge-
werkt. Het is de bedoeling voor deze plannen een 
subsidie aan te vragen bij de Stadsregio. De uitein-
delijke uitvoering van de plannen is mede afhankelijk 
van deze subsidiemogelijkheden. 
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Actuele besluiten van het college van b. en w. en 
nieuwsberichten, speciaal geselecteerd voor onder-
nemend Capelle, treft u aan op:  
www.capelleaandenijssel.nl. Op deze site worden 
ook de Europese aanbestedingen van de gemeente 
gepubliceerd.

Nieuwsbrief ontvangen? 
Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentelijk 
nieuws? Meldt u dan via www.capelleaandenijssel.nl 
onder de kop ‘over Capelle’ voor één van onze 
nieuwsbrieven. U kunt kiezen uit Gemeente nieuws, 
Capelse Courant, Raads- en commissienieuws , 
Bekendmakingen of Ondernemersnieuws.

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven 
en ondernemen in Capelle aan den IJssel? 

Ruud Verschuren
beleidsadviseur  
Economische Zaken
tel. 010 - 284 87 83 
r.verschuren@capelleaandenijssel.nl

Henk van Ree
manager  
economische  
ontwikkelingen
tel. 010 - 284 87 87
h.van.ree@capelleaandenijssel.nl

Cock van Zanten
accountmanager 
werkgelegenheid
tel. 010 - 284 84 79 
c.m.van.zanten@capelleaandenijssel.nl

Veiligheid heeft in Capelle een hoge prioriteit. 
Ook u als ondernemer kunt hieraan bijdragen. 
Dit hoeft niet veel te kosten; met een paar klei-
ne ingrepen is uw bedrijf vaak stukken veili-
ger. Wist u dat voor veel veiligheidsmaatrege-
len subsidies beschikbaar zijn? Bijvoorbeeld de 
subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven, 
de subsidieregeling Veiligheid Grote Bedrijven 
en de regeling Overvallen. 

Subsidieregeling Veiligheid Kleine 
Bedrijven
Hebt u minder dan tien medewerkers in dienst? 
Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling 
Veiligheid Kleine Bedrijven. U krijgt 300 euro voor 
een onafhankelijke beveiligingsscan vergoed. Uit 
deze scan blijkt waar u op gebied van veiligheid nog 
winst kunt behalen. Als u deze maatregelen uitvoert, 
krijgt u bovendien de helft van de kosten hiervan 
vergoed (maximaal 700 euro). Meer weten? Kijk op  
www.stavoorjezaak.nl. Heeft u meer kosten gemaakt, 

dan vergoedt de gemeente de helft van deze extra 
kosten tot een maximum van 500 euro. 
Zie www.capelleaandenijssel.nl/ondernemen. 

Subsidieregeling Veiligheid Grote 
Bedrijven
Als u meer dan tien medewerkers in dienst hebt, 
kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Veilig-
heid Grote Bedrijven. U krijgt dan vijftig procent 
terug van de kosten van een veiligheidsscan en de 
maatregelen die hieruit voortvloeien. De maximale 
subsidie bedraagt 750 euro. Meer informatie staat op  
www.capelleaandenijssel.nl/ondernemen. 

Regeling Overvallen
Hebt u een overval meegemaakt? Als u naar aanlei-
ding daarvan preventieve maatregelen neemt om 
een nieuwe overval te voorkomen (bijvoorbeeld het 
installeren van camera’s of een nieuw alarmsysteem), 
kunt u maximaal duizend euro subsidie krijgen. Meer 
informatie staat op www.schadefonds.nl. 

eerste stap naar een levendig Stadsplein 

Veiligheid in uw bedrijf vergroten

Van de gem
eente Capelle



De zomer staat voor de deur en dit is de tijd 
dat de koelinstallaties weer aan gaan. Wees 
niet verbaasd als dit ook een stijging van 
uw energierekening veroorzaakt: airco’s zijn 
grote verbruikers van energie. Op de airco 
valt dan ook veel te besparen. In tijden van 
hoge energieprijzen loont het om er eens kri-
tisch naar te kijken. 

Bespaar energie op de volgende manieren: 
-  In de lente kan het gebeuren dat de verwarming 

en de koeling tegelijkertijd aanstaan. Voorkom 
dit door een ‘dode zone’ in te stellen. Bijvoor-
beeld: verwarmen tot 20°C en koelen vanaf 24°C 
(binnentemperatuur).

-  Plaats (automatische) buitenzonwering. De 
zonwering vermindert de opwarming van het 
gebouw en verkleint daarmee de behoefte aan 
koeling. 

-  Zet de airco niet te hard. Zorg dat het verschil 
tussen de binnen- en buitentemperatuur niet 
groter is dan 5°C. Dit heet topkoeling. Als dit 
verschil groter wordt dan 5°C stijgt niet alleen 
het energieverbruik, men ervaart dit over het 
algemeen ook als onprettig.

-  Is uw gebouw mechanisch geventileerd, pas 
dan nachtventilatie toe. Ventileer in de zomer 
´s nachts met verse buitenlucht. Hierdoor koelt 
het gebouw af, waardoor de binnentemperatuur 
overdag minder hoog oploopt en dus minder 
koeling nodig is.

-  Schakel apparaten en verlichting uit op momenten 
dat u ze niet nodig heeft. Hiermee bespaart u 
dubbel: u bespaart op het energieverbruik van de 
apparaten én u voorkomt dat het gebouw extra 
wordt opgewarmd door deze apparaten. Alle elek-
triciteit wordt uiteindelijk in warmte omgezet en 
moet dan weer ‘weggekoeld’ worden.

Bespaar op uw energiekosten 
Wilt u energie besparen in uw bedrijf? De stadsregio 
Rotterdam helpt u daarbij. 
Op www.energieloket.nl/stadsregiorotterdam/
bedrijven/ kunt u doorklikken naar besparings-
maatregelen. Daar krijgt u een overzicht van finan-
ciering en subsidies en kijkt u de kunst van het 
energie besparen af bij ondernemers uit de regio. 

“Nu het vervoer per bus verder verschraald is, 
ben ik ben enorm blij dat we dit schone ver-
voer ontwikkelen als aanvulling op het open-
baar vervoer binnen Capelle,” zegt wethouder 
Joost Eerdmans (verkeer en vervoer). Ik denk 
dat het voor veel mensen een uitkomst biedt, 
met name voor korte ritten en ik hoop dat we 
dit project snel verder kunnen uitbouwen.”

Sinds begin mei 2012 rijden drie elektrische voer-
tuigen (TukTuks en iYYo’s) in Capelle als extra vorm 
van openbaar vervoer. Deze zogenoemde Flexen 
stoppen op verzoek en vervoeren passagiers voor 
1,50 euro (tot 3 km). De Flexen zoeken hun passa-
giers vooral op drukke plaatsen, zoals (metro)
stations en winkelcentra, maar iedereen kan door 
zijn hand op te steken een Flex stoppen om mee te 
rijden. Bovendien kan de Flex ook telefonisch besteld 
worden. De passagier wordt dan thuis opgehaald en 
vervolgens binnen Capelle vervoerd. Betalen moet 
aan boord met een mobiel pinapparaat. 

Eerste ervaringen
Flex Capelle start met een contract met vergader- 
en trainingscentrum BCN die de Flexen inzet als 
service voor hun gasten en cursisten voor het 
vervoer tussen station Rotterdam-Alexander en 
hun zalencentrum aan de Barbizonlaan. “Door 
deze overeenkomst is er een basis om de Flexen 
in Capelle te laten rijden”, zegt wethouder Eerd-
mans. “Stichting CapelleWerkt levert de chauffeurs 
voor de elektrische wagens, die al rijdend praktijk-
ervaring en werkritme kunnen opdoen met onder 
andere klantbenadering en dienstverlening.” Inmid-
dels zet ook het hotel NH Capelle de voertuigen in 
voor het vervoer van hun gasten en Fysiotherapie 
Schenkel stapt ook in het project voor het vervoer 
van hun cliënten.

Opstelplaatsen
De Flexen gaan rijden tussen 8.30 en 22.30 uur en 
rijden hun ritten binnen de grenzen van Capelle 
aan den IJssel. Het gaat om elektrische Tuk Tuks 
en iYYo’s, die ’s nachts worden opgeladen. In de 
voertuigen passen 3 tot 6 passagiers, de maximale 
snelheid is 45 km/uur en de actieradius is circa 
60 km met volle accu’s. De voertuigen kennen 
geen vaste routes, maar wel semi-vaste opstel-
plaatsen, centraal in Capelle, zoals bij winkelcen-
trum De Koperwiek. Voor het aanvragen van ritten 
kan gebeld worden met 06 - 186 365 29.

Dit is een gezamenlijk project van de stichting Flex 
Capelle, Stichting CapelleWerkt en de gemeente 
Capelle aan den IJssel. 
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Op 24 mei heeft de Kamer van Koophandel in 
het Capelse gemeentehuis een bijeenkomst 
georganiseerd voor mensen die van plan zijn 
een eigen bedrijf te beginnen. Ruim 60 men-
sen kwamen zich oriënteren op het starten 
van een bedrijf.

Wethouder Economische zaken, Eric Faassen: 
“Ondernemen in deze moeilijke tijden is abso-
luut topsport. Daarom is het belangrijk dat wij als 
gemeente ondernemers, maar zeker ook startende 
ondernemers met raad en daad bijstaan. Dat doen 
we o.a. door het mentorproject en het organiseren 
van dit soort bijeenkomsten. En de opkomst laat 
duidelijk zien dat ondernemen in Capelle leeft”.
Tijdens deze avond gaf de Kamer van Koophandel 
een presentatie over het succesvol starten van een 
eigen bedrijf. Stap voor stap werd door de star-
tersadviseur aangegeven waarmee je als startend 
ondernemer te maken krijgt. Daarnaast vertelden 
jonge ondernemers uit de regio hun ervaringen en 
gaven ze een beeld van ondernemen in de praktijk. 

Na het stellen van vragen aan een forum met 
deskundigen, was het mogelijk een bezoek te 
brengen aan de informatiemarkt. Op deze markt 
waren stands van diverse partijen waarmee star-
tende ondernemers te maken krijgen zoals de 
Belastingdienst, lokale banken, gemeente, een 
accountant en natuurlijk de Kamer van Koophandel. 
Ook Sticht   g Mentor Capelle was aanwezig om 
potentiële starters erop te wijzen, dat zij zich na de 
start kunnen aanmelden om zo door een ervaren 
ondernemer gecoacht te worden.

energiebesparing, ook in de zomer!

Flex Capelle

extra openbaar vervoer met elektrische voertuigen

Startersavond 
groot succes



Compair voor airconditioners, warmtepompen en klimaatbeheersing
Naast een breed scala aan airconditioners en warmtepompen voor de particuliere en 
zakelijke markt, levert Compair Airconditioning klimaatbeheersing op maat voor com-
mercieel vastgoed, winkelbedrijven, utiliteit, zorginstellingen, woningen en scheep-
vaart. Een eigen installatie- en servicedienst staat garant voor een probleemloze 
montage en periodiek airco onderhoud. Compair Airconditioning werkt met gemoti-
veerde, hooggekwalificeerde medewerkers, heeft ruime ervaring en kent een markt- 
en klantgerichte aanpak. Een onderneming met een sterke reputatie door de wensen 
van de klant op nummer één te zetten, kwaliteit te leveren en de juiste mensen en 
technieken in te zetten voor een perfecte klimaatoplossing.

Altijd het juiste klimaat
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Mient 14a • 2903 LC Capelle a/d IJssel • T +31 (0)10 442 25 64 • info@compair-airco.nl • www.compair-airco.nl

ERKEND SPECIALIST
KLIMAAT BEHEERSING 

Wij zijn trots op de nominatie voor 

Capelse ondernemer van het jaar!


