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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



Lange adem
Om innovatief te kunnen ondernemen, dus om daadwerkelijk met vernieuwingen aan de 

slag te gaan binnen je bedrijf, heb je veel creativiteit, lef en doorzettingsvermogen nodig.

Zo las ik op Nu.nl dat de ‘Nederlandse’ energievlieger nu commercieel interessant is. De 

oorspronkelijke uitvinding is van natuurkundige Wubbo Ockels. In 2000 verkreeg hij het 

patent. In 2008 werd een prototype gepresenteerd. Anno 2012 zijn er verschillende ener-

giebedrijven in de wereld die windmolens willen vervangen door vliegers waarmee op 

grote hoogte meer windenergie kan worden opgewekt. Een aantal bedrijven, zoals het 

Amerikaanse Makani, zijn bezig met een commerciële uitvoering. De bouwkosten voor deze 

vlieger vormen de helft van die van een windmolen. Toch houden de meeste energiebe-

drijven nog vast aan traditionele windturbines. Dit verhaal stond in de Wall Street Journal 

en is een prachtig voorbeeld van hoe kan gaan met innovatieve ideeën. 

Succesvolle voorbeelden zijn dichtbij huis te vinden. Zwijnenburg, IHC Merwede, Nicari, 

Compair, C1000 Capelle-Schenkel, maar ook alle businessclubs in de regio met de Federatie 

Zeppelin geven blijk van innovatief ondernemen. Dit en veel meer in dit nummer!

Ingrid Verbakel, hoofdredacteur 
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Het IJssel Business Magazine is een uitgave van het ONC,  
de EKC, het OKK en de gemeenten Capelle aan den IJssel en 
Krimpen aan den IJssel en verschijnt ieder kwartaal.
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Indien u ideeën heeft voor het volgende nummer van het IJssel 
Business Magazine kunt u contact opnemen met de redactie.

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de 
redactie worden overgenomen. Aan de teksten kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
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U kunt beter beleggen
bij een onafhankelijke
vermogensbeheerder

Rivium Westlaan 17
2909 LD  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 – 20 40 560
Mail: mail@tielkemeijer.nl
Internet: www.tielkemeijer.nl

Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer BV is als beleggingsonderneming 
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (AFM) te Amsterdam

Ewout Hol en Hans Tielkemeijer
Directie Tielkemeijer & Partners

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



Ruud Heijenga is sinds 2007 eigenaar van 
BrandFriend en werkt als inspirator, trainer 
en consultant voor tal van (merk)organisaties. 
Hij helpt bedrijven bij het bouwen aan en het 
onderhouden van een ‘sterk merk’. Door zijn 
merktheorie toe te passen, kun je elk bedrijf 
of organisatie, klein of groot, profit of non-
profit, in de markt zetten. Ook zelfstandige 
professionals kunnen er lering uit trekken. 

Na zijn boeiende presentatie in het Isala Theater 
tijdens de Verkiezing van de Capelse ondernemer 
van het jaar, gaat Ruud Heijenga dieper in op de 
manier waarop hij Facet Accountants en Adviseurs 
Audit heeft geholpen vast te stellen wat hun kern-
waarden zijn. Uitgaan van de ware identiteit is de 
eerste stap om een ‘sterk merk’ neer te zetten. 
Ruud: “Een merkwaarde ontstaat van binnenuit, 
dan pas kun je het naar buiten uitdragen. Zomaar 
iets laten verzinnen door een reclamebureau werkt 
niet, zeker niet op lange termijn. Ik werd door alge-
meen directeur van Facet, Wim de Jong gevraagd 
om ze te helpen hun ware verhaal en identiteit 
naar buiten uit te dragen. Startpunt was een ‘merk-
waardensessie’. Ik stelde hen een aantal vragen, 
zoals ‘Wat is de persoonlijkheid en cultuur van dit 
bedrijf’, ‘Waarom werk je hier’, ‘Wat zoekt de klant 
bij jullie?’en ‘Wie is jullie ideale klant’. Kort samen-

gevat kwamen deze zaken boven tafel: Het gaat 
om meer dan cijfers (knikkers) alleen. Wij willen 
ondernemers laten ondernemen. Wij voelen ons 
verbonden met ondernemend Rotterdam. We 
willen hét samen waarmaken.” 

Authentiek, onderscheidend, 
herkenbaar en relevant
“Stap voor stap kom je bij de kern van het bedrijf. Een 
sterk merk is authentiek, onderscheidend, herken-
baar en relevant voor klanten. Zo bekend als Coca 
Cola zul je niet worden, want dit merk staat al 12 
jaar als hoogste merkwaarde genoteerd. Maar ook 
voor kleinere bedrijven en voor non-profit organisa-
ties is het essentieel om te weten wat de mensen 
van je vinden, te weten waar jezelf voor staat en 
gaat. Consistent en consequent investeren in de 
relaties met klanten en daarmee ‘merkmeerwaarde’ 
creëren, verdient zich dubbel en dwars terug.”

“Terug naar Facet. Uiteindelijk heb ik samen met 
de medewerkers een ‘Merkpaspoort’ opgesteld. 
Daarna ga je het hebben over hoe je het naar 
buiten gaat brengen. We wilden het verhaal over 
het bedrijf laten zien in een merkfilm waarin mede-
werkers en klanten én hun liefde voor Rotterdam 
een grote rol spelen. Bij het aannemen van nieuwe 
klanten en medewerkers wordt deze film ingezet. 

Je ziet in de film de Facetmentaliteit en je kunt 
makkelijker bepalen of je erbij past.” 

Herkenning
“Ik vind het heel belangrijk dat alle medewerkers 
zich hierin herkennen. Ook letterlijk kunnen zij zich-
zelf herkennen op een wand in het gebouw van 
Facet in Capelle. Tijdens dit proces bouw je niet 
alleen aan een merk, maar ook aan je team. Dan 
heb je aan Wim de Jong van Facet een goeie. Hij 
is een ‘dienend leider’, want hij wil dat alle mede-
werkers tot hun recht komen ten dienste van de 
klanten en ze daarbij ondersteunen. Zo zorgt het 
proces om te komen tot ‘merkmeerwaarde’ ook 
voor de onderlinge verbondenheid in het team.”

Meer weten over de werkwijze van 
Ruud Heijenga?
Kijk dan op zijn website: www.brandfriend.nl. 
Meer lezen over de achterliggende theorie? Ruud 
Heijenga is medebewerker van het boek ‘Strate-
gisch merkenmanagement’ van prof. Kevin Lane 
Keller. Een PDF-samenvatting van dit boek kun je 
per e-mail aanvragen via: ruud@brandfriend.nl. 
Nieuwsgierig naar de bedrijfsfilm van Facet? Bekijk 
de verkorte film ‘Mensenwerk’ op www.facet-
accountants.nl/nl/mensenwerk_mensen. 
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We nodigen u uit
Alle leden van de deelnemende businessclubs 
hebben een uitnodiging gehad om bij de offi ciële 
presentatie te zijn in de voormalige Zeppelin-fabriek 
in gemeente Nederlek. Het belooft een sfeervolle 
kick-off te worden op een locatie die behoort tot 
ons industriële erfgoed. We hopen dat u met velen 
komt! Niet alleen vanwege het mooie programma 
met interessante sprekers, maar vooral omdat we 
de basis leggen voor een samenwerking over vele 
grenzen heen. 
 
Business Zonder Grenzen
Niet voor niks heeft het evenement Business 
Zonder Grenzen op 9 februari 2012 alle onderne-
mersclubs in deze regio bij elkaar gebracht. 
Alle deelnemers vonden het al tijdens de voorbe-
reidingen voor dit evenement in het Scheepvaart- 
en Transportcollege in Rotterdam zonde om deze 
samenwerking verloren te laten gaan. Vandaar dat 
deze samenwerking is uitgebouwd en heeft gere-
sulteerd in de oprichting van Federatie Zeppelin.

Wat gaat Zeppelin doen?
‘Samen bereik je meer dan ieder alleen’. Een 
uitspraak die voor zich spreekt en die voor Zeppelin 

precies verwoordt waar het eigenlijk om draait. 
De Federatie Zeppelin biedt een platform aan de 
deelnemende ondernemersverenigingen in deze 
regio. Als ondernemers treden we gezamenlijk 
op als gesprekspartner bij de te vormen Metro-
poolregio Rotterdam. De aangesloten business-
clubs vertegenwoordigen ongeveer 1.000 leden. 
Door de diversiteit aan deelnemende bedrijven 
is er een achterban van meer dan 15.000 werk-
nemers, veelal inwoners uit de regio, die indirect 
wordt vertegenwoordigd. Behalve deelnemen 
aan overleggen, gaan we ook gezamenlijke acti-
viteiten organiseren. Dat kan een aangeklede 
netwerkborrel zijn of een grootschalig evenement 
zoals ‘Business Zonder Grenzen’. Het leggen van 
contacten tijdens het netwerken staat voorop. We 
plukken zo de vruchten van samenwerking over 
grenzen van gemeenten en ondernemersclubs 
heen, terwijl iedere businessclub gewoon blijft 
bestaan en doorgaat met de eigen activiteiten. 

Waarom uw businessclub zich heeft 
aangesloten
We kunnen ons heel goed voorstellen dat u zich de 
vraag stelt waarom uw businessclub zich bij deze 
federatie heeft aangesloten. U bezoekt de lokale 

Op 27 september gaat federatie Zeppelin feestelijk van 

start. Wat is Federatie Zeppelin en waarom hebben 

de ondernemersverenigingen in deze regio zich hierbij 

aangesloten? In dit artikel krijgt u de antwoorden op 

deze vragen!
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Federatie Zeppelin van start

een Feit en een Feest 



activiteiten en ontmoet collega-ondernemers, onder 
het genot van een borrel wordt er bijgepraat en 
soms worden er zaken gedaan. Dat is precies de 
reden waarom u ooit lid bent geworden. Daarnaast 
zijn ondernemersnetwerken steeds vaker spreekbuis 
namens hun leden, bijvoorbeeld in het overleg met 
de lokale overheden. Samenwerking met onder-
nemers staat op dit moment hoog op de agenda 
van bestuurders. Door het vormen van de Federatie 
Zeppelin wordt het mogelijk om effi ciënt en met 
kennis van zaken aan de verschillende vormen van 
overleg deel te nemen en onze belangen te behar-
tigen. 

Groter is altijd beter
Netwerken is juist nu voor ondernemers van overle-
vingsbelang. U neemt al deel aan activiteiten die uw 
netwerkclub organiseert. Daarbij ontmoet u veelal 
dezelfde leden. Heel gezellig, maar is dat ook altijd 
zinvol? Zou het niet mooi zijn wanneer u, bij een 
veel grootser opgezet evenement, een veelvoud 
aan collega-ondernemers kunt ontmoeten? U kent 
ze nog niet, maar zij vormen een potentieel aan 
nieuwe relaties met alle zakelijke mogelijkheden 
van dien. Door samen te werken binnen de federatie 
is het ook mogelijk om topsprekers uit het bedrijfs-
leven aan te trekken en te leren van deze ‘captains 
of industrie’. Ook gaan we evenementen organi-
seren die alleen mogelijk zijn door grootschalig te 
denken en te werken.

Activiteiten Zeppelin
Onder druk van de economische situatie worden 
in hoog tempo door tal van organisaties en over-
heden plannen ontwikkeld die van groot belang zijn 
voor ondernemers. Deze plannen zijn van doorslag-
gevende invloed op de regio waarin u werkzaam 
bent. Er wordt nu gewerkt aan de Metropoolregio 
Rotterdam, het al genoemde overkoepelende regi-
onale bestuur. In dit nieuwe bestuur worden straks 
ingrijpende plannen ontwikkeld en de daarbij horende 
geldstromen beheerd. Naast samenwerken met deze 

Metropoolregio gaat de federatie ook de samenwer-
king aan met de KvK, VNO NCW, MKB Nederland, 
Metaalunie, Verkeersonderneming Rotterdam, de 
stadsregio Rotterdam en de diverse gemeenten. 
Door kennis uit te wisselen en de wensen en ideeën 
van ondernemers naar voren te brengen, oefenen we 
invloed uit op de besluitvorming, die uiteindelijk van 
belang is voor uw bedrijfsvoering. 

Zeppelin stelt een wensenlijst per deelnemende 
ondernemersclub op. Uit deze lijsten komt een 
compact werkbaar aantal prioriteiten. Die priori-
teiten vormen de basis voor het overleg met de 
overheden en organisaties.

De thema’s zijn vooralsnog: 
-  Verbetering bereikbaarheid van toegang- en 

uitvalswegen en oeververbindingen;
- Digitale infrastructuur aanpakken;
-  Koppeling onderwijs en bedrijfsleven een 

nieuwe impuls geven;
- Werkgelegenheid in de regio aanpakken;
- Revitalisering van de industrieterreinen.

Federatie Zeppelin van start,
een Feit en een Feest
U ziet: meer dan genoeg reden om te komen naar 
de feestelijke kick-off van Federatie Zeppelin op 
donderdag 27 september. Neem alvast een kijkje 
op www.zeppelin.nu. Tot dan!

BUSINESSCLUB
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Arbeidsrecht en 
ondernemingsrecht

www.pellicaan.nl
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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

Korenmolen 1 | 2922 BS Krimpen a/d IJssel | 0180 59 49 49 | www.schelvenaer.nl

Kijk voor de mogelijkheden en menu’s op www.schelvenaer.nl. Ook voor al uw feesten en partijen.

Toe aan iets nieuws? 
Kom dan kennismaken met de 

vernieuwde Schelvenaer

Flexibiliteit is belangrijk in de zakenwereld. Dat bieden wij u dan ook. 
Multifunctionele ruimte, vergaderkamer, à la carte restaurant en bar 
zorgen ervoor dat uw vraag op de juiste manier wordt ingevuld.

• zakenlunch of -diner
• bedrijfspresentatie
• jubilea

• vergaderlocatie
• borrels
• private-dining
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Bij het Krimpense bedrijf Zwijnenburg in de 
Stormpolder is het zaak je ogen goed de kost 
te geven. Alleen zo kun je ervaren wat er alle-
maal bij komt kijken om een groot jacht te 
bouwen. Marcel Bresser van Zwijnenburg leidt 
me langs allerlei trappetjes om af te dalen 
in het casco van een gigantisch jacht in aan-
bouw. Telkens duiken allerlei vakmannen op 
die geconcentreerd bezig zijn: ijzerwerkers, 
lassers en slijpers. 

Achter de koffie op het kantoor en tijdens de hele 
rondleiding door het bedrijf blijft Marcel Bresser 
onvermoeibaar enthousiast: “Ik ben mede-eige-
naar van het familiebedrijf en ben getrouwd met 

een dochter van Geen Bak. Mijn schoonvader en 
mede-eigenaar trouwde met de oudste dochter 
van B. Zwijnenburg, de oprichter van Zwijnenburg in 
1955. Een familiebedrijf is speciaal, je bent er extra 
bij betrokken en je kunt zelf beslissingen nemen. 
De familiaire sfeer is ook aantrekkelijk voor onze 
klanten. Want ook onze klanten zijn echte familie-
mannen. Ze vinden het leuk dat ze hier gewoon 
een kijkje kunnen nemen hoe hun jacht wordt 
gebouwd.”

Goed casco basis voor droomschip
Hij vervolgt: “We bouwen ongekend grote casco’s 
voor jachten, in opdracht van particulieren overal 
ter wereld. Zwijnenburg werkt voor een van de drie 

grootste jachtenbouwers in Nederland, OceAnco. 
Daar wordt ons casco afgebouwd tot een smet-
teloos schip met vele verdiepingen. Zonder goed 
casco kan zo’n droomschip echter niet varen, en dat 
is waar wij goed in zijn. We passen de modernste 
technieken toe, terwijl er toch heel veel handwerk 
inzit. Elk onderdeel wordt op maat met de hand 
gemaakt. Gespecialiseerde lassers zorgen dat alles 
perfect aan elkaar komt. Zij lassen van binnenuit, 
zodat je geen naden ziet en er een nog betere 
kwaliteit ontstaat. Dat kan doordat Zwijnenburg 
innovatief gebruik maakt van grote mallen. Daar-
binnen zijn veel meer mensen aan het werk, dan 
dat je van buitenaf kunt bedenken.” 

Elk schip is uniek
Dit bedrijf kan flexibel meebewegen met de vraag 
in de markt. Marcel: “Toen onze grote klant Van der 
Giessen-De Noord rond 2002 wegviel, legden we 
ons toe op allerlei stalen constructiewerken, bijvoor-
beeld voor IHC, Slob en Hollandia. De wensen van 
onze klanten staan centraal. We denken al in de 
ontwerpfase mee met de klant en we beginnen 
gewoon met bouwen, zonder dat het eindpro-
duct helemaal bekend is. Elk schip is uniek, of in 
vaktermen custom-built.” Goed vakmanschap is 
al sinds 1955 de basis van dit bedrijf. Wel is sinds 
die tijd veel verbeterd in de arbeidsomstandig-
heden. ”We hebben veel geïnvesteerd in veilige en 
schone werkplaatsen. In de grote loods hebben we 
lasrookafzuiginstallaties staan, met verplaatsbare 
slurven. Daarnaast hebben de lassers een eigen 
filtersysteem om te zorgen dat ze schone lucht 
inademen. Elke dag wordt voor het werk begint, 
het zuurstofpercentage in alle kleine ruimten van 
het casco gemeten. Nergens mag er een te hoog 
of te laag zuurstofgehalte in de lucht zijn. Ik vind 
een open communicatie en een goede werksfeer 
net zo belangrijk als veiligheidsregels. Voor iedereen 
(60 man vast personeel, 50 ingeleende krachten) 
gelden dezelfde veiligheidsvoorschriften, maar ook 
hetzelfde bedrijfsuitje en hetzelfde kerstpakket. Dat 
is niet meer dan normaal.” 

Meerdere casco’s tegelijk
“We hebben nog geen probleem om vakmensen 
te krijgen. Dat komt doordat veel mensen lang bij 
ons blijven en anderen enthousiast maken om hier 
te werken. Ik wil jongeren zoveel mogelijk de kans 
geven om hier stage te lopen. Er breken drukke 
tijden voor ons aan: wij gaan meerdere casco’s 
tegelijk bouwen, waaronder twee zeiljachten. We 
zien het als een grote uitdaging alles op tijd klaar 
te hebben.” 

Zwijnenburg

Ook onze klanten zijn echte 
familiemannen
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Prof. dr. Roy Thurik is jurylid geworden, “Omdat ik tijdens het 
jureren bezig ben met mijn vak én betrokken ben bij mijn 
stad Capelle. Ik leer veel van ondernemers die zich aanmel-
den voor de Capelse Ondernemer van het Jaar. In mijn werk 
voor de Erasmus Universiteit ben ik gericht op de theorie van 
het ondernemerschap, hier maak ik kennis met de praktijk.” 

De juryleden vullen elkaar aan. Roy Thurik: “Het lijkt alsof Cor van 
Marle de jaarrekeningen van alle Capelse ondernemers uit zijn 
hoofd kent, hij beoordeelt de fi nanciële kant. Marjolein Lelieveldt is 
deskundig in het veld van de human relations en beoordeelt goed 
werkgeverschap. Richard Ouwerling is een jonge advocaat die de 
juridische aspecten beoordeelt en Garrelt van Waning is de ‘echte’ 
ondernemer, die kennis van het ondernemerschap combineert met 
levenswijsheid.” In 2011 moest er door de jury pionierswerk worden 
verricht. In 2012 waren er meer aanmeldingen die samen een afspie-
geling vormde van de ondernemers in Capelle. In Capelle zijn onge-
veer 3000 ondernemers actief, vooral in de detailhandel, de ICT, de 
zorg en de zakelijke dienstverlening. 

Creativiteit Capelse ondernemers
Roy Thurik sprak tijdens de verkiezing in het Isala Theater over de 
waarde van creativiteit. Wat heeft hij zoal aan creativiteit gezien? “Bij 
fi nalist Gert Stubbe zie je dat hij niet alleen vol met ideeën zit, maar 
dat hij dit ook kan waarmaken. Zo heeft hij de Capelse postbussen nu 
in zijn kantoorwinkel zitten en biedt hij ondernemers die elke dag de 
post ophalen ook andere servicediensten aan, zoals het laten stomen 
van hun maatpakken. Bij Teuni van Wijngaarden van De Zellingen zie 
je de creativiteit vooral in haar sociale instelling en kracht om zaken 
te kunnen combineren. Ze heeft veel projecten opgezet vanuit de 
behoeften die leven in de samenleving. Bijzonder is dat mensen van 
de OR in de zaal zaten om haar te steunen. Van Robbert-Jan Bruins van 
C1000 Capelle Schenkel, de winnaar lokaal, krijg ik energie als ik met 
hem praat: wat een enthousiasme! John van Kralingen van Compair 
Airconditioning, de winnaar regionaal, is vooral creatief in het vinden 
van innovatieve oplossingen. Bij zoveel Capelse creativiteit is het een 
geluk dat we nu twee categorieën hebben, lokaal en regionaal. Dan 
hoeven we minder appels met peren te vergelijken.”

Mooie reacties
“Uit de mooie reacties van de 
fi nalisten blijkt dat onze opzet 
van de ondernemersprijs wordt 
gewaardeerd. Het was 4 juli 
een fantastische dag met een 
zaal vol met ondernemers en 
een spannende fi nale. Het loont 
om mee te doen, of je nu wint 
of niet!”

Jurylid Roy Thurik

Het loont om mee te doen, 
of je nu wint of niet!’



Winnaar ‘regionaal’ John van Kralingen 
en ‘lokaal’ Robbert-Jan Bruins

Niet de Ondernemer, maar
de Onderneming van het Jaar
Alle genomineerden van 2012 zijn trots op hun 
medewerkers. Winnaar John van Kralingen ver-
telde op het podium: “Dit is eigenlijk niet de prijs 
voor de ‘Ondernemer’ van het Jaar, maar van de 
‘Onderneming’ van het Jaar, want zonder goed 
team ben je nergens. Je doet het samen.” Met 
deze uitspraak is de andere winnaar, Robbert-
Jan Bruins, het volmondig eens. 

Winnaar ‘regionaal’ John van Kralingen, 
Compair-Airconditioning
“Mijn medewerkers geven mij de ruimte om te doen 
waar ik goed in ben: nieuwe dingen ontwikkelen. Zo 
heb ik het ‘logboek online’ kunnen ontwikkelen, waar 
we alle gegevens van het klimaatbeheersingsysteem 
bij klanten up tot date houden. Door de nieuwste tech-
nieken van klimaatbeheersing te gebruiken, werken we 
zo duurzaam mogelijk. Naast mijn bedrijf ben ik actief 
in sportsponsoring voor de jeugd in Capelle (hockey, 
voetbal en handbal) en sponsor ik sportevenementen. 
Ik probeer jongeren enthousiast te maken voor tech-
niek. Als ambassadeur wil ik hen graag een dagje 
laten meelopen in mijn bedrijf om te laten zien hoe 
veelzijdig ons vak is. Verder wil ik presentaties houden 
op scholen voor leerlingen die hun vakkenpakket nog 
moeten kiezen. Meedoen aan deze verkiezing kan ik 
iedereen aanraden. Ik begon er mee, maar alle mede-
werkers werden nieuwsgierig en raakten enthousiast. 
Dit enthousiasme straal je vervolgens uit naar klanten 
en die worden op hun beurt ook enthousiast. Het levert 
veel positiefs op, ongeacht de uitkomst.”

Winnaar ‘lokaal’ Robbert-Jan Bruins, C1000
“Bij ons geven klanten elke dag cijfers voor onze pres-
taties in de winkel. Daarmee werken we constant aan 
verbetering. We willen het schoon, vol en gezellig 
houden. In de winkel helpen we zoveel mogelijk 
jongeren aan een baan. Buiten de winkel doen we 
samen met WOP Schenkel mee aan een aantal wijk-
projecten, zoals ‘Geen alcohol op straat’. Met mensen 
van organisaties zoals BAVO gaan we in gesprek om 
overlast om te zetten in iets positiefs. Zo zijn we samen 
met hen een project begonnen om een winkel in te 
richten. De mensen die er gaan werken, leren er zelf-
standig te werken en krijgen zo meer eigenwaarde. Ik 
wil ook een training geven aan jongeren om hen te 
laten ontdekken wat ze willen en hoe ze dat kunnen 
bereiken. Als ambassadeur ga ik met al deze initia-
tieven gewoon door en vertel ik hierover bij zakelijke 
bijeenkomsten. Voor ons hele team is deze prijs een 
enorme opsteker. Ik kan het absoluut aanraden om je 
aan te melden. Als je genomineerd bent, krijg je al 
veel aandacht en veel leuke reacties. Maar toen ik op 
het podium stond en mensen uit mijn team en mijn 
vrouw gingen juichen, ja, dat was een mooi moment!”

Teuni van Wijngaarden, De Zellingen
“Wij bieden meer dan kwalitatief goede zorg. Dat merk 
ik aan de hartverwarmende reacties van cliënten, vrij-
willigers en medewerkers. Ik ben naast mijn werk voor 
De Zellingen in Capelle actief om te zorgen dat mensen 
niet tussen wal en schip vallen. Door mijn presentatie 
op het podium kon ik een positief tegenwicht bieden 
aan alle klaagverhalen over de zorg in de media. 
Tegen andere ondernemers wil ik zeggen: stap over je 
bescheidenheid heen en pak de kans om te laten zien 
waar je mee bezig bent.”

Gert Stubbe, Nic Visser Kantoorwereld
“Ik zou zeggen, meld je aan, want genomineerden 
krijgen veel publiciteit voor hun bedrijf. Als eigenaar 
van Nic Visser Kantoorwereld timmer ik regionaal en 
zelfs landelijk aan de weg via mijn webshop. Daar-
naast organiseer ik bijvoorbeeld benefi etgala’s zoals 
toen voor Pallieter, organiseer ik de Oranjenacht en 
ben ik initiatiefnemer van Business Club Contessa. De 
winnaars zijn allebei klanten van mij en ik gun het ze 
van harte. Het grappige is dat ik Teuni van tevoren niet 
kende. Bij onze kennismaking bleken we verre familie 
van elkaar te zijn en klikte het meteen heel goed.”

Meer weten over deze ondernemers? 
Ga naar www.capelseondernemervanhetjaar.nl en 
bekijk de bedrijfsfi lms! 

Verkiezing Capelse Ondernemer 
van het Jaar

Het Capelse gemeentebestuur wil met haar initia-
tief haar waardering uitspreken voor Capelse onder-
nemers. Bovendien wil zij ondernemers stimuleren 
om een positieve bijdrage te leveren aan de doel-
stellingen van de gemeente, bijvoorbeeld op het 
gebied van duurzaamheid, innovatie en goed werk-
geverschap. Wethouder economie, Eric Faassen zegt 
hierover: “Een goede ondernemer moet tegenstel-
lingen zien te overbruggen. Hij of zij moet een breed 
overzicht hebben én een goede focus; effi ciënt zijn 
in de bedrijfsvoering én zo duurzaam mogelijk; risico 
durven nemen én voldoen aan wetten en regels; 
zelfstandig opereren én samenwerken en tenslotte 
resultaat boeken op de korte termijn én waardecre-
atie scheppen op de lange termijn. Ga er maar aan 
staan! Een goede ondernemer is een meester in 
het verzoenen van deze paradoxen en verdient een 
gemeente die hem of haar ten volle ondersteunt.” 
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Op maandag 3 september waren de leden van 
de EKC te gast bij De Zellingen. In de muziek-
zaal van de locatie Rijckehove te Capelle aan 
den IJssel werden de aanwezige leden met een 
quiz over wetenswaardigheden van De Zellingen 
in het algemeen en verpleegtehuis Rijckehove 
in het bijzonder geïnformeerd door bestuurder 
mevrouw Teuni van Wijngaarden.

Gelet op de interactie en vragen werd deze zeer 
originele manier van presenteren erg gewaardeerd. 

Ook werd een tipje van de financiële sluier opgelicht 
waarbij duidelijk naar voren kwam dat het besturen van 
een zorginstelling als De Zellingen zeker te vergelijken 
is met het besturen van een op winst gerichte organi-
satie. Voorwaar geen sinecure in deze tijden van bezui-
nigingen. Het zal daarom ook zeker zijn geweest dat 
Teuni van Wijngaarden een van de genomineerden was 
bij de verkiezing Capelse Ondernemer van het Jaar. Na 
een zeer uitgebreide lunch en een goed gesprek met 
collega ondernemers ging men rond twee uur weer 
ieder zijn weg. 

Gert Abma, voorzitter EKC
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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@economischekringcapelleaandenijssel.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 voorzitter
Startproblemen

De zon verschuilt zich achter het prachtige wolkendek. Wat zijn wij toch bevoorrechte mensen met deze Hollandse 
luchten in deze tijd van het jaar. Een tijd waarin we na een welverdiende vakantie de draad weer moeten oppakken. 
De een is er langer tussenuit geweest dan de ander, maar allemaal ervaren we na de zomer het probleem om 
weer op te starten. 

Ook bestuurders van ondernemersverenigingen hebben te maken met startproblemen. Tijdens het zomerreces 
hebben we nagedacht over diverse zaken en getracht een antwoord te vinden op een aantal vragen. Wat gaan we 
de komende maanden weer ondernemen? Welke evenementen staan op de agenda? Hoe gaan we de belangen 
van de leden optimaal behartigen? Maar vooral ook de vraag hoe we onze leden betrokken houden bij de vereni-
ging. Betrokkenheid door inbreng, aanwezigheid of initiatieven. 

Deze laatste vraag heeft mij de afgelopen periode vooral beziggehouden. De EKC-golfdag in juni werd geannuleerd 
door een gebrek aan belangstelling. Het aantal leden dat naar de kwartaalbijeenkomsten komt (iedere eerste 
maandag van de derde maand!) wordt steeds minder. De animo voor een bezoek aan De Nederlandsche Bank op 
26 september aanstaande is matig. De bereidheid om mee te denken of werken bij economische initiatieven in 
onze IJsselgemeente is er vrijwel niet. Het aantal leden neemt af, de naamsbekendheid binnen Capelle stagneert. 
Kortom: Wat moet er gebeuren om de ondernemers van Capelle elkaar weer te laten ontmoeten? Wat moeten we 
doen om het bedrijfsleven en de politiek weer te laten communiceren? Hoe creëren we weer dat platform wat de 
EKC graag wil zijn om met elkaar te sparren, te informeren en te entertainen? Want dat moet het ook zijn.

Daarover en over meer zaken willen we met u en met elkaar praten. Kom daarom in grote getale naar de activi-  
 teiten die dit najaar nog op stapel staan. U wordt direct via de e-mail hierover geïnformeerd of u kunt via  
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl informatie krijgen. Ook kunt u al uw vragen/opmerkingen en 
 suggesties aan ons mailen op: info@economischekringcapelleaandenijssel.nl.

Uw voorzitter, 

info@economischekringcapelleaandenijssel.nl
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl

Lunchbijeenkomst De Zellingen

econom
ische Kring Capelle



‘Wie zich goed voelt, presteert beter.’ Dat 
is de gedachte achter Strukton Worksphere, 
dochteronderneming van Strukton. Een 
prettige, veilige werkomgeving heeft een 
positieve invloed op het welbevinden van 
medewerkers. Dat is terug te zien in de 
bedrijfsresultaten van onze opdrachtgevers. 
Strukton Worksphere kan bijdragen aan een 
optimale werkomgeving.

Moederbedrijf Strukton is een fullserviceprovider 
voor infrastructuur- en accommodatieoplossingen. 
Het doel van Strukton is de eindgebruiker comfor-
tabel te laten wonen, werken, reizen, leren en recre-
eren. Strukton realiseerde in 2011 met gemiddeld 
6.200 medewerkers een omzet van 1,4 miljard euro. 

Topprestaties leveren
Als technisch dienstverlener zorgen wij voor een 
werkomgeving waarin mensen topprestaties 
kunnen leveren. Wij ondersteunen de kernactivi-
teiten van organisaties door ervoor te zorgen dat 
klimaatbeheersing, communicatie, beveiliging, 
energievoorziening, bereikbaarheid en verlichting 
tiptop in orde zijn. Hierbij bekijkt Strukton Work-
sphere samen met haar opdrachtgevers wat de 
beste oplossing is, rekening houdend met de kriti-
sche bedrijfsprocessen. 
Bij Strukton Worksphere kunt u terecht voor een 
integrale kijk op uw gebouwgebonden installaties 
en systemen. Wij denken dus in totaaloplossingen, 
of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw, renovatie 
of een aanpassing.

Winst voor alles en iedereen!
We organiseren inspirerende evenementen van 
17–21 september tijdens de Dutch Green Building 
Week. Bijvoorbeeld op donderdag 20 september 
bij TNO in Delft rondom vraagstukken als: Wat zijn 
mogelijkheden om vastgoed budgetneutraal te 
verduurzamen? Welke mogelijkheden bieden inno-
vatieve contractvormen en creatieve financierings-
constructies? Kijk maar op: www.dgbw.nl.

Wat doen wij? 
-  Technisch beheer en onderhoud;
-  Nieuwbouw en renovatie van technische 

installaties;
-  Verwerving, ontwerp, bouw en exploitatie op 

basis van concessie prestatiecontracten en 
outsourcing van technische diensten;

-  Exploitatiemanagement: integrale facilitaire 
dienstverlening en vastgoedbeheer;

-  Advies- en interim-management;
-  Ontwikkeling en begeleiding van (ver)bouw-

projecten,huisvestingsplannen, huur- en 
verhuurplannen.

Klantgericht, vakbekwaam en innovatief: 
Strukton Worksphere!

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.
Strukton Worksphere
Ligusterbaan 2, 2908 LW Capelle aan den IJssel
T 010 - 258 28 00
E marcel.vanliere@strukton.com
www.struktonworksphere.nl
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Agenda EKC 2012

Lunchbijeenkomst
Maandag 15 oktober 2012 
van 12.00 uur tot 14.00 uur
Gastvrouw mw. Sylvia v. d. 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

Bijeenkomsten 2013
Indien u in 2013 uw organisatie wilt presenteren aan 
de leden van de eKC met een bezoek en een lunch, 
kunt u dat per e-mail aangeven bij het bestuur. 

Nieuwjaarsbijeenkomst
Maandag 14 januari 2013 
van 17.00 uur tot 19.00 uur 
Gastspreker Wim van Sluis
Locatie: Restaurant ‘t Hooghe Water

Lunchbijeenkomst
Maandag 4 maart 2013 
van 12.00 uur tot 14.00 uur
Gast: John van Kralingen
(Compair BV, ondernemer van het jaar)

Werkbezoek aanleg metro Noord/Zuidlijn 
Maandag 3 juni 2013 
van 12.00 uur tot 19.00 uur

De Noord/Zuidlijn is een lijn in aanleg van 
de amsterdamse metro. De lijn zal lopen van 
amsterdam Noord (station Noord, vlak bij het 
Buikslotermeerplein), onder het centrum van 
amsterdam door naar station Zuid. Naar verwachting 
rijden de eerste metro’s over de lijn in 2017.

Gastheer: Dhr. Gerard Manshanden (Imtech)
Locatie: amsterdam

Even voorstellen: 

Strukton 
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Nicari Laminations

Nieuwe printmachine 
geeft haarscherp en 
sfeervol beeld

Investeren wanneer andere bedrijven juist 
terughoudend zijn. Arie Schouten van Nicari 
Laminations in Krimpen gelooft daar heilig 
in. Daarom heeft hij een gloednieuwe flat-
bed printer aangeschaft van Zwitserse make-
lij. Deze machine kan wat zijn zes jaar oude 
‘broer’ ook kan, maar dan scherper, sneller 
en preciezer. Uniek is de mogelijkheid om 
details te vernissen, waardoor bijvoorbeeld 
parels gaan glinsteren en waterdruppels van 
het oppervlak lijken te rollen. 

Voor Arie Schouten was het op de DRUPA, de grafi-
sche vakbeurs in Düsseldorf liefde op het eerste 
gezicht, toen hij zag wat deze flatbed printer kan 
presteren. Zijn bedrijf heeft zes jaar geleden een 
grote omslag gemaakt, toen het ambachtelijke 
knippen en plakken plaatsmaakte voor computer-
gestuurd, ‘print to plate’ drukwerk. De spreekwoor-
delijke precisie en duurzaamheid van de Zwitsers 
trok Arie over de streep om flink te investeren. De 
printmachine arriveerde in juli. “Voor mijn klanten 
is het een openbaring dat er niet meer eerst op 
papier geprint hoeft te worden”, zegt Arie enthou-
siast. “Je stuurt ons een goed bestand via internet 
en wij printen het op het materiaal dat je wilt 
gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld acrylaat, kunststof 
of staal zijn tot een formaat van 2 bij 3 meter. De 

nieuwe printmachine levert beelden op van 1200 
dpi, vier keer zo scherp als de machine uit 2006. 
Buiten de sublieme kwaliteit, uniek in Nederland, 
is het grote voordeel dat het draaien van een 
order met deze machine drie keer zo snel gaat. 
En we kunnen ook ‘spotvernissen’. Dat betekent 
dat bepaalde accenten extra glans krijgen. Druppels 
op fruit bijvoorbeeld. Dit kan al in papierdrukwerk, 
maar voor reclameborden en wanddecoraties is dit 
echt nieuw.”

Arie denkt vooruit en gaat met nieuwe ontwikke-
lingen mee. “De grafische sector moet ons zien 
als een verlengstuk van hun eigen mogelijkheden. 
We werken samen met drukkerijen zoals Efficiënta. 
Ook leveren we rechtstreeks aan bedrijven. Dit past 
in een trend waarin bedrijven steeds meer recht-
streeks zaken doen met degene die het product 
daadwerkelijk maakt.” 

Grote plexiplaatorder
Op het moment van het gesprek is Arie hard bezig 
met een grote glasplaatorder voor het Van der 
Valk hotel in Dordrecht. Hij heeft de kleuren van 
de afbeelding, de skyline van Dordrecht, precies 
afgestemd op de kleuren van de hotelkamers. 
“Het mengen van kleuren moest nog op de ‘oude’ 
printmachine, omdat de nieuwe er nog niet was. 

Ik ben nu alleen aan het werk, omdat mijn zoons 
uitslapen. Zij waren hier gisteren tot half twee 
’s nachts om me te helpen. De jongste van 17 loopt 
stage in mijn bedrijf als onderdeel van zijn grafische 
opleiding. Nicari is een erkend leerbedrijf voor het 
Grafisch Lyceum in Rotterdam.” 

Miljoen foto’s
Als je een mooie wanddecoratie wilt, maar je 
hebt zelf nog geen idee wat voor afbeelding je 
zal nemen, dan heeft Arie een mooie service. “Ik 
heb een abonnement op een bedrijf dat goede 
digitale stockfoto’s levert. Als klant heb je bij mij 
keuze uit een miljoen foto’s die je zonder kosten 
kan gebruiken. Je eigen foto aanleveren kan natuur-
lijk ook. Ik denk met de klanten mee en leg ze in de 
watten. Als kleine ondernemer ben ik heel flexibel.”

Hoe werkt de flatbed printer?
Het grote oppervlak van de printmachine zit vol met 
gaatjes. Door deze gaatjes wordt lucht aangezogen, 
waardoor de te bedrukken plaat op zijn plaats blijft. 
De printkop gaat heen en weer en de computer 
gaat over de volle breedte naar achteren, op zo’n 
manier dat er geen printstrepen zichtbaar zijn. Je 
kunt met het blote oog niet zien waar de machine 
is gestopt en weer verder is gegaan. Zo ontstaat 
een haarscherp en naadloos beeld. 
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De Capelse wethouder Dick van Sluis is een 
bevlogen voorstander van het integreren 
van techniek in het voortgezet onderwijs. 
Hij noemt dit de ‘Poort naar Succes’. “Een 
baan in de techniek biedt veel perspectief”, 
vertelt Dick van Sluis. “Toch blijft bij ouders 
en jongeren het beeld hangen van ‘vies en 
laaggeschoold werk’. Dat is niet waar, want 
technische bedrijven zitten te springen om 
goed opgeleide gemotiveerde vakmensen 
die hoogwaardige technische banen kunnen 
vervullen.” 

Bedrijven proberen tegenwicht te bieden aan 
de nog steeds levende vooroordelen over tech-
niek door open dagen te organiseren (zoals in de 
Rotterdamse haven). Ook geven zij na een vakop-
leiding een baangarantie en richten zij zelfs eigen 
leerscholen op (bijvoorbeeld IHC Merwede). Toch 
kiezen nog steeds te weinig jongeren voor tech-
niek. Dat komt ook omdat technische vakken 
alleen op vmbo-niveau te volgen zijn. Er is weinig 
te kiezen voor kinderen die wel een technische 
belangstelling hebben, maar op havo/vwo niveau 
kunnen leren. Door te focussen op het cognitieve 
leren, verwatert de technische belangstelling die 
er bij leerlingen van nature wel is. Daarom vindt 
wethouder Dick van Sluis het tijd voor actie. 

Onbekend maakt onbemind
Dick: “Onderwijs moet beter aansluiten bij de 
profielen van medewerkers die bedrijven nodig 
hebben. Onbekend maakt onbemind. Op zijn 
minst moet je de kans krijgen al op het voortgezet 
onderwijs kennis te maken met verschillende tech-
nische vakken. Techniek is overal, iedereen maakt 
er gebruik van, zowel in het werk als privé. Als er 
niet meer jongeren technische opleidingen volgen 
en vervolgens technische beroepen gaan uitoe-
fenen, hebben we straks als samenleving een 
groot tekort aan vakmensen. Dat tekort dreigt op 
alle niveaus: dus van loodgieters, lassers en pijpen-
fitters tot technische ontwerpers en ingenieurs. Een 
ander probleem is de grote uitval op het middel-
baar beroepsonderwijs. Op jonge leeftijd, ongeveer 
16 jaar, moet je een beroep kiezen waar je geen 
goed beeld van hebt wat dat in de praktijk inhoudt. 
En dan haken veel jongeren voortijdig af.”

Open voor verandering
Genoeg over het probleem. Wat is de oplossing? 
Dick: “Het is noodzakelijk dat scholen, maar ook 
bedrijven openstaan voor verandering. Ik wil meer 
verbinding tussen de bedrijven in de Rotterdamse 
regio en de scholen in Capelle: het Comenius 
College en het IJsselcollege. Dit zijn allebei scho-
lengemeenschappen met vmbo, havo en vwo, die 
op zich al aandacht besteden aan techniek. Er is nu 
een unieke kans, want beide scholen krijgen een 
nieuw schoolgebouw in 2014-2016. Daar kun je 
nieuwe zaken in verwerken, zoals praktijkruimten, 
waar leerlingen op alle niveaus technische vaar-
digheden kunnen opdoen. Het zou toch fantastisch 
zijn als een havoleerling ook een lascertificaat heeft 
naast zijn diploma?” 

Deltalinqs
Hij vervolgt: “In september ga ik met beide direc-
teuren van de Capelse scholengemeenschappen 
in gesprek hoe we dit idee in de praktijk kunnen 
brengen. Voor eind 2012 wil ik concrete afspraken 
hebben. Daarnaast ben ik in overleg met bedrijven 
in de regio. Bedrijven in haven en industrie, die 
verenigd zijn in Deltalinqs, zijn al actief op scho-
lingsgebied. Van hen heb ik de toezegging dat ze 
500 stageplaatsen kunnen garanderen voor Capelse 
jongeren. Het is mijn overtuiging dat bedrijven nog 

meer uit hun schulp moeten komen en laten zien 
wat ze allemaal in petto hebben voor goed gemo-
tiveerde, hard werkende jongeren: een fijne baan 
die iets nuttigs bijdraagt aan de maatschappij, een 
goed salaris en een prima loopbaanperspectief. 
Technische vakken gaan we op school op een hoger 
niveau brengen. Tegelijkertijd moeten we laten 
zien wat voor mogelijkheden technische bedrijven 
jongeren kunnen bieden. Het is tijd voor: So you 
think you can be a technician!”

wethouder Dick van Sluis

techniek maakt voortgezet 
onderwijs ‘Poort naar Succes’



Kijk even om u heen. Uw tafel, lamp, laptop 
en ga zo maar door. Hoe simpel of ingewik-
keld het product ook is, ooit was het iets 
nieuws, bedacht door een slimmerik die een 
oplossing zocht voor een probleem. 

Aan nieuwe producten of diensten kunt u veel 
geld verdienen. Denk aan innovaties als de iPad, 
zonnepanelen of een internetwinkel. Ze vervangen 

(deels) de pc, de kolencentrale of de traditionele 
winkel. De vraag naar oude producten en diensten 
neemt af, terwijl er voor innovaties een wereld-
markt openligt. Het is daarom zaak om als bedrijf 
continu te innoveren. Zo blijft de kassa rinkelen en 
de economie draaien. 

Ontwikkelen is samenwerken
Maar hoe gaat dat innoveren in zijn werk? Aan 
een product dat de markt op gaat is veel ontwik-
keling voorafgegaan: ontwerpen, bouwen, testen, 
bijstellen. Dit kost veel tijd en geld. Steeds meer 
innovaties komen daarom tot stand door samenwer-
king om zo het risico van de investering te delen. 
Samenwerking komt bovendien het creatieve denk-
proces ten goede. De Senseo is hiervan een goed 
voorbeeld. Techneut Philips en koffi egigant Douwe 
Egberts vonden elkaar bij het bedenken van een 
snel en betaalbaar koffi ezetapparaat voor één kopje 
koffi e. Inmiddels is de Senseo niet meer weg te 
denken uit de moderne keuken. 

Kamer van Koophandel bevordert 
samenwerking
Samenwerking ligt voor ondernemers niet altijd voor 
de hand. Kamer van Koophandel Rotterdam helpt 
ondernemers samen met Syntens, het Innovatie-

centrum van het Ministerie van EL&I graag op weg. 
Ook zijn wij partner in het Valorisatieprogramma 
Rotterdam, een initiatief van kennisinstellingen, 
bedrijfsleven en gemeente ter bevordering van 
kennisoverdracht, kennisbenutting en ondernemer-
schap. De Kamer innoveert onder andere met Buzz 
to the future. Met een bus rijden we met onderne-
mers langs innovatieve bedrijven voor een kijkje in 
elkaars keuken. Dit leidt tot kennisoverdracht, inspi-
ratie en nieuwe combinaties. En regelmatig organi-
seert Kamer van Koophandel Rotterdam innovatie-
workshops over social media, digitale veiligheid en 
retail 2020 (Het Nieuwe Winkelen). De echte wizz-
kids onder u zien we graag op ons technostarters-
spreekuur. 

Ziet u kansen? Neem dan contact met ons op!
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Bas van Gerwen
beleidsmedewerker
Kamer van Koophandel Rotterdam

Ondernemers zitten overal

Kam
er van Koophandel

Wij zijn IHC Merwede. Wereldmarktleider in de 
bouw van gespecialiseerde schepen voor de natte 
mijnbouw- en baggeractiviteiten en een belangrijke 
speler op het gebied van complexe custom-built 
offshore schepen. Maar we gaan nog een stapje 
verder. Voor alle schepen die we bouwen, 
ontwikkelen we ook geavanceerd equipment dat 
we direct integreren. Technologische innovatie zit 
in het DNA van al onze bedrijfsonderdelen. Bij ons 
bestaat je werkdag uit bouwen aan innovatieve 
oplossingen en grootse projecten. Vele tonnen 
staal zullen mede door jouw kennis en kunde 
tot leven komen.

GEZOCHT: GRENSVERLEGGERS M/V

IHC Merwede heeft ruim 90 vacatures en zoekt 
met name wtb’ers voor uitdagende vacatures zoals 
engineer, proposal manager of cost estimator voor 
onze locatie in Krimpen aan den IJssel. Kijk snel 
op www.ihcjobs.nl voor de vacature die bij jouw 
ambities past.

Werken bij IHC Merwede betekent dat je de kans 
krijgt alles uit jezelf te halen en groter te worden in 
je vak. Uitstekende arbeidsvoorwaarden zijn bij ons 
standaard. Net als ruimte om jezelf te ontwikkelen 
en de kans op doorstroming naar hogere functies, 
in Nederland of bij een van onze vele buitenlandse 
vestigingen. Bij ons ga je het maximale uit jezelf 
halen. En dat is een garantie!

“Bij IHC Merwede ontwikkelt je carrière zich in 
een stroomversnelling”

Derya Kayali, Junior Business Intelligence Manager
bij IHC Offshore & Marine

GEZOCHT: GRENSVERLEGGERS M/V

ihcjobs.nl

INNOVATE YOURSELF@
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Elders in de wereld grote orders binnenhalen. 
Product Director van IHC Merwede, Ronald 
van Son vertelt hierover alsof het een ‘piece 
of cake’ is. In werkelijkheid gaan er jaren van 
investeren in buitenlandse vestigingen en 
in relaties met buitenlandse partners, aan 
vooraf. Tot en met 2014 is IHC Merwede ver-
zekerd van een goed gevulde orderportefeuil-
le. Zeker in Krimpen, waar in de Stormpolder 
maar liefst drie grote pijpenleggers worden 
gebouwd met een complete uitrusting aan 
boord. 

Ronald van Son: “Uiteindelijk worden er vier pijpen-
leggers geleverd voor het Braziliaanse energiebedrijf 
Petrobrás. Zij willen olie en gas winnen uit velden 
die onder een zoutlaag op de zeebodem voor de 
Braziliaanse kust liggen. Vroeger waren deze olie- 
en gasvelden onbereikbaar, nu is het mogelijk er 
doorheen te boren. Om olie en gas te transporteren, 
zijn pijpleidingen nodig die worden aangelegd door 
de schepen die wij leveren. Drie van deze pijpen-
leggers worden in Krimpen gebouwd. Eén wordt 
op de Braziliaanse werf OSXë gebouwd, waarbij IHC 
Merwede voor het ontwerp en een groot pakket 
aan equipment zorgt. Het zijn pijpenleggers die 
flexibele pijpen leggen tot 24 inch. Die buigzame 
pijpen worden afgerold van een carrousel en door 
een zogenoemd ‘moonpool’ gelaten, een gat in het 

schip. Het bijzondere is dat we de drie schepen van 
A tot Z bouwen, vanaf het ontwerp tot en met de 
bouw (inclusief alle installaties) en de uiteindelijke 
inbedrijfstelling van het schip.”

Custom built versus standaardontwerp
“We zijn nu bezig met de bouw van het eerste 
schip, waarvoor de kiel in augustus 2012 wordt 
gelegd. Aan de hand van de voorwaarden die 
Petrobrás stelt, maken we een ontwerp dat aan 
alles voldoet. Dit zijn ‘custom built’ schepen, dus op 
maat voor de individuele opdrachtgever. Daarnaast 
ontwikkelen we een standaardontwerp, dat sneller 
en goedkoper geleverd kan worden. Hierbij passen 
we alleen het middenschip aan, zodat het geschikt 
is voor de functie die het gaat uitvoeren.”

Goede organisatie en techniek
Het realiseren van drie schepen met alle technische 
installaties op de Krimpense scheepshelling van IHC 
Merwede is een hele klus. Een goede organisatie 
en aansturing van alle vaste en ingeleende mede-
werkers is net zo belangrijk als een hoge techni-
sche kwaliteit. Alle schepen moeten in 2014 klaar 
zijn. Ronald: “We zijn onderaan de helling met het 
ene schip bezig, als we bovenop de helling aan 
het volgende beginnen. Veel taken besteden we 
uit aan zusterbedrijven of aan derden, waaronder 
bedrijven in Krimpen. Er werken op onze werven 

mensen van allerlei disciplines, zoals schilders, stel-
lingbouwers, pompen- en kleppenmakers, schoon-
makers, enzovoort. En het is een komen en gaan 
van leveranciers en onderaannemers. We zijn in 
staat om alles goed te managen. Dat is ook onze 
kracht voor onze buitenlandse opdrachtgevers. Alle 
techniek hebben we hier in huis. Voor de klanten is 
dat rustgevend. We zijn een betrouwbare partner 
qua planning en qua kostenbeheersing.”

Op zoek naar goede vakmensen
“Omdat het bij ons goed gaat, zijn we altijd op zoek 
naar goede vakmensen. In technische beroepen 
op alle niveaus (van vmbo tot WO), maar ook 
in commerciële richtingen. We werken intensief 
samen met diverse lokale opleidingsinstituten 
(met name gericht op techniek) en hebben recent 
een prijs gekregen voor onze Technische Oplei-
dingscentra. We investeren veel in de ontwikke-
ling van onze medewerkers, want we hebben de 
beste mensen nodig om deze complexe schepen 
te ontwerpen en te bouwen. Daarom geven we 
ook werkstudenten de kans bij ons praktijkerva-
ring op te doen. In september komt het hoofdkan-
toor van de Offshore divisie in Krimpen, waardoor 
we een ‘offshore hub’ creëren. Dat betekent dat 
steeds meer technologische bedrijven zich hier 
gaan vestigen, en dus nog meer werkgelegenheid 
voor deze regio.” 

IHC Merwede 

Innovatief op wereldwijde markt van 
complexe schepen



Innovatie is zo’n woord, dat de laatste jaren niet meer weg te denken is uit de zakelijke terminologie. Wie schijnbaar 
voor de buitenwereld niet bezig is met innoveren, lijkt als bedrijf, overheidsinstelling of brancheorganisatie geen 
toekomst meer te hebben. Automatisch komt de vraag bij mij op wat nu eigenlijk innovatie is; wanneer ben ik echt 
aan het innoveren? Eerst maar het ‘Groot woordenboek van de Nederlandse taal’ erbij gepakt. 

‘Innoveren is: als nieuwigheid invoeren - of - zich vernieuwen’. Toen ik dit las bedacht ik me dat door velen van ons 
innovatie totaal verkeerd geïnterpreteerd wordt. Vaak hoor of lees je dat er innovatieve ideeën zijn. Maar eigenlijk 
kun je pas van innovatie spreken wanneer een idee ook echt is geïmplementeerd. Dus met andere woorden: een 
nieuw idee kan eigenlijk nooit ‘innovatief’ zijn. Als het nieuwe idee is geslaagd, is ingevoerd en al functioneert, 
kan men spreken van een innovatie. Dat deze geslaagde vernieuwingen van groot belang zijn voor toekomstige 
economische groei bij bedrijven en overheden, moge duidelijk zijn. Waar we echter wel voor moeten waken is dat 
de innovatieve ideeën geen luchtfietserij worden…’Het innoveren om het innoveren!’

Innoveren zou je moeten zien als het creëren van waarde voor een organisatie intern en extern met nieuwe indu-
striële producten en of dienstverlening. Deze producten en diensten moeten oplossingsgericht zijn en moet de mens 
centaal stellen. De dynamiek van onze maatschappij dwingt organisaties steeds meer in pull- dan in push- strate-
gieën te denken. Voor zowel de politiek als het zakenleven geldt dat men bijna obsessief de klant, de burger of het 
lid van een branchevereniging centraal moet zetten. In omgevingen en markten evolueren producten en diensten 
zeer snel. Individuele acties in de sociale media kunnen veel vervangen van wat dienstverleners nu als hun taak 
zien. En zo krijgt de industrie de komende jaren te maken met bijvoorbeeld printtechnologie waar, van achter een 
‘desktop’, producten geprint kunnen worden die wij tot nu toe niet voor mogelijk achten. 

Grenzen vervagen. Daarom zoeken we in onze maatschappij geen leiders die gewoon ‘op de winkel passen’. We 
zoeken wel mensen die de krachtenvelden (lees: innovaties) aankunnen en deze dan ook wijselijk kunnen imple-
menteren om tot waarachtige nieuwe, bruikbare diensten en producten te komen, waardoor groei zich ontwikkelt. 
Zo creëert bijvoorbeeld de printtechnologie voor de toekomst alvast een nieuwe duurzame groei. Dat is pas een 
kans realiseren.

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

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

Kansen realiseren

Jaarvergadering en haringparty 2012

De traditie om jaarvergadering en haringparty te 
combineren is ook dit jaar voortgezet. Tijdens de 
jaarvergadering heeft de voorzitter de activitei-
ten van het afgelopen jaar besproken waarbij de 
diversiteit aan activiteiten opviel. 

Voor het volgende verenigingsjaar staat de oprichting 
van de Federatie Zeppelin op het programma. Dit is een 
federatie waarin de ondernemerskringen van de IJssel 
en Lek-gemeenten samen gaan werken om aan onder 
andere aan de politiek als ondernemers een krachtig 
signaal af te geven. We acteren als OK al in de Federatie 
Ondernemerskringen Krimpenerwaard (FOK). Nu wordt 
ook de samenwerking richting Capelle, Nieuwerkerk en 
Ridderkerk verbeterd. Daarnaast zal ook de waardborrel 
weer plaatsvinden en zullen er tal van andere activitei-
ten worden georganiseerd.

Na de afsluiting van de jaarvergadering door de voor-
zitter was het tijd voor de haringparty. Deze druk bezochte 
bijeenkomst was weer een prima netwerkmoment en 
een mooie start van het nieuwe verenigingsjaar.

Ondernem
erskring Krim

pen
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Lokale ondernemers krijgen gratis advies op maat

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.

Onderstaande data zijn onder voorbehoud, 
uiteraard ontvangen onze leden ruim van 
tevoren een uitnodiging en de daarbij 
behorende details. 

27 september 2012 
oprichtingsfeest Federatie Zeppelin 

15 november 2012  
lunchbijeenkomst

29 november 2012 
Waardborrel in amicitia

11 januari 2013 
Nieuwjaarsreceptie 

Op donderdag 31 mei vond in het Krimpense 
ontmoetingscentrum De Tuyter de bijeen-
komst ‘Meer omzet door effectief netwer-
ken’ plaats, georganiseerd door Onder-
nemers kring Krimpen aan den IJssel in 
samenwerking met ING. De bijeenkomst 
werd georganiseerd voor zelfstandige onder-
nemers uit de regio om hen met elkaar te 
laten sparren en hen advies te geven over 
het zelfstandig ondernemerschap. 

Speciaal voor deze bijeenkomst kwam Jochem 
Klijn van Netwerken.nl namens het online plat-
form Ondernemerssupport, een presentatie geven 
met als overkoepelend thema netwerken. Na 
afloop van de presentatie van Jochem Klijn vonden 

tijdens de afsluitende borrel verschillende discus-
sies plaats, waarin deelnemers hun ervaringen 
konden uitwisselen. 

Ondernemerssupport is een initiatief van de ING, 
voor alle zelfstandige ondernemers in Nederland. 
Met Ondernemerssupport biedt de bank onder-
nemers toegang tot kennis en inspiratie op het 
gebied van de 10 belangrijkste ondernemersthe-
ma’s. Bijvoorbeeld over belasting, kosten besparen 
en klanten vinden. Dit doet de ING op Onderne-
merssupport.nl, via Twitter en LinkedIn, maar ook 
op bijeenkomsten in het land. Met het uitgebreide 
netwerk van ondernemers en specialisten kunnen 
andere ondernemers sparren en ervaringen uitwis-
selen op verschillende vakgebieden. 

De foto´s bij dit artikel zijn gemaakt door  

Bill de Kimpe Fotografie www.billdekimpe.nl.



In het licht van de huidige economische situatie 
gaat het goed met de Stormpolder. Vergeleken 
met andere bedrijventerreinen in de regio is 
er nagenoeg geen leegstand, groeit het aan-
tal werknemers dat er jaarlijks werkzaam is en 
maken diverse bedrijven plannen voor verdere 
uitbreidingen binnen het gebied. De Stormpolder 
kan de komende jaren uitgroeien tot het cen-
trum van de (maritieme) maakindustrie, waar-
bij ondernemingen in de keten van de metaal 
en maritieme bedrijvigheid een langjarige rela-
tie aangaan met de gemeente Krimpen aan den 
IJssel en de Stormpolder in het bijzonder.

Sinds IHC Merwede in 2006 de deuren van de voor-
malige Van der Giessen-loods heropende, is er op 
diverse fronten beweging in de Stormpolder. Het 
terrein verdient de bijzondere aandacht van de 
Provincie en de Stadsregio en is opgenomen in 
diverse programma’s om de economische aantrek-
kingskracht van het bedrijventerrein blijvend te 
vergroten. Ook het bedrijfsleven ziet de Stormpolder 
als een duurzame basis van waaruit ondernemingen 
kunnen opereren. Het ziet er naar uit dat de bedrijven 
de komende jaren forse investeringen in het gebied 
zullen doen. De Stormpolder heeft een belangrijke 
functie voor Krimpen en omgeving, maar ook voor 
de regionale en landelijke economie.

Maritieme maakindustrie
De gemeente Krimpen heeft in het eerste half jaar 
van 2012 gekeken waar de behoefte bij de bedrijven 
nu daadwerkelijk ligt. Ook is naar voren gekomen wat 
de rol van de gemeente in het ontwikkelingsproces 
van het gebied zou moeten zijn. Duidelijk is dat de 
contouren van de Stormpolder als ‘Centrum van de 
Maritieme Maakindustrie’ al zichtbaar zijn. Daar-
naast kan het terrein zich in de komende jaren verder 
ontwikkelen door het aantrekken van nieuwe bedrijven 

in de keten van metaal-, constructie- en scheepvaart-
industrie. 

Verbetering bereikbaarheid
Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het 
behouden van de bestaande bedrijven en het 
aantrekken van nieuwe zijn verbeteringen op het 
gebied van bereikbaarheid van en naar de Storm-
polder. Dit is iets dat ver over de gemeentegrenzen 
van Krimpen aan den IJssel reikt en waarbij intensieve 
afstemming tussen buurgemeenten, Stadsregio en de 
Provincie noodzakelijk is.
Daarnaast verdient de beschikbaarheid van vak -
mensen bijzondere aandacht. Bovengenoemde 
bedrijven worden steeds kennisintensiever en vallen 
steeds vaker terug op buitenlandse vaklieden. In 
samenwerking met het bedrijfsleven is het dan ook 
van groot belang samen te werken met opleidings-
instituten en scholen. Bedrijven hebben ook plannen 
klaarliggen voor eigen bedrijfsscholen en opleidingen 
die het dreigende tekort aan geschoold personeel op 
de middenlange termijn moeten opvangen. 

Toekomst
De gemeente Krimpen aan den IJssel wil de komende 
jaren met in de Stormpolder plannen maken en 
uitwerken die bijdragen aan verbetering van het 
vestigingsklimaat. Hierbij is een wederzijdse afstem-
ming van de behoeften en wensen van groot belang. 
Dit vraagt om een professionele overheidsorganisatie. 
In september 2012 doet de gemeente een tweetal 
aanvragen voor subsidie: één bij de Provincie en één 
bij de Stadsregio. Deze subsidies worden aangevraagd 
om in 2013 samen met de bedrijven een gebiedsma-
nagement-organisatie op te zetten die de komende 
tien jaar werkt aan een blijvend sterke Stormpolder. In 
oktober 2012 wordt bekend of de Provincie en Stads-
regio de bijdragen verstrekken. In elk geval staan de 
Krimpense bedrijven achter dit initiatief. 
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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

Stormpolder 2013-2023
Centrum van de (maritieme) maakindustrie
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Het EMK-terrein is misschien wel één van de 
meest besproken plekken van Krimpen aan 
den IJssel. Vanaf augustus is er voor dit ter-
rein een eigen website gebouwd. 

Het doel van deze site is om een centrale plaats te 
hebben voor alle informatie over het EMK-terrein. 
Met het instellen van een saneringsonderzoek 

door Milieudienst DCMR en met de opdracht tot 
het opstellen een businesscase door de gemeente 
Krimpen aan den IJssel, is het belangrijk om alle 
informatie op één plek te hebben. 
Op www.krimpenaandenijssel.nl/emk staat alge-
mene informatie en nieuws. Ook vindt u infor-
matie over de geschiedenis, de onderzoeken die 
zijn gedaan én over de toekomst van het terrein. 

De maritieme sector is een belangrijke 
economische pijler in de regio Rotterdam. 
Bedrijven in en rondom Stormpolder vervul-
len daarin een belangrijke rol. Ridderkerk, 
Capelle en Krimpen aan den IJssel zijn de 
thuisbasis van talloze bedrijven die zelf of 
als toeleverancier actief zijn in deze boei-
ende sector. En dat wordt zichtbaar tijdens 
de tweede editie van de Maritime Week van 
8 tot en met 17 november 2012 en in het 
bi zonder op de Open Bedrijvendag Maritiem 
op zaterdag 10 november 2012. 

Door deze evenementen kan het publiek kennis-
maken met bedrijven die werkzaam zijn in de 
maritieme sector. Van technisch ontwerp, high-
tech kabels en hijs- en liftwerktuigen tot complete 
schepen: bedrijven in de regio spelen een hoofdrol 
op het maritieme wereldtoneel. Een wereld die 
vaak onbekend is bij het brede publiek. 

Laat zien wat u doet
Bent u als ondernemer actief in (of gerelateerd 
aan) de maritieme sector en gevestigd in of in de 
omgeving van Stormpolder (Nederlek, Capelle aan 
den IJssel, IJsselmonde of Ridderkerk)? Laat dan zien 
wat u doet en doe mee aan de Open Bedrijvendag 
Maritiem. Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl/
open bedrijvendag of www.maritimeweek.nl.

’Krimpen groeit en bloeit!’. Dát is het 
thema van onze vervolgbijeenkomst voor 
alle ondernemers in Krimpen aan den IJssel 
(en omstreken). Deze avond is geïnitieerd 
en wordt georganiseerd door zzp’ers in 
Krimpen die nieuwsgierig zijn naar u als 
collega-ondernemer, uw activiteiten en uw 
ervaringen.
 
Wij willen u graag ontmoeten en leren kennen. 
Wist u dat er ruim 1.400 zzp’ers in Krimpen aan 
den IJssel zijn? Kent u ze? Wilt u ze leren kennen? 
Dan nodigen wij u graag uit op woensdag 3 oktober 
2012 voor een leuke, informele, inspirerende en 
interactieve avond in de Pannenkoe. 
 
Wat gaat deze avond onder meer bieden? Natuurlijk 
een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

en te netwerken. Tijdens de bijeenkomst wordt Joh 
van Zoest, eigenaar van Eetcafé de Breeka, geïnter-
viewd over succesvol en inspirerend ondernemen! 
Ook hopen wij de resultaten te kunnen presenteren 
van de enquête over ‘Flexibele Huisvesting’. Na het 
offi ciële gedeelte is er voldoende gelegenheid om 
onder het genot van een hapje en drankje met 
elkaar na te praten.
 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u hierbij 
graag aanwezig zijn? Meldt u zich dan aan via 
e-mail naar krimpenbloeit@gmail.com. U bent 
vanaf 19:30 uur van harte welkom in de Pannenkoe, 
Cascade 1, Krimpen aan den IJssel, naast zwembad 
De Lansingh. De toegang is gratis. Wij verwelkomen 
u graag en kijken uit naar uw komst!

Taskforce ZZP Krimpen
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Iedere dag rijden bijna 50.000 auto’s over 
de Algeracorridor (die loopt van Krimpen 
tot de Brienenoord). Waarschijnlijk rijden 
hier ook uw werknemers en leveranciers. 
De files voor de Algerabrug worden ver-
oorzaakt door slechts 1.000 auto’s. Deze 
1.000 maken het verschil tussen doorrijden 
of stilstaan in de spits. Daarom werkt de 
gemeente Krimpen aan den IJssel samen met 
gemeente Capelle, de Stadsregio Rotterdam 
en de Verkeersonderneming om het aantal 
auto’s te verminderen die in de spits over de 
Algerabrug gaan. Maar dat kunnen we alleen 
samen met u voor elkaar krijgen.

Hoe kunt u bijdragen?
Door mee te denken over slimme en haalbare oplos-
singen voor de fi les. De beste ideeën komen name-
lijk van de mensen die er dagelijks last van hebben. 
Daarom vragen wij aan u de oplossing: wat hebt ú 
nodig om de spits op de Algera te mijden? Weten u of 
uw werknemers en leveranciers een handig product? 
Een slimme dienst? Of hebt u een ander goed idee om 
slim te reizen of te werken? Laat het ons weten via: 
www.ikdoehetmyway.nl/algera. Eén van de ideeën 
die is gepost op IkdoehetMyWay.nl/algera is: ‘Maak 
fl exwerkplekken, zodat je uit de fi le kan stappen maar 
toch kan werken, zo haal je een hoop auto’s van de 
Algeracorridor.’ En wat is uw idee?

100.000 euro
Wij ondersteunen de slimste en meest onderne-
mende oplossingen. Oplossingen die echt een 
verschil maken. Voor elke euro die door u(w bedrijf) 
en/of anderen wordt geïnvesteerd om auto’s van 
de Algerabrug af te halen, is IkdoehetMyWay bereid 
er een euro bij te leggen. En dit tot een maximum 
van 100.000 euro!

ZZP-ers Krimpen in beeld!

De 1.000 van de algera

Website voor eMK-terrein

De maritieme 
sector laat 
zich zien
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De zon schijnt over het terras van het 
Krimpense restaurant De Schelvenaer. Dit 
restaurant is gevestigd in de herbouw-
de molen van de vroegere molenaar Van 
Schelven aan de Hollandsche IJssel. Ron 
Schrijver vertelt van de opmerkelijke make-
over die zijn restaurant in deze zomer heeft 
ondergaan. “We krijgen leuke reacties van 
onze gasten op de nieuwe, lichte en moder-
ne uitstraling.”

De deur van De Schelvenaer staat uitnodigend 
wijd open. De entree is anders, maar ik weet niet 
meteen wat er veranderd is. Na het gesprek met 
Ron Schrijver is het me wel duidelijk: alle donkere 
kleuren zijn weg. Plafond, kozijnen, muren, alles 
is wit en opgefrist. Zowel in de vergaderruimte als 
in de grote ruimte is alles licht, strak en modern. 
Maar met behoud van sfeervolle elementen zoals 
de plavuizenvloer, de grote lantaarns (die nu zwart 
zijn geschilderd), de mooie gedekte tafels en de 
open haard. Opvallend is dat de binnenmuur met 
steentjes met een ‘whitewash’ is behandeld, wat 
een mooi effect geeft.

Gerechten ook los te bestellen
Ron: “Ook in andere dingen zijn we met de tijd 
meegegaan. Zo kun je via de site Schelvenaer.
nl een abonnement nemen op een digitale 
nieuwsbrief en zijn we op Facebook te vinden. 
De menukaart krijgt dezelfde frisse uitstraling 
als het interieur. De indeling van de menukaart 
wordt overzichtelijker, zodat het duidelijk is dat de 

gerechten ook los zijn te bestellen. Je hoeft dus 
niet de hele avond te blijven zitten, als dat niet je 
bedoeling is. Niets moet, alles mag. Deze opzet 
gaan we ook in de andere restaurants toepassen 
(Landlust in Nieuwdorp, Zeeland; Wevershoeve in 
Rijsoord en Keizershof in Rotterdam-Ommoord).

Menu van de chef
Een aanrader is het ‘menu van de chef’, een verras-
singsmenu. Je kunt bij de chefkok aangeven wat je 
echt niet lust en dan wordt daar uiteraard rekening 
mee gehouden. Vragend naar dé specialiteit van De 
Schelvenaer, gaan Ron’s ogen glimmen. Hij verloo-
chent zijn Zeeuwse oorsprong niet: “Kreeften en 
oesters. Ons ‘kreeftentaartje’ van aardappelpuree, 
spinazie met kreeft loopt heel goed. Een ander visi-
tekaartje is de hele kreeft, gegratineerd met knof-
lookboter in de oven. Voor mensen die liever vlees 

of vegetarisch eten is er natuurlijk ook volop keus. 
We gaan voor smakelijke gerechten van goede 
kwaliteit voor een betaalbare prijs. U bent van harte 
welkom om de nieuwe gerechten te proeven!”

Zakelijke mogelijkheden
Ron: “We hebben ook veel mogelijkheden voor 
bedrijven. We bieden alles op maat aan. Je kunt de 
hele zaak afhuren, een deel ervan of de vergader-
ruimte. Als de zon meewerkt, kun je op het brede
terras zitten en kijken naar de boten die voorbij 
komen. Je kunt lekker eten en drinken bij ons goed 
combineren met een boottocht. Veel mensen doen 
dat bij vieringen van bruiloften en jubilea. Achter 
het restaurant ligt een aanlegsteiger, geschikt voor 
particuliere boten, maar ook voor de watertaxi. Je 
bent dan verzekerd van een leuk dagje uit!” 
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De make-over van  
restaurant De Schelvenaer

Bedrijfsleider Stephanie Ruyter is uw aanspreek-
punt voor reserveringen en het bespreken van uw 
wensen. De Schelvenaer is de hele week geopend. 
Op werkdagen van 12.00 tot 21.00 uur voor lunch 
en diner of bijvoorbeeld een High Tea. Op zaterdag 
en zondag is op zomerse dagen vanaf 15.00 uur 
het terras open en kun je alleen vooraf een lunch 
reserveren. In de winter is een brunch op afspraak 
mogelijk. Sowieso is het in het weekend handig om 
te reserveren, in verband met de drukte. 
Tip: Koop ook eens het bekende lekkere molen-
broodje voor € 2,20.

Culinair



Kees Kuijlman, voorzitter van Mentorproject 
Capelle: “Sinds de kick-off van het project 
30 mei 2011 hebben zich veel enthousiaste 
(vrijwillige) mentoren/coaches aangemeld, 
die staan te trappelen om hun schat aan ken-
nis en ervaring met nieuwe ondernemers te 
delen. We hebben nu ruimte voor veel meer 
nieuwe ondernemers. Jong of oud, net gestart 
of een paar jaar bezig, dat doet er niet toe. 
Alle topsporters weten het: een coach hebben 
is slim. Het gaat hier om begeleiding door een 
mentor/coach gedurende ongeveer 1 jaar. 

Daarom mijn oproep aan alle nieuwe onderne-
mers: Grijp je kans, durf je vraag te stellen, meld 
je aan voor een intakegesprek bij Loes Biesbroek 
van de Kamer van Koophandel. Bij de intake wordt 
je vraag, bijvoorbeeld ‘Hoe kom ik aan nieuwe 
klanten?’ of ‘Hoe zet ik de volgende stap in mijn 
bedrijf?’ onder de loep genomen. Daarna komt het 
tot een goede match met een persoonlijke klik 
tussen coach en gecoachte. En dat alles voor een 
bijdrage van 75 euro.”

Gevraagd aan Jaap Boiten van ‘de Huiswerkplek’ 
naar het waarom van zijn deelname aan het 
mentorproject volgt een enthousiaste woorden-
stroom. “Tot een jaar geleden heb ik altijd voor 
een baas gewerkt. Ik zat in de marketing, ook 
internationaal. Omdat ik altijd mijn eigen kinderen 
heb begeleid met huiswerk maken, kwamen we 
op het idee om hier een bedrijf van te maken. Ik 
doe dit met heel veel plezier, maar zit weleens 
met vragen over betaalachterstanden of hoe ik 
mijn aandacht evenwichtig over alle kinderen kan 
verdelen. Daarom ben ik zo blij met mijn mentor. 
Ik kan met hem overleggen, sparren en ideeën 
tegen het licht houden. De Huiswerkplek zit op de 
Kanaalweg 33-35. Voor leerlingen heb ik daar een 
laagdrempelige, gezellige plek gecreëerd, waar zij 
gestimuleerd worden om goed te leren en zichzelf 
te ontwikkelen.”

Investeer in jezelf! Meld je aan bij het Mentor-
project Capelle via www.mentorcapelle.nl, door te 
bellen met 010 - 402 77 68 of te e-mailen naar: 
lbiesbroek@rotterdam.kvk.nl.
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Mentorproject Capelle aan den IJssel

Investeer in jezelf: laat je coachen!

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1,2; kms/liter:  83,33; en/of kwh/100 16,9; CO2 gr/km 27.
Er is een Opel Ampera vanaf € 45.500,- of lease vanaf € 679,- per maand. Prijs incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. De Ampera Love to Load actie is geldig op nieuwe orders van 31 juli t/m 31 december 2012 met een uiterlijke kentekenregistratiedatum van 31 december 2012 en geldt voor Ampera MY12. 
Het Love to Load pakket bevat 1 lolo smart op de thuislocatie, incl. vergoeding tot € 400,- excl. BTW voor de basis installatie via The New Motion en 1 lolo smart op de kantoorlocatie, incl. vergoeding tot € 500,- excl. BTW voor installatiekosten via The New Motion. Deze actie is niet in te wisselen voor korting in contanten. 
Kijk voor de complete actievoorwaarden op www.opel.nl. Leaseprijs op basis van Full Operational Lease via Opel Leasing, 60 maanden/20.000 km per jaar excl. BTW. Het leasetarief is afgegeven met gebruikmaking van de MIA/Vamil subsidie 2012.

De AMPERA

Volledig elektrisch aangedreven. 500 km bereik.

Vrij van zorgen, dat bent u vooral met de Opel Ampera. Schadelijke uitstoot heeft u niet,  scale bijtelling ook niet, en een 
aanslag voor wegenbelasting hoeft u evenmin te verwachten. Bovendien kunt u zorgeloos de weg op. De Ampera rijdt 
80 kilometer zonder op te laden. Zelfs grotere afstanden legt u met gemak af. Dankzij een speciale range extender die de 
actieradius vergroot naar ruim 500 kilometer. Bovendien krijgt u ook nog een gratis laadpunt voor thuis én op het werk 
t.w.v. € 2.559,- bij aanschaf van een nieuwe Ampera. Kom snel naar onze showroom voor een proefrit.

EMISSIEVRIJ. BIJTELLINGVRIJ. BELASTINGVRIJ. 
(HOE VRIJ WIL JE ZIJN?)

NU MET GRATIS LAADPUNTEN 
t.w.v. € 2.559,-

Voor de zekerheidl Eef en Huub Rotterdam-Zuid
Aristotelesstraat 34
3076 BD Rotterdam
Tel. (010) - 291 61 61

Eef en Huub Rotterdam-Noord
Ceintuurbaan 133
3051 KA Rotterdam
Tel. (010) - 211 11 11

Eef en Huub Capelle
Klaverbaan 22
2908 KD Capelle aan den IJssel
Tel. (010) - 442 23 88

Eef en Huub Berkel
Raadhuislaan 20
2651 DB Berkel en Rodenrijs
Tel. (010) - 511 27 66

w w w.eefenhuub.nl



Het kabinet beschouwt innovatie als een bron 
voor duurzame economische groei. Daarom 
kent de fiscale wetgeving diverse impulsen 
om innovatie van technisch nieuwe produc-
ten of processen ruimhartig te ondersteunen. 

In de praktijk blijkt dat het begrip ‘technisch nieuw’ 
een rekbaar begrip kan zijn en af en toe tot verras-
sende fiscale uitkomsten kan leiden. Neem daarom 
met uw adviseur de werkzaamheden van uw 
bedrijf door en scan de mogelijkheden. 

De fiscaal gunstige regelingen kunnen ook op al 
bestaande situaties van toepassing zijn. Vanzelf-
sprekend is toepassing vanaf het begin financieel 

het meest gunstig. In dat geval bestaat ook nog de 
mogelijkheid om een en ander via structurering in 
te kleden. 
In deze column staan wij kort stil bij twee fiscale 
faciliteiten: de innovatiebox en de -vanaf 2012 
ingevoerde- extra aftrekpost voor de niet-loonge-
relateerde kosten (RDA). 

Innovatiebox
Binnen de innovatiebox worden winsten uit inno-
vatie effectief slechts met 5% vennootschapsbe-
lasting belast in plaats van het normale tarief van 
20% (en 25% vanaf een winst van € 200.000). Wel 
worden er diverse eisen gesteld waaraan u moet 
voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat het 

te ontwikkelen technisch nieuwe idee, product of 
proces eigendom is van het bedrijf dat de aanvraag 
doet. Doorgaans is ook een S&O verklaring vereist 
of een registratie van bijvoorbeeld octrooirecht.

Een S&O verklaring moet u bij het Agentschap NL 
aanvragen. Deze verklaring wordt afgegeven voor 
werkzaamheden gericht op de ontwikkeling van 
technische vernieuwingen in brede zin. Met de 
S&O verklaring kunt u ook een korting op de te 
betalen loonbelasting van de betrokken werkne-
mers krijgen.

Ook wanneer de ontwikkeling van producten of 
processen wordt uitbesteed kan de innovatiebox 
van toepassing zijn, mits het bedrijf eigenaar wordt 
van een nieuw idee en het bedrijf een bepaalde 
minimale betrokkenheid heeft bij het onderzoek. 
Dit zal al snel het geval zijn, wanneer onderzoek 
voor eigen rekening en risico plaatsvindt. 

Als een technische vinding is geïntegreerd in een 
product of dienstverlening, dan moeten de inkom-
sten die verband houden met de innovatie (inno-
vatiebox) via uitsplitsing worden bepaald. Hierover 
kunt u een afspraak met de fiscus maken.
 
Research en Development aftrek (RDA)
De Research en Development aftrek drukt uw loon-
kosten, want over de loonkosten die samenhangen 
met de innovatie hoeft u minder loonbelasting te 
betalen. Daarnaast worden vanaf 2012 ook niet-
loonkosten gefaciliteerd door een extra aftrek van 
deze kosten toe te staan. Dit komt per saldo neer 
op een gedeeltelijk dubbele aftrek van kosten (40% 
van de kosten in 2012). Een S&O verklaring is hier 
wel voor vereist. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan kunt 
u altijd terecht bij de fiscalisten van Daamen & Van 
Sluis.
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Fiscale ondersteuning 
bij innovatief 
ondernemen

mr. J. (Jeroen) in ’t Hout 
fiscalist Daamen & van Sluis

Financieel accent



Pro Management Accountancy Software heeft als 
eerste softwareleverancier het zilveren predicaat 
‘SBR voor Banken’ uitgereikt gekregen. Op 25 juni 
jl. nam de heer Kees Schaap uit handen van de 
heer Berend Dinkla, ABN AMRO, het officiële pre-
dicaat in ontvangst. 

Dit was niet de eerste keer dat Pro Management een 
dergelijke mijlpaal als eerste bedrijf in haar branche 
behaalde. Onder leiding van de gedreven Capelse onder-
nemer Kees Schaap wist het bedrijf in januari 2012 ook al 
het allereerste bronzen predicaat te behalen. 
Pro Management heeft dit predicaat ontvangen, omdat 
het bedrijf -in samenwerking met acht accountants- en 
administratiekantoren- in staat is gebleken om met SBR- 
software van Pro Management meer dan driehonderd 
kredietrapportages, zowel in technisch als inhoudelijk 
opzicht, stabiel en betrouwbaar aan te leveren. En wel in 
de productieomgeving van ABN AMRO, ING en Rabobank. 
Pro Management was daarnaast de eerste software leve-

rancier die in 2009 de deponeringen van de publicatie-
stukken bij de KvK via SBR mogelijk maakte. Via de SBR 
software is ook de OB-aangifte in SBR bij de Belasting-
dienst aan te leveren.

Wat is SBR?
Bij Standard Business Reporting (SBR) worden gegevens 
uit de administratie van de ondernemer gestandaardi-
seerd. Alle gegevens in de administratie worden gelabeld, 
waardoor ze voor alle uitvragende partijen als Belasting-
dienst, KvK, Banken en CBS, hetzelfde betekenen. SBR 
zorgt ervoor dat ondernemers minder werk hebben aan 
het opstellen en digitaal verzenden van verplichte rappor-
tages aan overheden en banken. SBR draagt ook bij tot 
het efficiënt hergebruik van gegevens, waardoor de kans 
op fouten afneemt. 
Vanaf 2013 is SBR de enige system-to-system aanlever-
methode voor de IB- en VpB-aangiften voor het belas-
tingjaar 2012. Voor 2014 zal dit ook gelden voor de 
OB-aangiften. Het is belangrijk hierop als ondernemer 
goed voorbereid te zijn. 

Alles digitaal
Complete kantoordigitalisering is wat visionair Kees 
Schaap nastreeft. Deze visie beperkt zich niet alleen tot 
de administratie- en accountancybranche. Pro Manage-
ment biedt naast de vele softwareoplossingen voor de 
administratie- en accountancybranche ook oplossingen 
die bij geen enkel modern bedrijf zouden misstaan. Denk 
hierbij aan het online portaal DigiRecord.nl, waarin uw 
belangrijke documenten altijd en overal beschikbaar zijn 
en veilig online staan opgeslagen of het online kwaliteits-
handboek AOIC.nl. Ook een mooie, moderne website of 
Facebook-pagina en een goede bedrijfsfilm kunnen van 
groot belang zijn voor uw bedrijf in dit digitale tijdperk!
Voor meer informatie neemt u contact op via info@
promanagement.nl of 010 - 451 76 76.
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Agenda  
ONC 2012

27 september 2012 
17:00 tot 20:00 uur 
Officiële aftrap van Zeppelin, 
de federatie van businessclubs

2 oktober 2012
17:00 tot 19:00u uur
Business Borrel Capelle 

10 oktober 2012 
18:00 tot 21:30 uur 
Speciale uitnodiging van ING en 
uw ONC bestuur

4 december 2012 
Sintviering in het Isala theater 
tijdens de Business Borrel

Iedere ondernemer wil zich graag onderschei-
den van zijn concurrenten, maar hoe doe je dat? 
Volstaat de kwaliteit van het product, of gaat het 
vooral om het verhaal er achter? De workshop 
‘Storytelling’ maakt u bewust van de kracht van 
uw unieke verhaal als ondernemer en hoe dit ver-
haal de luisteraar echt kan raken. Als deelnemer 
aan de workshop leer je aan de hand van aanspre-
kende voorbeelden uit de film- en televisiewereld 
wat een sterk begin is, een spannende climax en 
een krachtig eind. Deze kennis wordt direct toege-
past op uw eigen verhaal als ondernemer.

De workshop storytelling wordt gegeven door Marc 
Linssen die als scenarioschrijver van vele bekende televi-
sieseries, waaronder GTST, Westenwind, Trauma 24/7 en 
Beatrix, Oranje onder Vuur heeft gewerkt. Hij heeft meer 
dan twintig jaar ervaring met het vertalen van verhalen 
voor een groot publiek.

Alle bezoekers krijgen bij ontvangst een prosecco. Daarna 
staat er een luxe broodjesbuffet klaar. Na afloop kunt u 
napraten en genieten van een mix van Mediterrane en 
Oosterse hapjes. Meldt u snel aan via www.onc-capelle.nl. 
Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Pro Management krijgt zilveren 
predicaat ‘SBR voor Banken’ 

Samen met de ING nodigen wij u 
uit om ‘uw verhaal te vertellen’

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



Business op het Water is een drijvende beursvloer 
die lokale ondernemers op een laagdrempelige 
manier met elkaar, diverse relaties en de gemeente 
laat kennismaken. Alle Capelse ondernemers 
ontvangen een uitnodiging waarmee zij, geheel 
gratis, Business op het Water kunnen bezoeken. 
Voor 40 ondernemers in Capelle aan den IJssel is 
een stand te huur om zich als bedrijf nog eens extra 
te presenteren. Business op het Water vindt plaats 
op het luxe schip de Marlina, dat dinsdag 9 oktober 
2012 van 16.00 tot 21.00 uur ligt afgemeerd aan 
de Ketensedijk naast de Algerabrug in Capelle aan 
den IJssel. 
 
Ook in enkele omliggende gemeenten (Vlaar-
dingen, Schiedam en Rotterdam) vindt in dezelfde 
week Business op het Water plaats. Meer informatie 
is te vinden op www.businessophetwater.net.

ONC dit jaar weer van de partij tijdens BOHW

Met geld maak je geld. Laatst zei een klant 
nog tegen mij: “Mijn eerste miljoen was het 
moeilijkste!” Dat wil ik graag geloven, maar 
hoe bereik je dat eerste miljoen? 

De meeste klanten van Tielkemeijer & Partners 
hebben hun geld verdiend met hard werken. Daar-
naast was geluk ook een factor van betekenis. Veel 
geld verdienen hoeft trouwens niet moeilijk te zijn. 
“Als het moeilijk zou zijn, was het mij niet gelukt”, 
heb ik al meerdere malen gehoord.

Een erg handige eigenschap om te hebben als je 
geld wil verdienen is… lef! No guts, no glory! Veel 
van onze klanten hebben hun geld verdiend door 
risico te nemen, overigens zonder dat ze dat zelf 
altijd volledig hebben beseft. Het zal geen nieuws 
zijn als ik vertel dat de meeste van hen onder-
nemer zijn geweest. In het algemeen kwam het 
echte geld pas binnen toen zij hun onderneming 
verkochten, iets wat onder de huidige economische 
omstandigheden minder vanzelfsprekend is.

Wie dus niet afhankelijk wil zijn van de uiteindelijke 
opbrengst van zijn of haar onderneming, of sowieso 
niet wil ondernemen, kan beter gaan beleggen. 
Eigenlijk is dat ook ondernemen, al was het maar 
dat je als aandeelhouder voor een stukje eigenaar 
wordt van het bedrijf waarin je belegt. 
Helaas wordt de koersontwikkeling van het desbe-
treffende bedrijf voor een groot deel beïnvloed 
door het gedrag van je mede-aandeelhouders. Die 

kunnen de aandelen van jouw bedrijf weer makke-
lijk verkopen, waardoor de waarde daalt. Om maar 
niet te spreken over daytraders die op dagbasis 
kunnen handelen, waardoor de koers alle kanten 
uit kan schieten. Overigens kost dit soort handel 
meestal meer dan dat het oplevert, de enige die 
hier beter van wordt is de commissionair, die een 
deel van de transactieprovisie opstrijkt. Ook een 
manier om veel geld te verdienen…

Om te gaan beleggen heb je lef nodig. En gezond 
verstand. Daar gaat het helaas nog wel eens mis, 
omdat beleggers veel te snel rijk willen worden. 
Die zijn op zoek naar ‘de klapper’ en die komt 
vaak ook wel, maar niet in positieve zin. Om rijk 
te worden heb je geduld nodig. In tegenstelling 
tot hard werken bestaat er niet zoiets als hard 
beleggen. Wel slim beleggen, maar dan moet 
je wel weten hoe. Niet beleggen is geen optie. 
Daarmee kan je geen geld verliezen, maar rijk word 
je daar niet van. 

Meer weten over beleggen? Stuur dan een mail 
naar Tielkemeijer & Partners en ontvang zonder 
verdere verplichtingen het vijf-stappenplan 
beleggen.

Hans Tielkemeijer
Directeur Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer
Telefoon: 010 - 204 05 60
www.tielkemeijer.nl
Reageren op dit artikel? Mail@tielkemeijer.nl
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De Tip van Hans Tielkemeijer

Zo word je rijk

Op dinsdag 9 oktober 2012 meert het schip de Marlina aan voor alweer de 6e editie van 
Business op het Water in Capelle aan den IJssel. Dit netwerkevenement is bewezen effectief en 
doeltreffend en sluit aan op de lokale ondernemersbehoeften. De initiatiefnemers: gemeente 
Capelle aan den IJssel en ondernemerclubs ONC en EKC zijn weer nauw betrokken bij de organi-
satie. Daarnaast zijn de Kamer van Koophandel en MKB Rotterdam partner van het evenement. 
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Kijk op www.facet-accountants.nl. Voor het downloaden van de 
Jaarrekening Hulp App: www.jaarrekeninghulp.nl. 

Mensenwerk = hét samen waarmaken!
De wereld om ons heen verandert snel en ook accountantskantoren hebben 
daarmee te maken, aldus Cor van Marle, partner van FACET Accountants en 
Adviseurs. ‘Diensten als het samenstellen van de jaarrekening, de accountants-
controle en het verzorgen van de fi scale aangiften zijn min of meer een “commodity” 
geworden, een standaardproduct waarvoor de klant zo min mogelijk wil betalen. 
Veel accountantskantoren zitten in een identiteitscrisis: hoe ga je om met de 
veranderingen en de nieuwe eisen die zowel de klant, de toezichthouders als de 
maatschappij stellen.

FACET laat ondernemers beter ondernemen!

Ook bij FACET speelde die vraag. Niet 
nu, maar al eerder. De klant echt cen-
traal stellen. Het is makkelijk gezegd, 
maar hoe breng je dat in de praktijk? In-
noveren en inspelen op daadwerkelijke 
klantbehoeften zijn noodzakelijk, maar 
hoe moesten we dat vorm en inhoud 
geven?

Mensenwerk
Voor het beantwoorden van deze vra-
gen schakelden we de hulp in van Ruud 
Heijenga, inspirator, trainer, consultant 
en gespecialiseerd in merkdefi niëring, 

merkdesign en merkontwikkeling. Na-
mens FACET trad Heijenga op als “din-
ner speaker” tijdens de verkiezing van de 
Capelse Ondernemer van het Jaar 2012 
in het Isalatheater. Hij gaf daar een prima 
presentatie over het belang van onder-
scheidend vermogen voor elk bedrijf. 
Zeker in deze tijd. Als voorbeeld keken 
we daarna naar onze FACET bedrijfsfi lm, 
waarin duidelijk wordt waar we als or-
ganisatie voor gaan én voor staan. De 
visie die we ontwikkelden, noemen we 
Mensenwerk. Want dat is het. Klantbe-
nadering is Mensenwerk en Mensenwerk 

is hét samen waarmaken. Wat 
verwachten onze klanten nu 
van ons? Waarmee kunnen wij 
ons als adviseurs onderschei-
den en vooral hoe kunnen wij 
bijdragen om ondernemers 
beter te laten ondernemen? 
Daarop benoemden we een 
aantal voor ons belangrijke 
kernwaarden: kleur en inhoud 
geven aan datgene wat we 
doen, duurzaam verbonden 
zijn met onze relaties, toonbe-
palend zijn, hét samen waar-
maken, versterkend werken en 
een kordate partner zijn.

Denken en doen
Met ons merk Mensenwerk 
treden we naar buiten. In een 
andere, opvallende stijl. Onze 
bedrijfsfi lm Mensenwerk en 

het bij behorende merkpaspoort maken 
duidelijk hoe wij de toekomst met onze 
klanten zien. FACET Mensenwerk is ons 
DNA en geeft aan dat klanten bij ons 
echt centraal staan: in ons denken én 
in ons doen. Onze professionals en de-
genen die achter hen staan, zien wij als 
belangrijke stakeholders.

Geen woorden, maar daden
Bij FACET zijn we van mening dat het 
niet alleen bij woorden moet blijven, 
maar dat we onze woorden ook echt om 
moeten zetten in daden. Een goed voor-
beeld daarvan is de ontwikkeling van de 
Jaarrekening Hulp App. Met deze gratis 
app kunnen jonge, startende onderne-
mers of ondernemers die wat minder fi -
nanciële achtergrond hebben, hun jaar-
rekening beter leren begrijpen en daarop 
acties nemen. Daarnaast zijn we recent 
ook van start gegaan met onze Duitsland 
Desk. Hier kunnen Duitse bedrijven met 
een vestiging in Nederland en Neder-
landse ondernemers die zaken willen 
gaan doen in Duitsland, terecht met hun 
vragen op allerlei gebied.

Onze ambities zijn groot. Wij willen 
ondernemers de toegevoegde waarde 
bieden die ze verlangen. Ondernemers 
met ambities helpen beter te onderne-
men. Het gaat ons om meer dan alleen 
de knikkers. Die slogan hanteren we al 
een aantal jaren en die houden we vast!’

Facet Advertorial_4.indd   1 03-09-12   17:09

Advertorial



Zitten uw werknemers duimen te draaien 
omdat er geen werk is, maar wilt of kunt u 
geen afscheid van hen nemen, dan bestaat er 
een vaak onbekend alternatief voor ontslag, 
namelijk deeltijdontslag. 

Deeltijdontslag moet niet worden verward met 
deeltijd-WW, van welke regeling bij de eerste crisis 
van april 2009 tot en met januari 2011 gebruik 
kon worden gemaakt. De deeltijd-WW maakte 
het mogelijk dat de werkgever de werktijd van 
werknemers eenzijdig verkortte, voor welk deel 
de werknemers tijdelijk een WW-uitkering konden 
aanvragen. Voor invoering van de deeltijd-WW 
konden werkgevers in nood gebruik maken van 
een andere crisismaatregel, namelijk ‘werktijdver-
korting’. Op dit moment is er geen crisismaatregel 
van kracht. Door op slimme wijze gebruik te maken 
van de ontslagvergunningsprocedure van het UWV 
kan de krimp in omzet echter over alle werknemers 
in de organisatie worden verdeeld. Dit zonder dat er 
gedwongen ontslagen behoeven te vallen. 

Hoe werkt een dergelijk 
deeltijdontslag? 
Deeltijdontslag verloopt in principe via de ontslag-
vergunningsprocedure bij het UWV. Deeltijdontslag 
lijkt in eerste instantie te zijn uitgesloten in het 
Ontslagbesluit, de regels waaraan het UWV een 
ontslagaanvraag toetst. Daarin is bepaald dat het 

UWV slechts integraal, dat wil zeggen voor de hele 
arbeidsverhouding, de toestemming voor ontslag 
geeft. Deeltijdontslag is echter wel mogelijk indien 
de gehele arbeidsovereenkomst na toestemming 
van het UWV wordt opgezegd en een nieuwe 
arbeidsovereenkomst wordt aangeboden met een 
lagere arbeidsomvang. De werkgever dient dan 
wel aan te tonen dat deeltijdontslag onvermijde-
lijk is. De nieuwe arbeidsovereenkomst moet in de 
ontslagaanvraag worden aangeboden en noemt 
men de zogenaamde ‘premisse’. 
Het UWV werkt dus in principe niet mee aan een 
‘deeltijdontslag’, tenzij de werkgever aannemelijk 
kan maken dat een ‘deeltijdontslag’ onvermijde-
lijk is. Er moet sprake zijn van omstandigheden, 
gelegen in de functies van de werknemers of in de 
wijze waarop functies met elkaar samenhangen, 
die het noodzakelijk maken dat de werkgever een 
groter aantal werknemers voor (deeltijd-)ontslag 
voordraagt dan het aantal arbeidsplaatsen dat komt 
te vervallen. 
Aannemelijk moet bovendien zijn dat het gehele 
ontslag van een of meer (gespecialiseerde) 
werknemer(s) de algehele bedrijfsvoering ernstige 
schade toebrengt en/of de voortgang van de werk-
zaamheden ernstig belemmert of zelfs onmogelijk 
maakt.
Deeltijdontslag heeft grote voordelen: er hoeft geen 
vergoeding te worden betaald, er zijn in principe 
geen afspraken nodig met de ondernemingsraad of 

vakbonden, en er bestaat geen scholings- of infor-
matieplicht. Kortom, minder bureaucratie en meer 
en sneller zekerheid tegen lage kosten! 

Deeltijdontslag door 
vaststellingsovereenkomst
Naast de weg via het UWV is het ook mogelijk om 
via een vaststellingsovereenkomst tot deeltijdont-
slag te komen. De onvermijdelijkheid van deel-
tijdontslag hoeft dan niet te worden aangetoond. 
Wel dient de geldende (fictieve) opzegtermijn in 
acht te worden genomen, deze periode geldt als 
wachttijd voor de WW.
De vaststellingsovereenkomst moet aan dezelfde 
voorwaarden voldoen als een ‘gewone’ beëindi-
gingovereenkomst, met daarbij de voorwaarde dat 
de werknemer aansluitend weer in dienst genomen 
wordt voor minder uren. Als de werknemer met 
een werkweek van 10 uur of meer, tenminste 5 
uren per week kwijtraakt door het ontslag (bij 
een werkweek van 10 uur of minder moet dat 
tenminste de helft van de gewerkte uren zijn) kan 
hij aanspraak maken op een WW-uitkering voor de 
vervallen uren. Dit geldt ook bij deeltijdontslag via 
het UWV.

Risico WW
Er bestaat in dit soort gevallen altijd een (beperkt) 
risico dat de werknemer een WW-uitkering door 
het UWV zal worden geweigerd. Dat geldt voor 
zowel een deeltijdontslag via het UWV als voor 
een deeltijdontslag via een vaststellingsovereen-
komst. De werknemers zou volledigheidshalve een 
zogenaamde ‘terugkeergarantie’ kunnen worden 
geboden, mocht een WW-uitkering onverhoopt 
geweigerd worden.

Nieuwsgierig geworden? Informeer gerust naar 
uw mogelijkheden van deeltijdontslag in geval van 
tijdelijke omzetvermindering.
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Richard Ouwerling
Advocaat arbeidsrecht

Pellicaan Advocaten 
www.pellicaan.nl

Deeltijdontslag

Behoud de 
werkgelegenheid en 
verdeel de krimp!

Juridisch accent
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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

Het Werkplein IJsselgemeenten is nu ruim een 
jaar open en wordt steeds meer een kruispunt 
voor ondernemers en werkzoekenden. Vele 
ondernemers hebben inmiddels geprofiteerd 
van de oplossingen die het Werkplein biedt bij 
het invullen van hun vacatures. 

Steeds meer bedrijven komen zich op het Werkplein 
voorstellen aan kandidaten die door onze casemana-
gers vooraf op geschiktheid en interesse zijn geselec-
teerd. Het gaat dan om vacatures in de beveiliging, 
telemarketing, hotelbranche, grondwerk, thuiszorg, 
asbestverwijdering, slagersvak etc. Ook u kunt zo in 
een paar uur tijd kennismaken met meerdere kandi-
daten voor uw vacatures. 

Veertien beginnende Capelse ondernemers krijgen 
sinds kort begeleiding van de ING bank. De starters 
zijn kandidaten van het Werkplein. Ze starten een 
cateringbedrijf, een sportschool of een schoonheids-
salon of gaan werken als zelfstandig fietsenmaker of 
weddingplanner. 

Bastiaan van der Knaap, directeur van ING Bank 
Rotterdam zegt over de medewerking van ING: “We 
doen dit belangeloos. Het is één van de manieren 
waarop de ING in het kader van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen haar bijdrage levert aan 
een betere samenleving.” 
Een van de deelnemers is Mureille Lansdorf. Zij start 
een bedrijfje als personal shopper en stylingadvi-
seur. “Op www.mureillelansdorf.blogspot.com kan 
iedereen mij vinden.”
Eric Faassen, wethouder Sociale Zaken van Capelle 
aan den IJssel, is blij met het project: “We zijn blij 
met bedrijven die zich inzetten om onze kandidaten 
een kans te geven op de arbeidsmarkt. We hebben 
mensen geselecteerd die met beide benen op de 
grond staan. Centraal staat dat mensen hun talent 
zo goed mogelijk ontwikkelen. Wij geven ze daarbij 
een zetje in de goede richting. Ook voor uw bedrijf 
kunnen we de juiste kandidaten vinden.”

Inspelend op de vraag van de zorginstellingen binnen 
Capelle start het Werkplein op 28 september met een 
Zorgacademie. Zo bereiden we kandidaten nog beter 
voor op de uitdagingen die zij in hun werk tegen 
kunnen komen. 

De inhoud van de trainingen is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met thuiszorgondernemingen: 
Inis, De Zellingen, TSN en Careijn en de Vijverhof. Het 
Albeda College verzorgt de training ‘in house’ op het 
Werkplein. 
Er zijn ook Werkplein-academies Bouw en Techniek, 
Tuinbouw en voor het Hotelwezen gepland. 

Op het werkplein werken vijf arbeidsmakelaars, 
gespecialiseerd in een branche. Zo spreekt u altijd 
met iemand met verstand van uw zaken. 

Zakelijke Dienstverlening
Maudy Krommie, (06) 11869895
Transport en Logistiek
Birgit Frowijn, (06) 11869938
Bouw, Techniek en Beveiliging
Kristian de Oude, (010) 2848670
Horeca en Detailhandel
Josje Oostendorp, (06) 11869896
Zorg, Welzijn en Sport
Vincent Pex, (06) 11869902

Meer informatie over de activiteiten van het werk-
plein kunt u vinden op www.capelleaandenijssel.nl. 
Zoek op: werkplein voor ondernemers. Daar kunt u 
inspirerende films bekijken van onze recente activi-
teiten en vindt u uitgebreide contactgegevens van 
onze arbeidsmakelaars.

Thuiszorgorganisatie Inis heeft laten weten zeer 
tevreden te zijn met de twintig vakantiekrachten die 
wij voor hen de afgelopen periode hebben geselec-
teerd. Daardoor kon het werk in de vakantieperiode 
gewoon doorgaan. Een aantal van hen blijft bij Inis en 
gaat binnenkort aan het werk in een regulier dienst-
verband.

Werkplein: Werkt voor ondernemers

Steeds meer bedrijven 
presenteren zich

ING bank coacht 
toekomstige ondernemers 

Werkplein levert 
kandidaten op maat

arbeidsmakelaars  
per branche

thuiszorg tevreden met 
vakantiekrachten

Meer informatie en films
Van de gem

eente Capelle



In februari heeft een meerderheid van onder-
nemers in het Hoofdweggebied voor een BIZ 
gestemd. Daarmee is dit bedrijventerrein in 
Capelle aan den IJssel één van de grootste 
Bedrijven Investerings Zones van Nederland. 
Een terrein met ruim driehonderd onder-
nemers die zich verenigd hebben in de BIZ 
CapelleXL.

De afgelopen maanden is door BIZ CapelleXL alles 
op alles gezet om te komen tot een stichting- en 

vereniging BIZ CapelleXL. De contouren hiervan 
staan en inmiddels heeft een aantal ondernemers 
zich gemeld om een functie binnen de vereniging 
te bekleden. Ook hebben de eerste commissie-
vergaderingen plaatsgevonden. 

Wethouder Eric Faassen: ”Geweldig dat de Stich-
ting BIZ CapelleXL zo voortvarend aan de slag is 
gegaan om de BIZ CapelleXL vorm te geven. Een 
stichting, een vereniging, een website en een digi-
taal kantoor in korte tijd neerzetten, vraagt nogal 

wat. Het idee achter de BIZ, het invloed uitoefenen 
op het eigen werkgebied, het zelf bepalen hoe de 
BIZ-gelden besteed worden, is natuurlijk de grote 
drijfveer. Want een BIZ is er voor en door de onder-
nemers”. 

B2B Presenteer uw bedrijf
Met hulp van ondernemers uit het gebied is een 
website ontwikkeld. Op www.bizcapellexl.nl vindt u 
het laatste nieuws en informatie over de BIZ. Daar-
naast kunnen alle BIZ CapelleXL bedrijven daar hun 
gegevens achterlaten voor de B2B pagina die in 
de maak is. Zo kunnen zij hun bedrijf presenteren.

Schouwen en Jaarplannen
Eerst gaat de gemeente met de commissies van BIZ 
CapelleXL schouwen organiseren. Een schouw gaat 
over alle facetten: groen, grijs, beveiliging, beeld-
kwaliteit en promotie. De situatie wordt in kaart 
gebracht, wensen komen in beeld, achterstallige 
zaken worden gesignaleerd en aangepakt. Mede 
op basis van de schouwen maken de commissies 
de jaarplannen voor de korte en lange termijn. Per 
1 november moeten de jaarplannen bij het college 
van burgemeester en wethouders worden inge-
diend. Voor die tijd presenteren de commissies de 
plannen in een ledenvergadering aan de onder-
nemers.
Uiteraard is BIZ CapelleXL bij de revitalisering van 
het bedrijventerrein betrokken. Lees hierover in het 
artikel op deze pagina. Meer informatie over de BIZ 
CapelleXL vindt u op www.bizcapellexl.nl.

De afgelopen jaren hebben de vereniging 
Woonboulevard CapelleXL en de gemeente 
samen het nodige gedaan om de uitstraling 
van het Hoofdweggebied te verbeteren. Door 
het beschikbaar stellen van budget door de 
gemeenteraad, subsidies van de Stadregio 
en de provincie kunnen we hiermee door-
gaan. De komende jaren staat voor het hele 
Hoofdweggebied waaronder CapelleXL een 
grote opknapbeurt op het programma. In 
nauw overleg met de BIZ CapelleXL en ove-
rige bedrijven en gebruikers gaan we kijken 
naar de invulling per deelvak. Dit gebeurt 
door middel van overleggen, enquêtes of 
interviews.

Gevel- en voorterreinenfonds
Door de Stadregio, de Provincie, BIZ CapelleXL en 
ons als gemeente wordt flink geïnvesteerd om 
de uitstraling van de openbare ruimte te verbe-
teren. Om eigenaren en gebruikers te stimuleren 
hun voorterrein en/of gevel te verbeteren, wordt 
een fonds opengesteld. Uit dit fonds ontvangen 
alle bedrijven op het bedrijventerrein Hoofdweg- 
 CapelleXL een kleine bijdrage bij verbetering van 
hun voorterrein en/of gevel. 

Wat gaan we doen in 2012?
Businesscase vak A
In 2013 verlaat het Amerikaanse leger het pand 
dat centraal in vak A ligt. Dit geeft ons de kans 
om vak A een kwaliteitsimpuls te geven, zowel op 
het gebied van herkenbaarheid en profi el, als op 
het gebied van de openbare ruimte. Het is belang-
rijk dat deze kwaliteitsimpuls plaatsvindt vanuit 
een realistisch perspectief en vanuit een door 
lokale ondernemers, eigenaren en ontwikkelaars 
gedragen toekomstvisie. De eerste stap hiertoe is 
gezet door aan Royal Haskoning DHV de opdracht 
te geven om dit jaar een businesscase voor vak A 
op te stellen.

Herinrichting vak D
Voor de herinrichting van vak D (Essebaan en 
Molenbaan) is een projectleider aangetrokken. 
Hij gaat aan de hand van de wensen en klachten 
van de zittende ondernemers en eigenaren een 
herinrichtingsplan voor dit vak opstellen. Dit plan 
heeft als belangrijkste elementen: parkeergele-
genheid, bereikbaarheid, uitstraling en represen-
tativiteit . Dit herinrichtingsplan voor de openbare 
ruimte wordt vervolgens (openbaar) aanbesteed 
en uitgevoerd.

Vak C en B
In 2013 starten we met vak C (Rietbaan, Eglantier-
baan en Lisbaan) en in 2014 met vak B (Cypres-
baan, Vlierbaan en Ligusterbaan).

IJBM 31

BIZ CapelleXL van start
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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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