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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

business magazine

Ronald van Son, 
IHC Merwede

Complexe 
pijpenleggers
bouwen in  
Krimpen

Verder in dit nummer:

Zwijnenburg

Casco’s voor 
droomschepen

Nicari

Sfeervol printen op 
groot formaat

Dé Capelse ondernemers 
van 2012

Dick van Sluis

So you think you 
can be a technician!

t H e M a N u M M e R

I n n o v a t i e f 
o n d e r n e m e n

ja
ar

g
an

g
 8

, 
se

p
te

m
b

e
r 

2
0

1
2

p
ri

js
 l

o
ss

e
 v

e
rk

o
o

p
 €

 5
.9

5

business magazine

Haiko van der Pol, 
ManPower Nederland

Zorgen dat je 
professionals 
aantrekt 

Verder in dit nummer:

KvK Rotterdam

Het Nieuwe Werken  
in praktijk

CloudAdvies

Digitaal kennis delen 
en innoveren

Verkiezing Capelse 
ondernemer

Ontmoet kanjers  
op 4 juli

t H e M A N u M M e R

Het Nieuwe Werken

ja
ar

g
an

g
 8

, 
ju

n
i 

2
0

1
2

p
ri

js
 l

o
ss

e
 v

e
rk

o
o

p
 €

 5
.9

5

business magazine

Jan Peter Balkenende

Grenzeloos met  
woorden 

Verder in dit nummer:

Thijs Lenderink

Durf als winkelier  
te kiezen

Jan Willem Janssen

Klanten waarderen  
een goede winkel

Van Leeuwen Logistics

Houdt touwtjes strak  
in handen

Wie wordt dé Capelse 
ondernemer van 2012?

T H e m a n u m m e r

Het nieuwe winkelen

ja
ar

g
an

g
 8

, 
m

aa
rt

 2
0

1
2

p
ri

js
 l

o
ss

e
 v

e
rk

o
o

p
 €

 5
.9

5

IJBM 12.03 mrt 2012 [werk v-3].indd   1 08-03-12   15:53

business magazine

Louise Vet

Stap voor stap 
naar circulaire 
economie

Verder in dit nummer:

Sodexo 

Bewust kiezen
voor duurzaamheid

Rondetafeldiscussie

Duurzaam ondernemen

Widek 

Duurzaam op weg

Restaurant  
De Roode Leeuw

Glorieus herrezen
t h e m a n u m m e R

Duur zaamheid

ja
ar

g
an

g
 7

, 
d

e
ce

m
b

e
r 

2
0

1
1

p
ri

js
 l

o
ss

e
 v

e
rk

o
o

p
 €

 5
.9

5

business magazine

Stadsmarinier Jur Verbeek

Elke overval is 
er één teveel

Verder in dit nummer:

Michel Bourguignon

Verzeker je tegen
bedrijfsschade

Wim van Sluis

Maak een analyse 
van alle risico’s

Milieuregels minder 
ongelukken

CODE Beveiliging B.V.

Wie wordt Capelse 
Ondernemer 2013? 

t h E M a n u M M E r

Veilig ondernemen

ja
ar

g
an

g
 8

, 
m

aa
rt

 2
0

1
3

p
ri

js
 l

o
ss

e
 v

e
rk

o
o

p
 €

 5
.9

5

Bram Ladage

Geef medewerkers 
de ruimte!

Verder in dit nummer:

De Capelse Ondernemers 
van 2013:
Sharon Tettero en  
Jos Grootscholten van 
restaurant Perceel  
en Jenze Bosma van Figlo

Koninklijke aannemings-
maatschappij Van Waning

Mommers 
Schoonmaakservice

Steam & Clean

H. van Wijnen  
Salmon Smokers

business magazine

T H e M a n u M M e r

E x c e l l e n t 
o n d e r n e m e n

ja
ar

g
an

g
 8

, 
ju

n
i 

2
0

1
3

p
ri

js
 l

o
ss

e
 v

e
rk

o
o

p
 €

 5
.9

5

Carl Janssen van Pfizer

Vooruitgang 
kankeronderzoek 
stemt hoopvol

Verder in dit nummer:

Peter Draaisma, 
IJsselland Ziekenhuis

Bakx zorg-professionals

Beenhakker  
mobiliteits-hulpmiddelen

Hans van Putten, 
De Drie Notenboomen: 
concepten Thomashuis 
en de Herbergier

business magazine

T H e m a N u m m e r

O n d e r n e m e n 
i n  d e  z o r g

ja
ar

g
an

g
 8

, 
se

p
te

m
b

e
r 

2
0

1
3

p
ri

js
 l

o
ss

e
 v

e
rk

o
o

p
 €

 5
.9

5



Hoe zorg ook kan
Dit is de titel van het boek dat Hans van Putten in 2009 schreef over zijn visie op zorg en 

wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. En Hans is zelf geen zorgverlener, 

maar een ondernemer in hart en nieren. Hij heeft met de concepten ‘Thomashuis’ en ‘de 

Herbergier’ bewezen “hoe zorg beter, leuker en goedkoper kan”. 

In het debat in de Tweede Kamer over langdurige zorg (te lezen in de Staatscourant van 

23 augustus 2013) verzoekt Kamerlid Agema de regering in een motie “… zorginstellingen 

te verlossen van hun overhead, zodat ze allemaal een kwart goedkoper kunnen werken, 

zoals de Thomashuizen, de Herbergier,…” Lees hoe de ondernemers van de Thomashuizen 

en de Herbergier dit in praktijk brengen.

Verder aandacht voor het reilen en zeilen van het IJsselland Ziekenhuis en de samenwer-

king van dit ziekenhuis met Albron (specialist in het aanbieden van eten en drinken). Maar 

ook de Parkkliniek en het Park Medisch Centrum in Rotterdam, het Capelse Beenhakker 

(Mobiliteitshulpmiddelen), Bakx zorg-professionals in Krimpen aan den IJssel en het inter-

nationale farmaceutische bedrijf Pfizer komen aan bod. De redactie laat hiermee zien hoe 

divers ‘de zorgwereld’ is. In deze wereld is wel degelijk plaats voor ondernemers “die een 

lange adem hebben, een goed netwerk en oprechte bedoelingen”. Dat stelt Miloe van Beek 

in Sprout (27 maart 2012) in haar artikel: “Ondernemen voor gevorderden”. Met negati-

visme komen we niet verder, wel met inspirerende voorbeelden van hoe zorg ook kan…

Ingrid Verbakel, hoofdredacteur

In dit nummer

Van de redactie en inhoud
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Peter Draaisma is van huis uit econoom en is 
sinds 2008 de eenhoofdige Raad van Bestuur 
van het IJsselland Ziekenhuis. Voor 2007 werkte 
hij voor de ministeries Landbouw en Financiën. 
“De gezondheidszorg is een compleet andere 
wereld en een afwijkende branche in onder-
nemersland”, stelt Peter Draaisma. 

Het IJsselland Ziekenhuis is volop in beweging. 
Na het nieuwe geboortecentrum -waar ook de 
vader kan blijven slapen bij zijn pasgeboren kind- 
én de op 4 juli geopende nieuwe Huisartsenpost 
-geïntegreerd met de Spoedeisende Hulp- wordt 
in oktober 2013 het nieuwe Maag Darm Lever-
centrum opgeleverd. Ook worden taken in de 
bedrijfsvoering die het ziekenhuis vroeger zelf 
uitvoerde nu onderzocht en waar mogelijk uitbe-
steed, zodat het ziekenhuis zich kan richten op zijn 
core business ‘zorg verlenen’. Peter: “Ik werk met 
veel plezier samen met de medische staf en de 
andere medewerkers aan deze ontwikkelingen. 
Een voorbeeld is de verbetering van de maaltijden 
voor patiënten in samenwerking met Albron. Een 
ziekenhuis is een bedrijf waarbij de verantwoor-
delijkheid voor de inhoud en de individuele zorg 
voor patiënten bij de medische specialisten ligt. De 

Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de zorg 
in brede zin. Het lukt ons heel goed om met elkaar 
samen te werken. Bijzonder is dat de specialisatie 
Maag Darm Lever (MDL) is ontstaan vanuit onze 
artsen zelf, die hierin veel geïnvesteerd hebben. 

Bij deze specialisatie is de integratie tussen artsen 
en chirurgen, het gebruik van de modernste tech-
nieken en het toepassen van nieuwe kennis uit de 
medische wetenschap cruciaal.”

Moeder en kindzorg
Het IJsselland Ziekenhuis is een regionaal algemeen 
ziekenhuis gericht op Capelle aan den IJssel, ooste-
lijk deel van Rotterdam en de Krimpenerwaard. 
Peter: “We bieden goede kwalitatieve algemene 
medische zorg aan veel patiënten uit de regio. 
Daarnaast trekken we patiënten uit de wijde omtrek 
voor de specialisatie MDL. Ook bijzonder is dat we 
een van de vijf landelijke laboratoria bezitten die 
de hielscreening voor pasgeboren baby’s uitvoert. Ik 
ben trots op onze moeder & kindzorg. Ook besteden 
we veel aandacht aan zorg voor ouderen. Op alle 
terreinen scoren we goed tot zeer goed. Dat wil niet 
zeggen dat ik per se op nummer 1 in de ‘AD-lijst’ 
wil staan. Wij kiezen voor duurzame kwaliteit: we 
willen blijvend een goed ziekenhuis zijn. Alle feiten 
zijn openbaar, we hebben niets te verbergen, en 
als er iets niet klopt, pakken we het aan. Alles wat 
hier gebeurt, moeten we uit kunnen leggen. Als 
bestuurder heb ik vanaf het begin de intentie om 
‘in bescheidenheid te groeien’. Toch wil de medi-
sche staf onderhand wel wat meer aandacht in 
de buitenwereld voor hun goede prestaties. Bij de 
visitaties van beroepsgroepen blijkt keer op keer 
dat onze zorgkwaliteit heel goed is. Daar komt bij 
dat we constant nieuwe arts-assistenten en speci-
alisten opleiden die zelf ook weer nieuwe kennis 
inbrengen. Dat stimuleert ons tot innovatie.” 

Zorg waar het hoort
Uit het toegankelijke maatschappelijk jaarver-
slag 2012 blijkt dat het IJsselland het motto: ‘Zorg 
waar het hoort’ als uitgangspunt heeft. Peter 
vindt samenwerking met alle schakels in de zorg 

IJsselland Ziekenhuis, Peter Draaisma en Ingrid Keusters

een ziekenhuis moet blijven vernieuwen
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Buitenpoli Krimpen aan den IJssel
Na de vestiging van een eigen buitenpoli in Rotterdam Nesselande in 2009 is het IJsselland 
Ziekenhuis sinds april 2012 ook in Krimpen aan den IJssel actief. Daar is aangehaakt bij het 
initiatief van de Krimpense huisartsen om een groot gezondheidscentrum te realiseren.
 
Concept slaat aan
Ingrid Keusters, sinds vijf jaar Hoofd Poliklinieken en leidinggevende van ongeveer 350 medewerkers uit 
de verschillende poliklinieken van het IJsselland: “Dit concept om mensen dicht bij huis een totaalpakket 
aan zorg te bieden, slaat aan. Van een beperkt aantal spreekuren van de specialisten -één dagdeel per 
specialisme- zijn we gaan uitbreiden. Een steekproef onder bezoekers leverde een duidelijke wens op om 
de openstelling van de poli te verlengen naar 18.00 uur. We gaan bekijken of we een langere openstelling 
kunnen realiseren. Het grote voordeel voor de patiënt is het gemakkelijke en snelle contact tussen huisarts 
en specialist. In een ‘zorgpad’ maken alle betrokken behandelaars goede afspraken voor de beste zorg op 
de juiste plaats. In de toekomst verwachten we verdere groei en nog meer spreekuren in de Krimpense 
poli. Onze kracht is dat we hier bijna alle zorg kunnen aanbieden, terwijl het rustiger is dan op de hoofd-
vestiging met de spoedeisende hulp.”



Marc Verweij van Albron is leider van een 
bijzonder project in het IJsselland Ziekenhuis 
dat eind september 2013 gaat draaien. Er 
komt een nieuw bedrijfsrestaurant met open 
keuken voor de medewerkers én de maaltij-
denvoorziening voor patiënten wordt com-
pleet anders. Peter Draaisma heeft Albron 
ingeschakeld vanwege de expertise van dit 
bedrijf met het aanbieden van eten en drin-
ken in zorgorganisaties. Het Nederlandse 
Albron is in 1997 ontstaan uit een fusie van 
BRN en Service One Catering. 

Projectleider Marc Verweij: “Ons bedrijf is groot 
geworden in de bedrijfsrestauratie en de catering 
op vaste locaties en evenementen. Onze klanten 
zijn bijvoorbeeld zorgorganisaties en scholen, maar 
ook verzorgen wij de horeca in alle Center Parcs 
vakantieparken in Nederland en België. In de zorg 
zijn we altijd bezig met de vraag: kan het beter 
qua smaak en kan het slimmer? Vaak zie je dat 
elementen rondom eten en drinken procesgestuurd 
zijn en niet gedacht vanuit de behoeften van de 
patiënt. Een voorbeeld hiervan is het dessert, dat 
altijd tegelijk met de warme maaltijd meegegeven 
wordt. Nu serveert niemand thuis zijn toetje tege-
lijk met de warme maaltijd en in een restaurant 
al helemaal niet. Daarom doen we hier een pilot 
met een aparte desserttrolley en patiënten vinden 
het geweldig.”
Peter Draaisma: “Drie jaar geleden zijn we een 

onderzoek begonnen om een ander voedingscon-
cept in ons ziekenhuis te realiseren. Een keuken van 
20 jaar oud was een bijkomende noodzaak om te 
veranderen. Een interne werkgroep heeft andere 
ziekenhuizen bezocht om te kijken hoe zij omgingen 
met patiëntenmaaltijden en daar verslag van uitge-
bracht. Toch hebben we hun aanbevelingen uitein-
delijk niet opgevolgd, omdat we ervan overtuigd 
raakten dat we dit niet allemaal zelf moeten doen. 
Daarom hebben we Albron ingeschakeld.”

Moed
Marc: “Ik vind het van moed getuigen om op je 
eigen plan terug te komen en iets nieuws aan te 
durven. Na het uitwisselen van onze ervaringen, 
hebben we een concept op maat gemaakt. In het 
oorspronkelijke plan van het IJsselland Ziekenhuis 
zou een gereed product koud worden verdeeld in 
porties en later worden opgewarmd. Daar wordt 
eten nooit lekkerder van. In ons concept bereiden 
medewerkers de warme maaltijden zo vers moge-
lijk. Dit geldt zowel voor het nieuwe bedrijfsrestau-
rant als voor de patiënten in de polikliniek. Dat is 
leuker voor de kok, maar vooral lekkerder.”
Peter: “Nieuw is dat de voedingsassistenten de 
eindverantwoordelijkheid krijgen voor het reali-
seren van alle maaltijdwensen. Alle gegevens 
worden bijgehouden op de iPad die elke voedings-
assistent meekrijgt. Daardoor krijgt iedereen de 
juiste maaltijd in de gewenste hoeveelheid, reke-
ning houdend met individuele wensen. Het eten 

wordt bereid door onze eigen medewerkers. 
Eén ‘Albron-ner’ stuurt het team aan. De gege-
vens leveren ons een schat aan informatie op, 
dat weer wordt gebruikt om de zorgverlening te 
verbeteren.”

Sleutelrol voedingsassistent
Marc: “Er is een menuplan samengesteld met veel 
keuzemogelijkheden. Patiënten kunnen dagelijks 
kiezen uit een ‘gewone’ maaltijd, een internatio-
naal eenpansgerecht of een maaltijdsalade. Daar-
naast hebben we allerlei maaltijdcomponenten 
beschikbaar waarmee een patiënt zelf een maal-
tijd kan samenstellen. De bestellingen komen via 
WiFi in de keuken. De kok maakt de warme maal-
tijd, de voedingsassistent stelt het plateau samen 
en presenteert het aan de patiënt. De voedingsas-
sistenten krijgen dus een sleutelrol in het geheel. 
Kernwoorden in het nieuwe proces zijn: vers waar 
het kan, flexibel inspelen op behoeften, een slimme 
logistiek en gebruik maken van ICT.”

Voordelen
Peter: “Het mes snijdt aan meerdere kanten bij 
dit project. De voordelen: het is vriendelijker en 
beter voor de patiënten, de kwaliteit van het eten 
is verbeterd, het werk van de betrokken mede-
werkers wordt inhoudelijk interessanter én het is 
zelfs nog iets goedkoper dan voorheen. Door de 
goede afstemming wordt er bovendien minder 
eten weggegooid.” 

essentieel. “Niet alleen werkt het IJsselland met 
andere ziekenhuizen en klinieken samen, maar 
natuurlijk ook met onder andere huisartsen, wijk-
verpleegkundigen, geestelijke gezondheidzorg, 
thuiszorg en verpleeghuizen. Patiënten verlaten 
steeds eerder het ziekenhuis. Na een medische 
ingreep of behandeling herstellen zij op een plek 
die daarvoor beter geschikt is, zoals een revali-
datiecentrum, een verpleeghuis of thuis met de 
juiste begeleiding.” 

Trots
“Al met al ben ik trots op ons team van goed op 
elkaar ingespeelde specialisten en hun prestaties. 
De verhouding tussen het bestuur en de staf is heel 
goed. We zijn continu bezig met nieuwe ontwik-
kelingen in het belang van onze patiënten. We 
hebben vertrouwen in de toekomst en onze finan-
ciers hebben dit ook. Dat blijkt wel uit de investe-
ringen die we gedaan hebben in de nieuwbouw en 
renovatie van ons ziekenhuis.”

Project Albron, Peter Draaisma en Marc Verweij

Samenwerking levert grote voordelen op 
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General manager en arts Hiëron Maree van 
de Parkkliniek/Park Medisch Centrum heeft 
na zijn studie geneeskunde gewerkt in 
Engeland en in Afrika. Na zijn terugkomst in 
Nederland stortte hij zich op ‘compliance’: 
het implementeren van waarden en normen 
en wet- en regelgeving in een organisatie. 
Het volgen van de postdoctorale opleiding 
Compliance aan de VU in Amsterdam, met 
vakken als riskmanagement, personeelsma-
nagement en kwaliteitsbewaking, heeft hem 
goed voorbereid op het leiden van ‘De Park’ 
op de locatie aan de Hoofdweg in Rotterdam. 
 
Hiëron Maree: “Parkkliniek/Park Medisch Centrum 
bestaat sinds 1996, eerst op een locatie aan de 
Calandstraat en sinds 2008 in dit nieuwe gebouw op 

de Hoofdweg. Het onderscheid tussen Park kliniek en 
Park Medisch Centrum, beiden gevestigd in hetzelfde 
gebouw, berust slechts op de wijze van financiering: of 
de behandeling via de zorgverzekeraar (Park Medisch 
Centrum) of door de patiënt zelf (Parkkliniek) betaald 
wordt. Ooglidcorrecties, borstvergrotingen en andere 
plastisch chirurgische operaties worden verricht in de 
Parkkliniek en voor de verzekerde zorg (Orthopedie, 
Neurochirurgie of verzekerde Plastische Chirurgie) 
kan men terecht in het Park Medisch Centrum, dat 
met alle verzekeraars afspraken heeft. Al onze artsen 
werken niet alleen in dit Medisch Centrum, maar ook 
op andere locaties als het Erasmus MC, het IJsselland 
Ziekenhuis of het Bronovo Ziekenhuis. In goed overleg 
met de ziekenhuizen om ons heen stemmen we af 
welke patiëntengroepen op welke plek het beste 
kunnen worden geholpen.”

Hoge kwaliteit zorg
Hiëron vervolgt: “We hanteren protocollen gekop-
peld aan de ISO-certificering, het VMS (Veiligheid 
Management Systeem)  en het keurmerk ZKN (Zelf-
standige Klinieken Nederland). Dit waarborgt naast 
de kwaliteit en de professionaliteit van de (medi-
sche) staf, zaken als hygiëne, infectiepreventie en 
sterilisatie van medische hulpmiddelen. Het waar-
borgen van de kwaliteit van zorg door risico analyse 
en het voortdurend streven naar verbetering, is 
essentieel. Voor kleine organisaties als ‘De Park’ is 
het gemakkelijker risico’s uit te sluiten. Wij kunnen 
daarnaast door de korte lijnen snel en zeer efficiënt 
werken. Voor de patiënt is het voordeel dat je alles 
beter kan plannen en afstemmen. Hier hebben we 
geen wachtlijsten, krijg je binnen één week een 
intakegesprek en veel persoonlijke aandacht. De 
directie vormt samen met de receptie, de admi-
nistratie, de verpleging en het OK-personeel een 
zeer goed team. Ik ben er trots op dat we met 
52 artsen van verschillende disciplines zoals ortho-
pedie, keel-, neus- en oor, cosmetisch en plastisch 
chirurgen zo’n hechte eenheid vormen.”

Flexibel
“Het gaat hier om goed planbare zorg in dagbehan-
deling. We zijn flexibel en kunnen zelfs tot laat in 
de avond patiëntenzorg verlenen. Als de vraag naar 
operatieruimte toeneemt,  kunnen wij hier meteen 
op inspelen. Dat betekent niet dat we alleen voor 
‘de krenten in de pap’ gaan en met ziekenhuizen 
concurreren. Juist door intensief samen te werken 
met deze ziekenhuizen bieden we aanvullende zorg 
en versterken we elkaar. Zo houden we de zorg 
betaalbaar. Aanvankelijk hadden we in 2008 veel 
capaciteit, maar weinig patiënten, want de mensen 
moesten ons nog vinden. Nu trekt de medische 
vraag aan, alhoewel wij zien dat veel mensen hun 
zorgvraag nog uitstellen. Met name de vraag naar 
plastische chirurgie neemt het laatste jaar weer 
duidelijk toe. De uitbreiding van het pand met een 
extra verpleegafdeling nadert zijn voltooiing, straks 
hebben we 10 kamers meer om patiënten te laten 
overnachten.”

Goede patiëntbeoordelingen
“Alle kleine irritaties kunnen door iedereen op een 
gemakkelijke manier gemeld worden. Dit kan gaan 
over gedrag, communicatie met collega’s, schoon-
maak, apparatuur, enzovoort. Dan gaan we met 
elkaar het gesprek aan om dit te verbeteren. Het 
bevordert de goede sfeer als je in alle openheid 
zaken kunt aankaarten. Dat bedoel ik met compli-
ance: het moet verweven en verankerd zijn in de 
organisatie.” 
Hiëron concludeert: “Ondernemen in de zorg is 
onvergelijkbaar met andere branches. Het is alleen al 
topsport om je aan te passen aan de telkens veran-
derende wet- en regelgeving. Het geeft me veel 
voldoening om hier te werken. Bijzonder is het om 
maandelijks de goede patiëntbeoordelingen over het 
Park Medisch Centrum/Parkkliniek te lezen en ik ben 
er trots op dat we dit als team bereikt hebben.”

Parkkliniek/Park Medisch Centrum, Hiëron Maree

Normen en waarden 
verankerd in de zorgverlening

IJBM 6



Co en Tineke Bakx van Bakx zorg-professionals 
in Krimpen aan den IJssel, denken niet in hok-
jes. Door hun achtergrond in de zorg weten zij 
waar cliënten behoefte aan hebben en hoe ze 
slim en snel kunnen inspelen op zorgvragen. 
Hun opdrachtgevers zijn zorgkantoren die zorg 
bij Bakx zorg-professionals inkopen én particu-
lieren die zelf zorg inlenen. Particulieren beta-
len deze zorg vanuit een Persoonsgebonden 
Budget of uit eigen middelen. 

Co en Tineke Bakx zijn 24 uur per dag, 7 dagen per 
week telefonisch bereikbaar. Dat blijkt ook tijdens 
het interview, waarin Co meerdere malen de tele-
foon opneemt om een vraag te beantwoorden. Co: 
“Zes jaar geleden ben ik met Bakx zorg-professio-
nals begonnen. Wij verlenen zowel zorg in opdracht 
van grote zorgkantoren als direct aan cliënten. Voor 
het verlenen van zorg putten we uit een pool van 
100 mensen: 20% in loondienst en 80% is ZZP-er. 
Wij regelen allerlei soorten van zorg in de thuissitu-
atie, van nachtzorg tot 24-uurs, zorg op maat en van 
Leiden tot Bergen op Zoom. We doen dingen die 
grote zorgkantoren niet kunnen doen. Bijvoorbeeld 
een student met een hoge dwarslaesie die één 
keer per week laat naar bed geholpen wil worden, 
omdat hij bijvoorbeeld uit wil met vrienden. Als 
hij dan een avond uit is geweest, breng ik hem 
naar bed. Ook al is dat om twee uur in de nacht.” 

Tineke: “Zo heb ik zelf een cliënt met dementie. 
Haar kinderen verlenen twee dagen mantelzorg en 
ik vul dit aan. Dat betekent dat ik vijf dagen in de 
week bij haar langs ga, maar ook twee keer per dag 
opbel of zij haar medicijnen wel heeft ingenomen 
en of zij er wel aan heeft gedacht om te eten.”

Flexibel en compact
Co: “Onze organisatie is flexibel en compact. Wij 
hebben geen managementlagen, maar ieder in de 
organisatie is medeverantwoordelijk voor goede en op 
maat gemaakte zorg. Voor ons dus geen uitgebreide 
vergadermomenten, maar de aandacht bij de zorg. 
We kennen onze medewerkers persoonlijk en weten 
of zij gekwalificeerd zijn voor specifieke zorgtaken. Zo 
worden onze medewerkers ook (bij)geschoold om hun 
vaardigheden optimaal te laten zijn.” 

Persoonlijke betrokkenheid
Co: “Ik ben als algemeen verpleegkundige opge-
leid en heb mij gespecialiseerd in onder andere 
brandwondenzorg en medische techniek. Bij het 
Amerikaanse bedrijf Baxter verkocht ik het eerste 
kunsthart in Nederland. Daarna kwam ik in mijn 
werk in aanraking met de thuiszorg. Ik zag dat veel 
mensen -om allerlei redenen- niet de zorg krijgen 
die zij nodig hebben. Daarom ben ik Bakx zorg-
professionals gestart.” Tineke: “Ik ben opgeleid als 
ziekenverzorgende en daarna coördinator in een 

verzorgingshuis geweest. Nu ben ik fulltime bezig 
voor Bakx zorg-professionals.”
Co: “Wij proberen de cliënt aan te vullen bij datgene 
wat hij of zij zelf niet meer kan en proberen de 
vaardigheden die er nog wel zijn zo lang mogelijk 
te behouden. Alles begint en eindigt met respect 
en begrip voor elkaar.” 

Toekomst
Co: “Iemand van een investeringsmaatschappij 
kwam laatst bij ons met de vraag of wij mee willen 
doen aan een nieuw project, een woonvoorzie-
ning voor verschillende doelgroepen. Wij hebben 
een soort hotelvoorziening voor ogen, waar je aan 
kunt sterken na een ziekenhuisbehandeling, maar 
ook een woonvoorziening voor jongeren die door 
een handicap extra zorg en ondersteuning nodig 
hebben. Maar dat is nog een droom. Voorlopig 
richten we ons nog op cliënten die in de thuissitu-
atie onze aandacht en zorg verdienen.”

Twee bedrijven
Co en Tineke Bakx hebben samen twee bedrijven: 
het in het artikel genoemde Bakx zorg-professio-
nals (voor mensen met een indicatie voor zorgver-
lening, zie: www.cobakx.nl) en Curiamo, Exclusieve 
Zorg (voor particulieren), zie: www.curiamo.nl. 

Bakx zorg-professionals, Co en Tineke Bakx

Zorg verlenen die anderen niet kunnen geven
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Het IJBM is op bezoek bij Carl Janssen, direc-
teur Business Unit Oncologie van Pfizer in 
het Nederlandse kantoor in Capelle aan den 
IJssel. Dit farmaceutische bedrijf heeft wereld-
wijd ruim 90.000 medewerkers in meer dan 
150 landen. In Nederland werken er circa 350 
medewerkers bij Pfizer. Op het Rivium zijn ze 
vooral bezig met het voor patiënten beschik-
baar maken van medicijnen die wereldwijd 
zijn ontwikkeld, getest en goedgekeurd. Veel 
collega’s hebben net als Carl Janssen een 
(para)medische achtergrond. 

Carl Janssen: “Ik werk sinds 15 jaar voor Pfizer. In 
de laatste 10 jaar is dit farmaceutisch bedrijf enorm 
gegroeid door de afzet van meer producten en door 
overnames van drie grote bedrijven. Vanuit de 
Reserch & Development (R&D) afdeling van Pfizer 
wordt elk jaar zo’n 8 miljard dollar geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Dat lijkt 
veel, maar het is ondoenlijk om hiermee in de volle 
breedte medicijnen te ontwikkelen. Daarom richten 
we ons op 5 onderzoeksgebieden, waaronder onco-
logie. Daar komt bij dat voor de ontwikkeling van 
elk nieuw medicijn -van het eerste idee en onder-
zoek tot en met de afzet op de markt- wel 1 miljard 
dollar nodig is. Oncologie neemt in totaal een kwart 
van alle onderzoek van Pfizer naar geneesmiddelen 
in beslag: 16 middelen van de hele ‘pijplijn’ van 74 
geneesmiddelen.”

Ziekten eerst begrijpen
“Pas als je een ziekte goed begrijpt, kun je een goed 
medicijn ertegen ontwikkelen. We weten bijvoor-
beeld nog steeds te weinig over hoe Alzheimer 
of diabetes (suikerziekte) ontstaat en kunnen dat 
dus nog niet afdoende aanpakken. Bij ingewikkelde 
ziekten als kankersoorten is veel onderzoek nodig 
om ze te begrijpen en er een effectieve bestrij-
dingsstrategie tegen te ontwikkelen. De afgelopen 
tijd zijn er grote stappen gemaakt in het preciezer 
en dus effectiever maken van middelen. Ook in 
Nederland worden belangrijke bijdragen gele-
verd: René Bernards van het Nederlands Kanker 
Instituut heeft onlangs een miljoen euro gekregen 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen voor zijn onderzoek naar geneti-
sche verschillen tussen tumoren. Daarmee liet hij 
zien dat iedere kankerpatiënt en zelfs iedere tumor 
uniek is. Volgens Bernards moet de medische 
wetenschap behandelingen en geneesmiddelen 
daarom afstemmen op de individuele verschillen.”

Pfizer, Carl Janssen

Vooruitgang kankeronderzoek stemt hoopvol
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Al meer dan 60 jaar zorgt het mid-
delgrote familiebedrijf Mommers 
Schoonmaakservice uit gemeente 
Zuidplas voor schone en frisse kanto-
ren, bedrijven en gezondheidscentra 
in de wijde omgeving. Directeur Mark 
Mommers heeft meegewerkt aan het 
OSB-keurmerk voor glazenwassers- en 
schoonmaakbedrijven in Nederland. 

Directeur Mark Mommers: “Bij ons is 
afspraak echt afspraak en we ontzorgen 
onze klanten. Dat wordt gewaardeerd en 
doorverteld. Zo komen we regelmatig 
aan nieuwe opdrachtgevers. Zoals een 
huisarts van een nieuw gezondheidscen-
trum in Bergschenhoek, die van andere 
huisartsen had gehoord dat je met ons 
zo goed kunt samenwerken. We maken 
veel huisartsenpraktijken schoon en 
horen altijd terug dat ze tevreden zijn 
over onze schoonmaak en dienstverle-
ning. Sinds enige tijd hebben we ook 
andere klanten in de zorg. We maken 

bijvoorbeeld schoon in dagcentra voor 
lichamelijk en verstandelijk gehandi-
capten in Rotterdam en Maassluis en in 
apotheken in Nieuwerkerk aan den IJssel 
en Moordrecht. Bij het schoonmaken van 
dit soort locaties is het nog belangrijker 
dat medewerkers flexibel omgaan met 
wensen van de klant, er verzorgd uitzien 
en vriendelijk en respectvol zijn.”

Meedenken
“Wensen van klanten nemen we zeer 
serieus. Ook denken we mee met onze 
opdrachtgevers in de beheersing van de 
kosten. Als er toch klachten zijn, lossen 
we deze snel met elkaar op. Ik sta altijd 
open voor verbeterpunten.” 

Gesprek
Mark: “Als u ook een schone en frisse 
werkomgeving wilt, neem dan eens 
contact met ons op voor een persoonlijk 
gesprek, via telefoon: (0180) 31 43 35 
of e-mail: info@mommers.nl.” 

 Longkanker 
“Een voorbeeld. Toen ik in 1989 van de universiteit 
kwam kenden we longkankercellen van onder de 
microscoop. Nu weten we dat er veel verschil-
lende typen longkankercellen zijn die zich allemaal 
anders ontwikkelen per situatie en per persoon. 
Het gemeenschappelijke kenmerk bij alle soorten 
is de ongeremd snelle groei van cellen. Het onder-
scheid ligt in de genetische afwijking die ten 
grondslag ligt aan deze ongeremde celdeling: de 
mutaties in het persoonlijke DNA. Met behulp van 
ICT kunnen we een molecuul bouwen die de groei 
afremt bij een specifieke vorm van longkanker. 

Koppeling onderzoek en medicijn
ontwikkeling
“Wat steeds beter lukt is het fundamentele onder-
zoek dat binnen universiteiten en academische 
ziekenhuizen gebeurt, te koppelen aan medicijn-
ontwikkeling van farmaceutische bedrijven. Acade-
mische onderzoekers werken tegenwoordig samen 
met wetenschappers van bijvoorbeeld Pfizer aan 
ideeën voor nieuwe medicijnen. Als de resultaten 
goed zijn, kunnen we aan de slag om het medicijn 
aan alle strenge voorwaarden te laten voldoen. 
Daarbij gebruiken we ICT, dierproeven en uiteinde-
lijk testen we het potentiële medicijn bij gezonde 

vrijwilligers op verdraagzaamheid. Ook wordt 
onderzocht hoe het nieuwe medicijn zich verhoudt 
ten opzichte van bestaande therapieën. Alle infor-
matie wordt verzameld en geanalyseerd. Als alles 
op een goede werking wijst, gaan alle onderzoeks-
gegevens naar het European Medicine Agency ter 
beoordeling. Dit proces duurt ongeveer een jaar. 
Daarna valt het besluit of het geregistreerd wordt 
en op de markt mag. Land voor land volgen dan 
de onderhandelingen over de financiële voor-
waarden. De overheid beslist of de voordelen van 
het medicijn (bijvoorbeeld een langer leven en/
of een betere kwaliteit van leven) opwegen tegen 
de kosten.”

Research & Development is core 
business
“Op een potentieel medicijn vragen we patent aan, 
dat 20 jaar geldt. Pfizer verdient er pas aan als het 
op de markt is en er overeenstemming is over de 
vergoeding. Al met al is de periode van de effec-
tieve patentbescherming in de praktijk ongeveer 
13 jaar. Als het patent is verlopen, mag iedereen 
het namaken en daalt de prijs. Dus moeten we 
de hoge ontwikkelkosten eruit krijgen voordat 
het patent is verlopen. Het is de kunst om telkens 
andere middelen te ontwikkelen in ‘de pijplijn’. 

R&D is onze core business: zo zorgvuldig mogelijk 
medicijnen ontwikkelen om mensen gezond(er) 
te maken.”

Conclusie
Carl trekt deze conclusie: “Hoewel de vooruitgang 
in het oncologisch onderzoek hoopvol is, zijn we 
er nog lang niet. In de toekomst moeten we onze 
samenwerking met partners als onderzoekscentra 
en academische ziekenhuizen nog verder intensi-
veren. Iedereen profiteert ervan als een bewezen 
effectief middel zo snel mogelijk beschikbaar komt 
voor patiënten.” 

Mommers Schoonmaakservice

De essentie van schoon 
en fris
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meer informatie over Pfizer
Voor meer informatie www.pfizer.nl en voor infor-
matie over de voortgang in het kankeronderzoek: 
www.nki.nl en de opname van ‘De Wereld Draait 
Door’ met René Bernards van het NKI op 7 mei 2013:  
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/234104.

Hoogeveenenweg 200, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel
www.mommers.nl

Gezondheidscentrum aan de Spoorlaan in Capelle aan den IJssel.
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Frans Wietzes werkt sinds 26 jaar met veel 
plezier bij Beenhakker en al 24 jaar vanuit 
Capelle. Beenhakker is een van oorsprong 
Rotterdamse fietsenzaak uit 1937 die zich in 
enkele generaties heeft doorontwikkeld tot 
een landelijk opererende specialist in mobi-
liteitshulpmiddelen. Frans Wietzes vertelt 
waar Beenhakker voor staat, over de veran-
deringen in de zorgsector én de noodzaak om 
je als bedrijf aan te passen aan de verande-
rende markt. 

Frans Wietzes: “Aanpassingsvermogen is een abso-
lute voorwaarde om op langere termijn te overleven 
als bedrijf. Onze core business is het optimaal indivi-
dueel aanpassen van middelen die mensen helpen 
om zich (beter) voort te bewegen. Van een wandel-
stok van 12 euro tot een op maat gemaakte rolstoel 
met spraakcomputer en omgevingsbesturing voor 
zo’n 30.000 euro. Dat laatste lijkt veel geld, maar 
we zijn daar dan ook vier maanden volop mee bezig. 
Daarnaast moeten we ons ook op allerlei andere 
gebieden constant aanpassen: aan de recente wets-
wijzigingen die op ons van toepassing zijn en aan 
alle veranderingen op de zorgmarkt.” 

Sociale werkgever
“Beenhakker is lang in familiehanden geweest, 
met oprichter Dirk Beenhakker en daarna zijn zoon 

Ed Beenhakker. Beiden waren sociale werkgevers 
met het hart op de juiste plaats. Voor hen was het 
vanzelfsprekend om mensen met een beperking een 
werkplek te geven binnen het bedrijf. Deze traditie 
zetten we voort: voor ons is het normaal om mensen 
met een verstandelijke of lichamelijke handicap in 
dienst te hebben. Ook sinds we een jaar of vijf gefu-
seerd zijn met de RvS Group, een groothandel en 
importeur van medische apparatuur voor zieken-
huizen. Het voordeel is dat we samen met de RvS 
Group sterker staan ten opzichte van concurrentie.” 

Reus van Rotterdam
“Het aanpassen op maat van elders gefabriceerde 
rolstoelen, verrijdbare bedden, ‘sta-op stoelen’ en 
scootmobielen, is ontstaan door de eerste -eigen-
handig door Dirk op maat gemaakte- fiets voor de 
‘Reus van Rotterdam’. Hij was er zeer blij mee. 
Maar ook mensen die om andere redenen niet op 
een standaardfiets pasten, wilde Dirk helpen. Er 
blijkt altijd vraag naar aangepaste hulpmiddelen. 
Beenhakker koopt mobiliteitshulpmiddelen in, die 
onze medewerkers in onze werkplaats aanpassen 
aan de individuele gebruiker. Vroeger stelden 
we nog weleens zelf een aparte elektronische 
rolstoel samen uit verschillende onderdelen voor 
een ‘softenon-kind’ (zonder volgroeide armen en 
benen). Dat is echter voor ons al tijden te duur 
om zelf te doen, vanwege de strenge regelgeving.”

Meer verkoop aan particulieren
“Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het 
uitvoeren van de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo), zijn nu nog onze grootste opdracht-
gevers. Doordat de overheid wil dat mensen meer 
zelf gaan betalen, wordt de particuliere markt voor 
ons steeds belangrijker. Bij aanbestedingen voldoen 
we aan alle kwaliteitsvoorwaarden en aan maat-
schappelijk verantwoord ondernemen, net als 
andere deelnemers. Ook lokale banden tellen niet 
meer mee. Daarom wordt het steeds moeilijker om 
opdrachten binnen te halen. Dat is echte topsport. 
Bij ons staat de gebruiker van het hulpmiddel 
centraal. Zo wordt 90% van de hulpmiddelen door 
ons bij cliënten thuis getest en aangepast. Dan kun 
je zien of mensen er in hun dagelijks leven mee uit 
de voeten kunnen. Voor het comfort en de veilig-
heid is het cruciaal dat het hulpmiddel goed is inge-
steld. Bij ons krijg je een product op maat, van 
hoge kwaliteit en met een lange levensduur. Dat 
we continu in beweging zijn, zie je ook aan onze 
vestigingen: eerst hadden we er 16 in Nederland, 
nu nog maar 6. Vanuit deze vestiging op Capelle XL 
wordt alle administratie gedaan. In ons Welzijnswa-
renhuis kunnen particulieren op hun gemak onder 
deskundige begeleiding een voor hen zo goed 
mogelijk hulpmiddel uitkiezen. In de toekomst 
krijgen we meer speelruimte om aan marketing te 
doen en dat gaan we zeker benutten!”

Beenhakker mobiliteitshulpmiddelen, Frans Wietzes

Opdrachten binnenhalen is topsport
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Omdat hij voor zijn zoon niet de liefdevol-
le woonvorm kon vinden die hij voor ogen 
had, richtte hij in 2003 zelf een ‘Thomashuis’ 
op. Tien jaar later ondersteunt zijn bedrijf 
De Drie Notenboomen ondernemers van 
110 Thomashuizen en 30 Herbergiers in 
Nederland bij de financiële, administratieve 
en marketingkant van het ondernemen. Hans 
vertelt over zijn visie in het Thomashuis aan 
de Dorpstraat 48 in Moordrecht.

Hans van Putten: “Ik wil mensen met een verstan-
delijke beperking (Thomashuis) of met dementie 
(de Herbergier) zo gewoon mogelijk laten leven 
in een huiselijke en geborgen sfeer. Als onder-
nemer kijk ik met een ondernemersoog naar de 
zorg: wat kan er beter, leuker en anders? Hierbij is 
de kostenbeheersing cruciaal, want je omzet blijft 
min of meer hetzelfde. Het gaat om een zo efficiënt 
mogelijk gebruik van de middelen.”

Wonen en werken onder hetzelfde dak
Hans vervolgt: “Ik was geïnspireerd door winkeliers 
van vroeger, die boven hun winkel woonden met 
hun gezin. Dat heb ik vertaald naar het concept 
van het Thomashuis: de ondernemers wonen en 
werken onder hetzelfde dak, met hun gezin en 
maximaal acht bewoners vanaf 18 jaar. Hun busi-
ness is de liefde en aandacht voor de bewoners. 
Het businessmodel is een franchiseformule. Zo 
simpel is het. Ruurd en Yvette Visser, ondernemers 
van het Thomashuis in Moordrecht, waar we nu te 
gast zijn, zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse 
zorg voor de bewoners. 5% van de omzet gaat naar 
mijn bedrijf, De Drie Notenboomen in Gouda. Ons 
kantoor met 15 medewerkers is er voor alles wat 
buiten de dagelijkse zorg valt. We bewaken onder 
andere de concepten, regelen het vastgoed en 
verzorgen de accountantsrapportages. Ook voeren 
we twee keer per jaar kwaliteitscontroles uit.”

Ruurd en Yvette van Thomashuis 
Moordrecht
“Yvette: “Naast onze twee kinderen, maken de 
bewoners deel uit van ons gezin. Het is een druk 
bestaan, maar elke dag hier is een feestje.” Ruurd: 
“Toen ik nog samen met Yvette in loondienst 
werkte bij een grote instelling in Arnhem, was 
ik driekwart van mijn tijd bezig met zorgplannen 
schrijven en de administratie. Ik was gefrustreerd 
dat ik de mensen voor wie ik verantwoordelijk was 
niet meer aandacht kon geven. Toen dit pand in 
Moordrecht beschikbaar kwam, hebben Yvette en 
ik deze mogelijkheid met beide handen aange-
grepen.”

Geen dure therapieën
Hans: “In een grote zorginstelling moeten mede-
werkers informatie verzamelen om de manager 
aan het werk te houden. Dat hoeft in een Thomas-
huis niet, want het ondernemersechtpaar kent 
hun bewoners door en door. Qua inkomsten is het 
ook simpel: er zijn woonkosten en zorgkosten. De 
woonkosten worden veelal betaald uit de WAJONG-
uitkering en zo nodig een eigen bijdrage van de 
ouders. De zorgkosten worden betaald uit het 
Persoons Gebonden Budget. Door de rust zijn dure 
therapieën overbodig en zijn de bewoners geluk-
kiger. Met behulp van enkele ingehuurde parttime 
medewerkers kunnen bewoners in principe alle 
begeleiding krijgen die zij nodig hebben.” 

Groei
De concepten slaan aan, want er openen nog 
steeds Thomashuizen en Herbergiers. De vraag 

naar plaatsen voor mensen met een verstandelijke 
beperking of beginnende dementie is nog steeds 
groter dan het aanbod. Op www.thomashuizen.nl 
en www.herbergier.nl kun je aangeven dat je een 
woonplek zoekt voor je kind of ouder, melden dat 
je franchiseondernemer wil worden of een pand 
voor dit doel ter beschikking wil stellen. Als je 
voldoet aan de voorwaarden, volgen persoonlijke 
gesprekken om tot een goede match te komen. 
Hans: “Doordat je kind in een Thomashuis, of je 
ouder in de Herbergier kan wonen, krijg je als ouder 
of als kind weer de kans om jezelf te zijn en je 
oorspronkelijke rol weer in te nemen.” 

meer informatie? 
Kijk op: www.thomashuizen.nl en www.herbergier.nl 
of lees het boek “Hoe zorg ook kan”, van Hans van 
Putten (onder andere verkrijgbaar via www.bol.com).

De Drie Notenboomen, Hans van Putten

Liefdevolle aandacht voor bewoners in 
Thomashuis moordrecht
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Een Volkswagen met 14% bijtelling.
Die hoef je thuis niet te verkopen.

De up!
Vanaf € 39,- bijtelling p.m.

Leasen v.a. € 190,-

De Polo BlueMotion
Vanaf € 81,- bijtelling p.m.

Leasen v.a. € 285,-

De Jetta Hybrid
Vanaf € 147,- bijtelling p.m.

Leasen v.a. € 450,-

Vanafprijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 190,- per maand o.b.v. Full Operational Lease via M. de Koning Lease,
60 maanden/15.000 km per jaar, excl. BTW en brandstof. Wijzigingen ook in uitvoeringsdetails voorbehouden. Getoonde af beelding kan meeruitvoeringen bevatten.

Brandstofverbruik: ø 2,9 kg - 4,1 L/100 km (1L op 24,4 - 34,5), CO2-uitstoot ø 79 - 95 g/km.

De Golf BlueMotion
Vanaf € 125,- bijtelling p.m.

Leasen v.a. € 375,-

Stormpolderdijk 38, Krimpen a/d IJssel. Tel. 0180 - 55 95 00
Wormerhoek 16, Capelle a/d IJssel. Tel. 010 - 459 94 00
Vlambloem 40 - 48, Rotterdam Ommoord. Tel. 010 - 420 71 11
www.mdekoning.nl



Het is te verwachten dat de lastenverzwa-
ring die het kabinet op de 3e dinsdag in 
september zal opleggen aan de burgers ook 
het bedrijfsleven zal treffen. Daar valt niet 
aan te ontkomen. Daar moet u als onder-
nemer dan weer allerlei maatregelen voor 
nemen om deze extra lasten te compenseren. 
Bijvoorbeeld in de prijs van uw producten of 
de kosten komen ten laste van de winst die 
zal dalen. Gelukkig is er een lichtpuntje: op 
de kosten voor al uw kantoormiddelen kunt u 
namelijk direct besparen. En deze maatregel 
kunt u zelfs nu invoeren. Daar hoeft u niet 
mee te wachten. 

Groot assortiment en altijd op voorraad
Nic Visser Kantoorwereld koopt scherp in en houdt 
daarbij de wensen van haar klanten voortdurend 
in de gaten. We hebben 12.000 artikelen op voor-
raad, dus hebben we altijd wat u zoekt en tegen 
zeer aantrekkelijke prijzen. Of het nu gaat om papier, 
pennen, ordners, of om kantoormachines zoals 
inbindsystemen, copiers, lamineerapparaten, papier-
versnipperaars, telefoons, dicteerapparatuur, reken-
machines, labelprinters en nog veel meer. Is het er 
even niet, dan bestellen we het per omgaande en 
komt het, vaak nog dezelfde dag, naar u toe. 

Gratis bezorgd of meenemen met  
de post
Nic Visser Kantoorwereld heeft het PostNL-service-
punt voor de zakenmarkt in huis waardoor u 
’s ochtends bij het ophalen van de post, uw bestel-
ling direct kunt meenemen. Maar we bezorgen ook 
gratis in uw regio. Deze service is uniek, omdat u 
kunt aangeven wanneer u de spullen in huis wilt 
hebben en dus niet hoeft te wachten tot er gele-
verd wordt. 

Dus zelf meenemen kan, maar op een door u 
gewenste tijd bezorgen hoort ook tot de mogelijk-
heden. Door slimme routeplanning kunnen we ook 
nog heel efficiënt en CO2 bewust uitleveren. 

Lastenverlichting met Nic Visser 
Kantoorwereld
Nog twee voorbeelden van lastenverlichting bij Nic 
Visser. U hoeft voor een bestelling niet de complexe 
productcode in te voeren om het juiste product te 
ontvangen. Wij kennen onze klanten en weten 
veelal eerder dan u wat u zoekt. Koppel aan deze 
klantgerichte service ook nog de factuur achteraf, 
dan weet u helemaal zeker dat de komende 
lastenverzwaring in ieder geval niet van Nic Visser 
Kantoorwereld komt. 

Lastenverzwaring voor het bedrijfsleven  
maar er is een lichtpuntje
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Nic Visser kantoorwereld
Bermweg 224-226, 
2906 LC Capelle aan den IJssel  
www.visser.nl

Gert Stubbe

Nic Visser kantoorw
ereld

Advertorial



Capelse Ondernemersprijs 2013: Strukton

Veel profijt van deelname Verkiezing

Finalist Marcel Liere van Strukton beantwoordt 
vragen over zijn deelname aan de verkiezing van 
dit jaar. 

Waarom deed je mee en ben je achteraf blij 
met je deelname? 
Marcel van Liere: “Als je gevraagd wordt, dan kan je dit 
natuurlijk niet weigeren. Met de presentatie voor de EKC 
bij de Strukton-lunch hebben we uiteengezet waarvoor we 
staan en waardoor onderscheiden we ons van de traditio-
nele installateur. Dit viel op. Van te voren had ik nooit beseft 
hoe professioneel de verkiezingen aangepakt worden. Ik 
ben zeker blij dat ik heb deelgenomen. Door de presen-
taties en vragenrondes moest ik terug naar de basis van 
ons bedrijf. Waarom doen we de dingen zoals we doen? 
En waarom zijn we daarin zo succesvol? Uiteraard is dit de 
dagelijkse praktijk voor mij in het commerciële vak. Daar-
naast hebben we veel publiciteit gekregen met als hoog-
tepunt het prachtige podium van het Isala Theater tijdens 
de finale, waarop ik vol enthousiasme en energie mijn 
presentatie heb gedaan. Mijn stelling is dan ook dat je op 
zoek moet naar werk waarin je jouw drive kwijt kunt. De 
mijne heb ik dan ook, volgens de jury en de terugkoppe-
ling van de aanwezigen, passievol kunnen overbrengen. 
Het was voor de jury een ontzettend lastige opgave om uit 
de zeer uiteenlopende bedrijven winnaars te kiezen. Maar 
één ding: verliezers waren er niet die avond!”

Wat is je plaats/rol in Capelle en verandert 
er iets door deze verkiezing?
“Als ‘verbinder en netwerker’ heeft deze verkiezing een 
belangrijke bijdrage geleverd om ons lokale netwerk te 
laten groeien en daarmee de kracht tot samenwerking en 
kennisdeling. In mijn rol als Sales Director geloof ik dat de 
markt niet op zoek moet gaan naar de partij met de laagste 
prijs, maar moet bouwen en verbinden. Dit kan door te 
gaan voor lange termijnrelaties en de beste oplossing voor 
de klant. Deze verkiezing heeft dit alleen maar versterkt.”

Ga je nog iets doen met je deelname 
richting andere ondernemers?
“Ik zal andere ondernemingen zeker aanbevelen om 
deel te nemen aan de verkiezing. Het is een ontzet-
tend leerzaam traject, dat alleen maar profijt oplevert! 
Uiteraard ook voor de dagelijkse business. Heel concreet 
hebben we in het Rivium te kampen met leegstand van 
vastgoed. Hoe mooi is het als we door onze kennis te 
delen onze bijdrage kunnen leveren aan de oplossing 
van dit vraagstuk. Daarnaast zijn we een ‘local hero’ 
geworden en zullen we Capelle promoten en met elkaar 
Capelle verder op de kaart zetten. Ik ben er trots op dat 
bij de entree in onze Capelse vestiging de oorkonde van 
de nominatie hangt.”

Wat wil je nog kwijt? 
“Graag wil ik de jury en het bestuur van het EKC 
bedanken voor de mogelijkheid die ons is geboden om 
deel te nemen aan de verkiezing. Zoals ik al eerder zei, 
heeft het alleen maar profijt opgeleverd: niet alleen 
ontzettend trotse medewerkers van Strukton, maar ook 
de gelegenheid ons onderscheidend vermogen zo te 
mogen presenteren!”
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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.

Van de voorzitter
De zomer voorbij
Na een lange, warme en welverdiende vakantie is het goed dat we met elkaar weer aan de slag gaan. Vol energie 
en met nieuwe plannen geeft de 2e helft van het jaar altijd weer dynamiek. Alhoewel de Nederlandse economie 
ook het 2e kwartaal nog in een recessie zat (krimp van circa 0,2%), de bouw nog steeds aanhoudend negatief 
gestemd is en de consumptieve bestedingen nog niet toenemen, doen de Europese aandelenbeurzen het goed. 
Blijkbaar zien beleggers een beginnend economisch herstel. Herstel op de arbeidsmarkt is echter nog niet waar-
neembaar, terwijl de mensen toch de belangrijkste factor zijn voor een daadwerkelijk herstel.

Ook studenten hebben door de huidige economische situatie een fors probleem. Veel opleidingen hebben in hun 
programma stageperiodes opgenomen waarin gedurende enkele weken werkervaring moet worden opgedaan bij 
bedrijven. Het vinden van deze stageplaatsen wordt voor grote groepen studenten een steeds groter probleem. 
Veel bedrijven willen of kunnen geen ruimte en tijd vinden om deze toekomstige arbeidskrachten de gelegenheid 
te geven zich in de praktijk te bekwamen. Het is zonde om deze kans te laten liggen. Geef studenten een stage-
mogelijkheid, bind ze bij gebleken geschiktheid direct aan het bedrijf en profiteer zo van deze unieke kans om jong, 
getalenteerd personeel te werven. De jeugd heeft toch de toekomst?

Gert Abma, voorzitter EKC

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

info@economischekringcapelleaandenijssel.nl
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl

econom
ische Kring Capelle



Dat een nominatie voor de Capelse 
Ondernemersprijs impact heeft, ervoer Hans 
de Koning in de weken voor en na de prijs-
uitreiking. De directeur van M. de Koning 
Autobedrijven kreeg tal van positieve reac-
ties van klanten, relaties en medewerkers.

Hans de Koning: “Dat maakte het feit dat we als 
tweede eindigden in deze verkiezing nog een 
beetje goed”, knipoogt hij. “Natuurlijk hoop je dat 
na een nominatie ‘finalewinst’ volgt, maar deson-
danks voelen we ons vereerd met het zilver en 
het bijbehorende juryrapport. Bovendien gunnen 
we Restaurant Perceel, de winnaar in de MKB-cate-
gorie, haar uitverkiezing zeer. Een mooi, jong bedrijf 
waar je in een voortreffelijke ambiance heerlijk kunt 
dineren. Dat zeg ik uit persoonlijke ervaring!”

Familieonderneming
M. de Koning Autobedrijven is een echte familieon-
derneming, ooit gesticht door Maarten de Koning, de 
vader van de beide directeuren Hans en Wim. “Het 
karakter van onze bedrijven is, ondanks de stevige 

groei in de loop der decennia, nooit wezenlijk veran-
derd”, weet Hans de Koning. “Onze klanten mogen 
altijd rekenen op een warm welkom en een op maat 
gesneden advies op het gebied van hun mobiliteit. 
Diezelfde warmte stralen we als directie en mede-
werkers ook onderling uit. We zijn samen bezig 
met één doel: de zaak en de klanttevredenheid van 
mensen die Audi en Volkswagen rijden. Daar zetten 
we ons met hart en ziel voor in. Die werkwijze is 
succesvol, zelfs in deze economisch lastige tijden. 
De medewerkers voelen zich zeer betrokken bij het 
bedrijf. Het feit dat velen van hen hier al lang werk-
zaam zijn, zegt natuurlijk ook wel iets.”

Betrokken bij de regio
M. de Koning Autobedrijven opende in 1982 haar 
vestiging in Capelle aan den IJssel. Aan de Wormer-
hoek in de wijk Oostgaarde werken zestig mensen. 
De onderneming houdt daarnaast domicilie in 
Krimpen aan den IJssel en Rotterdam-Ommoord. 
“We voelen ons zeer betrokken bij de regio waarin 
we actief zijn”, zegt Hans de Koning. “Dat geldt dus 
zeker ook voor Capelle aan den IJssel. Ons bedrijf is 

bijvoorbeeld lid van de Economische Kring Capelle 
en levert lokaal bijdragen op sportief en cultureel 
gebied. Daarnaast heb ik als secretaris zitting in 
‘De Vrienden van Rijckehove’. Wij vinden dat je 
ook maatschappelijk je verantwoordelijkheid moet 
nemen als je onderneemt. En dat zeggen we niet 
alleen, we proberen het ook invulling te geven.” 

Veelvuldig in de prijzen
Over het initiatief ‘Capelse Ondernemersprijs’ is 
Hans de Koning enthousiast. “Een goed opgezet 
event”, vindt hij. “Voor ons was het de eerste keer 
dat we er aan deelnamen. Het is altijd mooi dat de 
kwaliteit van je bedrijf herkend wordt, of dat nu 
lokaal of landelijk is.”
Wat dat laatste betreft is M. de Koning Autobe-
drijven al veelvuldig in de prijzen gevallen. Zo werd 
het bedrijf zeven keer tot ‘Excellent Volkswagen-
dealer’ uitgeroepen en won het met het merk Audi 
de prestigieuze ‘Monaco Incentive-prijs’. Kortom: 
mooie vormen van erkenning voor een modern 
bedrijf met een ‘ouderwetse’ instelling: ‘De klant 
is (de) Koning’.

Agenda EKC
aanmelden en informatie:  
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl

Bijeenkomsten 2013

1. Veilig in de Cloud - avantage 

maandag 2 december 2013 van 12 uur tot  
14 uur een lunchbijeenkomst bij avantage BV 
met als thema ‘Veilig in de Cloud’.  
Voor informatie en aanmelding zie de site.

Bijeenkomsten 2014

In 2014 wordt het aantal bijeenkomsten 
verhoogd. De vaste dag voor de lunch blijft 
de maandag. We hebben in het voorjaar een 
lunchbijeenkomst op 3 februari, 7 april en 
2 juni en in het najaar op 8 september en 
3 november.

Wat nieuw is, dat we een vaste locatie hebben: 
het ISaLa Theater

Capelse Ondernemersprijs 2013:
M. de Koning Autobedrijven

Trotse finalist 
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Ondernemen en zorg 
voor je kinderen
Het is een moeilijke tweesprong. Kinderen en werken. Hoeveel tijd wil je 
werken en hoeveel tijd wil je thuis doorbrengen met je kinderen? En als je 
werkt, aan wie laat je de zorg voor je kinderen dan over?

Het klassieke plaatje van moeder die thuis blijft voor de kinderen is al lang niet 
meer vanzelfsprekend. Mede door de promotie van de overheid in de vorm 
van kinderopvangtoeslag, is de arbeidsparticipatie van vrouwen toegenomen. 
Kinderdagverblijven groeiden en er ontstonden wachtlijsten. In 2005 gingen 
circa 375.000 kinderen naar de kinderopvang, dit was in 2010 opgelopen naar 
822.000 kinderen. Deze stijging heeft de overheidsuitgaven aan kinderopvangtoeslag verdrievoudigd. De situatie is 
nu veranderd. Kinderdagverblijven hebben het niet zo goed meer en er is vaak geen sprake meer van een wacht-
lijst, maar van sluiting van locaties. Dit heeft twee redenen. Enerzijds hebben families door de recessie gemiddeld 
minder bestedingsruimte (stijgende kosten en gelijk blijvende lonen) en zijn er meer werklozen; anderzijds komt dit 
door de hogere kosten van het kinderdagverblijf. 

Vanaf 2012 neemt de kinderopvangtoeslag af en neemt de eigen bijdrage toe. Is dit hetzelfde? Nee. De overheid 
geeft subsidie tot aan een maximaal uurtarief. Rekent het kinderopvangcentrum meer? Dan betaalt u het verschil 
zelf. Hierdoor zijn ouders nog meer geneigd de zorg voor de kinderen met elkaar te delen door bijvoorbeeld allebei 
een dag thuis te werken. Nu is dat een moderne en eerlijke verdeling tussen de vader en de moeder. Maar zeker 
ook opa en oma spelen een belangrijke rol in de zorg voor kleinkinderen. Helaas, vind ik, zijn het vaak de moeders 
die soms besluiten om te stoppen met werken. Als manlief een redelijk hoog fulltime salaris heeft, en er een klein 
parttime salaris van de vrouw binnenkomt, kan het zijn dat de verdiensten niet meer opwegen tegen de kosten. 
De arbeidsparticipatie van jonge ouders (voornamelijk vrouwen) is in het eerste kwartaal van 2013 afgenomen van 
71,5% naar 70,4% ten opzichte van 2012. Het gebruik van kinderopvangtoeslag is in het eerste kwartaal van 2013 
met 10% gedaald ten opzichte van het gemiddelde van 2012. 

Zelf ben ik van mening dat de overheid hier een misser maakt en het vertrouwen schaadt. Eerst motiveert de over-
heid om te gaan werken, maar wanneer de overheidsuitgaven te groot worden, omdat het zo’n succesvolle regeling 
is, wordt het weer afgebouwd. Zeker flauw voor de mensen die hun kinderen voor het eerst in 2009 naar de opvang 
brachten en hier hun inkomsten en uitgaven op baseerden.  Het blijft een moeilijk fenomeen. Je wilt de allerbeste 
zorg voor je kinderen terwijl je werkt. Het kinderdagverblijf draagt zeker ook bij aan een leuke en leerzame tijd. 
Daar wil je graag voor betalen, je wilt immers het beste voor je kind(eren). Maar de oplopende kosten zetten veel 
werkende ouders aan het denken en zij gaan zoeken naar alternatieven.
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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
Esther Buijs – 
Van Bemmel 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.

Op 7 juni zijn we met een 50-tal leden uit geweest 
naar het Louwman museum en vervolgens hebben 
we kunnen genieten van een Amerikaanse barbecue 
in Huis ter Duin.

Dagje uit met OK 
Krimpen aan den IJssel

Agenda OKK 
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.

De geplande data 12 september 
en 14 november 2013 zijn onder 
voorbehoud, uiteraard ontvangen 
onze leden ruim van tevoren een 
uitnodiging en de daarbij behorende 
details.

Joanne Breedveld

museum Louwman en Huis ter Duin

Ondernem
erskring Krim

pen



De algemene Ledenvergadering...

De ontwikkelingen in de Zorg zijn zorgelijk. 
Beetje flauw misschien om het zo uit te druk-
ken maar het is een waarheid als een koe. 
Aan de kant van de ‘aanbieders’ van zorg is 
het ronduit een doolhof, zo niet een chaos 
om nog uit het toenemend aantal regels en 
normeringen te komen, en aan de kant van 
de ‘ontvangers’ is het wellicht nog ondoor-
zichtiger. 

In het bestek van dit A-4’tje komen we daar niet 
uit en ook een heel boek zal geen verheldering 
brengen. Maar wat er nu allemaal ‘gewanpresteerd’ 
wordt, grenst aan het ongelofelijke. Op het gevaar 
af een kruisridder te worden wil ik er hier toch een 
paar opmerkingen over maken.
Om te beginnen, marktwerking in de Zorg is een 
utopie, werkt niet. Ik ben heilig overtuigd van de 
geldigheid van deze stelling. Het idee is dat de 
overall-kosten van de Gezondheidszorg zouden 
gaan dalen wanneer het fenomeen concurrentie 
of markt zijn intrede zou doen. Dat hebben we 
geweten! Neem als voorbeeld de vercommerciali-
sering van de thuiszorg. Thuiszorgorganisaties, vaak 
geleid door goedwillende verzorgenden (die tegen 
wil en dank boven kwamen drijven, ongeveer zoals 
ooit hoofden van scholen) werden van het ene op 

het andere ogenblik geconfronteerd met de ‘markt’. 
Hetgeen erop neerkwam dat ze tegen ‘conculega’s’ 
moesten gaan opbieden bij gemeenten. Op hun 
beurt werden gemeenten, ook al geen voorbeelden 
van zakelijkheid, voor de keuze gesteld met welke 
thuiszorgorganisatie(s) ze in zee zouden gaan. 
Waarop te selecteren, anders dan op prijs?
We weten hoe het afgelopen is, onderbiedingen 
met ontslagen en versobering van zorg als gevolg. 
Recent is zelfs een failliete thuiszorginstelling over-
genomen door een commercieel beveiligings- en 
schoonmaakbedrijf. Gaan we die kant op? En de 
patiënt is de dupe. Vervolgens noem ik hier zieken-
huizen, die in de megalomanie van niet-medisch 
gerichte bestuurders en managers ten gronde zijn 
gericht, inclusief de daaraan voorafgaande 
(bijna-)faillissementen en onfatsoenlijke vertrekre-
gelingen. Het adagium was niet: betere en goed-
kopere zorg, maar veelal: groot, groter, grootst. En 
de patiënt is de dupe.

Leren we (macro) van dit soort wrange 
en pijnlijke ervaringen?
Ik waag het te betwijfelen. Er staat op dit moment 
een ongekende mega-operatie voor de deur in 
deze geplaagde sector. Allerlei zorgtaken die nu 
gefinancierd worden uit de AWBZ gaan binnen-

kort overgeheveld worden naar de Wmo, zeg maar 
een verschuiving van het Rijk naar de gemeenten: 
de financiering van bepaalde zorg als het ware 
dichter bij de burger brengen. Met als uitgangs-
punt natuurlijk, dat het uiteindelijk voor veel 
minder euro’s moet. Ook hier zorginstellingen die 
worstelen met zo’n majeure transitie, ze moeten 
zich gaan ‘verkopen’ aan gemeenten die vervol-
gens als ‘koper’ nauwelijks kunnen inschatten wat 
er op hen afkomt, en er is ook nog haast bij. En de 
patiënt/cliënt? U kunt het wel raden.
Het probleem is dat er in de Zorgsector steeds 
minder mag en steeds meer moet (regels, regels en 
nog meer regels), de kosten niet meer in de hand 
zijn, de arbeidsverdeling tussen partijen ondoor-
zichtig is door vergaande vermenging van func-
ties en -om daar allemaal mee om te gaan- wordt 
gegrepen naar het vermeende heil van marktwer-
king. Terwijl een markt intrinsiek weinig opheeft 
met opgelegde regels, belangenverstrengeling 
en bureaucratie. Bovendien gaat het hier om het 
aanpakken van immense structurele problemen die 
een gedegen lange-termijn-aanpak vergen, terwijl 
marktdenken vaak niet veel verder komt dan winst-
maximalisatie op korte termijn.
Kansen voor ondernemers? Altijd, maar of dat uitein-
delijk ten goede komt aan ons allemaal als zorgcon-
sumenten, lijkt mij zeer twijfelachtig.

HJMJ
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Op 20 juni werd de Algemene Ledenvergadering 
2013 gehouden, met aansluitend de inmiddels 
traditie geworden Haringparty. Partycentrum 
Stormpolder en Hoeks Vishandel wisten beide 
weer prima te verzorgen.

Voorzitter Peter Breedveld opende de vergadering en 
liet in hoog tempo de verschillende agendapunten 

aan de orde komen. Het financiële verslag over het 
jaar 2012 werd toegelicht door penningmeester 
Michel Bourguignon, terwijl de kascommissie (bij 
monde van Huub Gardien) meldde geen onregel-
matigheden te hebben geconstateerd, waarna aan 
het bestuur decharge werd verleend. Tenslotte werd 
Esther Buijs van Buijs Advocaten benoemd tot nieuw 
(algemeen) bestuurslid. Uiteraard is er inhoudelijk 

meer aan de orde gekomen dan hier in dit verslag 
vermeld. De notulen zullen u op een later tijdstip 
worden toegestuurd.

Alhoewel de jaarvergadering goed werd bezocht, 
was het op de aansluitende haringparty duidelijk 
drukker. Zoals u op de foto’s kunt zien, liet men zich 
de nieuwe haring (en/of saté) goed smaken!

...én de traditionele Haringparty

Ondernemen in de zorg, zorgelijk?
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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

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

www.visser.nl
info@visser.nl

Wij zijn gespecialiseerd 
in het leveren van:
Kantoormachines

Kantoormeubilair

Computer supplies

Presentatiemiddelen

Papier en papierwaren

Schrijfwaren

Facilitaire producten

Kantoorartikelen
binnen 24 uur leverbaar!

Kantoormeubilair
binnen 10 werkdagen 

leverbaar!
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Omdat het ONC in kansen denkt en zich 
niet in treurigheid afvraagt of er nog iets 
gebeurt, organiseren we onder het motto 
‘Gezond Ondernemen’ zelf een beursvloer. 
De beurs heeft tot doel de leden in staat 
te stellen zich op een eenvoudige wijze te 
presenteren aan de bezoekers. Door ervoor 
te zorgen dat iedereen eenzelfde ruimte ter 
beschikking heeft, kunnen grote en kleine 
bedrijven gebroederlijk naast elkaar staan. 
De bezoeker bepaalt uiteindelijk zelf wel 
met wie hij wel of niet in zee gaat. 

Alle branches vertegenwoordigd
ONC Business Theater is er voor en door onder-
nemers en biedt een scala aan bedrijven die op 
verschillende terreinen actief zijn. De producten 
en diensten variëren van reizen tot bouw- en 
schilder werkzaamheden en van mode tot auto-
motive. Juist de veelheid van aanbieders maakt 
het interessant met volop kansen voor de deel-
nemers. Naar verwachting zullen zo’n veertig 
bedrijven deelnemen aan het ONC Business 
Theater.

Gun elkaar het plezier 
Zaken doen is steeds meer het bieden van een 
totaalconcept, een beleving. Dat vindt u ook 
terug in de programmering van het ONC Business 
Theater. Om in de stemming te komen staat www.
DeNieuwedominee.nl op de kansel. Hij neemt ons 
mee over de grenzen van het ondernemen en laat 
zien hoe belangrijk liefde en geluk zijn voor een 
positief en gezond ondernemerschap. Aansluitend 
maken we kennis met een topmanager uit de 
gezondheidszorg, die ons leert om met een heel 
andere blik naar ondernemen te kijken waarbij het 
altijd gaat om mensen en gezondheid. 
Daarna is de vloer aan u, deelnemers en bezoe-
kers. In een ontspannen sfeer kunt u kennismaken 
met de verschillende producten en diensten van 
collega-ondernemers. 
Beleef uw business en maak een ander blij. Gun 
elkaar het plezier van het zaken doen. 

Waar en wanneer  
Het ONC Business Theater wordt gehouden op 
11 november in het Isala Theater op het Stadsplein 
in Capelle aan den IJssel. Aan iedere deelnemer 

wordt een eigen plek toegewezen. Onder leiding 
van een spreekstalmeester zal ieder kwartier de 
gong luiden, waarna de bezoekers een volgende 
deelnemer bezoeken. Op die manier maakt u 
kennis met heel veel ondernemers en creëert u 
kansen op omzet!

Voor wie 
Alle leden van het ONC kunnen GRATIS deelnemen 
aan het ONC Business Theater. Zowel als deel-
nemer als bezoeker. Aanmeldformulieren staan 
op de website www.onc-capelle.nl.

WD Trading BV op bedrijventerrein De Storm-
polder in Krimpen aan den IJssel is hét bedrijf 
dat metaalafval en ander afval recyclet in 
de regio Rotterdam en de Krimpener- en 
Lopikerwaard. Willem Dubbeldam: “Ik ben 
in 1996 met dit bedrijf begonnen en in 2002 

is mijn zoon Bert in de zaak gekomen.” Bert: 
“Als mijn vader met pensioen gaat, neem ik 
WD Trading van hem over.” Beiden vinden het 
belangrijk om met sponsoring bij te dragen 
aan maatschappelijke zaken, zoals de Wieler-
ronde van Krimpen en de Krimpense Belbus. 

Officiële vergunning
Willem: “We hebben een zeer grote, gevarieerde 
en trouwe klantenkring: aannemers, loodgieters, 
constructiebedrijven, maar ook particulieren. Zij 
brengen hun afval bij ons en krijgen er geld voor 
terug: vaste tarieven per afvalsoort en per kilo 
gewicht. Dit afval sorteren en verwerken wij voor 
groothandels. Het gaat hierbij niet alleen om ijzer 
en andere metaalsoorten, want als enige in de 
regio hebben we ook een officiële vergunning van 
Provincie Zuid-Holland om wit- en bruingoed en ict 
te demonteren. Verder doen we aan bedrijfsoprui-
mingen voor bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit 
en het Zadkine College. 

Blij verrast
Bert: “Onze klanten zijn vaak blij verrast met de 
opbrengst van hun afval. Vraag eens aan ons hoeveel 
uw afval waard is, via telefoon: (0180) 55 06 85 
of per e-mail: info@wdtrading.nl. En merk dat uw 
afval meer oplevert dan u denkt!” 

WD Trading BV
Van der Giessenweg 8
2921 LP Krimpen aan den IJssel
Tel: (0180) 55 06 85
e-mail: info@wdtrading.nl
www.wdtrading.nl 

11 NOVeMBer ISAlA THeATer

Gezond ondernemen
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WD Trading
afval levert meer op  
dan u denkt!

PrOGramma
16.00 uur inloop en registratie 
16.30 uur  officieel welkom door burgemeester 

Frank Koen (onder voorbehoud)
16.35 uur keynote speaker
16.50 uur De nieuwe Dominee op de ‘kansel’
17.00 uur  opening beursvloer ONC Business 

Theater door wethouder Eric Faassen 
19.00 uur netwerkborrel en modeshow 
20.00 uur afronding en vertrek

B U S I N E S S
T h e a t e r

W
D Trading

Advertorial



Rijnmondveilig.nl en Burgernet: het zijn 
twee verschillende informatiesystemen van 
de overheid die elkaar naadloos aanvullen. 
De diensten hebben met elkaar gemeen dat 
zij zijn gericht op uw veiligheid. Zo infor-
meert en alarmeert Rijnmondveilig.nl u over 
kleine en grote incidenten via een breed aan-
bod van bestaande en nieuwe media, zoals 
sms, e-mail en social media. En bij Burgernet 
wordt via uw mobiele telefoon en Twitter uw 
hulp gevraagd bij het opsporen van verdach-
ten en vermiste personen in buurt, wijk, stad 
of dorp. Niet alleen in uw thuisomgeving is 
veiligheid belangrijk, natuurlijk ook op uw 
werk. Daarom is het belangrijk dat u zich 
ervoor aanmeldt.

Rijnmondveilig.nl informeert en 
alarmeert
Tijdens incidenten is het vaak lastig om in de wirwar 
van alle media (televisie, internet, social media) 
betrouwbare informatie te vinden. Rijnmondveilig.
nl biedt alle informatie van onder andere de brand-
weer, ambulancedienst, 112-meldkamer (onder-
deel van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) 
en politie aan op één plek. Op Rijnmondveilig.nl 
vindt u actuele informatie en updates over inci-
denten, zoals een stroomstoring of groot verkeers-
ongeval. Naast incidenten staat op de website 
informatie over veiligheid in de regio Rotterdam-
Rijnmond. Bijvoorbeeld in de vorm van preven-
tietips en informatie over andere alarmering- en 
informatiediensten van de nationale overheid, zoals 
Burgernet, Amber Alert en NL Alert. 
Bij grote incidenten of rampen, waarbij er direct 
gevaar is voor de omgeving, alarmeert Rijnmond-
veilig.nl iedereen die zich heeft aangemeld. Hier 
kan het gaan over een wolk met giftige stoffen, een 

dreigende overstroming of een besmetting van het 
drinkwater. In de alarmberichten leest u de instruc-
ties van de hulpdiensten, bijvoorbeeld ‘sluit deuren 
en ramen’ of ‘drink geen water uit de kraan’. 
Aanmelden voor de alarmering via Rijnmondveilig.
nl kan op verschillende manieren. Kies de media 
die het beste bij u passen: sms, e-mail, sociale 
media, RSS feed, een beeldkrant of een pop up 
op je pc en meld u aan! Op www.rijnmondveilig.nl 
kunt u meer informatie vinden over het systeem en 
de opties voor het aanmelden. 

Burgernet spoort personen en 
voertuigen op
De gemeente Krimpen aan den IJssel en de politie 
werken continu samen aan veiligheid. Ook u kunt 
hier een steentje aan bijdragen door mee te 
doen met Burgernet. Met Burgernet hebben de 
politie en gemeente samen met u een netwerk 
om verdachten, voertuigen of vermiste personen 
gericht en snel op te sporen. Burgernet wordt 
ingezet bij dringende zaken, waarbij een duide-
lijk signalement beschikbaar is. Bijvoorbeeld in het 
geval van diefstal of inbraak, doorrijden na een 
aanrijding, tasjesroof of geweld. 
Bij een Burgernetactie wordt u met een spraak- 
en/of sms-bericht op uw telefoon geïnformeerd, 
u belt met 0800 - 00 11 als u daar iets van weet 
en vervolgens kan de politie actie ondernemen. 
Aanmelden voor Burgernet kunt u doen via www.
burgernet.nl. Vervolgens kunt u na uw aanmel-
ding, online inloggen en uw persoonlijke gegevens 
aanpassen. Zo kunt u aangeven dat u op bepaalde 
tijden niet beschikbaar bent. Meld u zich ook aan 
voor Burgernet? Iedereen die woont, werkt of 
recreëert in Krimpen kan vanuit huis, op straat of 
vanaf de werkplek de ogen en oren van de politie 
zijn. Zo werken we samen aan veiligheid.
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Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180 

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

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
14 0180 
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl

Werk mee aan (uw) veiligheid 

Van de gem
eente Krim

pen



Op zaterdag 26 oktober 2013 vindt het jaarlijks terug-
kerende evenement ‘Nacht van de nacht’ plaats. 
Tijdens deze nacht wordt aandacht gevraagd voor 
het belang van een donkere nacht. De ‘Nacht van 
de nacht’ is een initiatief van de Milieufederaties en 
Stichting Natuur en Milieu. Het is een succesvol eve-
nement dat dit jaar voor de achtste keer wordt geor-
ganiseerd. Gemeente Krimpen aan den IJssel doet al 
een aantal jaar mee door zoveel mogelijk verlichting 
uit te schakelen. Doet uw bedrijf ook mee?

Doe als laatste het licht uit!
In veel kantoren en winkels schijnt ‘s nachts nog licht 
terwijl er niemand aanwezig is. Het onnodig aanlaten van 
de verlichting veroorzaakt niet alleen veel lichtvervuiling, 
maar kost ook nog eens veel geld. Op basis van een schat-
ting van ECN, het nationale instituut voor energie-inno-
vatie, blijkt dat in kantoren en winkels 536 miljoen kWh 

elektriciteit kan worden bespaard door het uitschakelen 
van onnodige verlichting buiten bedrijfstijd. De aanpak 
van onnodige verlichting in kantoren en winkels levert 
dus een energiebesparing op ter grootte van het verbruik 
van 150.000 huishoudens! Doe dus gewoon het licht uit 
als u als laatste het kantoor verlaat. Wij vragen u hier 
specifiek op te letten op zaterdag 26 oktober 2013. Nog 
mooier zou het zijn als u er toe overgaat om uw verlich-
ting structureel in de nacht uit te schakelen als dat moge-
lijk is in uw situatie. 

Uw klanten slapen ’s nachts
Een andere belangrijke bron van lichtvervuiling is de recla-
meverlichting. Grote lichtgevende borden aan de gevel en 
reclamezuilen langs snelwegen veroorzaken veel ongemak 
voor mens en dier. Zet uw reclameverlichting dan ook uit op 
momenten dat uw reclame toch niet wordt gezien, bijvoor-
beeld middernacht. Ook uw klanten slapen ‘s nachts.

In mei 2013 zijn proefsleuven gegraven in 
het EMK-terrein. Het onderzoek is inmiddels 
afgerond. De sleuven zijn aangevuld en de 
machines en andere apparatuur zijn van de 
locatie verwijderd. 

Het onderzoek heeft volgens de DCMR nieuwe 
waardevolle informatie opgeleverd die meer inzicht 
geeft of de uitkomende grond reinigbaar is en wat 
daarvan de kosten zijn. Ook heeft het onderzoek 
informatie opgeleverd over de (veiligheids)maatre-
gelen die bij een eventuele (gedeeltelijke) sanering 
in acht moeten worden genomen.
Tijdens de werkzaamheden in mei stond de veilig-
heid van de werknemers en de omwonenden 

centraal. Daarom was een omgevingsplan opge-
steld. De DCMR heeft continu de luchtkwali-
teit gemeten en veiligheidsdeskundigen hebben 
geurwaarnemingen gedaan. Inmiddels zijn twee 
rapportages afgerond die betrekking hebben op de 
metingen die zijn uitgevoerd.

Geen schadelijke gevolgen voor 
gezondheid van direct omwonenden
In het rapport ‘Omgevingsluchtmetingen sleuven-
onderzoek EMK-terrein’ komt naar voren dat op het 
werkterrein zelf overschrijdingen van toegestane 
waarden zijn gemeten. Deze overschrijdingen zijn 
niet langdurig van aard geweest. Bij omwonenden 
is alleen geuroverlast gemeten.

De GGD heeft alle meetwaarden geïnterpreteerd 
en komt in haar reactie tot de volgende conclusie: 
“De werkzaamheden hebben invloed gehad op de 
luchtkwaliteit in de omgeving en op het werkterrein. 
Metingen bevestigen de geuroverlast die in de omge-
ving is ervaren. Nadelige gezondheidseffecten zijn op 
basis van deze meetresultaten niet te verwachten.”

Vervolg
De uitkomsten van het sleuvenonderzoek wordt 
verwerkt in een aantal rapportages over de moge-
lijkheden om het EMK-terrein (deels) te saneren. 
Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de 
mogelijkheden zijn. Zodra dit bekend is, vermelden 
we dit op: www.krimpenaandenijssel.nl/EMK.

Op de bijeenkomst ‘zzp’ers in beweging’, 18 
juni op de Golfbaan Crimpenerhout kwamen 
veel zelfstandig professionals uit allerlei 
branches. Er werd volop gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om een golfclinic te volgen 
of een baan te lopen. 

Elkaar leren kennen
Dit was al weer het derde netwerkevent voor Krim-
pense zzp’ers. Uit de eerdere bijeenkomsten bleek 
dat er vooral veel behoefte is om elkaar te leren 
kennen, kennis uit te wisselen en om daar waar 
mogelijk met elkaar samen te werken. Daar was 
dan ook volop gelegenheid voor. Ook vertelde Els 
Veltkamp van ZZPro Hillegersberg-Schiebroek een 
enthousiast verhaal over wat het je allemaal kan 
opleveren als je zorgt dat je elkaar kunt vinden als 
zzp’ers én hoe je dat vorm zou kunnen geven.

Vervolg
Via een enquête van de Taskforce werd aan de 
aanwezige zzp’ers gevraagd of ze zich zouden 
willen verenigen, bijvoorbeeld door het oprichten 
van een Stichting. Daaruit bleek dat daar veel 
animo voor is. De Taskforce gaat dit samen met de 

Kamer van Koophandel en de gemeente Krimpen 
aan den IJssel verder vormgeven.
Ook maakten diverse zzp’ers gebruik van de moge-
lijkheid een pitch te geven. Een makkelijke manier 
om bekendheid te geven aan wat je als zzp’er 
onderneemt. Daarnaast was er de gelegenheid een 
profielfoto te laten maken door een professionele 
fotograaf. Wethouder Bart Prins sprak de aanwe-
zigen enthousiast toe en benadrukte het belang 
van zzp’ers voor de gemeente.
De avond eindigde buiten op het terras in luid 
geroezemoes van netwerkende kleine en groter 
ondernemers. 

Contact opnemen met de Taskforce
Heeft u interesse om mee te helpen het zzp-
netwerk verder te ontwikkelen of andere vragen? 
Mail dan naar zzpkrimpeninbeeld@kpnmail.nl. 

Doe mee aan ‘Nacht van de nacht’

DCmr: Waardevolle resultaten sleuvenonderzoek

Krimpense zzp’ers in beweging 
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Business op 
het Water
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Kom ook op dinsdag 15 okto-
ber 2013 van 16.00 uur tot 
21.00 uur naar het schip de 
Marlina naast de Algerabrug 
bij Rijkswaterstaatgebouw in 
Capelle aan den IJssel.

Business op het Water biedt u op 
een laagdrempelige manier de 
mogelijkheid kennis te maken 
met andere ondernemers en 
de gemeente. Ook ZZP’ers zijn 
welkom. 

Zie voor meer informatie: 
www.businessophetwater.net.



Een eigen onderneming starten: voor velen 
gaat daarmee een droom in vervulling. 
Wanneer je je hebt ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel, je administratie 
voor elkaar hebt en je eerste klant binnen 
is, gaat het los. Ondernemen leer je gaan-
deweg. Je loopt tegen allerlei zaken aan die 
nieuw voor je zijn. 

Uit onderzoek in Nederland blijkt dat na vijf jaar 
ondernemen 52% van de gestarte ondernemers 
zijn of haar bedrijf weer heeft beëindigd. Vaak 
komt dit doordat bij de start een ondernemingsplan 
ontbreekt en daardoor geen missie, visie en stra-
tegie is bepaald. Een tweede belangrijke oorzaak 
van vroegtijdige bedrijfsstaking is dat ondernemers 
met een jong bedrijf kennis en ervaring missen. 
Wanneer die wel aanwezig was geweest, had dat 
zeker tot een andere aanpak van hindernissen 
geleid. Gelukkig kun je kennis in huis halen. De 
Kamer van Koophandel wijst ondernemers met een 
jong bedrijf op de mogelijkheid om een ervaren 
ondernemer als coach te betrekken bij je onder-
neming. 

Mentorprojecten
In het werkgebied van de Kamer van Koophandel 
draaien meer dan tien mentorprojecten waar jonge 
ondernemers zich bij aan kunnen melden. Naast 
het benutten van een coach is het aansluiten bij 
de juiste netwerken van essentieel belang voor 
succesvol ondernemen. Hoe je optimaal van een 
netwerk gebruik maakt, leer je bij ondernemers-

verenigingen die speciaal zijn opgericht voor 
ondernemers met een jong bedrijf. In een veilige 
omgeving kun je jouw vragen stellen en elkaar 
helpen. Vaak ontstaan er dan ook samenwerkings-
verbanden en daarmee de groei van je bedrijf. Uit 
een Rotterdams onderzoek blijkt dat ruim 85% van 
de ondernemers die zijn gecoacht door een ervaren 
ondernemer én die zich aan hebben aangesloten bij 
een ondernemersvereniging na vijf jaar nog steeds 
aan het ondernemen is. 

Starten met een coach 
verhoogt je overlevingskansen
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Hans Klein Swormink
Senior Bedrijfsadviseur
Kamer van Koophandel  

Rotterdam
 hklein@rotterdam.kvk.nl 

 Mobiel: 06-46748072.
Drie tips
  Schrijf voordat je start een 

ondernemingsplan; 

  Doe een beroep op een ervaren 
ondernemer als coach  
www.mentorcapelle.nl;

  Sluit je aan bij een ondernemers
vereniging die bij je past: 
www.cjbnederland.nl of  
www.jongmkbrotterdam.nl.

Kam
er van Koophandel

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



Onder payrolling wordt vrij algemeen de con-
structie verstaan waarbij de payroll-onder-
neming vooraf door de inlener geworven en 
geselecteerde werknemers formeel in dienst 
neemt, om hen vervolgens op basis van een 
overeenkomst exclusief -en niet zelden lang-
durig- bij de inlener te detacheren. Anders 
dan de uitzendovereenkomst is payrolling 
niet in de wet geregeld. Het doel van pay-
rolling is om werkgevers te ontlasten van de 
aan het werkgeverschap verbonden (admi-
nistratieve) verplichtingen, alsmede om een 
flexibele schil aan werknemers te creëren.

Het is niet ongebruikelijk dat een werknemer 
volstrekt niet op de hoogte is van het feit dat hij 
formeel een arbeidsovereenkomst met een payroll-
onderneming onderhoudt. De payrollonder neming 
staat weliswaar in de arbeidsovereenkomst en 
op de loonstroken vermeld, maar speelt op geen 
enkele wijze een inhoudelijke rol in de materiële 
arbeidsrelatie tussen de werknemer en de inlener.
De afwijkende rechtspositie van een payrollwerk-
nemer komt echter aan het licht op het moment 

dat de inlener dient te reorganiseren. De inlener 
kan de overeenkomst met de payrollonder neming 
eenvoudig opzeggen, op basis waarvan de arbeids-
plaatsen van de payrollwerknemers komen te 
vervallen. De payrollonderneming kan de payrol-
lwerknemers vervolgens middels een ontslag-
procedure bij het UWV relatief eenvoudig ontslaan 
aan de hand van de bijzondere ontslagregels bij 
payrolling. Indien de payrollonderneming kan 
aantonen dat de overeenkomst met de inlener is 
opge-zegd en de payrollwerknemers niet elders 
kunnen worden herplaatst, zal het UWV meestal 
toestemming verlenen om de arbeidsovereen-
komsten te mogen opzeggen.

Ontwikkelingen
Het kabinet en de sociale partners zijn recent in 
het sociaal akkoord overeengekomen dat oneigen-
lijk gebruik van payrolling dient te worden tegen-
gegaan. In dat kader hebben zij het voornemen de 
bijzondere ontslagregels bij payrolling te schrappen 
en meer belang te hechten aan transparantie voor 
de werknemer over de aard van zijn arbeidsrelatie. 
In de rechtspraak lijkt er reeds een voorschot op de 

afspraken in het sociaal akkoord te zijn genomen. Zo 
heeft de kantonrechter in Overijssel op 4 april 2013 
een payrollonderneming niet-ontvankelijk verklaard 
in haar verzoek om de arbeidsovereenkomst met 
een payrollmedewerker te ontbinden. De kanton-
rechter was van oordeel dat de payroll onderneming 
niet als werkgever van de werknemer had te gelden, 
nu het de werknemer onvoldoende duidelijk was 
gemaakt dat er sprake was van payrolling, met 
name omdat payrolling enkel leek te worden gehan-
teerd om de ontslagbescherming van de werknemer 
te ontlopen. Nu de arbeid voor de inlener werd 
verricht, de inlener (materieel) het loon betaalde 
en de inlener gezag uitoefende in de arbeidsrelatie, 
kon de payrollonderneming redelijkerwijs niet als 
werkgever worden aangemerkt.

De strekking van bovenstaande uitspraak is op 
13 mei 2013 door de kantonrechter in Overijssel 
herhaald. In deze uitspraak oordeelde de kanton-
rechter dat de payroll-onderneming weliswaar op 
papier als formeel werkgever had te gelden, maar 
dat uit de feiten en omstandigheden niet bleek 
dat er ook daadwerkelijk aan de elementen van 
een arbeidsovereenkomst werd voldaan. Aange-
zien het onduidelijk was wie nu als werkgever van 
de payrollwerknemer had te gelden, werden zowel 
de payrollonderneming als de inlener hoofdelijk 
veroordeeld om het loon te voldoen.

Conclusie
Payrolling is volop in beweging, waarbij transpa-
rantie en ontslagbescherming als sleutelwoorden 
hebben te gelden. Er lijkt in deze tijden van econo-
mische crisis steeds meer belang te worden 
gehecht aan een passende bescherming van de 
werknemer als de sociaal zwakste contractpartij.

Indien u meer informatie over dit onderwerp of 
over andere juridische kwesties wenst, kunt u 
contact opnemen met Pellicaan Advocaten.

Juridisch accent

Payrolling in 
beweging 
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mr. Jasper van der Voet
Advocaat arbeidsrecht

Pellicaan Advocaten



Van de Commissaris Evenementen

Het is alweer een kleine twee jaar geleden dat ik met veel enthousiasme officieel van start ben gegaan als Commis-
saris Evenementen binnen het bestuur van het ONC. In samenwerking met de evenementencommissie ben ik binnen 
deze bestuursfunctie verantwoordelijk voor het organiseren van de netwerkbijeenkomsten en evenementen. Ik moet 
zeggen een prachtige bestuursfunctie binnen één van de mooiste Businessclubs van de regio, waar ik tot op de dag 
van vandaag nog geen moment spijt van heb gehad. Het het team van de evenementencommissie waar ik bijzonder 
prettig mee samenwerk zijn: Caroline van Gastel van Studio van Gastel, Bianca de Breij van RiSCON en Frieda van 
den Elshout van Van den Elshout Interim Management. Een leuk team dat zich altijd op professionele wijze en met 
veel enthousiasme inzet om de bijeenkomsten en evenementen tot een succes te maken.

Ook wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om een nieuw ONC-evenement in de schijnwerpers te zetten. 
Het ONC Business Theater. Deze netwerkbeurs vindt plaats op 11 november a.s. in het Isala Theater en zal dit jaar 
in het teken staan van ‘gezond ondernemen’. Deze netwerkbeurs heeft tot doel de ONC-leden in de gelegenheid te 
stellen zich op een eenvoudige wijze te presenteren aan de bezoekers. Uiteraard wordt er tijdens deze netwerkeve-
nement een officieel en informatief programma aangeboden waarbij dieper wordt ingegaan op het thema ‘gezond 
ondernemen’. Tijdens het plenaire gedeelte zullen een aantal Capelse prominenten hun visie geven en worden wij 
verrast door een bijzondere gast en een keynote speaker uit de medische wereld die beiden bereid zijn hun kijk op 
dit thema te geven. Meer informatie over dit event kunt u lezen op onze website en in deze uitgave.

Volgend jaar gaan wij onze leden wederom verrassen met een aantal bijzondere activiteiten, maar die houden we 
nog even geheim. 

Carola Kalishoek | First Support, Commissaris Evenementen

Capelse ondernemers Norbert en Sophie Stellaard 
maken sinds afgelopen maart het luchtruim zicht-
baar met hun Remotely Piloted Aircraft System, 
afgekort RPAS. In deze vliegende robot is een 
camera bevestigd die zowel foto’s als video’s kan 
maken. Met deze camera maken ze beeldmate-
riaal voor uiteenlopende bedrijven.

Uniek perspectief
Een reguliere helikopter mag zakken tot een hoogte van 
300 meter. Met de RPAS kan ‘Blik van Boven’ shots maken 
van 1 cm tot 120 meter hoogte. En dat belooft beelden 
vanuit een uniek perspectief: denk aan een fly-over bij een 
golfbaan, een rondje om een hoogbouwproject of over een 
natuurgebied. Met de RPAS kan ‘Blik van Boven’ films, foto’s 
en zelfs 360° opnames maken. Bovendien zijn de kosten 
van het huren van een helikopter vaak een te grote inves-
tering. Norbert licht de mogelijkheden toe: “Wanneer een 
bedrijf ons inhuurt verzorgen we alles. Van ontheffingen tot 
aan een ervaren regisseur of fotograaf als dat gewenst is. Zo 
werken wij o.a. samen met ‘Ferrymen Fotografie’ en LDTV 
(Regie). We maken de shots, bewerken deze en leveren 
het eindresultaat aan bij de klant. Bovendien willen we 

onze dienst toegankelijk houden. Daarom zijn onze prijzen 
op zijn minst concurrerend te noemen.” 

Verschillende doeleinden
‘Blik van Boven’ beschikt over een warmtesensor 
waarmee ze thermische beelden kunnen maken. Deze 
optie biedt uitkomst voor doeleinden waar anders niet 
een rendabele oplossing voor zou zijn. Veel panden zijn 
niet goed geïsoleerd. De thermische camera brengt 
binnen enkele minuten exact in beeld waar de warmte 
weglekt. Schrijven over beelden zegt nooit genoeg. Het 
hele verhaal van ‘Blik van Boven’ ziet u op de website  
www.blikvanboven.nl.

Capelle Business Plaza heeft veel interessante 
vernieuwingen. Zo is de deelname voor onderne-
mers vanaf nu GRATIS. 

Elke ondernemer kan zijn eigen bedrijfsprofiel aanvullen 
(alle ondernemers staan al op CBP). Er is een eigen 
omgeving voor de ZZP-ers gebouwd en deelnemende 
bedrijven kunnen zelf evenementen, opdrachten of work-

shops plaatsen, opdat deze onder de aandacht komen 
van collega-ondernemers. Tweewekelijks ontvangen alle 
Capelse ondernemers een digitale nieuwsbrief waarin 
naast het lokale economische nieuws ook alle evene-
menten, workshops en opdrachten worden getoond.
Naast de digitale weg organiseert Capelle Business 
Plaza (soms in samenwerking met partners) een viertal 
bijeenkomst per jaar. Capelle Business Plaza is hiermee 
hét platform voor Capelse ondernemers om op een 
snelle wijze de lokale economie te volgen.

Ondernemersplatform Capelle Business Plaza 

Geheel vernieuwd!
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Blik van Boven

Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers 
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

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht 
op www.ondernemersnetwerkcapelle.nl

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

Ondernem
ers Netw

erk Capelle



Op woensdag 23 oktober 2013 houdt 
Stichting THEMATER in het Isala Theater in 
Capelle aan den IJssel op haar tiende verjaar-
dag de 31ste thema-avond. Het onderwerp 
is ditmaal: ‘Capelle IN de IJssel? over de rela-
tie tussen Capelle en het water’. De avond 
begint om 20.00 uur en is gratis toeganke-
lijk voor alle belangstellenden in Capelle aan 
den IJssel en omstreken.

Water is letterlijk van levensbelang. Zonder water 
houdt ons bestaan al snel op. Water bedekt 71 
procent van het aardoppervlak. Maar water kan 
het leven ook bedreigen. Te veel water –overstro-
mingen of slecht water door biologische of chemi-
sche vervuiling- kan ons fataal worden. De Schie-
landse Hoge Zeedijk, die een groot en dichtbevolkt 
deel van Zuid-Holland tegen het water beschermt, 

loopt voor een groot deel door Capelle. Augustus 
1574 werd in Capelle aan den IJssel deze dijk, in 
opdracht van de Prins van Oranje, doorgestoken, 
om het achterliggende land tot aan Leiden onder 
water te zetten. Het vormde de basis voor het 
Leidens Ontzet in oktober van dat jaar. 

In deze aflevering van THEMATER besteden we ruim 
aandacht aan de hernieuwde strijd van Nederland 
tegen het water. Dat doen we met:
- Mystery speaker;
-  Tracy Metz journalist, schrijver van het waterboek 

Zoet & Zout;
-  Hans Oosters dijkgraaf van het Hoogheemraad-

schap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Als amusement is er een optreden van Jonge-
rentheater Quint. Jan Dirk Stouten presenteert de 
avond en leidt de discussie.

Gemiddeld genomen worden we steeds 
ouder. De levensverwachting in Nederland is 
momenteel meer dan 80 jaar. Voor u, beste 
lezer, ligt die verwachting nog veel hoger, 
want iedereen die jonger is overleden telt 
voor de berekening van uw gemiddelde 
levensverwachting niet meer mee. Zo werkt 
dat met statistieken.

De gemiddelde pensioendatum is momenteel zo’n 
63 jaar. Dat is de leeftijd waarop wordt gestopt met 
werken. Er zijn dus nog steeds heel wat mensen 
die met pre-pensioen gaan. En om die eerder 
genoemde mooie eindleeftijd te halen heb je geld 
nodig om van te kunnen leven. Gelukkig is er de 
Algemene Ouderdomswet, de AOW, daarop heb je 
recht als je met pensioen gaat, maar die uitke-
ring moet wel ergens vandaan komen! De premie-
inkomsten, waarmee de AOW-pot wordt gevuld, 
staan al jaren onder druk en met de toenemende 
vergrijzing wordt dat beeld er niet beter op. Het is 
dus de vraag of er nog genoeg AOW-geld beschik-
baar zal zijn, tegen de tijd dat u met pensioen gaat.

Een appeltje voor de dorst is dus aan te raden. 
Dat kan door te sparen, maar met nog geen twee 
procent rentevergoeding is dat water naar de zee 
dragen: inflatie en vermogensrendementsheffing 
zijn bij elkaar al ruim vier procent per jaar. Met dit 
soort percentages zal er na 15 jaar inflatie en fiscus 

van je huidige euro nog maar 50 cent aan koop-
kracht over zijn! Met sparen alleen red je het dus 
niet. Hoe dan wel? Door te beleggen. Nu hoor ik 
u denken: ja, maar dat wil ook nog wel eens mis 
gaan. In 2008 halveerden de koersen in één jaar. 
Daar doe je met sparen tenminste nog 15 jaar over! 
Daar zit hem echter juist de crux: het risico dat 
je met beleggen je geld -al dan niet gedeeltelijk- 
kunt kwijtraken wordt als argument gebruikt om 
het niet te doen. De zekerheid dat je met sparen je 
inleg terugkrijgt weegt zwaarder dan de geldont-
waarding. Dat laatste gaat echter ongemerkt, tot 
je je spaargeld wilt uitgeven, dan blijkt alles veel 
duurder geworden! 

Met beleggen is dat anders. Dalende koersen zijn 
vaak goed voor vette krantenkoppen en nieuwsi-
tems, waarbij wordt verkondigd dat het allemaal 
nog veel slechter zou kunnen worden. Daar wordt 
elke lange termijnbelegger wel een beetje nerveus 
van. De kunst is dan ook om een strak beleggings-
plan te hebben en je vooral niet van de wijs te laten 
brengen door de waan van de dag. Je beleggingen 
uitbesteden helpt ook enorm, dan kan je niet het 
slachtoffer worden van een eigen, primaire reactie 
op de beurssituatie. 
Beleggen kan een prima manier zijn om je te 
beschermen tegen koopkrachtverlies. Er is een 
kans dat je beleggingen niet goed renderen. Veel 
geld gaat echter verloren, omdat de beleggings-

portefeuille onsamenhangend samengesteld is. 
Dat is zonde, want zodoende loop je meer risico 
dan nodig is en kan je behoorlijk wat rendement 
missen. Dat moet je goed in beeld krijgen en 
houden. Als u wilt weten hoe het beste te gaan 
beleggen, dan kunt u mij mailen voor vrijblijvend 
en gratis advies: ht@tielkemeijer.nl.

Hans Tielkemeijer
Directeur Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer
Telefoon: 010 - 204 05 60, www.tielkemeijer.nl
Reageren op dit artikel? ht@tielkemeijer.nl

De informatie in deze column is bedoeld voor 
educatieve doeleinden en geen professioneel 
beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van 
bepaalde beleggingen.

De Tip van Hans Tielkemeijer

Zorg zelf voor later

Rob B. Tol, oprichter van de NetwerkAcademie 
heeft zijn boek ‘50 Do’s en 50 Don’ts voor 
zakelijk netwerken’ gepresenteerd op de 
Euromast op 100 meter hoogte. Hij deed dit 
samen met het Rope theater. 

Zijn tips hoef je niet allemaal te doen om succesvol 
te zijn. Soms dien je er wel wat voor te laten. Aan 
de lezer de keuze aan welke kant hij/zij in het boek 
begint. Het boek is de basis voor presentaties en 
workshops die Rob Tol hierover geeft: “We leven in 
een netwerkmaatschappij, zowel online als offline. 
Niet iedereen vindt dit leuk, maar je kunt wel leren 
netwerken, zodat het leuker én doelgerichter wordt.” 

Het boek (ISBN 978-90-812233-3-1)  
is voor € 19,95 te bestellen via de website 
NetwerkAcademie.nl. 

Uitnodiging woensdag 23 oktober 2013

Capelle IN de IJssel?
Over de relatie tussen Capelle en het water

50 Do’s & 50 Don’ts 
voor zakelijk netwerken
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De afgelopen jaren zijn er veel verschillende 
maatregelen genomen om de kosten van ziek-
te en arbeidsongeschiktheid te beperken. Niet 
alle maatregelen waren even succesvol; vaak 
was eerder sprake van een verschuiving van de 
kosten van de overheid naar het bedrijfsleven.

Een groep die bij veel maatregelen buiten schot 
bleef, was de groep flexwerkers en juist de helft 
van alle WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten) toekenningen betreft flexwer-
kers. Dit terwijl de risicopopulatie veel kleiner is 
dan bij de reguliere WGA- instroom. Bij flexwerkers 
moet u denken aan bijvoorbeeld uitzendkrachten 
en oproepkrachten. Deze populatie staat bekend 
onder de term ‘vangnetters’. Het UWV is verant-
woordelijk voor betaling en begeleiding van deze 
vangnetters. Naast deze groep wordt ook de beta-
ling en begeleiding van zieke werklozen verzorgd 
door het UWV. Kortom: het UWV is niet in staat 
gebleken om deze populatie adequaat te bege-
leiden en te re-integreren en dat gaat het bedrijfs-
leven ingaande 2014 betalen.

Aanscherping Ziektewet (ZW) 
Kern is dat de Ziektewet (ZW) en WGA lasten van 
flexwerkers vanaf 2014 rechtstreeks toegerekend 
worden aan de voormalig werkgever. Daarnaast 
veranderen er ook zaken voor werknemers.

Gevolgen voor exwerknemers 

De ZW-rechten van de werknemer zonder werkgever 
worden als gevolg van de wijzigingen beperkt. Hier-
onder worden de belangrijkste wijzigingen voor deze 
categorie werknemers op een rij gezet.

Aanpassing ZWcriterium
Momenteel is er sprake van ziekte zodra een 
ex-werknemer niet in staat is om zijn of haar laatst 
vervulde functie uit te oefenen. Na het eerste ziek-
tejaar vindt een keuring plaats waarbij het ZW-crite-
rium gelijk wordt getrokken aan dat van de WIA. 
Hierdoor wordt algemeen geaccepteerde arbeid 
als maatstaf genomen en niet de oorspronkelijke 
functie. Met als gevolg dat niet langer sprake is van 
ziekte als er nog wel mogelijkheden zijn om ander 
werk te verrichten.

Invoering arbeidsverledeneis
Net als bij de WW zal de hoogte van de ZW-uitke-
ring afhankelijk worden van het arbeidsverleden. 
Naarmate er meer arbeidsverleden is, bestaat er 
langer recht op een ZW- uitkering die gebaseerd 
is op het (gemaximeerde) laatstverdiende loon. 

Na afloop van deze zogenaamde loongerelateerde 
periode valt de werknemer terug naar een uitke-
ring, die gebaseerd is op het minimumloon. 

Aanscherping reintegratieplicht
Van de werknemer wordt verwacht dat deze er alles 
aan doet om weer aan het werk te kunnen. Enerzijds 
door striktere regels voor het opvolgen van medi-
sche adviezen, anderzijds door invoering van sollici-
tatieplicht en aanscherping van de medewerking aan 
re-integratie activiteiten (zoals scholing). Dit laatste 
zal gepaard gaan met een strikt en consequent uitge-
voerd handhaving- en sanctiebeleid door het UWV.

Gevolgen voor werkgevers

Premiedifferentiatie ZW
Ter financiering van de vangnetuitkeringen zal de 
premie voor grote werkgevers worden gedifferen-
tieerd op basis van de toe te rekenen ZW-uitke-
ringslast in het verleden. De systematiek is gelijk 
aan de methode waarop de WGA-premie momen-
teel wordt gedifferentieerd. Voor kleine werkgevers 
zal de premie op sectorniveau vastgesteld blijven 
worden en voor middelgrote werkgevers zal een 
combinatie worden gemaakt van de differentiatie 
op werkgevers- en sectorniveau. 

Premiedifferentiatie WGA vangnet
De WGA-uitkering die in aansluiting op een 
ZW-uitkering wordt toegekend, is momenteel 
niet toerekenbaar aan een individuele werkgever 
en wordt uit de sectorpremie gefinancierd. In de 
nieuwe regeling zal ook deze WGA-uitkering voor 
grote werkgevers middels een gedifferentieerde 

premie worden toegerekend aan de individuele 
ex-werkgever. Ook de premiedifferentiatie WGA 
voor kleine en middelgrote werkgevers is identiek 
aan de premiedifferentiatie ZW.

Conclusie 
Zeker voor grote werkgevers (conform de regel-
geving nu, loonsom circa 750.000 euro) zijn de 
aankomende veranderingen ingrijpend. Maar het 
is wachten op het moment dat ook de kleinere 
werkgevers individueel op instroom in de ziektewet 
zullen worden afgerekend. 
Ik denk dat in de komende jaren een teruggang van 
flexibele arbeid te zien zal zijn. Op (lange) termijn 
zou dit wel eens het einde kunnen betekenen van 
uitzendbureaus in de huidige vorm. Tel daarbij op 
de onduidelijkheid die bestaat over de status van 
werkgeverschap bij payrollbedrijven en een voor-
spelde krappere arbeidsmarkt, en je kunt je voor-
stellen dat er een scenario ontstaat dat voorziet in 
een toename van vaste arbeidsovereenkomsten en 
langdurige relaties tussen werkgever en werknemer. 

Financieel accent
modernisering Ziektewet door 

falen uWV bij uitvoering  
Wet Verbetering Poortwachter

René Verbruggen 
Daamen & van Sluis
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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



“Na de vakantie wist ik zeker dat ik het 
anders moest gaan doen. Ik heb geen zin 
meer om mijn kostbare tijd verloren te laten 
gaan aan niets doen en files. Daarom werk ik 
nu tijdens het rijden. Ideaal! Aan het woord 
is Jos Hollestelle van &Morgen. 

Vanaf begin september laat ik de auto zoveel 
mogelijk staan en laat mij door de NS vervoeren 
naar het werk. Natuurlijk had ook ik eerst mijn twij-
fels. Zou de trein wel op tijd rijden? Zou ik mijn 
favoriete radiostation niet missen? Maar toen ik er 
goed over ging nadenken, wist ik dat ik de trein 
als vervoermiddel in ieder geval serieus wilde 
uitproberen. Daarom heb ik de NS Business card 
via De Verkeersonderneming. Wanneer het werk 
het toelaat, neem ik nu ‘s morgen de trein in plaats 
van de auto. In de trein klap ik mijn laptop open en 
begin vast aan mijn mail. Voordat ik op het werk 
kom, heb ik zo de meeste mails al weggewerkt. 
Dat geeft mij een relaxt gevoel. Natuurlijk weet ik 
nog niet hoe het mij van de winter gaat bevallen, 
maar voorlopig geef ik de trein het voordeel van 
de twijfel omdat wat ik tot nu toe heb ervaren mij 
prima bevalt.”

Reis als een pro
-  Reist u ook regelmatig met de auto van en naar 

Rotterdam?
-   Staat u vaak in de file? 
-  Heeft u moeite met het vinden van (dure) 

parkeerplekken? 
-  Is uw werkdag altijd weer tekort voor het werk 

dat u wilt verrichten? 
Laat u dan eens rijden. Met de NS bijvoorbeeld. 
Met een NS Business card via De Verkeersonderne-
ming bent u flexibel in uw vervoer, krijgt u korting, 
kan u veilig werken terwijl u wordt vervoerd en 
komt u uitgerust en relaxt op het werk én thuis. 

De voordelen op een rij:
-  Eén gratis pas waarmee u via check-in en check-

uit kunt reizen met de trein, bus, tram en metro 
in Rotterdam en Den Haag (bij RET en HTM, GVB, 
Veolia, EBS, QBuzz, HST, Syntus en Veolia); 

-  Met dezelfde pas huurt u een OV-fiets of parkeert 
u bij P+R- en Q-park P+R locaties;

-  De NS-Business Card Individueel wordt gebruiks-
klaar met handleiding thuis gestuurd. Activatie, 
opladen of het invoeren van nadere gegevens is 
niet nodig;

-  Het opladen van een OV-chipkaart is niet nodig;
-  Geen gedoe met bonnen. Aan het einde van de 

maand ontvangt u per mail een gespecificeerde 
factuur met een overzicht van alle gereisde ritten 
en diensten. Dit overzicht is zo in te dienen als 
bewijsstuk bij de belastingdienst. Ideaal voor 
ZZP’ers.; 

-  De gemaakte kosten worden maandelijks 
(achteraf) geïncasseerd;

-  En speciaal voor de NS-Business Card via De 
Verkeersonderneming reizigers: 5% korting op 
alle treinreizen bij NS.

Kijk op www.verkeersonderneming.nl om de 
NS-Business Card via De Verkeersonderneming 
aan te vragen.
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Doorwerken onder het rijden?

“ In het OV?  

Straks lezen ze met 

mijn krant mee”,  

gromt het Filedier.

De Verkeersondernem
ing



Tijdens de ondernemersbijeenkomst op 10 juli 
met de BIZ CapelleXL is het onderhoud voor het 
groen en het schoon houden van het bedrij-
venterrein officieel overgedragen naar de BIZ 
CapelleXL. Met deze overdracht bepaalt de BIZ 
CapelleXL zelf het kwaliteitsniveau van het 
onderhoud van het groen, de schoonmaak en 
daarmee de gewenste uitstraling van het bedrij-
venterrein.

“Best een belangrijke stap voor Capelle”, zegt hoofd 
Stadsbeheer Loek Huizinga. “Dit is het tweede grote 
bedrijventerrein waar de ondernemers zelf bepalen 
hoe de uitstraling van het groen en de mate van 
schoonhouden moet zijn. Het Rivium was het eerste 
bedrijventerrein en dat is heel succesvol. Dat de 
Hoofdweg nu volgt, is na de oprichting van de BIZ 
CapelleXL een bijna logische stap. Samen met de 
ondernemers geven we nu nog meer inhoud aan 
Capelle: Parkstad naast economische motor.”

Wat doet de BIZ CapelleXL aan groen en 
schoon?
De BIZ zorgt ervoor dat de op het bedrijventerrein 
aanwezige gemeentelijke beplanting en hagen 
gesnoeid worden, het onkruid in plantsoenen wegge-
haald wordt, het gras gemaaid wordt, enzovoort. Ook 
de bestrijding van onkruid op verhardingen, vegen 
van verhardingen, verwijderen van zwerfvuil en het 
reinigen van de kolken (putten) is een verantwoorde-
lijkheid van de BIZ geworden. De gemeente blijft zorg 
dragen voor de oeverbescherming, de gemeentelijke 
bomen, de verharding, openbare verlichting en het 
straatmeubilair. Het één is echter niet los te zien van 
het ander. Daarom blijven de BIZ en de gemeente 
nauw met elkaar samenwerken. 

Via www.capelleaandenijssel.nl, ons digitaal 
loket, kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per 
week gemeentelijke producten aanvragen. 
Voor een aantal producten, zoals een reisdo-
cument of een geboorteaangifte, moet u nog 
wel bij de gemeente langs. Om u nog beter 
van dienst te zijn, kunt u vanaf 1 september 
alleen nog op afspraak bij ons terecht. 

Andere voorbeelden waarvoor u een afspraak moet 
maken zijn een aangifte van een verhuizing, een 
uittreksel uit de burgerlijke stand of een verklaring 
omtrent het gedrag. U maakt dan vooraf een afspraak 
en bepaalt zelf wanneer en hoe laat u langskomt. 
“Daar staat tegenover dat er geen wachttijd meer is”, 
zegt algemeen directeur/gemeentesecretaris Gerrit 
Kruijt. “Wij helpen u direct.” 

Dienstverlening op maat 
Ook kunt u vooraf precies zien wat u mee moet 
nemen. Klanten hebben nu soms niet de juiste docu-
menten bij zich. Dit betekent dat zij nogmaals terug 
moeten komen. Door de nieuwe werkwijze voor-
komen we dit soort zaken, want op de afspraakbe-
vestiging staat al precies vermeld welke documenten 
u voor het gewenste product moet meenemen.

Kruijt: “Wachttijden en vergeefse bezoekjes aan het 
gemeentehuis behoren tot het verleden. In plaats 
daarvan krijgt u op maat gesneden dienstverlening. 
Voordeel voor de gemeente is dat we onze balie-
medewerkers nog efficiënter kunnen inzetten. Het 
mes snijdt dus aan twee kanten.”

Een afspraak maakt u via:
•  het digitaal loket op www.capelleaandenijssel.nl
  (als u niet in het bezit bent van een internet-

aansluiting, dan kunt u gebruik maken van de 
computers in de hal van het gemeentehuis of  
in de bibliotheek); 

• de app ‘MijnCapelle’;
• telefoonnummer 14 010.

Groen en schoon naar de BIZ CapelleXL 

Vanaf 1 september altijd op afspraak

Onder het toeziend oog van de wethouder 
economische zaken formaliseren Loek 

Huizinga, hoofd Stadsbeheer en René de Blok, 
voorzitter BIZ CapelleXL de afspraken die zij 

maakten over het onderhoud van het groen.

IJBM 30

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.

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

Erik Hommel
accountmanager bedrijven
tel: 010 - 284 81 59
e.hommel@capelleaandenijssel.nl

Ondernemersspreekuur elke  
eerste dinsdag van de maand van 
16.00 - 17.00 in het Isala theater.
Meer info www.capelleaandenijssel.nl.

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven en  
ondernemen in Capelle aan den IJssel? E-mail dan naar: 
ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl of  
bel: 010 - 28 48 700.

Van de gem
eente Capelle



Het Centrum voor criminaliteitspreventie en 
veiligheid heeft de landelijke regeling veilig-
heid voor bedrijven vernieuwd. Zo is de rege-
ling zelf verbeterd en is de aanvraagproce-
dure vereenvoudigd
. 
KLEIN BEDRIjF? 
Maak gebruik van de landelijke regeling
Heeft u een klein bedrijf (maximaal 5 vestigingen, 
met ieder maximaal 10 medewerkers -fte’s) dan 
kunt u een gratis veiligheidsscan laten uitvoeren. 
Een erkende veiligheidsscanner kijkt waar verbe-
teringen mogelijk zijn en geeft advies op maat. 
Ondernemingen die op basis van de scan willen 
investeren in maatregelen om de veiligheid in hun 
zaak te verbeteren, krijgen de keuze uit speciaal 
geselecteerde pakketten in vier categorieën: orga-
nisatorische, bouwkundige, elektronische of digi-
tale maatregelen of combinaties daarvan. De 
helft van die investering wordt vergoed vanuit de 
nieuwe Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven, tot een 
maximum van 1.000 euro. Meer informatie over de 
landelijke regeling Veiligheid Kleine Bedrijven vindt 
u op: www.hoeveiligisuwzaak.nl. Hier kunt u ook 
een veiligheidsscan aanvragen.

GROOT BEDRIjF? 
Maak nog dit jaar gebruik van de 
gemeentelijke regeling
Ook voor grote bedrijven is het zorgen voor veilig-
heid vaak een flinke investering. Daarom hebben 
we als gemeente een subsidieregeling voor grote 
bedrijven. Dit is het laatste jaar dat u hier gebruik 
van kunt maken. 

Uw bedrijf moet aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
-  meer dan 10 werknemers of meer dan  

5 vestigingen;
- inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
- vestiging in Capelle aan den IJssel.

Laat uw bedrijf scannen door een onafhanke-
lijke veiligheidsexpert (voor geschikte partijen zie 
AgentschapNL). Wij vergoeden 50 procent van de 
kosten van de scan. U bent niet verplicht de aanbe-
volen maatregelen uit te voeren.

Voert u de maatregelen wel uit, dan vergoeden we 
ook hiervan 50 procent. Voor de scan en het uitvoeren 
van de maatregelen krijgt u maximaal 750 euro.

Eind maart is binnen de gemeente Capelle 
aan den IJssel een start gemaakt met het 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de 
winkelcentra de Koperwiek, de Terp en de 
Scholver. Het is uniek dat drie winkelcentra 
op hetzelfde tijdstip binnen één gemeente 
proberen het KVO te behalen. Het doel is het 
opzetten van een duurzame samenwerking 
tussen ondernemers, politie, brandweer, vast-
goedeigenaren, beheerders en gemeente. 
Het project wordt begeleid door het Centrum 
Criminaliteitspreventie Veiligheid (CVV). 

Met een plan van aanpak wordt door de project-
groepen concreet gewerkt aan de thema’s beheer, 
onderhoud, criminaliteitspreventie, overlast en 
brandveiligheid op en rondom de winkelcentra. 
Het uiteindelijke doel is het ondernemersklimaat 
en de aantrekkelijkheid van de winkelcentra te 
verbeteren. Op korte termijn zal de samenwerking 
worden bekrachtigd met de ondertekening van een 
drietal intentieovereenkomsten. 

René de Blok van Zuiderster woninginrichting 
en voorzitter van de BIZ CapelleXL werd tij-
dens een ondernemersbijeenkomst op 10 juli 
verrast met een Capels Compliment. 

Wethouder Eric Faassen (Economische Zaken): 
“Naast ondernemer is René al jaren lang de 
drijvende kracht achter ondernemersvereniging 
CapelleXL, van waaruit hij ook gezorgd heeft voor 

de oprichting van de Bedrijveninvesteringszone 
(BIZ) Hoofdweg CapelleXL. Hij is ook voorzitter van 
de BIZ. Al deze werkzaamheden doet hij naast 
zijn werkzaamheden als ondernemer. Hieruit blijkt 
dat René zeer betrokken is bij het Bedrijventer-
rein Hoofdweg Capelle XL. Ik ben heel blij met 
deze betrokkenheid en ben er dan ook trots op 
dat ik aan René het Capels Compliment uit mocht 
reiken.”

Het eerstvolgende ondernemersspreek-
uur met wethouder Economische Zaken, 
Eric Faassen, is op dinsdag 1 okto-
ber van 16.00 uur tot 17.00 uur in het 
Isala Theater aan het Stadsplein. Het 
inloopspreekuur is voorafgaand aan 
de ondernemersborrel, die daar maan-
delijks wordt georganiseerd door het 
Ondernemers Netwerk Capelle en de 
gemeente.

U hoeft geen afspraak te maken, u kunt direct 
uw vragen, ideeën of wensen kwijt bij de 
wethouder. Hij wordt hierbij geassisteerd door 
Erik Hommel, accountmanager bedrijven en 
detailhandel.

Om zoveel mogelijk ondernemers van dienst 
te kunnen zijn, kunt u de wethouder en de 
accountmanager maximaal 15 minuten 
spreken. De accountmanager zorgt voor 
verslaglegging, het uitzetten van eventuele 
acties en een terugkoppeling daarvan aan u.

Jacht op
Keurmerk  
Veilig  
Ondernemen
geopend

Capels Compliment voor rené de Blok

Ondernemers-
spreekuur 
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landelijke regeling Veiligheid vernieuwd 

Hoe veilig is uw zaak?




