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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

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
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Paul Eikelenboom van Grafisch Centrum Vanderheym toont 3D-printvoorbeelden

Doe meer met IJBm 
Dit magazine bekijken wanneer u maar wilt? 
Een voorproefje krijgen op het volgende 
nummer? Reageren op de inhoud? Informatie 
delen met andere ondernemers en organisa-
ties in de regio? Meedoen met een discus-
sie over ondernemers-issues? Of er zelf een 
starten? Een tip geven aan redactie en lezers? 
Het kan allemaal met IJBM op Facebook en 
LinkedIn. We heten daar iedereen welkom, 
24 uur per dag en vanaf iedere plek.

www.facebook.com/IJsselbusinessmagazine
www.linkedin.com/groups/IJssel-Business-
Magazine-Netwerkgroep

Crisis of niet. De derde Industriële Revolutie -de huidige opkomst van de digitalisering in al 

zijn facetten- biedt volgens een leger deskundigen, politici en autoriteiten op het gebied 

van ondernemen allerlei kansen voor ondernemers. Mits die innovatie hoog in hun vaandel 

d ragen. En volop meedoen aan de digitale economie. En daar ook 24 uur per dag vindbaar 

zijn. Wat betekent dit voor productieprocessen, voor producten en diensten van bedrijven 

en hoe kunnen ondernemers van al deze nieuwe mogelijkheden gebruik maken? 

In deze uitgave gaan we dieper in op razendsnelle nieuwe ontwikkelingen, zoals 3D-printen 

en het ontstaan van fablabs, co-creatie en open source economie. Bijvoorbeeld in onze 

regio. Maar ook kansen en bedreigingen van al die moderne innovatie en technologie 

komen in interviews aan de orde.

Natuurlijk nemen we tevens een kijkje bij ondernemers uit Krimpen en Capelle die 

 vernieuwingsdrang, experimenteerdrift en aanpassingsvermogen sowieso in het bloed 

hebben zitten. Dat blijven toch roestvaste en tijdloze eigenschappen voor succesvol onder-

nemen. Van handelaar in het stenen tijdperk tot digitaal ondernemer in het 3D-tijdperk. 

Gert van der Beek, hoofdredacteur

Innovatie aanjager van onze economie

In dit nummer

Van de redactie en inhoud
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Veel bedrijven houden de hand nog op de knip. 
Toch staat innovatie bij ondernemers niet stil. 
De digitale toekomst -met name de revolutie 
in 3D-printen- biedt daarvoor ook volop kan-
sen, onderstreept oud-minister, ondernemer, 
hoogleraar en aanjager van innovatie Willem 
Vermeend. Verder vooruit kijken en inter-
nationaal durven denken, zijn volgens hem 
de sleutels tot toekomstig succes. De derde 
Industriële Revolutie met de opmars van tech-
nologische vernieuwingen zoals de 3D-printer, 
is zijn stokpaardje geworden. Niet alleen als 
internetonder nemer, maar ook als aanjager 
die namens het ministerie van Economische 
Zaken gebruik en kennis van ICT door het 
MKB, topsectoren, onderwijs en de zorgsector 
wil vergroten. Daarnaast is hij ook een enthou-
siast en veelgevraagd spreker en heeft als 
schrijver een aanzienlijk oeuvre opgebouwd. 
Waaronder zijn laatste uitgaven ‘e-business-
book’ en ‘De Wereld van 3D-printen’.

Met de komst van de digitale economie en de Derde 
Industriële Revolutie keert hij soms in zijn gedachten 
terug naar zijn jeugd. “Mijn vader had een model
makerij. Vroeger maakte ik daar mallen. Nu maak 
ik ze zelf in m’n computer en kan er net zoveel 
verknallen als ik wil. Ik kan ze overal heen sturen 
en ergens op de wereld door een 3Dprinter laten 
uitprinten. Al heb ik als hobbyist nu ook zo’n ding.”

Snelheid van het licht
Vanuit zijn kantoor in GoudaWest heeft Vermeend 
uitzicht op de IJsselregio. Hij windt er geen doekjes 
om. De boel zal ook daar, net zoals in de rest van 
de wereld de komende tijd behoorlijk op de schop 
gaan. “De invloed van technologische vernieu
wingen is ongekend. Die gaan met de snelheid 
van het licht. De komende 20 jaar gaat er meer 
veranderen dan de afgelopen 40 jaar is gebeurd. 
We gaan naar een smartphoneeconomie. Geen 
pc’s meer, maar mobiel internet. Mobiele internet
applicaties staan in de kopgroep van innova
ties. Met toepassingen in ebusiness, ehealth, 
 eeducation,  esecurity en eenergy. Die zullen 
samen met slimme robottechnologie, ook wel 
Internet of Things genoemd, 3Dprinten, big data, 
nanotechnologie en cloudcomputing verdien
modellen van bedrijven en de economie op z’n 
kop zetten. Die moeten dan ook snel worden 
aangepast. Dat vraagt om een andere manier van 
denken. Wie dat niet doet, hoeft maar te kijken 
naar omgevallen bedrijven. Denk aan de Free 
Record Shop, de reiswereld en delen van de detail
handel. Alles wordt gedigitaliseerd en als je niet 
24 uur per dag gevonden kunt worden op internet, 
besta je ook niet. Ondernemers die daarop niet 
snel genoeg inspelen, missen de boot.’

Nieuwe concurrentieverhoudingen
Ruim 70 procent van de Nederlanders internet 
dagelijks. Steeds meer goederen en diensten 
worden online afgenomen. Digitale transacties 
en online betalen nemen explosief toe. En steeds 
vaker zetten bedrijven sociale netwerken in voor 
zakelijke doeleinden. Vermeend: “De opmars van 
het internet leidt in het bedrijfsleven tot nieuwe 
concurrentieverhoudingen. Kijk naar Instagram. Die 
bedienen met dertien medewerkers een miljard 
klanten. Veel bedrijven onderschatten de snelheid 
waarmee de digitalisering om zich heen grijpt.”
Want we gaan steeds meer naar een digitale 
samenleving. “Een recente studie voorspelt dat 
47% van de huidige banen en functies verdwijnt 
door internettoepassingen. Een deel van de banen 
wordt overgenomen door zelfdenkende compu
ters. In de toekomst zullen bijvoorbeeld accoun
tantswerkzaamheden worden gedigitaliseerd en 
 geautomatiseerd. 3Dprinten veroorzaakt een revo
lutie in de maakindustrie, wasmachines rekenen 
zelf uit wanneer het de beste tijd is om een wasje 
te draaien en er komen supercomputers in de 
medische wereld die mogelijkheden bieden die 
we nu nog niet eens kennen.”

En wat komt ervoor terug? “Meer ruimte voor 
kleine innovatieve bedrijven. De economie krijgt 
een boost en er zullen meer nieuwe banen 
ontstaan. Zoals voor 3Dontwerpers, internet
ondernemers, hightech operators, begeleiders 
van digitaal onderwijs, monteurs nieuwe techno
logie, tekenaars,  designers, research en product
ontwikkelaars”, aldus Vermeend. Elke bedrijfssector 
moet zelf volgens hem kijken of 3Dprinten inte
ressant is. “Dat is het vooral in kleine oplages en 
producten op maat. Denk aan een onderdeel voor 
een scheepsmachine. Dat geldt ook voor logis
tiek. Sommige producten gaan via internet. Hier 
een voorwerp maken en in China uitprinten. Ter 
plekke. On demand.”

Minder log en bureaucratisch
Want ook landsgrenzen bestaan in de nieuwe digi
tale economie niet meer. Vermeend: “Klanten en 
concurrenten zijn wereldwijd. Ook startende onder
nemers en kleine bedrijven moeten internatio
naal denken. Overal neemt het aantal  startende 
bedrijfjes toe die in hoofdzaak bestaan uit een 
laptop, tablet, smartphone en website. Die zijn 
minder log en bureaucratisch. En kunnen ook eerder 
samenwerken. Voor hen is research en marketing 
dankzij internet veel makkelijker. De praktijk wijst 
uit dat deze starters in staat zijn om in snel tempo 
traditionele bedrijven omver te blazen. Vroeger 
moest je op het vliegtuig stappen om de boel 
ergens te verkennen. Nu kijk je op een online 
community ergens ter plekke. Een startup met een 

goed idee heeft echt geen bank nodig. Je ziet ook 
nieuwe financiering ontstaan zoals crowdfunding.”
De levenscyclus van producten en diensten wordt 
volgens hem wel korter. “Je kan niet zomaar tien 
jaar hetzelfde doen. Bedrijven die willen overleven, 
moeten daarom voortdurend innoveren en klanten 
centraal gaan stellen. Die klant heb je nu, maar 
die kan morgen weg zijn. Hij is veeleisender en 
heeft vaak een informatievoorsprong. Je moet je 
dus onderscheiden, vernieuwen, 24 uur per dag 
leveren en je website moet in orde zijn.”

Willem Vermeend is positief over de kansen van 
Nederland. ‘We hebben altijd wat te zeuren. Maar 
als je naar de cijfers kijkt, dan ga je anders denken 
over ondernemen in ons land. We hebben, in 
tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, 
een uitstekende positie in de wereld. Waar we 
in uitblinken? We zijn de 18de economie van de 
wereld, staan 8ste op het gebied van concurrentie 
en 7de als het gaat om investeringen in het buiten
land. Met innovatie staat Nederland in de top 10. En 
derde met wiskundetalenten tot 15 jaar.’’

Brains bij productie
Nederland en Europa kunnen volgens Vermeend 
snel zorgen voor een revival van de maakindu
strie. “Kijk naar Duitsland. Hun economie bestaat 
niet zonder een sterke innovatieve maakindu
strie. Robottechnologie, het Internet of Things en 
3Dprinten kunnen daaraan een boost leveren. 
Door te outsourcen is innovatie ook slachtoffer 
geworden. Steeds meer bedrijven halen producties 
die vooral vanwege lage lonen naar het buitenland 
zijn verplaatst, weer terug. Zo kunnen we brains en 
productie weer bij elkaar houden. In de toekomst 
gaat het niet meer om kapitaal, maar om human 
capital. Bedrijven zoeken toptalent.”

Goede kansen regio Rotterdam
Bedrijven die terugkeren willen een vestigingsplaats 
waar ze onderzoek, ontwikkeling en productie 
kunnen combineren, getalenteerde werknemers 
en samenwerken met universiteiten, hoge scholen 
en onderzoeksinstituten. De regio Rotterdam heeft 
volgens Vermeend daarvoor goede papieren. “We 
hebben een prima infrastructuur, ook voor internet, 
klanten en we hebben toptalent. Dat leidt tot een 
versterking van de internationale concurrentie
kracht, tot groene economische groei en werkge
legenheid. En ook tot nieuwe bedrijven en innova
ties. Maar dan moeten we wel echt voorop gaan 
lopen bij technologische vernieuwingen en blijven 
rennen. Want als je knippert met je ogen loop je 
alweer achter.”

www.ebusinessbook.nl 
www.3dprintwereld.com

Aanjager van innovatie  
Willem Vermeend
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Innoveren is  
de toverformule,  
een kwestie van 

vooruitkijken
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Ik vind niet 
dat we hier 
achterlopen
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“Innovatief ondernemen is netwerken, 
samen oplossingen zoeken en gebruik 
maken van elkaars specifieke deskundig-
heid.” Dat zegt Peter Troxler lector bij de 
Hogeschool Rotterdam en verbonden aan 
de kenniscentra Creating 010 en Sustainable 
Solutions RDM. Hij onderzoekt de impact van 
nieuwe digitale productietechnologieën en 
-methoden (zoals Fab Labs en 3D-printen) 
op ontwerpen, produceren, ondernemen en 
samenleving. ‘‘We kijken naar die technolo-
gie, de consequenties ervan en vergelijken 
dat met de traditionele industrie. De ont-
wikkelingen zijn over een paar jaar pas echt 
zichtbaar. Maar we staan wel aan het begin 
ervan”, aldus de onderzoeker. Troxler draagt 
zijn onderzoeksresultaten over aan onderwijs 
en bedrijfsleven in de regio Rotterdam. 

Innovatie netwerk
Op het klassieke gymnasium was hij ‘de techneut’. 
Bij de Technische Universiteit vooral gedragsweten
schapper. Voor zijn promotie deed Troxler onderzoek 
in Zürich, was research manager kennismanagement 
en technologie aan de Universiteit van Aberdeen en 
werkte in het bedrijfsleven als senior consultant en 
bedrijfsingenieur bij de introductie van robotica. 
De verbinding van techniek met de mens staat bij 
hem altijd centraal. Hij is als lector vooral geïnteres
seerd in modellen en formaten die voortbouwen op 
open source, kennis delen en cocreatie. Zoals op 
de RDM Campus. Het zenuwcentrum voor innovaties 
van industrie, ontwerpen, ondernemen en onder
wijs in Rotterdam en omstreken. Op veel terreinen 
werken Hogeschool Rotterdam, Albeda College, 
jonge ontwerpers en het bedrijfsleven daar samen. 
Met een Innovatie netwerk biedt RDM Campus 
bedrijven, overheid en kennisinstellingen een plat
form waar nieuwe kennis wordt gedeeld, best prac
tices worden uitgewisseld en volop gelegenheid is 
om te netwerken. 

Troxler is op de voormalige scheepswerf op de 
Heijplaat kind aan huis. “Bedrijven kunnen hier 
experimenteren. En studenten hebben kennis nodig 
over de nieuwste technologie. Zij participeren hier in 
praktijkgericht onderzoek over productontwikkeling.”

Open source-tijdperk
Hij ziet steeds meer samenwerking ontstaan tussen 
onderwijs en bedrijfsleven. “Die verbinding wordt 
belangrijker. Voor ons is dat een expliciet doel. Er 
worden meer studenten afgeleverd die potentie 
hebben om zelf ondernemer te worden. Zelfs 
tijdens de studie starten studenten nu steeds vaker 

al een bedrijfje. Ik zie dat hier al meer gebeuren 
dan bijvoorbeeld in mijn geboorteland Zwitserland.”
“We willen hier een gemeenschap inrichten om 
studenten, startende ondernemers en bedrijven 
een laagdrempelige ingang te geven om gebruik 
te maken van productiefaciliteiten, gezamenlijke 
kennis en netwerk. Wij werken veel samen met 
het MKB. Juist voor deze sector is kennis delen en 
toegankelijk maken belangrijk.”

Peter Troxler: “En dat is helemaal van deze tijd. 
Want we spreken van een open source tijdperk: 
voor iedereen beschikbare persoonlijke digitale 
ontwerpen, productie en uitvindingen. Daar
voor zijn nieuwe formats, systemen voor inno
vatie en cocreatie nodig. Zo ontstaat er een hele 
nieuwe bedrijfstak. Voor ontwerpers en onderne
mers biedt dit mogelijkheden die vertaald kunnen 
worden in een nieuwe praktijk. Daarvoor ontstaan 
steeds meer Fab Labs. Hypermoderne productie
shops waar digitaal aangestuurde apparatuur en 
allerlei faciliteiten beschikbaar zijn, die je niet 
zelf hebt. In Rotterdam zijn dat Stadslab en RDM 
Makerspace.”

FabLabs maken drempel lager
Zo krijgen gebruikers van RDM Makerspace voor 
weinig geld toegang tot dure apparatuur en 
machines om zo hun prototype of product, bijvoor
beeld in een kleine serie te kunnen maken. Met 
aanwezige hightech apparatuur, zoals lasersnijder, 
3Dscanner en printer, maar ook draai en frees
banken voor hout en metaalbewerking, is snel een 
prototype, maquette of kunstvoorwerp gemaakt. 
Verder is er ruimte voor opslag, zijn er werk
plekken en is er wifi. Troxler: “In FabLabs kun je 
zelf je ideeën met eigen hoofd en handen reali
seren. En de tijd van een 3Dontwerp naar fysiek 
prototype tot aan levering van het eindproduct 
verkorten. Apparatuur wordt goedkoper, samen
werken aantrekkelijker en produceren flexibeler. 
En de drempel om er zelf mee aan de slag te gaan 
wordt veel lager. Je hoeft geen machine meer te 
kopen, je kan die bijvoorbeeld per uur huren. 
Belangrijk voor een land als Nederland waar 90 
procent bestaat uit kleine bedrijven. De traditio
nele manier van werken en produceren, zoals van 
uitvinding, onderzoek tot aan inrichten van een 
productielijn hoef je nu en straks niet meer zelf 
alleen te doen. Ondernemen wordt steeds meer 
samen oplossingen zoeken, gebruik maken van 
elkaars specifieke deskundigheid en systemen. 
Een aantal elektronicabedrijven in Eindhoven is 
bijvoorbeeld bezig om gezamenlijk onderzoek 
te doen en producten te ontwikkelen om tegen 

grote bedrijven op te kunnen. Dat kan je nooit in 
je eentje. Ik ga ervan uit dat dit steeds meer en 
meer gaat gebeuren.“

Wrijving
Troxler ziet ook risico’s voor het nieuwe onder
nemen in een open omgeving met vrije toegang 
tot kennis en materiaal: de zogenaamde open 
source economie. “Je zit altijd met grote partijen en 
bedrijven die vanuit het verleden denken te weten 
hoe het moet, en geen verandering willen. Dat 
geeft wrijving. Het risico bestaat dat oude instituten 
hun macht gebruiken om markten af te schermen 
door het starters met allerlei regels, afspraken en 
lobby’s moeilijker te maken.” 
Zo kan het vraagstuk van intellectueel eigendom 
volgens hem voor een deel roet in het eten gooien. 
“We hebben in de ontwikkeling van software 
gezien dat met open source heel veel te bereiken 
is. Kijk bijvoorbeeld naar het Apachesysteem dat 
voor webservers nu de standaard is. Dat botst 
met het traditionele inzicht over hoe bijvoorbeeld 
in de industrie wordt gewerkt met uitvindingen, 
octrooien en het verkopen daarvan. Het duurt zo 
twee jaar voor je als ondernemer een octrooi hebt. 
Maar je kunt misschien niet zo lang wachten voor je 
het product in de markt zet, voordat iemand anders 
dat gaat doen. Open source is een goed middel 
om samen te werken. En als je met velen iets 
doet, wordt het ook wel lastig om met iedereen 
apart contracten af te gaan sluiten. Open source 
is daarom een uitkomst. Je moet dus anders gaan 
nadenken over je product.” 

Niet achterlopen
Is de regio Rotterdam voldoende klaar voor de 
nieuwe technologiegolf? Troxler ziet veel kansen. 
Bijvoorbeeld in de medische sector. “Er komt een 
grote markt voor ondersteunende gadgets. Zoals 
een registratieapparaatje die zelf hulpdiensten belt 
als oma valt. Maar ook zijn er kansen in duurzame 
economie. We zijn hier bezig met groene gebouwen 
en nieuwe vormen van stadslandbouw. Ik zie veel 
mogelijkheden voor ontwerpers en ondernemers 
om hierin een rol te spelen. Vaak heb je dan een 
combi nodig van specialisten. En vastgoedonder
nemers kijken in bedrijfsverzamelgebouwen naar 
mogelijkheden om FabLabs neer te zetten. Ik vind 
niet dat we hier achterlopen, alleen doen we onze 
dingen meer in stilte’, zegt Troxler lachend.

Die wordt in ieder geval 3 april doorbroken tijdens 
de werkconferentie ‘RDM Next Level’ bij de RDM.

www.rdmcampus.nl

Onderzoeker nieuwe technologie en ondernemen 
Peter Troxler Lector Hogeschool Rotterdam
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STORM Connect b.v. 
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STORM
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De Storm Groep is een bundeling van marktgeoriënteerde, zelfstandige bedrijven
binnen Jaap de Wild Beheer met elk een eigen specialisme.

Specialised in               Parts

STORM Engines & Parts b.v.

Industrieel en technisch support

STORM Facilities b.v. 
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Innoveren is ook uitproberen en zelf ontdek-
ken. Het lijkt de tweede natuur van Jaap de 
Wild. Deze ondernemer uit Krimpen aan den 
IJssel timmert in de Stormpolder met zijn 
bedrijven al jaren aan de weg. Soms met 
vallen, maar altijd met weer opstaan. ‘Wie 
probeert, die leert’ lijkt zijn motto.

Onder de Storm Groep heeft hij in de loop der jaren 
allerlei succesvolle bedrijven samengebracht en 
opgebouwd: Storm Cleaning Service, Storm Engines 
& Parts, Storm Facilities, Storm Connect, Storm Turbo 
Service, Storm Service & Trading en Storm Admini
stratie en Advieskantoor. De namen lijken niet alleen 
goed op de locatie te passen, maar ook bij het turbu
lente leven van Jaap de Wild zelf. Hij ging al vroeg 
van school, bracht kranten rond, monsterde aan op 
een binnenvaartschip en schoolde zichzelf als onder
nemer tientallen jaren door het vooral ‘gewoon te 
doen’. Een beetje het verhaal van krantenjongen tot 
miljonair. “Ondernemen zat al vroeg in het bloed. 
Op mijn achttiende was ik schipperkraanmachinist. 
Al snel kocht ik een kraan, schafte een leaseschip 
aan en verhuurde mezelf als freelancekraandrijver. 
Het verdiende geld zette ik apart om garageboxen 
te kopen,” vertelt de 62jarige Krimpenaar. 

Als een raket
Want als jonge ondernemer ging hij ook in zakelijk 

onroerend goed. Via een bedrijfspand waarin een 
garagebedrijf was gevestigd, richtte Jaap zich steeds 
meer op kopen en verkopen van grond en bedrijfs
panden. Maar daar bleef het niet bij. Jaap ontdekte 
dat zijn inzicht in machines en kennis van reinigen 
ook kansen bood. En zo ontstond Storm Cleaning 
Service. Het werd een bloeiende bedrijfstak in de 
wereld van Warme Kracht Koppeling installaties en 
CO2 rookgasreinigers. “Dat ging vooral in het eerste 
jaar als een raket.” Daarna startte hij samen met 
zijn jongste broer vrachttax, dat werd groter en 
groter en rolde zo de transportsector in. Maar Jaap 
wilde meer en rook nieuwe mogelijkheden.
In juni 2007 richtte Jaap de Wild Storm Facilities op 
en betrok zijn zus Marianne, die als bankmanager 
veel kaas had gegeten van administratie en finan
ciën, bij het inmiddels behoorlijk uitgedijde bedrijf. 
“Toen zijn we dat op gaan splitsen in verschillende 
bv’s, want het was over een te breed terrein uitge
waaierd.”
Nu behaalt Jaap de Wild met de Storm Groep een 
omzet van miljoenen euro’s. Hij heeft 37 mensen 
vast in dienst en twintig op losse basis. ‘Ik zeg altijd 
dat we verantwoordelijk zijn voor de vakantie van 
50 mensen en hun caravan.” 

Blij met de crisis
De crisis kwam voor Jaap de Wild meer als zegen 
dan plaag. “Ik was blij met die crisis. Doordat 

minder werd geïnvesteerd, konden we mooi oude 
types scheepsmotoren gaan reviseren en repa
reren. Motoren van vaak 30 jaar of ouder geven 
wij zo een tweede leven voor zeker nog eens 30 
jaar. Onze servicemonteurs gaan de hele wereld 
over voor het vervangen van specifieke onderdelen, 
reconditioneren tot het overhalen en upgraden 
naar meer vermogen van reeds jaren stilliggende 
motoren. Dat geld wat we daarmee verdienden, 
hebben we gebruikt om juist iets moderns te gaan 
doen.” Oud voor nieuw dus. In 2011 stapte Jaap 
namelijk de ICTwereld in met het bedrijf Storm 
Connect. En dat gaat volgens hem ook goed. “We 
praten hier niet over de recessie, maar over het hier 
en nu en willen gewoon eerlijk ondernemen. We 
hebben het goed op de rit en daar zijn we allemaal 
supertrots op.”

Ondernemen is volgens hem het mooiste vak 
dat er is. “En daarbij sta je open voor mensen en 
nieuwe dingen. Er is een andere wereld aan de 
gang en daarmee willen we blijven connecten. 
Daarom geven we ook graag een kans aan jong 
talent.” Jaap de Wild organiseert dit jaar een onder
nemersprijs om een starter met een briljant idee 
te steunen en gaat jonge talenten koppelen aan 
gevestigde ondernemers.

www.storm-groep.nl

een stormachtige 
ondernemerscarrière

Storm Groep 
Jaap de Wild
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De 3D-print revolutie gaat onze economie 
en samenleving zeker opschudden. Maar 
de opmars van deze digitale technologie 
zal het ondernemen en onze huiskamer 
de eerste jaren niet zo radicaal hoeven te 
veranderen als sommige ‘internetgoeroes’ 
ons willen doen geloven. Dat is tenmin-
ste de opvatting van de mannen achter 
het 3D-project van het net honderdjarige 
bedrijf Grafisch Centrum Vanderheym in 
Capelle aaan den IJssel. 

Zij denken niet dat we straks thuis opeens 
massaal een pistool uit de printer laten rollen. Of 
dat iedereen zijn eigen koffiemok gaat uitprinten 
of met een 3Dprinter opeens een succesvol 
ontwerper en fabrikant kan worden. En ze weten 
waar ze over praten, want het 3Dproject pioniert 
binnen en buiten onze regio al enkele jaren 
succesvol met driedimensionale technologie voor 
bedrijven, organisaties en consumenten. 

Van trouwring tot modelboot
Bij binnenkomst zie je op het eerste gezicht 
die nuchtere kijk op de zaak er niet helemaal 
vanaf, want het Capelse bedrijf toont daar op 
een indrukwekkende manier wat er nu alle
maal mogelijk is met 3Dprinten. In een vitrine 
staat een bonte verzameling van objecten die 

de onderneming heeft uitgeprint. Van trouwring 
tot modelboot. En van sleutelhanger tot minia
tuuruitvoering van De Kuip. 

Niet alles heeft toekomst
3Dprinten is de overkoepelende aanduiding 
voor fabricagetechnieken die objecten laag voor 
laag opbouwen. Ze worden gestuurd door een 
drie dimensionaal ontwerp in de computer. De 
techniek is dus vergevorderd, maar alle zinvolle 
toepassingen zijn volgens productmanager en 
techneut Paul Eikelenboom nog niet ontwikkeld. 
“Je kunt het zo gek niet bedenken of het is uit te 
printen. Maar alles wat kan, hoeft ook niet altijd 
toekomst te hebben.”
Hij stortte zich vanaf 2010 op de wereld van het 
driedimensionaal printen. “Ik heb een technische 
achtergrond en ben er vanaf nul mee begonnen. 
Ik heb hier dan ook als een soort van doehet
zelver met zes dozen van Dell en een 3Dprinter 
van ZCorp de afdeling in elkaar gezet. En weet 
helemaal hoe zo’n ding in elkaar zit. Want je 
moet jezelf scholen, die nieuwe technologie 
ervaren en natuurlijk ook uitproberen.” 

Tastbare dingen
“Dat geldt ook voor ondernemen”, vult direc
teur Corne de Kruyff aan. Je moet volgens hem 
zeker om in de hightechsector bij te blijven, 

regelmatig beurzen en symposia bezoeken, naar 
andere specialisten luisteren, ontwikkelingen 
volgen en zelf zaken onderzoeken. “En je voort
durend afvragen, wat betekenen die ontwikke
lingen voor je bedrijf.”
Paul: “Het bleek ons al snel dat je met die 
nieuwe technologie meer kan dan voor een 
architect een maquette uitprinten. 3D heeft ook 
niets meer met grafisch werk te maken. Net zoals 
kaas en pindakaas niet op elkaar lijken. 3D is 
een maakvak. Wij maken tastbare dingen. Je bent 
iemand zijn idee aan het vormgeven. Dan heb je 
als professional en ondernemer de mogelijkheid 
om mee te participeren met je klant. Je adviseert 
bijvoorbeeld over materiaalkeuze. Wij onder
zoeken samen graag met een opdrachtgever het 
productieproces en helpen hem op weg om over 
nieuwe maakmodellen na te denken.”

Skills blijven nodig
Volgens het duo is werken met 3D puur inno
veren, een andere manier van denken, onder
nemen en produceren. Paul: “Een 3Dprinter zet 
vele dingen overboord. Hij verkort het proces van 
het ontwikkelen tot het maken van een idee. De 
opstart is eenvoudiger, je kunt je sneller onder
scheiden van de rest, werken in een kleine 
oplage en opslag en distributie worden ook 
makkelijker. Er zullen daardoor zeker nieuwe 

Innoveren doe je nu,  
niet morgen

Grafisch Centrum Vanderheym  
Corne de Kruyff en Paul Eikelenboom
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markten komen. Maar er komt ook veel bij kijken. 
Je hebt skills nodig om het te doen en je kunt als 
ondernemer struikelen over alle mogelijkheden 
die er zijn. Niet iedereen kan immers een bloe
menvaas tekenen of een product ontwerpen. 
Een innovatieve camera maakt immers nog 
geen goede fotograaf. En een innovatief product 
is wel een uitvinding waar je geld mee moet 
gaan verdienen, anders blijft het alleen een leuke 
uitvinding. Maar de komst van 3Dprinten maakt 
dingen uitproberen zeker laagdrempeliger.”

Echte opleiding ontbreekt
Het Capelse 3Dbedrijf heeft de laatste jaren een 
reputatie op het gebied van de nieuwe maak
technologie opgebouwd. Zo zijn Paul en zijn 
collega’s regelmatig gastspreker bij symposia, 
doen zij mee in kenniscentra, maken deel uit 
van denktanks en zitten bij scholen en oplei
dingen aan tafel om mee te denken over onder
wijstoepassingen. Maar 3Dgoeroe’s zijn ze zeker 
niet. “Er zijn talloze deskundigen opgestaan met 
een visionair verhaal. Wij hebben de wijsheid 
echt niet in pacht en weten niet precies wat er 
gebeurt over tien jaar, maar hebben wel verstand 
van wat er nu mogelijk is. En ook van wat er 
nog ontbreekt, zoals een echte opleiding voor 
 Additive  Manufacturing oftewel 3Dprinten en 

een overheid die zelf actief met 3D bezig is. 
Gelukkig geldt dat niet voor de gemeente Capelle. 
Die mogen we gaan begeleiden en  adviseren op 
dit terrein, want 3Dprinten heeft hier in de regio 
zeker veel potentieel in de economie”, stelt Paul 
Eikelenboom. 
De mannen achter het 3Dproject geven dan ook 
dankzij hun verworven positie op de 3Dmarkt 
steeds vaker trainingen en adviezen aan 
bedrijven, scholen en instellingen. En ook denken 
ze in brainstormsessies samen met studenten en 
jong talent graag na over wonderlijke en veel
belovende toepassingen van driedimensionaal 
printen.

Anti-lichaam geprint
Het klantenbestand van 3Dproject is nog bonter 
en veelkleuriger als de verzameling objecten 
in de vitrinekasten bij het Capelse bedrijf. Paul: 
“We printen voor iedereen. Van het inscannen 
van een scooter, tot het printen van camerabeu
gels, persoonlijke gadgets en vliegtuigonder
delen. Eigenlijk alles in de ontwerp en maak
industrie. Zo zijn er nu al 3Dstaalprinters.“ Maar 
er zijn en komen ook steeds meer klantgroepen 
en toepassingen die de oorspronkelijk grafische 
onderneming nooit hadden kunnen bedenken. 
Zoals in de medische sector en toepassingen 

in de persoonlijke levenssfeer. Bijvoorbeeld bij 
rouwverwerking. “Zo zijn er steeds meer mensen 
die iets tastbaars willen van een nabestaande. 
Bijvoorbeeld een voet of handafdruk. Je kan nu 
van alles visualiseren en tastbaar maken. Zoals 
hoe groeit je kind in de toekomst? We houden 
binnenkort zelfs een scandag voor mensen die 
zich in 3D alvast willen vastleggen. En voor een 
professor die werkt aan een middel tegen aids 
hebben we een 3Dprint van een antilichaam 
gemaakt. Het geeft maar aan hoe raar het voor 
ons als oorspronkelijk grafische onderneming kan 
lopen. We worden zo steeds rijker in onze erva
ring en komen op terreinen waar we eerder niet 
kwamen. Dat vind ik ontzettend waardevol”, zegt 
Corne de Kruyff.

Ook geen namaaksels
Maar er zijn ook gebieden waar 3Dproject 
liever niet zijn naam en faam vestigt. “We doen 
echt niet alles. Zo zijn wij een keer benaderd 
om een wapen te printen. We bakenen ondanks 
alle mogelijkheden onze terreinen af. Met onze 
apparatuur zouden we ook namaakgeld kunnen 
drukken. En dat doen we natuurlijk ook niet”, 
aldus Paul Eikelenboom. 

www.3d-project.nl

Arbeidsrecht en 
ondernemingsrecht

www.pellicaan.nl
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Innovatief ondernemen betekent ook aan-
passen aan een veranderende markt, open 
staan voor uitdagingen die op je pad komen 
en bouwen aan een vertrouwensrelatie met 
je klant. De rode draad door het onderne-
mersverhaal van de CT-Groep in Krimpen. 

Dirk Jan van der Schans (ontbreekt op de foto) zet 
2003 daarin zijn eerste stappen. Aanvankelijk met 
een compagnon die werkt bij hetzelfde bedrijf in 
de datatelecommunicatie. Ze richten zich eerst op 
inpandige netwerkbekabeling. 
Dirk Jan: “Ik was projectleider bij Black Box. Ik 
voelde me al langer niet lekker bij die club, een 
puur Amerikaans bedrijf met een andere cultuur. De 
afstand met de klant was erg groot. Ik wilde juist 
in een vertrouwde omgeving daar dichtbij kunnen 
zitten. Dat vind ik plezierig werken. Mijn intentie is 
om met een opdrachtgever een langdurige relatie 
op te bouwen, daar was dat vluchtig.” 
Hij waagt de sprong als ondernemer, zet twee 
bureautjes neer op zolder, richt zijn schuur in als 
magazijn en begint ‘te schroeven’, zoals Dirk Jan dat 
noemt. “Binnen een jaar waren we met z’n vieren.”

Creativiteit 
In 2005 komt Black Box opeens weer in beeld, als 
het wordt opgesplitst. Dirk Jan doet een voorstel 
om oudcollega’s installatietechniek, die ook niet 

happy waren, over te nemen. Zoals zijn broer Kok 
die als manager toe is aan een nieuwe uitdaging. 
Hij wordt mededirecteur. Met hem komen noch 
eens zeven man over. 
“Toen hadden we opeens ruim een voetbalploeg 
in de uitvoering. Dan draait het om veel crea
tiviteit om die jongens aan het werk te houden. 
Toen begonnen we met netwerken. Want alleen 
met kabeltjes konden we de boel niet draaiend 
houden.” 
De vernieuwing komt mooi op tijd. Zeker als een 
oudcollega van Kok zijn ICTbedrijfje verkoopt. 
“Daarvan namen we twee jongens in dienst. 
Daarmee konden we op een hoger niveau opereren 
dan de gemiddelde kabelboer en ons toeleggen 
op camerasystemen. Een hot item toen. Vier 
mensen gingen aan de slag met netwerkcamera’s, 
net voordat de crisis uitbrak. We werkten toen veel 
met systemen voor bouwlocaties, maar toen kwam 
al snel de klad in de bouw. We hebben ons product 
aangepast. En verhuren netwerk en beveiligings
systemen. Zo hoeven klanten op bouwlocaties niet 
eerst die dure investeringen te doen. Dit sloeg 
ondanks de malaise in de bouw toch aan. Je moet 
altijd meedenken met je klant.”

Warm bad
Je blijft volgens Dirk Jan ook verder zoeken naar 
nieuwe uitdagingen en avonturen. “Dat zit je als 

ondernemer in het bloed.” Beide broers richten in 
2009 hun vizier op de scheepvaartindustrie en off
shore. Een mondiale markt. “Maar die zit ook in 
onze eigen achtertuin.” 
Het blijkt een schot in de roos. “Via mondop
mondreclame zijn we bij IHC daar ingerold. En 
gingen netwerken maken op schepen. Een mooie 
en spannende uitdaging in een andere wereld waar 
de crisis niet heeft toegeslagen En ook een warm 
bad. Zo liep ik hier op de werf en sprak mensen die 
nog met mijn vader hebben gewerkt.”
Vervolgens komen opdrachten om op schepen en 
boorplatforms telefooncentrales en netwerken in 
te richten. Het bedrijf gaat internationaal. “Maar 
die wereld is klein. Goede relaties met klanten 
zijn er cruciaal. En je moet flexibel en bereik
baar zijn. We voelen ons daar lekker in. Al was 
het voor sommige jongens wel even schakelen. 
Die kwamen vanuit een klus in een net kantoor 
opeens in het buitenland in een lawaaiige werk
omgeving terecht.”

De CTGroep heeft nu 25 man in dienst. En heeft 
er sinds 1 januari een nieuwe tak van sport bij: 
glasvezelnetwerken. “Dat is de toekomst. Want je 
moet als ondernemer wel uptodate blijven”, aldus 
Dirk Jan.

www.ct-groep.com

Je lekker voelen  
in mondiale markt  

en eigen achtertuin

CT-Groep  
Kok van der Schans
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Veel banken zijn de laatste jaren niet scheu-
tig met het verlenen van leningen. Want 
wie wil investeren in een project dat veel-
belovend is, maar ook hoge risico’s met zich 
meebrengt? Het Innovatiefonds MKB+ schiet 
innovatieve ondernemers te hulp. Met het 
Innovatiefonds MKB+ kunnen ondernemers 
hun plannen omzetten in rendabele nieuwe 
producten, diensten en processen. Startende 
ondernemers en MKB-bedrijven vragen 
deze financiering aan bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 

Risicodragend
Het Innovatiefonds MKB+ biedt meestal een risico
dragend krediet. Een ondernemer moet het krediet 
en de hierop berekende rente terugbetalen. De 
rente hangt af van het risicoprofiel. Voor nieuwe 
projecten bedraagt dit 4, 7 of 10%. De financie
ring van veelbelovende innovatieve projecten moet 

moeten binnen enkele jaren leiden tot nieuwe 
product. Zoals de technische ontwikkeling van een 
nieuw apparaat. Of bijvoorbeeld de ontwikkeling 
van een medicijn waarbij nog een klinische studie 
is vereist. 

Het krediet bedraagt maximaal 5 miljoen euro. 
Mkbbedrijven kunnen met het innovatiekrediet 
35% van de ontwikkelingskosten van een project 
financieren. Nietmkbbedrijven kunnen daarmee 
maximaal 25% van de ontwikkelingskosten finan
cieren. Onder de ontwikkelingskosten vallen: eigen 
loonkosten, materialen, kosten voor uitbesteding 
en octrooiaanvragen. Als het project in techni
sche zin mislukt, kan het ontvangen geld worden 
kwijtgescholden. Slaagt het project, dan moet een 
ondernemer de lening inclusief opgebouwde rente 
binnen tien jaar terugbetalen. 

www.rvo.nl

Kredieten, subsidies en 
fondsen voor innovatieve 
ondernemers 

Innovatiefonds MKB+ Innovatiekrediet
In 2013 bedroeg het budget voor het Innova
tiekrediet 80 miljoen euro. Het Innovatiekrediet 
is voor dit jaar verruimd en geldt tot uiterlijk 
31 december 2014. Bent u een kleine inno
vatieve onderneming? Dan verstrekt de over
heid een kredietpercentage voor uw gehele 
financiering van 45%. Dat was 35%. Werkt u 
als bedrijf samen met een kennisinstelling of 
ander bedrijf? Dan verstrekt de overheid 40% 
of 50%. Ondernemers kunnen het hele jaar 
aanvragen indienen. Agentschap NL behandelt 
de aanvragen op volgorde van binnenkomst. 
Elke aanvraag beoordeelt zij individueel of die 
aan de eisen voldoet. Als dat zo is en er is nog 
budget beschikbaar, ontvangt de aanvrager het 
gevraagde krediet.

Het Innovatiekrediet stimuleert ontwikke
lingsprojecten waaraan financiële risico’s zijn 
verbonden. Ondernemingen kunnen voor de 
financiering van deze projecten niet of onvol
doende terecht op de kapitaalmarkt. De lening 
is beschikbaar voor innovatieve mkb en mkb+
bedrijven. De minimale projectomvang van het 
innovatiekrediet is 150.000. euro Zowel starters 
als gevestigde bedrijven kunnen profiteren van 
deze lening. De financiering van het Innovatie
krediet komt uit het Innovatiefonds MKB+ van 
het ministerie van Economische Zaken. Dat is een 
fonds met een refund karakter voor de financie
ring van risicovolle innovatie. Dit betekent dat het 
geld dat een ondernemer terugbetaalt, opnieuw 
in het fonds terechtkomt. Dan kunnen andere 
bedrijven en starters hier ook weer gebruik van 
maken. Agentschap NL voert de regeling uit.

SEED Capital-regeling
Het Innovatiefonds MKB+ richt zich ook op inves
teerders. Het fonds bouwt onder andere voort 
op de bestaande regelingen Innovatie krediet en 
SEED Capital. De SEED Capitalregeling houdt in 
dat technostarters en creatieve starters door 
investeerders worden geholpen. Zo kunnen die 
hun kennis omzetten in toepasbare producten 
of diensten. De regeling verbetert de risico
rendementsverhouding voor investeerders en 
vergroot de financieringsmogelijkheden voor 
technostarters en creatieve starters. Zij kunnen 
hiervoor terecht bij de investeringsfondsen en 
SEEDfondsen. Een lijst daarvan is te vinden 
op de website van de Rijksdienst voor Onder
nemend Nederland.

Investeringsfond DVI
Het investeringsfonds Dutch Venture Initiative 
(DVI) (‘FundofFunds’) moet de toegang tot de 
risicokapitaalmarkt verbeteren voor snelgroei
ende innovatieve ondernemingen. Participa
tiemaatschappij Oost (PPM Oost) beheert het 
fonds samen met het Europees Investerings
fonds (EIF).
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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 email 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 EKCinfo op 
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl.

Een nieuwe tijd...
Op 9 mei 1980 werd de Vereniging Economische Kring Capelle aan den IJssel (EKC) opgericht als belangenvereni-
ging voor plaatselijke ondernemers. Onder voorzitterschap van initiatiefnemer burgemeester Luigi van Leeuwen 
groeide de EKC al snel uit naar honderd leden. De EKC had een wervend en bindend effect op de bedrijvigheid in 
Capelle. Het bestuur van de EKC, later onder voorzitterschap van Dick Vuyk (1990 - 2000), Arie Houweling (2000 - 
2005), Ed Beenhakker (2005 - 2008), Pim de Haas (2008 - 2009) en ondergetekende, behartigde vol toewijding de 
belangen van ondernemend Capelle in diverse overlegstructuren en op vele momenten. Ze deed dit naast, maar in 
goed overleg met andere Capelse ondernemersorganisaties, waaronder het Ondernemers Netwerk Capelle (ONC). 

In de loop der jaren zijn onze inzichten gewijzigd over hoe we het beste de belangen van de Capelse ondernemer 
kunnen dienen. Was men in het verleden nog van mening dat ondernemingen met meer dan tien werknemers 
beter op hun plaats waren bij het EKC dan bij het ONC, tegenwoordig blijkt het ondernemerschap onze gezamen-
lijke factor en is onderscheid in omvang geen belemmering meer. ‘Samen’ is het motto, oftewel met elkaar de 
uitdagingen het hoofd bieden en met elkaar ondernemen. Want je hebt elkaar hard nodig in deze nog steeds voor 
veel ondernemers roerige tijden. Een collectief is sterker dan het geheel van de afzonderlijke delen. Daarom is het 
tijd voor een samengaan van EKC en ONC. Samen verder onder de nieuwe naam ‘Economisch Netwerk Capelle aan 
den IJssel’, kortweg ENC. De leden van beide verenigingen hebben zich daarvoor duidelijk uitgesproken. Daarmee 
wordt het ENC per 1 april 2014 een feit.

En is dit mijn laatste column als voor-
zitter van het EKC. Ik dank iedereen voor 
de steun en het vertrouwen de afge-
lopen jaren. Het was mij een eer en 
genoegen uw voorzitter te mogen zijn. 
Ik neem graag afscheid met een stukje 
uit ‘ Titaantjes’ van Nescio.

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

Ik presenteerde Bavink een sigaar

en stelde voor naar Driehuis te gaan.

Ik had trek in koffie.

* * * * *
Een weinig drank had de weemoed en

de somberheid verdreven.

Een nieuwe tijd zou aanbreken.

Onder het motto ‘De Cloud: hoofd in de wolken, 
beide benen op de grond.’ waren afgelopen 
2 december de leden van de EKC te gast bij lid 
Kees Rijkhoff, algemeen directeur van Avantage 
Automatisering. 

Dit bedrijf is al ruim 24 jaar gespecialiseerd in het 
ontzorgen van bedrijven en organisaties op het gebied 
van ICT. Kennis en kunde staan hoog in het vaandel bij 
de ruim 100 medewerkers. Ook als het gaat om Cloud
oplossingen. In dit kader gaf specialist Martijn de Vries 
een heldere en inspirerende uiteenzetting over de 

mogelijkheden van werken in de Cloud. Ook besteedde 
hij aandacht aan de voorwaarden die hiervoor gelden. 
Tevens werd de aanwezigen een kijkje gegund in de 
‘keuken’ bij de Avantage Servicedesk, waar met een 
dertigtal medewerkers klanten op afstand worden 
ondersteund. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. 
Dank aan het team van Avantage voor de gastvrijheid. 
Heb je deze bijeenkomst gemist? Martijn de Vries van 
Avantage is graag bereid een keertje vrijblijvend langs 
te komen om het Cloudconcept uit te leggen. 

info@avantage.nl

eKC ‘in de wolken’ bij avantage
econom

ische Kring Capelle
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ingenieurs en adviseurs
www.bkgroep.nl

Graag stellen wij ons aan u voor, al denken we 
dat u ons al een beetje kent. Onze medewer-
kers zijn namelijk vaak bij u in de buurt aan het 
werk, bijvoorbeeld in de groenvoorziening. Of 
ze zorgen ervoor dat het zwerfvuil netjes word 
opgeruimd of buitenterreinen goed verzorgd 
worden. Deze grote groep werknemers is aan 
de slag bij Promen Groen & Schoon. Maar we 
kunnen en doen nog veel meer. 

Promen kan u werk uit handen nemen! Daarvoor 
staan elke dag zo’n 1500 enthousiaste en gemoti
veerde medewerkers klaar om aan de slag te gaan 
vanuit Capelle aan den IJssel en Gouda. Al deze 
mensen begeleiden wij omdat ze, om wat voor 
reden ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
Op onze locaties in Capelle aan den IJssel en Gouda 
voeren wij voor diverse opdrachtgevers werk uit. 
Onze werkterreinen zijn heel divers, zo kunnen 
wij bij u intern verpakken (HACCP) of houtbewer
king, elektromontage en assemblageopdrachten 
uitvoeren. Door de ontwikkeling die onze medewer
kers doormaken, hebben zij vaak de mogelijkheid 
ook extern te gaan werken. Daarom zijn we altijd 

hard op zoek naar externe mogelijkheden om onze 
medewerkers te plaatsen. Dan maken wij de match 
tussen uw vraag en onze medewerkers. Wij hebben 
de afgelopen jaren succesvol medewerkers gede
tacheerd in uiteenlopende functies, zoals een cate
ringmedewerker, receptioniste, conciërge, maga
zijn en administratief medewerker. En de ervaring 
leert, onze medewerkers zijn boven gemiddeld 
gemotiveerd en loyaal. Vervolgens neemt Promen 
de begeleiding van de medewerkers uit handen en 

zorgen wij ervoor dat u niet belast wordt met extra 
administratieve handelingen. 
Wellicht ben u ook op zoek naar invulling van maat
schappelijke en sociale doelen binnen uw bedrijfs
voering? Dan komen we graag in contact met u! 
Want naast maatschappelijk rendement biedt 
Promen u ook zakelijk rendement. Samen bekijken 
we de mogelijkheden om mensen en middelen zo 
gunstig mogelijk in te zetten. Kortom werken met 
Promen, daar krijg je veel voor terug.

‘Wie kansen ziet, schept nieuwe mogelijkhe-

den’. Dat principe zorgt ervoor dat BK Groep 

blijft vernieuwen, verbeteren en groeien, 

ondanks de krimpende markt. Het allround 

ingenieurs- en adviesbureau, opgericht in 

1987, is met acht vestigingen in Nederland en 

omzet van 20 miljoen euro een jong, dyna-

misch en professioneel bedrijf. 

Altijd op zoek naar uitdagingen is BK betrokken bij 

het geschikt maken van vrachtwagen en scheeps

motoren voor de schonere brandstof Liquefied 

Natural Gas (LNG) en bij het opzetten van infrastruc

tuur om in deze brandstofbehoefte te voorzien. In 

Rotterdam is een grote terminal gerealiseerd waar 

LNG wordt op en overgeslagen. De regio Rijnmond 

biedt nu tal van kansen voor een netwerk van afle

verpunten. BK verzorgt vergunningaanvragen voor 

nieuwbouw of ombouw van tankstations, bestem

mingsplannen en zaken rond de externe veiligheid. 

Verder heeft BK in opdracht van de overheid een 

tool ontwikkeld om het energiegebruik van nieuw

bouwwoningen te controleren. Daarmee kan een 

uitspraak worden gedaan of wat in de ontwerp

fase is bedacht, ook wordt gerealiseerd. Door het 

energiegebruik jaren achtereen te meten, ontstaat 

een beeld over de energiezuinigheid van recent 

gebouwde woningen. De resultaten van dit onder

zoek zijn interessant bij de vraag of er nóg effi

cienter kan worden gebouwd. 

Nieuwe diensten

BK heeft dankzij de veelzijdige expertise, korte 

lijnen en flexibele instelling van de bijna 200 mede

werkers een compleet pakket van ingenieurs en 

adviseursdiensten, inclusief beheer en onderhoud,

De BK Groep is 2013 gestart met vier nieuwe dien

sten. BK Bouw en Milieuadvies biedt juridische en 

technische ondersteuning voor ruimtelijke ordening 
en Milieu en heeft de LNG en energie projecten in 
portefuille. BK Maritiem richt zich met een uitge
kiende mix van veiligheid, techniek en gedegen 
kennis van zaken op de maritieme sector. BK Duur
zaamheid beantwoord de groeiende vraag uit de 
markt voor mogelijke initiatieven, certificeringen 
en eisen rondom duurzaam bouwen, slopen en 
herbestemmen. BK Projectmanagement biedt 
opdrachtgevers de mogelijkheid om projecten 
onder bepaalde voorwaarden risicodragend, voor 
een vast bedrag, uit te besteden. BK regisseert en 
coördineert deze complexe projecten, de klant heeft 
slechts te maken met één contactpersoon.

www.bkgroep.nl

Promen
Even voorstellen: 

BK Groep blijft in beweging
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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 HenkJan Collignon, secretaris.

Samenstelling bestuur OK Krimpen
Peter Breedveld voorzitter
HenkJan Collignon  secretaris 
Michel Bourguignon penningmeester 
Robert Poel algemeen bestuurslid
Cor van der Harst algemeen bestuurslid
Esther Buijs 
Van Bemmel algemeen bestuurslid

Nieuwjaarsreceptie 2014

Veel op stapel dit jaar

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

Houdbaarheidsdatum van een bestuurder
Het was 1999, het millennium naderde en het bedrijfsleven had voldoende aan zijn hoofd. Het internet brak  defi nitief 
door in het zakelijke en nestelde zich in het toekomstbeeld van mensen en bedrijven. Het zou alles veranderen, en 
dat besefte ik toen ook.
 
De columnist van hiernaast, de toenmalige directeur van de ABN-Amro bank in Krimpen aan den IJssel, vroeg mij 
volledig onverwacht of ik zin had om tot het bestuur van de Ondernemerskring Krimpen toe te treden. Op mijn vraag 
hoeveel werk dat wel niet was, werd geantwoord dat plaatsnemen in het bestuur hoogstens een uurtje in de maand 
zou kosten. Dat het meer tijd kostte, merkte ik al snel.
 
Maar met veel plezier heb ik mij 15 jaar ingezet en samen met velen de kar getrokken binnen de OKK. De laatste 
jaren als voorzitter. Nu is het tijd voor verjonging. ‘Time to move on’, voordat ik ‘over’ de datum raak.
 

Peter Breedveld, voorzitter OKK

Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie 
afgelopen 17 januari blikte de voorzitter Peter 
Breedveld van onze Ondernemers kring terug op het 
voorgaande jaar en werd natuurlijk vooruitgekeken 
naar en geproost op het nieuwe jaar. 

Daarop zal de mobiliteit in 2014 zeker op de agenda van 
OKK blijven staan, de discussie omtrent de Algerabrug 
blijft een terugkomend onderdeel. De ontwikkelingen 
met betrekking tot de K5 worden door ons ook op de 
voet gevolgd. De ondernemerskring is lid van zowel de 
Federatie ondernemerskringen Krimpenerwaard (FOK) als 
Federatie Zeppelin. Daarmee kunnen wij een brugfunctie 
vervullen bij de nieuw te vormen metropoolregio en de 

Krimpenerwaard. Ook wordt volgend jaar veel aandacht 
besteed aan het gebiedsmanagement Stormpolder/
de Krom en Parallelweg. Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
beloofde de ondernemerskring de leden via nieuws
brieven en bijeenkomsten op de hoogte houden van 
alle ontwikkelingen.

De OKK kijkt terug op een geslaagde avond. Op locatie 
‘Golfbaan Crimpenerhout’ konden de aanwezigen weer 
rekenen op een uitstekende service, lekkere drankjes 
en een goedverzorgd warm en koud buffet. kunnen we 
terugkijken op een zeer geslaagde avond. We hopen op 
even zo succesvolle bijeenkomsten in het vervolg van 
dit jaar. 

Ondernem
erskring Krim

pen
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Column Huub Gardien

Burger en innovatie 

Innovatie is de laatste jaren een ‘tren-
ding’ onderwerp bij bedrijven. Men moet 
tegenwoordig aan innovatie doen, dat 
is modern. Maar is het eigenlijk wel zo 
modern? Wat betekent innovatie en wan-
neer innoveert men nu echt? 

Voorbeelden van grote en bekende innove
rende bedrijven? De meest innovatieve bedrijven 
van 2013 zijn van 1 t/m 10:  Apple, Samsung, 
Google, Microsoft, Toyota, IBM, Amazon, Ford, 
BMW en General Electric (bron: Business Insider).
Dit is de negende keer in een rij dat Apple 
nummer één is. Heel bijzonder eigenlijk. Waarom 
slaat Apple de spijker op z’n kop? Ze weten 
precies waar consumenten op zitten te wachten, 
zelfs al weten deze consumenten dit nog niet 
van zichzelf. Het product wat ze maken is supe
rieur, van hoge kwaliteit met een uitstekende 
functionaliteit (toegankelijk), daarbij weten ze 
hun product te positioneren tussen ‘necessity’ en 
gadget. Dus tussen een levensbehoefte en een 
gadget in. Het vermelden waard, is te weten dat 
Samsung afgelopen jaar de tweede plek heeft 
ingenomen…

Opvallend aan deze lijst is dat die bestaat uit 
grofweg technologie, consumer & detailhandel 
en automobiel producenten. Maar waar zijn de 
groothandelaren, de gezondheidsindustrie en 
energiebedrijven? Binnen bedrijven wordt vaak 
geroepen ‘innovate or die’. (BBC). Uit onderzoek 
blijkt ook dat de meeste innovatie en nieuwe 
productontwikkeling komt van de bedrijven die 
deze kreet hoog in het vaandel hebben. Dus 
behoort u als ondernemer tot de hierboven 
genoemde branches die weinig innovatief zijn, 
dan is er juist kans voor open doel om uzelf te 
onderscheiden.
Wat is innovatie? Ik omschrijf het continu 
vernieuwen en verduurzamen van het bedrijf en 
alle elementen die behoren tot de bedrijfsvoe
ring om deze succesvol voor de ontwikkelingen 

van nu en de nog onbekende toekomst voor te 
bereiden met behulp van nieuwe ideeën. Dit is 
niet slechts evolutie omdat er nieuwe ideeën 
worden geïmplementeerd.

We weten nu wat innovatie is, maar hoe doen 
we daaraan? Volgens Boston Consultancy Group 
zijn er vijf factoren die leiden tot sterke inno
vatie: toewijding van directie en hoger manage
ment, het gebruik van eigen intellectuele eigen
dommen, sterke focus op de (ook onbekende) 
behoefte van de klant, optimaal beheer van 
innovatieve ideeën binnen het bedrijf en uitste
kende bekendheid met en beheer van bedrijfs
processen. Is het nieuw? Nee, innovatie is dus 
niet modern. Bedrijven doen het al jaren, alleen 
heette het toen niet zo. Want zonder innovatie 
houdt een bedrijf uiteindelijk op met bestaan. 
De markt om ons heen verandert constant. 
Voor het ene product of dienst soms sneller dan 
voor het ander. Daarom is het belangrijk je als 
ondernemer te concentreren op die vijf factoren 
binnen je bedrijf. En stel je toekomst visie helder 
en lever oplossingen voor klanten, zelfs voor 
problemen waarvan ze niet eens weten die te 
hebben. Evolueer niet alleen, maar innoveer!

Joanne Breedveld 

I N N o v a t i e

Eind 2012 heeft dit magazine al eens een themanummer 
gewijd aan het fenomeen innovatie. Vele zienswijzen zijn 
toen gepasseerd en het zou best interessant zijn om te 
zien wat er van al die tips is opgepikt en of er zakelijk 
succes uit is voortgekomen. Het zou voor iedereen leer-
zaam zijn om kennis te nemen van hoe anderen met 
innovatie zijn omgegaan. Waar in elk geval een soort 
van innovatie heeft plaatsgevonden is in de relatie tussen 
lokale overheid en burgers.

Zoals bekend, is de bottleneck Algera-brug of Algera-
corridor een steeds terugkerend thema in de openbare 
discussies. Het wilde maar niet vlotten om daar eens 
structureel een flinke draai aan te geven. En dat lijkt 
zowaar nu toch gelukt. Niet dankzij de overheid, maar 
dankzij goed burgerinitiatief.

Al vanaf de negentiger jaren wordt er met regelmaat 
gemorreld aan de fileproblematiek en nog altijd met niet 
teveel succes. Dan is weer met een andere afstelling van 
de stoplichten, dan een stukje asfalt erbij, aanscherping 
van de brugtijden en de afsluiting van een oprit. Maar 
per saldo nam het aantal verkeersbewegingen sneller toe 
dan alle genomen maatregeltjes, met als resultaat: geen 
resultaat. Verbreding van de brug was geen optie, een 
regelmatige veerverbinding naar de overkant uiteindelijk 
ook niet, laat staan een tweede oeververbinding. VVD, 
die komt er echt niet! Dat blijkt nog steeds vloeken in de 
spreekwoordelijke kerk. En dat is niet handig in Krimpen.
Nee, de burgers van het Platform Algera-corridor.nl 
komen met een aantal relatief simpele oplossingen, die 
ervoor gaan zorgen dat eind van dit jaar ‘de filedruk met 
misschien wel 50% is teruggedrongen’. Als dat toch eens 
waar kon zijn, met de helft zou menig forens al heel 
tevreden zijn.

Dan vraag ik me toch af wat er eigenlijk is gebeurd met 
al die rapporten van verkeersbureaus die duizenden euro’s 
hebben gekost? In de loop der jaren hebben zij talloze 
voorstellen uitgebracht. En wat is daarmee bereikt, anders 
dan een ‘appeltje voor de dorst’ voor de consultants? Een 
gotspe.
 
En nu zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen in 
aantocht. De raamposters zijn gedrukt, de programma’s 
worden opgesteld en aspirant raadsleden maken zich op 
voor hun campagnes.
Misschien kunnen ze in hun programma’s nog een 
bescheiden hoofdstukje opnemen over bedrijvig Krimpen. 
Want dat komt er door de jaren heen steeds bekaaid 
vanaf. Is het een idee om eens te gaan praten met onder-
nemers en te peilen waar hun belangen en wensen 
liggen? Tenslotte moet in de private sector het geld 
worden verdiend dat publiek wordt uitgegeven.

En… wanneer gaat de schop nu eens de grond in van 
het EMK-terrein, of wachten we hier ook eerst op een 
burgerinitiatief?

Uw reactie naar info@okkrimpen.nl.
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Het combineren van werk, gezin 
en hobby’s behoort tot de top 
drie van excuses om niet te spor-
ten. fit20 Capelle rekent daar-
mee af. 

Claudia Costa opent begin februari 
een studio aan de Hoofdweg. Fit 
worden én blijven in slechts twintig 
minuten per week. Zonder omkleden 
en zonder te zweten. Met mini
male input dus een maximaal resul
taat. Ideaal voor veel mensen die 
hun sportieve voornemens zien 
mislukken door een drukke agenda. 
De fi t20 keten die met haar vesti
ging in Capelle aan den IJssel nu 
haar 25e vestiging in Nederland 
realiseert, bewijst al enkele jaren dat 
die manier van fi t worden en blijven 
velen aanspreekt. Claudia Costa 
eigenaar van fi t20 Capelle: “Ik ben al 
19 jaar werkzaam in de fi tness en 
sportwereld. Daarin ben ik in aanra
king gekomen met verschillende 
soorten sport en personal training. 
Daarbij heb ik gewerkt met peuters, 
hoogbejaarden, zwangere vrouwen 
en gehandicapten. Toen ik Walter 
Vendel, algemeen directeur, over de 
fi t20methode hoorde praten, kon ik 
niet wachten om mijn eigen studio te 
openen”. Claudia heeft ook een kids
corner zodat ouders met kinderen 
geen excuus hebben om niet te 
kunnen sporten.

www.fi t20.nl

Het gemeentehuis van Capelle 
aan de IJssel is nu via een ‘Google 
Visual Tour’ vanuit Google Street 
View te bekijken. 

De Capelse fotograaf Ferry ten Brink 
heeft met zijn bedrijf Panoworld 
(Ferrymen Fotografie) de virtuele 
fotoshoot verzorgd. Hij is in 2013 
door Google gecertificeerd om bij 
bedrijven en instellingen pano
rama foto’s te maken, waardoor het 
mogelijk wordt om met de Google 
Street Viewtechnologie in een 360º 
visuele rondleiding bij bedrijven en 
instellingen binnen rond te kijken. 

Het toevoegen van een Visual Tour 
op Google+ en Google maps maakt 
dat een instelling of een bedrijf beter 
vindbaar is op Google (SEO). En zowel 
de toer als de foto’s kunnen voor 
de eigen website en social media 
worden gebruikt.
Panoworld verzorgde eerder al 
voor een aantal Capelse bedrijven 
een visuele toer op internet. Zoals 
KameraExpress, Restaurant de Bank, 
Sanisale, Olleke Bolleke, De Boeken
kast, Dimphis en de Flex Lounge in 
het Ondernemershuis. Ze staan op 
de site.

www.panoworld.nl

Ondernemers in de regio Rijn-
mond die in zwaar weer zitten, 
krijgen extra ondersteuning. 
Staatssecretaris Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid Klijnsma 
tekende eind 2013 daarvoor een 
convenant met alle 27 gemeen-
ten in de regio.

Dat moet gebeuren naar recept van 
de Rotterdamse Zaak. In het afge
lopen twee jaar hebben meer dan 
150 ondernemers ondersteuning 
gekregen van dit initiatief. Studenten 
van Hogeschool Rotterdam en oud
ondernemers helpen hen met het op 

orde brengen van hun administratie, 
het verbeteren van de marketing 
en het opstellen van ondernemers
plannen. De aanpak van de Rotter
damse zaak startte in 2012. En wordt 
nu door de gemeenten in regio Rijn
mond overgenomen. 
De Rotterdamse Zaak is een initiatief 
van de Hogeschool Rotterdam, Stich
ting Ondernemers Klankbord, Kamer 
van Koophandel en Regionaal Bureau 
Zelfstandigen. Alle drie de partners 
doen hun uiterste best om onderne
mers met een minimuminkomen te 
voorzien van de juiste support en het 
beste advies. Doel is om de onderne

mers juist in deze moeilijke periode 
een doorstart te geven. 
Jetta Klijnsma: “Het is hartverwar
mend om te zien dat studenten en 
oudondernemers samenwerken 
om ondernemers in zwaar weer er 
bovenop te helpen. Ik juich het toe 
dat alle 27 Rijnmondgemeenten de 
handen ineenslaan en samenwerken 
binnen het Rotterdamse model. Regi
onale samenwerking werkt!”
Nu alle gemeenten in de regio 
meedoen, zal het aantal onderne
mers in de Rotterdamse Zaak waar
schijnlijk groeien naar meer dan drie
honderd ondernemers per jaar. 

Sinds januari heeft Capelle er 
een nieuwe website bij. Hiermee 
brengt de gemeente haar maat-
schappelijk vastgoed in kaart. 
Op de website wordt het maat-
schappelijk vastgoed te huur en 
soms ook te koop aangeboden. 
Tevens kunt u op de website zien 
welke ruimten van bijvoorbeeld 
wijkcentra er worden verhuurd.
 
Betere aansluiting
De bedoeling van de website is dat 
iedereen makkelijk een ruimte voor 
een vergadering, cursus of sport of 
creatieve activiteit in Capelle kan 
vinden. Wethouder Vastgoed Keuzen
kamp: “De gemeente heeft een aantal 
mooie gebouwen met prima moge
lijkheden in beheer. Met deze website 
weten ondernemers, clubs en organi
saties wat er allemaal te huur is en 
daardoor kunnen gebouwen ook beter 
worden benut.”
www.vastgoed.capelleaandenijssel.nl
vastgoedbeheer@capelleaanden ijssel.nl

De rotterdamse Zaak: Steun voor ondernemers 

Fit in 20 minuten bij fit20 Capelle Binnen kijken in gemeentehuis

Te koop en te 
huur in Capelle

Varia
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Het aantal starters zal dit jaar 
lager uitvallen. Vooral het aan-
tal zzp’ers stijgt minder sterk dan 
vorig jaar het geval was.

Dat verwacht het economisch bureau 
van ING. Het aantal starters in sectoren 
die het nog steeds zwaar hebben, 
zoals de bouw, horeca en dienstverle
ning zal waarschijnlijk stabiel blijven 
of afnemen. Ook is de economische 

groei van 0,5 procent nog te klein om 
mensen te verleiden tot het starten 
van een eigen bedrijf.
In 2013 is het aantal starters met zes 
procent gegroeid ten opzichte van het 
voorgaande jaar. De groei geldt voor 
bijna alle sectoren, met uitzondering 
van de groothandel en transport & 
logistiek. De stijging is grotendeels 
toe te schrijven aan de toename van 
het aantal zzp’ers. De groei van het 

aantal zelfstandigen komt zowel door 
de toenemende behoefte aan flexi
biliteit op de arbeidsmarkt als door 
de gestegen werkloosheid, waardoor 
veel mensen uit nood aan de slag zijn 
gegaan als zzp’er.
In totaal hebben in 2013 ongeveer 
129.000 mensen een onderneming 
op poten gezet. De grootste toename 
vond plaats in de detailhandel. Zo 
groeide het aantal starters dat een 
webwinkel opende met 19 procent. 
Ook de markthandel was populair.

Stichting Pallieter sponsort een 
aantal extra goede doelen. Zo 
werden op 19 december 2013 in 
kinderhospice Pallieterburght in 
Capelle aan den IJssel cheques, 
met een totale waarde van 
131.000 euro, uitgereikt. 

Ze zijn bestemd voor nieuwbouw van 
kinderhospice De Glind in Barneveld, 
nieuwe wellnessruimte in Villa Pardoes 
in Kaatsheuvel, nieuwbouw van Stichting 
Open Door in Loon op Zand, aankleding 
en inrichting van kinderkamers op de IC 
van het Sophia Kinderziekenhuis en voor 

een cd van zangeres Natalie Merfort, die 
in hetzelfde ziekenhuis muziek verzorgt 
voor herdenkingsbijeenkomsten 
voor ouders van overleden kinderen.
Stichting Pallieter zet zich al dertien jaar 
in voor de zorg van ernstig, ongenees
lijk zieke kinderen. In 2011 en 2012 was 
Pallieter het landelijk goede doel van JCI 
Nederland. Er is toen meer dan 100.000 
euro opgehaald via regionale projecten 
van JCI Kamers.
Capellenaar Rein Lander, oprichter van 
Pallieter en verantwoordelijk voor PR 
en sponsorwerving over het steunen 
van projecten voor kinderen: “Naar 
de toekomst toe zijn er nog genoeg 
wensen te vervullen. Mijn doelstel
ling is dan ook te streven naar één 
groot landelijk fonds voor kinderen 
die palliatieve zorg behoeven. Dat 
zou enorm goed doen. Daar wil ik 
graag mijn steentje aan bijdragen.”

www.pallieterhelpt.nl 
info@pallieterhelpt.nl

De oude tramremise in Hillegers-
berg met historische RET trams 
is woensdagavond 28 mei 2014 
het bijzondere decor voor een 
zakenevenement. 

Onder de naam ‘Zaken op de Rails’ 
zullen daar tientallen onderne
mingen en instellingen zich van 
17.30 tot 22 uur presenteren aan 
het ondernemerspubliek . Doel 
is bedrijven, ondernemersclubs 
en belangenbehartigers voor het 
midden en kleinbedrijf met elkaar 
te verbinden. Zo kunnen aanwezige 
ondernemers na een ludieke veiling 
een rondrit organiseren in een 
‘eigen’ nostalgische tram, waar zij 
met relaties of personeel een mooi 
bedrijfsuitje kunnen maken. Ook 
kunnen bezoekers de vele rijtuigen 
bezichtigen. Rondleidingen worden 
gegeven door vrijwilligers van de 
stichting RoMeO, waaronder het 
museum in de remise valt.

Deelnemen als standhouder op 
deze unieke beursvloer? Neem dan 
contact op met de stichting ‘Zaken 
op de Rails’. 

Inge Lievaart, 010  420 98 22
inge@lievaart-vc.nl  

Carola Kalishoek, 06 215 135 28
info@firstsupport.nl
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Tijdens de THEMATER avond over 
verkiezingen in het Isala Theater 12 
februari heeft Burge meester Frank 
Koen het Capelse Compliment uit-
gereikt aan Rob Tol. 

Zo’n 275 bezoekers waren getuige 
hiervan. Rob stopt als voorzitter, 
na tien jaar 31 themaavonden 
te hebben georganiseerd. Hij was 
medeoprichter van de avonden waar 
maatschappelijke thema’s over de 
bühne worden gebracht. Frank Koen 
bedankte hem uitvoerig voor het 

creëren van deze ontmoetingsplek 
als geschenk aan zijn stad. Bestuurslid 
Rob Vermeulen heeft het voorzitter
schap op zich genomen. “Als mede
oprichter in 2003 van THEMATER en 
als voorzitter heb ik met vier bestuurs
leden het initiatief verder uitge
bouwd tot een driejaarlijkse traditie. 
Het vervult mij met trots en ik ben 
vereerd met dit compliment. Ik heb 
het volste vertrouwen dat het initiatief 
wordt gecontinueerd.” aldus Rob Tol. 

www.themater.nl

Peter Regoord overhandigde 
namens Capelle Business Plaza 
in januari de eerste member-
card aan José Blok, eigenaar van 
Pedicurepraktijk Capelle. Met de 
membercard kunnen leden bij 
andere Capelse ondernemers 
van vele voordelen en kortingen 
profiteren.

Via Capelle Business Plaza kunnen 
Capelse ondernemers zich gratis 
profileren. Het ondernemersplat
form bundelt van zoveel mogelijk 
ondernemers informatie en maakt 
die op één plaats makkelijk beschik
baar. Members van Capelle Business 
Plaza kunnen zelf evenementen, 
workshops en opdrachten plaatsen 
zodat dit onder de aandacht komt 
van collegaondernemers. Capelle 
Business Plaza is daarmee hét plat
form voor ondernemers in Capelle 
a/d IJssel om op een snelle wijze de 
lokale economie te volgen en zaken 
te doen met je buurman. 

www.capellebusinessplaza.nl

minder starters verwacht in 2014

Pallieter deelt 131.000 euro uit Zaken op  
de rails 

1e membercard voor José Blok

Capels Compliment voor rob Tol
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Gemeente Krimpen aan den IJssel
Olympiade 3
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 / 06 24 83 71 43
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl
          @empleizier

Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen. Dit is de aanleiding voor wethouder 
Bart Prins om te gaan genieten van een wel-
verdiend pensioen. Al 16 jaar zit hij voor de 
SGP op de wethoudersstoel in de gemeente 
Krimpen aan den IJssel. Sinds 2002 heeft hij als 
wethouder economie in zijn portefeuille. Met 
het naderende afscheid in het vooruitzicht, 
blikt Bart Prins in dit ondernemersmagazine 
graag terug op zijn wethouderschap. 

Welke mijlpalen heeft u behaald?
“Waar ik zeer content mee ben, is de goede verstand
houding en samenwerking met ondernemers. Gedu
rende mijn wethouderstermijn is er een constructieve 
overlegstructuur tussen de gemeente en de onder
nemers opgezet, waardoor we regelmatig samen om 
tafel zitten.” Bart Prins is ook trots op de ontwikkeling 
van het Stormpoldergebied, bestaande uit de Storm
polder, Parallelweg en De Krom. “Het gebied staat 
steeds meer op de kaart, bijvoorbeeld bij de Stads
regio en de provincie. Het is steeds meer bekend aan 
het worden als cluster van de maritieme maakindu
strie. Hierbij zijn ook kleine ondernemers van belang. 
En ook de bedrijven die niet direct in de maritieme 
sector werkzaam zijn. Nog een goede zaak is de 
verbetering van het Stormpoldergebied. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de herontwikkeling van de Indu
strieweg. Daarnaast is het een mooi resultaat dat het 

Stormpoldergebied het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) heeft ontvangen van MKBNederland. Samen 
met de inzet van ondernemers is er hard gewerkt aan 
een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. 
Wat ik ook belangrijk vind is de detailhandelsvisie in 
onze gemeente. In overleg met winkeliers is de visie 
opgesteld met een overall visie voor de ontwikke
ling van alle detailhandel in heel Krimpen.” Een van 
de recente ontwikkelingen voor ondernemers is de 
oprichting van Stichting ZZP Krimpen. “Deze stichting 
is nodig om de belangen van alle Krimpense zzp’ers 
te behartigen.”

Wat is u het meest bijgebleven?
“Wat mij in de jaren als wethouder economie het 
meest is bijgebleven is de schok dat Van der Giessen
de Noord stopte met zijn activiteiten. Maar na vier 
jaar werd die schok omgezet in euforie. Onder andere 
IHC en Zwijnenburg hebben grote opdrachten binnen
gehaald, wat zorgt voor veel werkgelegenheid in de 
gemeente. Deze ontwikkelingen hebben een grote 
impact op de Krimpense economie.”

Blijf enthousiast ondernemen
Na de beëdiging van een nieuw college van burge
meester en wethouders gaat Bart Prins met pensioen. 
Zijn boodschap aan de ondernemers in Krimpen is de 
volgende: “Bedankt voor de fijne samenwerking en 
blijf enthousiast ondernemen!”

Bart Prins neemt trots afscheid

Van de gem
eente Krim

pen
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De nieuwe stichting ‘ZZP Krimpen’ heeft 28 
anuari 2014 een startbijeenkomst in De Tuyter 
gehouden, waar niet alleen zzp’ers op af kwa-
men, maar ook veel Krimpense raadsleden.

De avond werd geopend door wethouder Bart 
Prins met de volgende woorden: “Als gemeente 
feliciteren we u. We zien ZZP Krimpen als een 
volwaardig gesprekspartner. We horen graag wat 
u allen bezighoudt en waarin we wat kunnen bete
kenen. De bijdrage van u als zzp’ers aan de Krim
pense economie is van groot belang. Want onder
nemerschap biedt kansen voor burgers om op 
eigen kracht in werk en inkomen te voorzien en 
om idealen te realiseren. Dus sluit u aan en profi 
teer van dit netwerk!” 

Onderzoek zzp’ers Krimpen
De gemeente was twee jaar geleden een van 
de initiatiefnemers voor een onderzoek naar de 
behoeften van de ruim veertienhonderd zzp’ers die 
de gemeente Krimpen aan den IJssel rijk is. Zij blijken 
vooral behoefte te hebben aan netwerken, kennis
deling en (betaalbare) bedrijfsruimten. ‘ZZP Krimpen’ 
is sinds dit jaar een stichting met als doelstelling de 
belangen te behartigen van de Krimpense zzp’ers. 
Dat er behoefte is aan een zzpnetwerk bleek uit de 
opkomst. Er waren zeventig mensen in de theater
zaal aan het netwerken. Tijdens de bijeenkomst was 
het ook mogelijk deel te nemen aan drie workshops: 
LinkedIn, administratie voeren in ‘the cloud’ en ‘non
verbale communicatie en lichaamstaal’. Deze vielen 
in goede aarde. 

Plan voor bedrijfsverzamelgebouw
Bijzonder was dat vrijwel elke politieke partij was 
vertegenwoordigd. Voorzitter ZZP Krimpen George 
van der Spek: “Wij maken ons hard voor een 
bedrijfsverzamelgebouw voor kleine ondernemers 
met kortlopende contracten en betaalbare huren. 
Momenteel is de gemeente bezig met een voor
zieningendiscussie. Onder alle Krimpense voorzie
ningen vallen bijvoorbeeld ook De Tuyter en de Big 
Bear. Hier hebben we ideeën voor. Op de ‘Praat met 
de Raad’ bijeenkomst op 25 januari hebben wij ons 
plan aan elke politieke partij overhandigd. De thea
terzaal van De Tuyter is bijvoorbeeld prima geschikt 
als trainingszaal en kan in het weekend gewoon 
als theaterzaal blijven bestaan. In De Tuyter zijn 
ook vergaderzalen. We denken dat er gemakkelijk 
kleine kantoorunits in kunnen worden gebouwd. 
Enkele politieke partijen hebben een dergelijk plan 
zelfs in hun partijprogramma staan. Wij hopen dat 
we tot elkaar kunnen komen.”

Doe ook mee met ZZP Krimpen!
Het aantal inschrijvingen van nieuwe leden is 
boven verwachting. Die leden staan binnenkort op 
www.zzpkrimpen.nl. Op deze website staat meer 
informatie over de plannen van ZZP Krimpen. Natuur
lijk wil deze organisatie nog meer nieuwe leden. Want 
“samen bereiken we meer!” Snel inschrijven kan 
via www.zzpkrimpen.nl. Ook zijn zzp’ers van harte 
welkom op de tweede grote bijeenkomst: dinsdag 
20 mei 2014. 

Bent u voor uw onderneming op zoek naar 
een elektrische fiets of een duurzame 
 scooter of auto? Kom dan naar de opstap-
dag op 29 maart op het evenemententer-
rein (Koekoeksplein), georganiseerd door de 
gemeente Krimpen aan den IJssel in samen-
werking met het platform Algera-corridor.nl 
en plaatselijke ondernemers. 

Hiermee eindigt een interne promotiecampagne 
van de gemeente voor het gebruik van duurzame 
fi etsen, scooters en auto’s. Het gebruik van duurzame 
vervoersmiddelen draagt bij aan de verbetering van 
de leefomgeving, een duurzaam imago en kan 
bijdragen aan een besparing op uw vervoerskosten.

Gratis proefritten, informatie en advies
Tijdens de opstapdag kunt u kosteloos van 10.00 tot 
15.00 uur met een elektrische fi ets, scooter of elek
trische/hybride auto een proefrit maken. Diverse 
lokale ondernemers zijn aanwezig om u te infor
meren over hun duurzame vervoersmiddelen. Ook 
kunt u informatie inwinnen over het plaatsen van een 
oplaadpaal voor een elektrische auto op openbaar of 
privéterrein en kunt u advies krijgen over een goede 
bandenspanning voor uw auto. Meer informatie 
over de kortingsregeling tweewielers vindt u op 
www.algera-corridor.nl en over de oplaadpunten op 
www.krimpenaandenijssel.nl/duurzamemobiliteit. 

Gamen tegen de file
Stappen u en uw collega’s uit de file? Doe vier 
maanden met een team van vier of meer mensen 
mee met het online spel Van5naar4. En ga de strijd 
aan met andere teams. Het doel is simpel: elke vijf 
werkdagen één dag slimmer reizen. Bijvoorbeeld via 
het openbaar vervoer, de fi ets, carpooling of thuis
werken. Het spel helpt u bewuster na te denken over 
welk vervoermiddel u gebruikt, of u die reis wel in 
de spits moet maken en of u uw afspraken daar 
niet slimmer omheen kunt plannen. Het winnende 
team krijgt een prijs. Dus kom op 29 maart naar het 
evenemententerrein en meldt u direct aan!

Wethouders Bart Prins en Lex Hofstra 
 feliciteerden op 25 februari het Krimpense 
familiebedrijf Widek met hun voorbeeld-
functie op het gebied van duurzaamheid. 

Bij de fabrikant van fi etsaccessoires is een energie
doorlichting uitgevoerd en de resultaten zijn met de 
DCMR Milieudienst Rijnmond gedeeld. In de terug
koppeling naar Widek zegt de DCMR: “Alle energie
besparende maatregelen, die op dit moment 
rendabel zijn, heeft Widek al doorgevoerd. Daarnaast 
heeft het bedrijf zelf innovatieve energiebesparende 
oplossingen ontwikkeld en toegepast, zoals het 
uitrusten van de galvanobaden met afdekballen om 
de verdamping en het warmteverlies te minimali
seren. Hiermee is Widek voor ons een voorbeeld
bedrijf binnen de metaalbewerkende industrie.”

roep om bedrijfsgebouw bij start ‘ZZP Krimpen’

Gemeente feliciteert Widek 
met voorbeeldfunctieTest elektrische 

fiets, scooter 
of autoof auto
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In elk gesprek dat ik voer met ondernemers, 
komt duidelijk naar voren dat innovatie de 
kern van het (langjarige) bestaansrecht van 
een onderneming is. Als dat zo is, waarom 
is innovatie dan geen primair proces bij alle 
organisaties? Het is een vraag die opkwam 
 tijdens een gesprek met Eric de Blok (bedrijfs-
kundige, zoöloog en psycholoog) die de natuur 
gebruikt als spiegel voor onze toekomstige 
organisaties. Volgens Darwin zijn het niet de 
sterksten of de slimsten die overleven, maar 
diegenen die zich het best kunnen aanpassen. 
Hoe werkt dat in de natuur en wat kunnen wij 
als organisaties daarvan leren?

Er zijn in principe drie soorten innovatie
De eerste is van ‘niets’ ‘iets’ maken. Dit is wat 
velen van ons nastreven als we aan innovatie 
denken. De ‘Willy Wortel’ die het gouden ei gaat 
uitvinden. Alhoewel dit voor onze samenleving wel 
van cruciaal belang is, denk aan de stoommachine, 
telefoon en, korter geleden, de computer, geeft 
deze vorm van innovatie slechts een zeer beperkt 
aantal organisaties een succesvol bestaansrecht. 
De ervaring leert namelijk dat de kans op succes 
zeer gering is en daarmee de financiering zeer risi
covol. In de natuur komt dit soort innovaties niet 
meer voor. Het leven is nooit opnieuw begonnen 
of meerdere keren naast elkaar gestart. Het succes 
van het leven, 3,8 miljard jaar overleven en groeien 
in een continu veranderende omgeving, ligt niet 
besloten in deze vorm van innovatie. 

De tweede vorm van innovatie is van ‘iets’ ‘meer’ 
maken. Dit is waar vele organisaties zich primair 
op richten. Door middel van onder andere. efficiënt 
produceren, schaalvergroting en marketing, exploi
teren/repliceren zij hun producten en diensten. In 
de natuur komt dit ook op grote schaal voor, maar 

daar is het doel: overleven om te reproduceren, 
waarbij iedere nieuwe generatie weer net even 
anders is dan de vorige. En dat laatste is nu juist 
wat de natuur hierin zo succesvol maakt en het 
brengt ons meteen bij de derde vorm van innovatie.

De derde vorm van innovatie is van ‘iets’ ‘beter’ 
te maken. Beter is de vijand van goed. In de 
natuur is iedere volgende generatie gebaseerd op 
dezelfde blauwdruk, maar door mutaties (proces
fouten/toeval) en genetische recombinatie (het op 
verschillende manieren combineren van genen), is 
deze generatie afwijkend van de voorgaande gene
ratie. In de natuur blijft dit proces altijd doorgaan, 
crisis of geen crisis. Dit is hét primaire proces van de 
natuur. Wij noemen dit ‘evolutie’ met als drijvende 
kracht de natuurlijke selectie. Het leven heeft van 
innovatie een routine gemaakt.

Succesvolle organisaties hebben van innovatie ook 
een routine gemaakt. Ze hebben een primair proces 
opgezet voor innovatie. Een mogelijke manier om 
dit te realiseren staat onder andere beschreven 
in het boek ‘Innovatieroutine’. Wij als ABN AMRO 
zijn actief op zoek naar organisaties die op deze 
wijze met innovatie omgaan. Graag bekijken wij 
samen met de ondernemers de mogelijkheid voor 
de financiering van de innovatie en de groei binnen 
de onderneming. Voor de Europese en daarmee 
Nederlandse economie is innovatie ook een zeer 
belangrijk steunpilaar.  Naast de faciliteiten die via 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voor
heen AgentschapNL) beschikbaar zijn, heeft het 
Europese Investeringsfonds (EIF) hiertoe een garan
tiefaciliteit ter beschikking gesteld aan ABN AMRO. 
Deze faciliteit is specifiek bedoeld  voor snelgroei
ende en innovatieve en R & D georiënteerde MKB 
ondernemingen. Deze garantie faciliteit wordt in 
Nederland alleen door ABN AMRO verstrekt onder 
de naam Groei & Innovatielening. Neem gerust 
contact op en we bespreken de mogelijkheden.

Nog even iets om over na te denken. Evolutie 
wèrkt, ondanks het feit dat er nooit een gen is 
geweest dat de buitenwereld echt heeft gezien. Wij 
zien onze buitenwereld (of de markt) en bijbeho
rende behoeften wel. Kunt zich voorstellen hoeveel 
succesvoller wij dan zouden kunnen zijn als we van 
innovatie een primair proces maken? 

Innoveer zoals 
de natuur

aBn-am
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Niels Wepster, directeur bedrijven
ABN AMRO 
telefoon 06 510 06 628
Niels.wepster@nl.abnamro.com

Eric de Blok
GNG Consultancy
telefoon 06 533 40 949
eric@gngconsultancy.nl

Advertorial



Het arbeidsrecht gaat op de schop. De hervor-
ming van het ontslagrecht laat nog tot medio 
2015 op zich wachten, maar het kabinet wil 
al per 1 juli 2014 de positie van medewerkers 
met een tijdelijk contract beter beschermen. 
Dat is althans de bedoeling van het wetsvoor-
stel Werk en Zekerheid. Deze wet moet er voor 
zorgen dat werknemers met vaste en flexibele 
contracten minder verschillend worden behan-
deld. Wat gaat er nu concreet veranderen per 
1 juli van dit jaar? 

Geen concurrentiebeding 
Voor personeel met een contract voor bepaalde tijd 
geldt straks dat er normaal gesproken geen concur
rentiebeding meer kan worden overeengekomen. 
Deze maatregel moet de kans op een nieuwe baan 
voor werknemers met een aflopend contract verbe
teren. Werknemers kunnen zonder een concurren
tiebeding immers ook bij de concurrent aan de 
slag. Een bedrijf of instelling kan in uitzonderlijke 
gevallen overigens nog wel een concurrentiebeding 
opnemen, maar dan moet uitgebreid in de arbeids
overeenkomst worden gemotiveerd waarom het 
beding noodzakelijk is om het bedrijfsbelang te 
waarborgen.

Geen proeftijd meer bij korte contracten
Een proeftijd is straks niet meer toegestaan in 
contracten met een duur van minder dan zes 
maanden. In korte contracten (tot twee jaar) is nu 
nog een proeftijd van een maand toegestaan.

Minder tijdelijke contracten 
Voor wat betreft het aantal contracten voor bepaalde 
tijd dat op rij mag worden gesloten, geldt straks 
nog steeds dat er drie contracten achter elkaar 
met een werknemer mogen worden afgesloten, 
maar het mogen niet langer drie jaarcontracten 
zijn. De nieuwe regel is dat drie tijdelijke contracten 
mogen worden overeengekomen binnen twee jaar, 
waarna een vast contract moet worden aange
boden. Gebeurt dit niet dan wordt een vierde 
contract voor bepaalde van rechtswege geconver
teerd naar een contract voor onbepaalde tijd. Wel 
blijft het na 1 juli 2014 nog mogelijk om na een 
aantal tijdelijke contracten een pauze in te lassen, 
waarna de cyclus weer opnieuw begint. Die pauze 
wordt echter opgerekt van drie naar zes maanden. 

Tijdelijk contract loopt niet vanzelf af
Een tijdelijk contract van zes maanden of langer loopt 
straks niet langer automatisch af. De werkgever moet 
uiterlijk een maand voor de afloop van het contract 
de werknemer informeren over de voortzetting van 
de arbeidsrelatie. Daarvoor wordt zelfs een nieuwe 
term geïntroduceerd: ‘de aanzegtermijn’. Overigens 
is het niet zo dat als een werkgever verzuimt zich te 
houden aan de aanzegtermijn, de arbeidsovereen
komst wordt verlengd. Maar in dat geval moet hij de 
werknemer een vergoeding betalen ter hoogte van 
maximaal een maandsalaris. Deze sanctie is afge
stemd op de duur van het verzuim. Als de aanzeg
termijn bijvoorbeeld een week te laat is, dan kost 
het de werkgever een weeksalaris.

Loondoorbetalingsverplichting in de zorg
Een ander voorstel is dat bij nulurencontracten in de 
zorg de uitsluiting van de loondoorbetalingsverplich
ting (bij geen werk) niet langer wordt toegestaan. 
Dat betekent dat de werkgever de oproepkracht 
toch moet uitbetalen als laatstgenoemde niet kan 
werken, omdat er (tijdelijk) geen werkzaamheden 
voor handen zijn. 
Het is natuurlijk de vraag of alle plannen van de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onge
schonden de eindstreep halen. Het kabinet beschikt 
immers niet over een meerderheid in de Eerste Kamer. 
Mocht dat wel lukken, dan staan er per 1 juli 2014 en 
straks per 1 juli 2015 voor werkgevers en werknemers 
dus behoorlijk wat veranderingen op stapel. 

Als u vragen heeft over deze arbeidsrechtelijke wijzi
gingen per 1 juli a.s. dan kunt u contact opnemen 
met de sectie Arbeidsrecht van Pellicaan Advocaten, 
Capelle aan den IJssel, telefoon 088 627 22 87. 

Juridisch accent

arbeidscontracten 
van uw werknemers 

veranderen

mr. Richard Ouwerling
Advocaat arbeidsrecht

Pellicaan Advocaten
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Geen Heintje Davids
In het vorige magazine schreef ik over mijn afscheid en nu zit ik weer achter de computer een stukje te schrijven 
over… mijn afscheid. ‘Je lijkt Heintje Davids wel’ zei iemand tegen mij. Wie was dat eigenlijk? Ik heb het even 
opgezocht. Heintje Davids werd 13 februari 1888 in Rotterdam geboren en stierf op 87-jarige leeftijd. Zij was een 
artieste die vanaf 1907 furore maakte als zangeres en grappenmaakster. Nadat zij in 1954 offi cieel haar afscheid 
had gevierd, maakte ze al weer snel haar comeback. Tot ver in de jaren zestig bleef ze optreden, waarbij ze regel-
matig aankondigde dat het echt de laatste keer was. Op den duur werd dit verschijnsel het ‘heintje davids-effect’ 
genoemd. Nou wil ik u niet ongerust maken, ik word geen Heintje Davids want ik stop echt. Ik ben nog voorzitter 
van het ONC omdat de op handen zijnde fusie in december 2013 niet helemaal rond kwam en we de datum van 
1 januari 2014 moesten uitstellen. Intussen staan alle seinen op groen en draag ik uiterlijk 1 april aanstaande de 
voorzittershamer aan mijn opvolger over. 

Eén evenement van de laatste tijd, wil ik er nog even speciaal uitlichten en dat was 6 maart j.l. Wij hadden in samenwer-
king met de gemeente Capelle aan den IJssel een “Politiek Café” georganiseerd in ons eigen gemeentehuis. Alle politieke 
partijen waren uitgenodigd hier aan deel te nemen en iedereen was bereid zijn medewerking te verlenen. Wij moesten dit 
helaas op het laatste moment afblazen omdat er slechts 6 aanmeldingen waren van leden die dit debat wilden bijwonen. 
Dit is absoluut een diepte punt en ik trek dan de conclusie dat politiek niet echt leeft bij onze ondernemers. Jammer!

Dit was ook mijn laatste column als voorzitter van het ONC. Al hoop ik me de komende tijd achter de schermen nog 
nuttig te kunnen maken bij het assisteren van Carola Kalishoek, onze commissaris evenementen. Ik wil iedereen danken 
voor alle steun en vertrouwen tijdens mijn jaren als voorzitter. Het was mij een eer en genoegen voorzitter te mogen zijn.

Ton Kurtschreutter

Het Zeppelin bestuur sprak afgelopen 5 februari 
met de drie verantwoordelijke wethouders uit haar 
ondernemersgebied over belangrijke ondernemers-
zaken. Tijdens dit eerste wethouderoverleg presen-
teerde Zeppelin haar agendapunten en wisselde in 
een open discussie van gedachte met wethouders 
Faassen en Prins van respectievelijk Capelle- en 
Krimpen aan den IJssel en portefeuillehouder Van 
der Hilst van deelgemeente Prins Alexander. Op de 
agenda stonden Mobiliteit en bereikbaarheid in het 
‘Zeppelin gebied’ en het belang van het behoud van 
categorie 4 bedrijfsterreinen. 

Een goede bereikbaarheid van industrie en kantoor
gebieden is voorwaarde voor het behouden en vestigen 
van bedrijven. Grotere industriële partijen zijn zeker 
 geïnteresseerd om zich in de regio te vestigen, maar 
moeten wel de garantie krijgen dat zij goed bereikbaar 
zijn. Mede op initiatief van De Verkeersonderneming is 
een inventarisatie gemaakt van de knelpunten. Aan dit 
vooronderzoek hebben de leden van aangesloten BC’s bij 
Zeppelin een belangrijke bijdrage geleverd. 

Het behouden van categorie 4 bedrijfsterreinen bete
kent voor de toekomst dat er maakindustrie kan komen 
die voor werkgelegenheid zorgt. Niet ieder vrijgekomen 
bedrijfsterrein moet te snel worden opgeofferd aan 
woningbouw. Wonen en werken moet nu eenmaal naast 
elkaar plaats kunnen vinden. 
We kunnen de lijn doortrekken naar onderwijs en 
bedrijfsleven want ook hier geldt dat het bedrijfsleven 
gebaat is bij goed opgeleid en gemotiveerd personeel. 
Aan de basis daarvan staat goed onderwijs. Door het 
verschil dat er is tussen de vraag (bedrijven) en het 

aanbod (opleidingen) ontstaat een ‘kennisgat’. Met alle 
teleurstelling die daar bij hoort. De bedrijven moeten 
daarbij ook naar zichzelf kijken en veel meer dan nu 
het geval is het onderwijs aansturen bij het opzetten 
van opleidingen en het bieden van stageplaatsen. Bij 
een deel van de achterban van bij Zeppelin aangesloten 
leden zijn al, samen met ROC’s, opleidingen ontwikkeld 
die succesvol zijn. Zowel in accountancy, ICT en techniek. 
De komst van 3Dprinting op industriële schaal zal 
ingrijpende gevolgen hebben. Veel bedrijfspanden die 
nu worden ingericht voor de productie van een bepaald 
goed, zullen straks ontwikkelsites worden waar producten 
op basis van behoefte worden gemaakt. Het aantal 
vervoersbewegingen zal als gevolg hiervan afnemen. 
Daarmee komt er behoefte aan een andere invulling van 
de infrastructuur. Waarschijnlijk worden snelle internet
verbindingen in de nabije toekomst nog belangrijker. De 
vraag naar glasvezelnetwerk zal toenemen. Vakmensen 
zullen vanuit andere disciplines komen, zoals de design
hoek, en zullen vaak meer generalisten zijn. 

De conclusie van deze eerste ontmoeting is dat 
gemeenten en bedrijfsleven met de beoogde doelen 
heel dicht bij elkaar lijken te staan. Bij de uitvoering van 
de plannen is gezamenlijk optreden en de belangen voor 
dit gebied goed duidelijk maken aan de toekomstige 
bestuurders van de metropool regio een must. Meters 
maken en doelen bereiken. Daar werken we aan. 

Zeppelin overlegt met wethouders over 
bereikbaarheid en behoud bedrijfsterreinen

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 collegaondernemers dergelijke 
ondervindingen hebben. Veel belang
rijker is nog, dat ONCleden 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
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Verhandelbare aandelen zijn uitgevonden in 
Nederland, in 1606, de eerste aandelen ter 
wereld. Het waren aandelen van de VOC, de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie. Waarin 
een klein land groot kan zijn! De reizen naar 
de Oost waren kostbaar en je wist nooit welke 
schepen weer veilig terug zouden komen. 
Door het risico te verdelen over vele aandeel-
houders werd het eventuele verlies per aan-
deelhouder beperkt. Simpel en doeltreffend.

Zo simpel is het tegenwoordig niet meer. Dat komt 
vooral omdat de keuze uit aandelen, beleggings
fondsen en andere beleggingsproducten nauwe
lijks meer is te overzien. Helaas zitten daar nogal 

eens varianten bij met onverwachte risico’s. Denk 
hierbij aan drama’s als effectenlease en kwijnende 
scheeps en onroerend goedCV’s. De kredietcrisis 
is ontstaan omdat beleggingsportefeuilles met 
daarin solide Amerikaanse hypotheken stiekem 
werden vermengd met hypotheken van dubieuze 
debiteuren. Innovatief was het wel, maar destruc
tief ook. 
Ook nieuw is dat je de koersen van je beleggingen 
tegenwoordig op de voet kunt volgen. Real time, 
24/7. Niet handig, want korte termijn koersbewe
gingen worden nogal eens bepaald door factoren 
die maar weinig met de onderliggende belegging 
te maken hebben. Daar kunnen ook lange termijn
beleggers knap zenuwachtig van worden. 

Moderne Portefeuille Theorie uit 1952
In 1606 had je maar één aandeel om uit te kiezen. 
Tegenwoordig staan er wereldwijd vele duizenden 
aandelen genoteerd. Probeer dan maar eens door 
de bomen het bos nog te zien! Veel beleggers 
beginnen daar dan ook niet aan en kopen wat 
bekende aandelen op de Amsterdamse beurs. 
Helaas werkt dezelfde methode van risicosprei
ding uit 1606 niet meer zo goed in de 21e eeuw. 
Maar wat dan wel?
Ruim 60 jaar geleden werd een nieuw inzicht 
verkregen: de Moderne Portefeuille Theorie, uit 
1952. Dat was pas een innovatie! Het idee was 
om verschillende beleggingscategorieën, zoals 
aandelen, obligaties en vastgoed, te combineren. 
Het uiteindelijke rendement werd daarmee 
stabieler en zekerder. 
Begin zeventiger jaren werd daaraan de effi ciënte 
markthypothese toegevoegd. Dat was toen ook 
een geheel nieuwe gedachte. Vrij vertaald hield 
dit in dat het geen zin had om te proberen om 
koersbewegingen te voorspellen. Alle beschikbare 
informatie, inclusief verwachtingen, zijn al in de 
actuele koers verwerkt. Dat betekent dat koersen 
alleen zullen gaan stijgen of dalen op basis van 
nieuwe informatie. Daar kan je dus nooit op anti
ciperen! 
Beursanalisten vinden die veronderstelling maar 
niks. Het zou betekenen dat hun prognoses niets 
waard zijn. In de vorige eeuw viel daar misschien 
nog iets voor te zeggen, maar tegenwoordig kan 
iedereen via het internet alle relevante beleggers
informatie opvragen die maar wordt gewenst. 
Professionele beleggers zouden daar in de vorige 
eeuw hun vingers bij hebben afl ikt!
Deze innovatieve inzichten uit de vorige eeuw 
gaan nog steeds op. Er zijn echter niet veel beleg
gers die ze consequent ter harte nemen, gewend 
als we zijn aan koersvoorspellingen voor indivi
duele aandelen. Dat voorspellingen nogal eens 
niet uitkomen en het bijbehorende hogere risico 
wordt dan voor lief genomen. Begrijpelijk, want 
een goed gespreide beleggingsportefeuille is veel 
minder spannend dan rechtstreeks beleggen in 
ING, Royal Dutch Shell, Apple, Google, enzovoorts. 
Beleggers zouden er echter goed aan doen om 
de lessen uit de vorige eeuw ter harte te nemen. 
Het oppikken van oude ideeën kan ook heel inno
vatief zijn! 

Hans Tielkemeijer
Directeur Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer
Telefoon: 010  204 05 60
Mail: ht@tielkemeijer.nl
Internet: www.tielkemeijer.nl
Twitter: @tielkemeijer

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

Innovatief beleggen? 
Liever niet!
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Wie verdient het om in het 
zonnetje gezet te worden?

U kunt de naam en bedrijfsgegevens aan ons 
mailen: oeuvre@covhj.nl. De voordrachten 
zullen strikt vertrouwelijk worden behan
deld. Het gemeentebestuur in overleg met 
de jury bepaalt uiteindelijk wie er wordt 
voorgedragen. 

Op 28 mei zal bekend worden gemaakt 
wie de winnaar is. De winnaars gaan niet 
met lege handen naar huis. Naast de titel, 
en een oorkonde ontvangen zij het beeld 
‘De Capelse Stier’ van Frans van Straaten, 
symbool voor doorzetting, kracht, onder
nemerschap en gedreven leiderschap. De 
winnaars zijn een jaar lang het boegbeeld 
van bewezen ondernemerschap en een voor
beeld voor andere ondernemers binnen en 
buiten Capelle aan den IJssel. Als ambassa
deur leveren zij een bijdrage tijdens bijeen
komsten van de gemeente en de onder
nemersnetwerken. 

Kortom winnen levert een groot netwerk aan 
boeiende relaties en mogelijkheden. 

Capelle is een ondernemende gemeente waar ondernemers en gemeente elkaar over en weer 
goed weten te vinden. De ondernemersprijs onderstreept deze samenwerking en toont aan 
dat goed ondernemerschap een belangrijk onderdeel uitmaakt van de samenleving. Afgelopen 
jaren zijn een groot aantal zzp-ers als ondernemer gestart en zien we een aantal mooie  briljanten 
groeien. Ook is er een groot aantal ondernemingen, die een lange staat van dienst kennen en 
 succesvol worden geleid, vaak door de eigenaar directeur. Dit jaar staat de verkiezing van de 
Capelse Ondernemer van het Jaar in het teken van deze twee categorieën.

Wie wordt ‘starter’ van het jaar?
Op 28 mei weten we wie de winnaars zijn van de Capelse Ondernemer van het Jaarprijzen. 
De  startersprijs van het jaar wordt uitgereikt aan die ondernemer die zich weet te onderscheiden door een 
bijzondere propositie naar de markt en een succesvolle aanpak. Starters nodigen we uit om zichzelf in een 
pitch te presenteren in het Ondernemershuis. In drie voorrondes kunnen kandidaten het podium bestormen. 
De aanwezige juryleden bepalen wie er doorgaan naar de volgende ronde. In deze ronde worden de kandi
daten aan een audit onderworpen. De vijf beste komen uiteindelijk op het podium en presenteren zich aan 
de zaal. Het oordeel zal afhangen van de jury. De jury, onder leiding van prof. Dr. Roy Thurik legt een strenge, 
maar rechtvaardige meetlat langs de bedrijven die zich aanmelden. 

Oeuvreprijs voor gevestigde ondernemers
Veel bedrijven in Capelle bestaan vaak al generatie op generatie en leveren naast werkgelegenheid een 
belangrijke bijdrage aan de Capelse samenleving. Juist zij tonen aan door voortdurend te veranderen en 
in te spelen op de vraag levensvatbaar te zijn. Ondernemerschap pur sang. Daarom wil de gemeente 
ondernemers die aan het roer staan van deze bedrijven apart in het zonnetje zetten en is de oeuvreprijs 
in het leven geroepen. 

Verkiezing Capelse Ondernemer  
nieuwe stijl van start

Bent u of kent u de Starter van het Jaar, ga dan naar www.capelseondernemervanhetjaar.nl

Verkiezing Capelse Ondernem
er
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Ondernemers uit Capelle en Alexander heb-
ben goed voor ogen wat er aan de bereik-
baarheid van hun werkgebied schort. Dat 
bleek wel tijdens een Inspiratiebijeenkomst 
van de Federatie van Businessclubs Zeppelin, 
De Verkeersonderneming en de Kamer van 
Koophandel op maandag 10 december 2012. 
De zestig aanwezigen kwamen met een grote 
variëteit aan ideeën, suggesties en aandachts-
punten voor met name het Hoofdweggebied 
en de Algeracorridor. En na de bijeenkomst 
verscheen daarover snel een persbericht.

Nu lijkt december 2012 heel lang geleden. Maar 
voor de besluitvorming en aanpassingen van 
wegen is dat een heel korte tijd. Jos Hollestelle, 
gebiedsmanager De Verkeersonderneming: “Het 
aanpassen van bestaande wegen is niet gemakke
lijk. Je moet met zoveel zaken rekening houden en 

moet vaak woekeren met de ruimte. Wanneer een 
verkeerslicht op het ene kruispunt anders wordt 
afgesteld heeft dat direct invloed op de doorstro
ming van het verkeer op het andere kruispunt. 
Daarom duurt het soms jaren voordat een plan 
daadwerkelijk ten uitvoer kan worden gebracht.” 
Sinds de inspiratiesessie is er absoluut niet stil 
gezeten. Dat blijkt wel uit het feit dat de afge
lopen periode de schop fors in de grond is gegaan 
om een aantal goede suggesties die mede op die 
avond naar voren zijn gebracht, echt tot uitvoer 
te brengen. Een ieder die in dit gebied regelmatig 
met de auto rijdt, heeft dat vast gemerkt. En het 
resultaat mag er zijn. 

Betere doorstroming
In totaal worden momenteel twaalf kleine en 
grote maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan 
een betere doorstroming. Onder andere wordt het 
Capelseplein voorzien van extra asfalt. Een van de 
grotere projecten is wel het verplaatsen van de 
busbaan op de Abram van Rijckevorselweg van de 
middenbaan naar de buitenbaan. Het verkeer dat 
rechtsaf slaat naar metrostation Capelse Brug houdt 
nu niet langer het doorgaande verkeer op. Onder
nemers die hier elke dag rijden, irriteerden zich niet 
alleen aan het oponthoud maar zagen ook moge
lijkheden hoe het anders kan en waren bereid dat 
te delen. Meedenken loont! Dat is nu wel gebleken. 
Meer informatie over alle werkzaamheden kunt u 
terugvinden op de website www.algeracorridor.nl.

Nog veel meer ideeën
Tijdens de inspiratiebijeenkomst waar woonwinkel 
De Zuiderster gastheer was, werden overigens niet 
alleen infrastructurele maatregelen bedacht. Onderne
mers staken ook de hand in eigen boezem en dachten 
na over fi leverminderende maatregelen waar ze zelf 
direct invloed op konden uitoefenen. ‘Doe meer zaken 
met je buurman’, ‘Promoot het autodelen’, ‘Varieer 
in werktijden’ en ‘Zorg voor douches op het werk’, 
waren enkele ideeën die ondernemers lieten opte
kenen. “Grijp alles aan, want het beter moet écht 
beter,” zeiden de aanwezigen.

Nu de wegwerkzaamheden die op de bijeen
komst werden geopperd worden uitgevoerd, 
zijn we natuurlijk erg benieuwd welke maatre
gelen ondernemers zelf hebben genomen. Zijn er 
douches aangelegd waardoor meer medewerkers 
zijn gaan fi etsen? Wordt de auto meer gedeeld, 
gevarieerd in werktijden? We horen graag wat u 
heeft ondernomen om de bereikbaarheid in Capelle 
en Alexander te verbeteren. 

Wellicht is uw verhaal weer een inspiratiebron voor 
anderen. Neem contact op met 
marina.meens@verkeersonderneming.nl.

meedenken loont!
De Verkeersondernem

ing
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Grip op de zaak van klant en eigen onderne-
ming. Daar draait het vooral om bij de jonge 
ondernemer Bas Kraan uit Krimpen aan den 
IJssel. Hij is 22 jaar, maar al vijf jaar door de 
wol geverfd in de IT-branche. Eerst als compu-
terhulp aan huis, maar inmiddels uitgegroeid 
tot adviseur en IT-specialist voor het midden- 
en kleinbedrijf. 

Eerlijk verhaal
Met zijn bedrijf BK IT Solutions timmert hij aan de 
weg met ICTinnovaties en past die het liefst toe bij 
kleine ondernemers tot middelgrote bedrijven. Hij 
benadert zijn klanten met een realistisch verhaal en 
op maat gesneden dienstverlening. “Ik luister goed 
en denk graag mee.” 
Dat meegroeien met de behoefte van onder nemers 
en passende oplossingen voor hen zoeken, is zijn 
passie als ondernemer. “Ik investeer graag in een 
goede relatie. Dat is de basis van een productieve 
samenwerking. Het draait om vertrouwen. Dat 
bereik ik graag met een duidelijk en eerlijk verhaal. 
Dat vereist maatwerk, want niet alle ingrepen zijn 
zomaar nodig. Daarin probeer ik me als zelfstandig 
en flexibel opererende ITspecialist te onderscheiden. 
Door het bedrijfsproces te analyseren en in overleg 
met de klant de juiste maatregelen te treffen. En dat 
is juist hard nodig in een tijd dat veel ondernemers 
zich geen verkeerde keuzes kunnen veroorloven. 
Zeker nu de ICTwereld snel verandert.” 

En dat meedenken lukt prima. Want zijn bedrijf groeit 
de laatste jaren gestaag. Zo verhuisde Bas Kraan begin 
dit jaar van zijn thuiskantoor naar een nieuw bedrijfs
pand in het Business Centre Kortland in Krimpen aan 
den IJssel en verwacht binnen een maand BK IT Solu
tions met extra personeel uit te breiden.

Het nieuwe werken en de cloud
Bas Kraan kent de markt goed en is op de hoogte 
van de laatste stand van techniek en innovaties. 
Hij zet zijn brede ervaring en deskundigheid graag 
in als adviseur van het nieuwe werken, werken 
in de cloud, (mobiel) internet, telefonie (voip) en 
systeembeheer.
Kraan richt zich vooral op ‘het nieuwe werken’ en 
de ‘cloud’. Functionaliteit en besparingen staan 
daarbij voorop. “Het nieuwe werken zegt bedrijven 
niet altijd zo veel. Communicatie gaat daarin veel 
verder dan het inrichten van flexibele werkplekken. 
Ik zoek altijd naar effectiviteit en daaraan gekop
pelde resultaten. Zo lever ik voip (telefonie) uit de 
cloud. Ik kan hiermee voor een bedrijf honderden 
euro’s per maand besparen. Het sluit ook helemaal 
aan op het nieuwe werken omdat de klant overal 
en altijd vanaf zijn vaste zakelijke nummer kan 
bellen en gebeld worden. Het maakt communi
ceren binnen het bedrijf ook efficiënter. ”
De cloud is ook jong en hip. Maar Bas Kraan kijkt 
vooral naar nut en voordelen. “Veel bedrijven 
kunnen daarin werken, dus zonder lokale server 

waardoor zij veel kunnen besparen. De kostprijs 
wordt bepaald door een abonnement of gebruikte 
diensten. Bijkomend voordeel: eventuele storingen 
worden door deskundigen van de serviceprovider 
verholpen. Inmiddels kan ik allerlei clouddiensten 
aanbieden zoals Office 365, werkplek online en 
KPN ÉÉN.”

Ontzorgen wat nodig is
Zijn doelgroep zijn bedrijven met één tot dertig 
werkplekken, die hun communicatie willen 
aanpassen of uitbesteden aan een specialist. 
Kraan weet dat niet altijd een totaaloplossing 
wordt gevraagd. “Ik functioneer graag als centraal 
aanspreekpunt voor alle IT gerelateerde vragen 
binnen het bedrijf. Maar bedrijven die bijvoorbeeld 
alleen het systeembeheer aan mij willen overlaten, 
zijn uiteraard welkom. Ik stel me neutraal op en 
kijk naar de kansen voor de onderneming. Ik zoek 
dan ook graag uit wat de klant echt nodig heeft en 
regel dat graag voor hem. Dat ‘ontzorgen’ is voor 
veel ondernemers geruststellend; ze kunnen zich zo 
beter focussen op hun product en dienstverlening.”

Bas Kraan | B-K IT Solutions 
Nieuwe Tiendweg 11A
2922 EN Krimpen aan den IJssel
0180820200
b.kraan@bkcomputers.nl
www.bkitsolutions.nl

B-K IT Solutions adviseert MKB op maat over IT oplossingen

meegroeien met de klant
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Voor investeringen in de innovatie van pro-
duct of dienst geldt voor ondernemers een 
belastingkorting van netto maximaal 15% 
(Research en Development aftrek). Het kan 
dan gaan om zogenaamde immateriële 
activa. Zoals octrooien en patenten. Dit zijn 
de rechten om een product in monopolie te 
maken. En research- en ontwikkelingskosten, 
kosten die gemaakt worden om een product 
te ontwikkelen. 

Om innovatie te stimuleren is 1 januari 2007 de 
octrooibox ingevoerd. Die ging per 1 januari 2010 
op in de ruimere innovatiebox. Inkomsten uit 
onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten worden 
daarin belast tegen een effectief tarief van 5%. De 
box is verder uitgebreid met speur en ontwikke
lingsprojecten. Denk dan bijvoorbeeld aan ontwik
keling van software. 

Er is wel een aantal strakke eisen in de wet 
opgenomen waaraan moet worden voldaan. De 
octrooibox geldt voor inkomsten die een bedrijf 
heeft uit immateriële activa waarvoor aan de 
ondernemer een octrooi of een S&Overklaring is 
verleend. 
Voor onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten moet 
door RVO.nl (voorheen: AgentschapNL) ook een 
S&Overklaring zijn afgegeven. De innovatiebox is 
niet van toepassing op merkenrechten en logo’s. 
Maar wel voor kwekersrechten (gelijkstelling met 
octrooi). De opmaat voor de innovatiebox is veelal 
de WBSOfaciliteit (afdrachtvermindering).

Ook de opdrachtgever van onderzoek en ontwik
keling kan van belastingkorting profiteren, als 
het project tenminste voor zijn rekening en risico 
wordt uitgevoerd (contract research). Het onder
zoeksbureau zal dan veelal zelf de S&Overklaring 
ontvangen. Voor onderzoek waarvoor een octrooi 
wordt toegekend aan de opdrachtgever is dat niet 
relevant, maar anders bestaat geen recht op de 
innovatiebox. In de praktijk zal door werknemers 
van opdrachtgever echter wel een beperkt aantal 
uren worden besteed aan het project. Hoewel de 
aanvraagkosten wellicht niet opwegen tegen de 
WBSOafdrachtvermindering kan het toch zaak zijn 
de verklaring voor de eigen uren van opdrachtgever 
aan te vragen zodat toegang tot de innovatiebox 
wordt veiliggesteld.

De omvang van het te bereiken voordeel is zeer 
sterk afhankelijk van het innovatieve gehalte van de 
betreffende onderneming. Er zijn ondernemingen 
die hun bestaansrecht ontlenen aan innovatie: voor 
hen zijn goede afspraken te maken met de Belas
tingdienst. Voor ‘incidentele uitvinders’ zit in de 

innovatiebox eigenlijk weinig tot geen voordeel.
De faciliteit is wetstechnisch niet vormgegeven 
als een rechttoe rechtaan verlaagd tarief. In plaats 
daarvan worden de onderhavige voordelen voor een 
vijfde deel in aanmerking genomen. Dat geldt nadat 
de kosten van het octrooi of immateriële activum 
als ook de daarmee geleden verliezen zijn goed
gemaakt. Uitgaven voor innovatieve activiteiten zijn 
eerst aftrekbaar tegen het normale tarief. De ontwik
kelkosten kunnen dus gelijk ten laste van de winst 
worden gebracht. De innovatiebox is op verzoek bij 
de aangifte van toepassing. Zolang er nog verliezen 
worden geleden met immateriële activa heeft het 
geen zin om een verzoek in te dienen.

Sinds 2011 kan de onderhavige regeling ook worden 
toegepast op innovatievoordelen in de periode 
tussen de aanvraag en verkrijging van het octrooi. 
De desbetreffende voordelen worden in mindering 
gebracht op de voortbrengingskosten die moeten 
worden goedgemaakt voordat het lage tarief van 
toepassing wordt.

In sommige gevallen is de concernstructuur prohi
bitief voor de verkrijging van de innovatiebox. Een 
voorbeeld is een structuur met twee persoonlijke 
holdings, waarbij de WBSOsubsidie aan de persoon
lijke holdings is toegekend, terwijl het immaterieel 
actief zich in de werkbv bevindt. 

Voor MKBondernemingen kunnen de advieskosten 
voor de onderhavige toerekening prohibitief zijn. 
Om hieraan tegemoet te komen is met ingang van 
112013 een forfaitaire regeling geïntroduceerd, 
waarbij 25% van de winst wordt aangemerkt als het 
saldo van voordelen uit hoofde van de immateriële 
activa. Daarbij hoeft geen drempel in aanmerking te 
worden genomen. Het forfaitaire bedrag is gemaxi
meerd op 25.000 euro. Uitgaande van een VPBtarief 
van 20% is het maximale voordeel 5.000 euro.

De regeling geldt alleen voor VPBplichtige onderne
mers. Financiën heeft aangegeven dat IB onderne
mers die willen gebruikmaken van de innovatiebox 
de mogelijkheid hebben om de onderneming in te 
brengen in de bv. Als aan een eenmanszaak een 
WBSOverklaring is verstrekt gaat deze bij geruis
loze inbreng van rechtswege over op de bv. De bv 
kan dan in aanmerking komen voor de innovatiebox.

aftrek en belastingkorting 
innovatiebox en octrooibox

Financieel accent

Adwin Beerendonk 
Daamen & van Sluis
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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

Yvette Ditmer
Accountmanager bedrijven en  detailhandel
tel. 010  284 80 69
y.ditmer@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.

3D-printing is hot en de toepassingsmogelijk-
heden eindeloos. Volop kansen dus voor het 
bedrijfsleven. Dat is de reden dat de gemeente 
Capelle aan den IJssel in november 2013 als 
co-creator meegedaan heeft met het nationaal 
congres ‘Printing the City’. 

“We stappen op de 3Dtrein als hij vertrekt in plaats 
van als hij al in volle vaart is” aldus Henk van Ree 
(manager Economische Ontwikkelingen). De conclu
sies van het congres zijn helder: er treedt een 
‘reshuffle’ op in een breed scala aan (traditionele) 
marktsegmenten, zoals de maakindustrie, logistieke 
sector en de medische sector, als praktisch alles 

 digitaal getekend en dus geprint kan worden op elke 
willekeurige plek in de wereld. 

Wij waren aanwezig om te horen, zien en geloven 
wat ons staat te wachten. Dit om goed voorbereid en 
bekend te zijn met de kansen die vanuit de 3Drevo
lutie gaan komen. Het uiteindelijk doel is er om voor 
te zorgen dat een breed aantal sectoren in de regio 
Rijnmond en Capelle (als poort naar Europa) klaar 
zijn voor de komende ontwikkelingen en leidend 
(kunnen) worden in Nederland of zelfs Europa. Of 
zoals wethouder Eric Faassen stelt: “Capelle aan den 
IJssel is klaar voor deze schone maakindustrie en wil 
bedrijven op dit gebied maximaal faciliteren”.

Met twee druk bezochte dagen en zo’n 200 
bezoekers aan de stand heeft Capelle aan den 
IJssel zich goed geprofileerd op netwerkbeurs 
People’s Business in het WTC Rotterdam. 

Tijdens de beurs, die op 15 en 16 januari plaatsvond, 
promootte de gemeente niet alleen de stad, maar 
vooral de aantrekkelijke hoogwaardige bedrijven
terreinen Rivium en Fascinatio. Ook de succesvolle 
bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Hoofdweg Capelle XL 
presenteerde zich. Daarnaast werd de professionali
sering van de dienstverlening naar bedrijven verder 
uitgerold. 

Wethouder Economische Zaken Eric Faassen was bij de 
stand aanwezig om vragen van ondernemers te beant
woorden. Er was aanloop van zowel Capelse bedrijven 
als van bedrijven buitenaf. “We werken duidelijk aan 
de promotie van onze stad, pakken onze kansen en zijn 
bezig aan een opmars in de regio. Capelle is een mooie 
ondernemersstad met een erg goed ondernemerskli
maat. Dat willen we zo houden. Bij de ondernemers 
zitten immers de banen en zij moeten zorgen dat we 
uit de economische crisis komen. De gemeente moet 
hen daarbij zoveel mogelijk ondersteunen om datgene 
te doen waar de ondernemers het beste in zijn, name
lijk: ondernemen,” aldus Eric Faassen.

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.

Ondernemersstad Capelle op 
People’s Business 2014

We stappen op de 3D-trein

Van de gem
eente Capelle
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Zowel landelijk als regionaal is de leegstand 
van kantoren een probleem en wordt er naar 
oplossingen gezocht. Ook in Capelle loopt de 
bezetting van de kantoren op Rivium nog 
steeds terug. In 2014 wordt samen met het 
Parkmanagement Rivium en de Stadsregio 
dan ook geprobeerd hieraan een halt toe te 
roepen. 

Daarvoor is het ‘Plan van Aanpak, verhogen bezet
tingsgraad Rivium Business Park’ opgesteld. In 2013 
werd Rivium als huidige en toekomstige werklo
catie onderzocht en geanalyseerd. Dit jaar wordt 
gewerkt aan de oplossingen zoals die staan in de 
rapporten van TouchDown marketing & strategie en 
Jones Lang LaSalle. Zo worden de huidige huurders 
meer betrokken bij het ‘wel en wee’ van het terrein 
en bij het stimuleren van Business to Business. Ook 
worden netwerkevenementen en zakelijke borrels 
georganiseerd, waar gebruikers en eigenaren 
elkaar ontmoeten. Verder wordt gewerkt aan het 
verwijderen of sterk beperken van de makelaars
borden (te huur/te koop), het invoeren van Park

management 2.0 en het ontwikkelen van een 
onderscheidend kantoorprofi el voor Rivium. Ook 
wordt gedacht aan de realisatie van een service
centrum en voorzieningen in en rond het park die 
de ‘lunchwandeling’ aantrekkelijker maken. 

De toekomstige vraag van nieuwe gebruikers zal 
niet voldoende zijn om alle gebouwen op Rivium te 
vullen. Er zal daarom een strategie moeten worden 
gevolgd om kantoorruimte te laten krimpen. Omdat 
alleen eigenaren een besluit kunnen nemen 
ruimte te onttrekken voor sloop, transformatie 
naar bedrijfsmatige/industriële functies of andere 
gebouwingrepen, zullen gemeente en stadsregio 
vooral moeten faciliteren en verleiden. Een duide
lijke visie op de toekomstige ruimtelijke zonering 
in het gebied en de inzet van mensen, middelen 
en beleid is dan vereist. Ook het behouden van de 
zittende bedrijven is heel belangrijk, zij zijn immers 
de ambassadeurs van Rivium.

Voor meer informatie:
Zie de vernieuwde website: www.rivium.eu.

Eind 2011 hebben de gemeente, de Stads-
regio en de Provincie Zuid-Holland finan-
ciële middelen ter beschikking gesteld 
voor de revitalisering van het bedrijven-
terrein Hoofdweg CapelleXL. Inmiddels is er 
al het nodige gebeurd en zijn in het vak D 
(Essebaan en Molenbaan) al resultaten zien. 

Maatregelen openbare ruimte 
De herinrichting van de openbare ruimte in vak D is 
tot stand gekomen in overleg met de eigenaren en 
gebruikers. In juli 2013 zijn de voorgestelde maat
regelen uitgevoerd. Hierdoor is er meer parkeer
ruimte ontstaan en zijn enkele bochten zo gerecon
strueerd dat de stoepen niet continu stuk worden 
gereden. De maatregelen in vak C worden dit voor
jaar uitgevoerd. Inmiddels is de inventarisatie van 
knelpunten in vak B gestart. 

Gevel- en voorterreinfonds
Op 18 juli 2013 is de Verordening Gevel en voorter
reinfonds in werking getreden. Vanaf 1 september 
konden ondernemers in de vakken D, E en F een 
aanvraag indienen. De acht binnengekomen 
aanvragen zijn alle (soms voor een deel) gehono
reerd. Inmiddels kunnen ook de ondernemers in 
vak C een beroep doen op dit fonds. Als er aan het 
eind van de rit nog budget overblijft, krijgen alle 
ondernemers in de vakken B t/m F nog een kans 
om een aanvraag in te dienen. 

Businesscase vak A
De laatste anderhalf jaar is een Businesscase 
2020/2025 voor vak A Hoofdweg opgesteld door 
Royal HaskoningDHV. De tweede helft van 2013 
heeft in het teken gestaan van het verwerven van 
middelen om die businesscase uit te voeren. Mede 
dankzij de subsidies van de Stadsregio en eigen 
bijdragen van de gemeente is er de komende jaren 
voldoende budget om de voorgestelde maatre
gelen uit te voeren. Het project gaat in het voor
jaar van 2014 van start.

Mentor Capelle trapt dit jaar af met een ver-
nieuwde website; van ondernemers, voor 
ondernemers. Op de site is informatie te vin-
den over wat Mentor Capelle voor een onder-

nemer kan betekenen. Dus heb je als onder-
nemer een vraag, ben je nieuwsgierig of wil 
je gewoon eens kijkje nemen. 
Dat kan op: www.mentorcapelle.nl.

update 
revitalisering 
hoofdweg 

aanpak verhogen 
bezettingsgraad rivium

Website mentor Capelle 
in nieuw jasje




