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Het nieuwe winkelen



In 2013 werd voor 1,3 miljard euro verkocht via smartphones en tablets. De mobiele omzet 
verdubbelt daarmee ruimschoots vergeleken met de 560 miljoen euro in 2012. In de tweede 
helft van vorig jaar waren de mobiele verkopen zelfs goed voor 13 procent van de totale 
ecommerce. Zelf heb ik toen voor het eerst ook een kleine duit in het zakje gedaan. Want daar
voor nog geen iPad of iPhone op zak. Maar ik ben er nog niet aan toe om mobiel te shoppen in 
een winkel waar ik gastvrij wordt ontvangen, het product daar bekijk en het vervolgens met een 
strak gezicht met de smartphone in dezelfde zaak bij een concurrent op internet aan te schaffen 
als het daar een stuk goedkoper is. Iets dat tegenwoordig heel normaal schijnt te zijn. Ik ben 
nog niet zover en vind het iets onbeschofts hebben. Het lijkt een beetje op nogal onbeleefd en 
doodgemoedereerd een patatje bij de snackbar op de hoek eten, die je bij een andere patatboer 
hebt gescoord. Het blijft dus wennen dat nieuwe winkelen. Al zal het gedrag van het winkelend 
publiek de komende jaren nog veel ingrijpender veranderen dan nu. Al weet niemand precies 
hoe. De detaillist kan in ieder geval zijn borst natmaken. Het gevecht om de klant zal heviger 
worden dan ooit. Daar kunnen we alles over lezen in dit nummer van IJssel Business Magazine. 
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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
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‘Patatje scoren’ met je mobiel

Van de redactie en inhoud

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
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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



Hij reist van hot naar her en wordt dage-
lijks benaderd om zijn visie op het nieu-
we winkelen te geven. Ook nu weer. 
Tijdens het interview in de Flexlounge van 
het Ondernemershuis in Capelle belt Het 
Journaal. Want als autoriteit op het gebied 
van e-commerce kun je hem moeilijk links 
laten liggen. 
Cor Molenaar is bijzonder hoogleraar 
E-Marketing aan de Erasmus Universiteit, 
auteur van twintig boeken, waaronder de 
bestsellers ‘Het nieuwe Winkelen’ en ‘Red de 
winkel’, veelgevraagd spreker en consultant. 
Verder is hij voorzitter van het Thuiswinkel 
Waarborgmerk.

Hij weet als geen ander dat internet en sociale 
media een enorme invloed hebben op het gedrag 
van consumenten. De uitdrukking ‘even gaan 
shoppen’ heeft een andere betekenis gekregen. 
Webshoppen viert hoogtij. Zo nemen internet
bestedingen nog steeds toe. In 2013 werd online 
door zo’n 11 miljoen klanten voor ruim 10 miljard 
euro gekocht. Van telecom tot reizen, van verze
keringen tot tickets en van speelgoed tot kleding. 
Kijken en vergelijken in een razendsnel tempo. 
Internet zal binnen enkele jaren ongeveer 30% tot 
40% van de nonfood verkopen uitmaken (onge
veer 20 miljard aan artikelen).
Met de opkomst van het nieuwe winkelen en 
toekomstige veranderingen in technologie en 
koopgedrag is het volgens Molenaar twee voor 
twaalf voor de traditionele winkelbranche, het 
middensegment en de toekomstige leefbaarheid 
van de binnensteden. Want verkopen nemen af, 
winstmarges dalen, winkels sluiten. Een drama
tisch scenario tekent zich af. “Overal speelt het 
probleem van winkels die slecht draaien en zaken 
die dichtgaan. Het zijn vooral de winkelgebieden in 
het centrum die daar het meeste last van hebben. 
Winkelcentra aan de rand van de stad zoals Alexan
drium zitten minder in zwaar weer dan bijvoor
beeld in de binnenstad van Capelle aan den IJssel of 
Rotterdam. Juist door te veranderen en in te spelen 
op de nieuwe mogelijkheden die internet biedt 
voor ondernemers en consumenten, zijn er nog 
kansen om het tij te keren. Met een op behoefte 
gebaseerde strategie.”

Veranderen is overleven
Samenwerken met andere winkeliers en meer 
doen om klanten naar je toe te trekken, zijn 
daarbij volgens hem daarbij sleutelbegrippen. “Al is 
samenwerken soms een barrière. Want winkeliers 
zijn vaak een tikkie eigenwijs. Ze werken niet voor 

niets als zelfstandig ondernemers. Maar winkels 
moeten zichzelf opnieuw uitvinden, beleving 
uitstralen en bezoekers verwelkomen. Veranderen 
is overleven.” Dat betekent volgens Molenaar in 
lokale winkelgebieden zoals in Capelle en Krimpen: 
samen kijken hoe je mensen kan motiveren en je 
jezelf kunt onderscheiden. “Zoals met aankleding, 
persoonlijke service, bijzonder assortiment. Kortom: 
je klanten binden op allerlei manieren. Winkels 
die willen overleven, zullen sterk veranderen. Die 
zoeken een unieke propositie in het activeren van 
zintuigen. Muziek, licht, video schermen en geur 
worden belangrijk om beleving te creëren en de 
koopdrempel te verlagen. Maak er een feestje van.”
Zeker nu de klant niet meer afhankelijk is van 
een winkel in de buurt of stad. “Die heeft volop 
keuzes: kan de auto pakken, op internet kijken, 
iets bestellen en het morgen in huis hebben. Bij 
Coolblue zelfs dezelfde dag. De klant is deskun
dige geworden door de informatie op internet, 
de sociale netwerken en weet vaak meer over 
producten dan de verkopers in de winkel. De nood
zaak om een winkel binnen te lopen, is daarmee 
verdwenen. Dat is een enorm verschil met vroeger. 
Daarom moeten winkeliers mensen motiveren om 
te komen. En daar hebben ze het vaak moeilijk 
mee. Ze zijn gewend om hun winkel van negen 
tot zes open te open te doen en te wachten tot 
er iemand komt. Nu moeten ze vechten om hun 
klanten. En precies uitzoeken wat die wil en hoe 
zijn koopgedrag is,” aldus de hoogleraar.

De omgekeerde wereld
Zelf doet hij zakelijke, rationele aankopen het liefst 
online. “Voor een kabeltje ga ik niet naar een winkel. 
Dat is emotieloos en het domein van internet.” Voor 
recreatief winkelen, loopt hij wel graag de stad in, 
pikt een terras en flaneert langs etalages. Maar dan 
moet er wel iets zijn om naar toe te gaan. Sfeer 
en entourage zijn belangrijk. Nu is het volgens hem 
vaak de omgekeerde wereld: “Na het werk ga je 
met je vrouw de stad in en juist dan gaan de winkels 
dicht. Daarom pleit ik ervoor dat winkels langer of op 
andere tijden open zijn.” Hij merkt echter dat er nog 
veel weerstand bestaat tegen flexibeler openings
tijden. Vooral bij de ondernemers zelf. “Een winke
lier vertelde dat hij niet in het weekend open wilde 
omdat hij dan vrij wilde zijn. Maar een dominee 
zegt ook niet: ik preek niet meer op zondag, maar 
op maandag. Wees daarom flexibel in openings
tijden.” Die aanbeveling wordt steeds vaker, zij het 
nog steeds mondjesmaat, opgevolgd. En met succes. 
Door experimenteren met openingstijden hebben 
bijvoorbeeld winkeliers in Venlo meer dan een kwart 
omzetstijging gegenereerd.

Moeilijk voorspelbaar
Winkelen gaat ook om exclusiviteit, emotie, cohesie, 
ergens bij willen horen. Molenaar: “De Bijenkort kan 
meer geld vragen. En de Action scoort op prijs. Als 
je dus geen meerwaarde kunt creëren in je winkel, 
win je het nooit van de prijsvechters of de exclusieve 
ketens. Tussen de laagste prijs en hoge segment gaat 
daarom een enorm gat ontstaan. Daar springen het 
internet en specialistische winkelondernemers op in. 
Met exclusiviteit, bijzondere producten, ambachte
lijkheid, beleving en een persoonlijke benadering. 
Dan ben je als klant wel bereid om meer te betalen 
voor hetzelfde product.”
Molenaar signaleert daarbij nieuwe ontwikkelingen. 
“Er komt steeds meer technologie gebaseerd op 
individueel gedrag, data en herkenning. Facebook 
leidt voorlopig deze dans, maar de ontwikkelingen 
gaan snel. De huidige consument verandert zijn 
aankoopgedrag snel en is moeilijk voorspelbaar. 
Daarom: leer voortdurend je klant kennen. Waarom 
zou die bij jou willen kopen? Daar draait het om.”
“Winkeliers kunnen door de smartphone samen 
klanten volgen en loyalty punten geven die lokaal 
kunnen worden besteed. Tracking en tracing wordt 
mogelijk door sensoring, WiFi en de smartphone. 
En thuislevering op een tijdstip dat het de klant 
uitkomt, omdat winkels in een winkelgebied nauw 
met elkaar gaan samenwerken en distributie van 
aankopen in de winkel en op internet gezamenlijk 
regelen.”

Motiveren en belonen
Veranderend klantgedrag heeft niet alleen impact 
op presentatie, inrichting, marketing en assor
timent. Maar ook op de bedrijfskosten. “Winkels 
integreren internet in de winkel en hebben een 
website samen met andere winkels. Ze worden 
kleiner omdat alleen artikelen met een hoge 
omzetsnelheid, de runners, in huis moeten zijn. Er 
komen andere deals met producenten. Zoals vaste 
eindprijs, meer verantwoording voor de voorraden 
en de garantie van snelle levering aan de winkel. 
Soms binnen 1 uur. Het nieuwe distributiemodel 
voor de retail gaat op de schop en gaat lijken op dat 
van de luchtvaart, automatisering en telecom. De 
hele supply chain zal imploderen,” aldus Molenaar.

En gemeenten zullen volgens hem nauwer moeten 
samenwerken met winkels en meehelpen klanten 
te motiveren. “Zoals ruime openingstijden, facili
teiten voor activiteiten en beleving, lage tot geen 
parkeerkosten en goede bereikbaarheid. Beseft 
moet worden dat winkels belangrijk zijn voor de 
leefbaarheid, dus direct van invloed zijn op de WOZ 
waarde van panden en de belastingopbrengsten. 
Laten we er voor zorgen dat ons culturele erfgoed, 
de aantrekkelijke binnensteden blijven. Niet door 
het verbieden van allerlei ontwikkelingen. Juist 
motiveren en belonen, daar gaat het om.“
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Afgelopen jaren hebben ontwikkelingen in 
de E-Commerce elkaar snel opgevolgd. Waar 
acht jaar geleden de consument nog maar 
weinig vertrouwen had in online kopen 
en betalen, lijkt dat nu inmiddels common 
sense te zijn. Ook op logistiek vlak is er vol-
gens  deskundige Roland Slegers veel goeds 
gebeurd. “Maar er is nog veel winst te halen 
door het logistieke proces beter in te richten.”

‘Webwinkels moeten de volgende stap maken door 
uit logistieke dilemma’s een kans te creëren, het 
logistieke proces beter in te richten en al te laten 
starten tijdens het aankoopproces, verdere keuzes, 
transparantie en betrouwbaarheid te bieden 
en tegelijkertijd te sturen. De consument zal dit 
belonen!”
Slegers heeft vijf onderzoeken naar logistiek van 
webwinkels en de wensen van consumenten uitge
voerd, is lector aan de NHTV (Internationaal Hoger 
Onderwijs Breda), directeur van Simtrec (Manage
ment Logistiek en Transport) en DeliveryMatch 
(Logistieke software webwinkels) en ook betrokken 
bij de verkiezing van Logistieke Webshop van het 
Jaar in september. “Vergeleken met 2011 is bijvoor
beeld het aantal webwinkels dat drie verzend opties 
aanbiedt, met ruim 60% gegroeid naar 23%. Het 
aantal dat er vier aanbiedt is zelfs negen keer 
groter geworden en gegroeid tot 9%. Daarbij zijn 
afleveropties als dag, tijdvak en ‘same day’ afleve
ring sterk in opkomst.”
En terecht vindt hij, want de consument stelt steeds 
hogere eisen en wil meer voor minder. Daarbij ziet 
Slegers dat nu het ‘eindproduct’ van het hele sales 
proces, de logistieke operatie is. “Dat is het deel 
van de webwinkel waar de klant zijn ervaring op 
baseert en besluit om wel of niet terug te komen. 
Natuurlijk spelen aspecten zoals prijs en de kwali
teit mee, maar door het grote online aanbod is 
dat echt niet meer het onderdeel waar webwinkels 
alleen hèt verschil mee maken.” 
De logistieke operatie wordt steeds meer het visite
kaartje: van check out tot aan de bezorger voor de 
deur of de medewerker op het afhaalpunt die de 
consument helpt bij het afhalen van de aankoop. 
Maar ook het moment dat iets retour is gezonden 
tot het ontvangen van de terugbetaling of een 
nieuw product. 

Wat vindt de klant belangrijk?
En wat vindt de online consument bij logistiek 
belangrijk? Volgens Slegers zijn die wensen zeer 
divers: “Duizend consumenten, duizend wensen. 

Maar toch zijn er een aantal duidelijke logistieke 
aspecten die zij belangrijk vinden en die ook bepa
lend zijn voor de klantbeleving. Dat gaat van direct 
zien of een product op voorraad is tot wie en 
wanneer bezorgt aan de deur. Die wensen kunnen 
voor hem een logistieke barrière vormen en te veel 
kosten veroorzaken voor de webwinkel.”
Zo vindt 90% van de klanten het erg belangrijk om 
van te voren te weten wanneer een pakket wordt 
bezorgd, 84% wil de mogelijkheid hebben om een 
afleverdag plus aflevermoment te kiezen. En twee 
derde heeft bij voorkeur de mogelijkheid om te kiezen 
voor een levering op zaterdag of ’s avonds. En 31% 
wil een bezorgtijdsvenster van maximaal twee uur. 
De meeste online klanten (69%) ontvangen graag 
het bestelde artikel op het thuisadres. Maar ook van 
andere opties, zoals bezorgen op ander adres of zelf 
ophalen wordt gebruik gemaakt. In alle gevallen is 
het gemak doorslaggevend om voor een bepaalde 
optie te kiezen. En behalve een afleverdag vindt men 
het aflevermoment ook belangrijk. Als het even kan 
in de avond of in het weekend. Ook hier is flexibiliteit 
het toverwoord. “Maar consumenten lijken zich niet 
te realiseren dat hier een prijskaartje aan hangt. Als 
is er best een groep die daarvoor zou willen betalen.”

Een dilemma kan kans worden
Dit stelt webwinkels volgens Slegers voor een 
dilemma. “De grote vraag is hoe de webwinkels 
aan de eisen kunnen voldoen zonder een verlies
gevende logistieke operatie als gevolg. Maar juist 
in de diversiteit van wensen en behoefte aan trans
parantie en betrouwbaarheid zit ook de sleutel 
voor webwinkels om van dit dilemma een kans te 
maken. Een kans om logistiek te laten fungeren als 
Sales Engine en Cost Saver.”
“Om te beginnen dient een webwinkel goed te 
kijken wat de doelgroep is waaraan zij de producten 
leveren en welke logistieke barrières en wensen 
daarbij horen. Zo zijn de Nederlandse webshops 
in Europees opzicht bijvoorbeeld kampioen in late 
cut off tijden terwijl onderzoek uitwijst dat binnen 
24 uur leveren en direct leverbaar zijn van een 
product lang niet altijd het belangrijkste is. Is het 
wel nodig om iedereen te beloven dat je snel 
gaat leveren? Of kun je de consument daar zelf 
voor laten kiezen en de consument beïnvloeden? 
Wanneer de webwinkels al in de checkout tijdens 
het aankoopproces gaan sturen op het logistieke 
proces kan dit enorm veel kosten besparen. Door 
bijvoorbeeld de capaciteit van de warehousing en 
eventueel ook die van de Last Mile als parameter te 
checken, kan de consument worden gestuurd naar 

keuzes voor verzendmethoden, levertijd en aflever
opties die niet alleen voldoen aan de wensen van 
de consument, maar ook passen in een optimaal 
logistiek proces.” 

Extra omzet kan
Ook kan volgens hem bijvoorbeeld met vraag
sturing de pieken en dalen kleiner gemaakt 
worden. “Maak bijvoorbeeld dinsdag afleveren iets 
duurder en woensdag/donderdag wat goedkoper. 
Dit beweegt consumenten keuzes te maken die de 
webwinkel kosten besparen. Die hoeven immers 
niet 40% van het weekvolume op maandag te 
verwerken, maar kunnen dat spreiden. Daarnaast 
kan bijvoorbeeld de trefkans behoorlijk worden 
vergroot door de consument wel de keuze voor 
een dag of dagtijdvak te geven, maar die wel zo 
te sturen door alleen mogelijkheden te bieden die 
optimaal in het proces van de vervoerder passen. 
Hiermee gaat de betrouwbaarheid omhoog en 
gaan de kosten omlaag. Die betrouwbaarheid en 
keuze voor de consument zorgen ervoor dat de 
omzet zal stijgen. Een betere afstemming van de 
logistieke operatie op de wensen levert gemiddeld 
zo’n 17% extra omzet op, met pieken tot 40%.”
Er zijn tools op de markt die het proces van het 
betrouwbaar aanbieden van verzendmethoden, 
afleveropties, levertijden en het sturen op capaci
teiten, routes, levertijden, pieken en dalen mogelijk 
maken. www.simtrec.nl
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Reviews van consumenten zijn op internet en 
daarbuiten een krachtig marketing middel. De 
digitale vorm van mond-tot-mond reclame. 
Toch hebben veel ondernemers nog koud-
watervrees om zich kwetsbaar op te stellen 
voor online beoordelingen van hun klanten. 
Het succes van klantenvertellen.nl laat zien 
dat reviewmarketing geen bedreiging hoeft 
te zijn, maar juist een kans om de omzet en 
reputatie te verhogen.

De kracht van online beoordelingen is enorm. 
En groeit nog steeds. Internet is het belangrijkste 
oriëntatie kanaal geworden. Bijna 9 op de 10 consu
menten laat klantbeoordelingen meewegen bij zijn 
aankoopbeslissing. Klantreviews begonnen tien jaar 
geleden met hun opmars. Eerst gingen consumenten 
vooral hotels en campings beoordelen. Nu wordt 
echt alles gewikt en gewogen: van geurkaars tot 
ziekenhuisopname. En via social media, review sites, 
Twitter, Facebook en blogs geeft de consument met 
één druk op de knop zijn mening. 

Meer vertrouwen
Door zelf ook beoordelingen te laten zien, vergroot 
een ondernemer de kans dat potentiële klanten 
hem kiezen. “Het voordeel van een reviewsysteem 
is dat je niet alleen de mening van klanten binnen
haalt om je bedrijf te verbeteren, maar ook nieuwe 
kunt werven en bestaande beter kunt behouden. 
Actief verzamelen en publiceren van klantbeoor
delingen leidt tot meer vertrouwen en hogere 
omzet. Je kan zelf wel roepen dat je de beste of 
voordeligste bent, maar het is veel geloofwaardiger 
als anderen dat doen”, aldus Jeroen Wilborts. Hij is 
directeur van de KV Mediagroep BV waar klanten
vertellen.nl onderdeel van is. 
Het bedrijf ontstond in 2008 vanuit het idee dat 
consumenten en bedrijven veel waarde hechten 
aan ervaringen van anderen voordat zij kopen of 
zaken gaan doen. Jeroen: “MKBers werkten zich 
jarenlang in het zweet om hun klanten tevreden 
te krijgen. En op het moment dat ze die hadden, 
deden ze er niks mee. Dat is zonde. Want tevreden 
klanten zijn de beste verkopers.’”

De online reputatie van bedrijven is essentieel 
geworden voor het bedrijfsimago. “Vroeg of laat 
loop je tegen klanten aan die hun negatieve erva
ring op internet publiceren. Het is daarom belang
rijk zelf de regie te pakken en een positief imago 
op te bouwen door klantbeoordelingen te verza
melen en publiceren. Doordat Google de beoorde
lingspagina pakt, is klanttevredenheid eenvoudig 
terug te vinden. Als iemand bijvoorbeeld een vloer 
wil, vraagt die niet bij iedereen een offerte op. Hij 
kijkt eerst op internet naar leveranciers en bezoekt 
websites. En googelt op ervaringen. Als er dan via 
de zoekmachine over een bedrijf als eerste zoek
resultaten klachten bovenkomen en niet een goede 
score met beoordelingen is de toon al gezet.”

Motiverend
Klantenvertellen.nl helpt bedrijven en organisaties 
bij het verzamelen en publiceren van die reviews. 
Inmiddels zijn dat er twaalfduizend in 34 verschil
lende branches. Wilborts: “Vaak zijn het innovatieve 
en slagvaardige ondernemers en organisaties die 
de reviewtool inzetten en de voordelen volledig 
benutten. Slechts 0,3% van bedrijven die review
marketing gebruiken, is het afgelopen jaar failliet 
gegaan. We zien ook dat de interne organisatie 
van bedrijven beter gaat presteren. Medewerkers 
vinden het leuk om positieve klantbeoordelingen 
te lezen. Dat werkt motiverend.”

Voor een klantreview is alleen het emailadres nodig 
om een klant een 30seconden enquête toe te 
sturen. De respons is hoog (30 tot 60%). Hierdoor 
kan een bedrijf snel en eenvoudig veel klantbeoor
delingen verzamelen en publiceren. “Liever twee
honderd beoordelingen met gemiddeld een 8,3 dan 
tien met een 8,9. Want potentiele klanten vinden 
een hoog aantal beoordelingen belangrijker dan een 
laag aantal met een hoger cijfer. Je score kun op tal 
van manieren uitdragen. Van website tot autosticker 
en offerte. Beoordelingen kunnen bovendien worden 
gekoppeld aan social media. Daarmee creëren 

bedrijven een enorm bereik. Facebook, Linkedin en 
Twitter zijn uitermate geschikt om klanttevredenheid 
onder de aandacht te brengen.”

Onderscheidend vermogen
Een twintigtal medewerkers van klantenvertellen.
nl houdt zich bezig met advisering, servicedesk en 
ontwikkeling. “Eerst deden we dat vooral voor busi
nesstocostumers bedrijven. De laatste twee jaar 
zien we een enorme toestroom van businessto
business bedrijven. Daar zitten nu ook vaak formele 
beroepsgroepen bij zoals notaris en advocatenkan
toren. Want onderscheidend vermogen is in alle 
branches belangrijk. De besluitvorming rondom 
aankoop van een product of dienst, ziet er dus voor 
een bedrijf vrijwel hetzelfde uit als voor een consu
ment. Ook hun aankoopbeslissingen zijn vooral 
gebaseerd op vertrouwen.” Maar hoe zit het met de 
betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reviews? 
Daar staat of valt de kracht van klantbeoordelingen 
mee. “Wij hanteren duidelijke voorwaarden voor het 
gebruik van het reviewsysteem. Zowel de klant die 
de enquête invult, als het bedrijf dat ons systeem 
gebruikt, moet die in acht nemen. Onafhankelijke, 
betrouwbare beoordelingen vormen uiteindelijk de 
basis. www.klantenvertellen.nl

Ook ondernemers in onze regio richten zich 
steeds vaker op nieuwe winkelconcepten, 
technologieën en toepassingen waarmee 
ze 24 uur per dag klanten van dienst kun-
nen zijn. In het oog springen bijvoorbeeld 
het 3D-printen van zelf door klanten samen-
gestelde producten bij Grafisch Centrum van 
der Heym en de virtuele showroom, het 
on line configureren van je auto, een repa-
ratieafspraak maken of banden bestellen bij 
automobielbedrijf De Koning. Ook openen 
steeds meer lokale detaillisten en horeca-
ondernemers hun zaak voor virtueel klant-
bezoek. 

Voor dat laatste tapt de Capelse fotograaf en onder
nemer Ferry ten Brink uit een bijzonder vaatje. Hij 
maakt in opdracht van bedrijven visuele toepas
singen voor driedimensionaal winkelen. Zowel 
via de applicaties van Google of exclusief voor de 
eigen website van de winkel. Onder de titel ‘Zet je 
zaak op de kaart’ komt daarmee een bedrijf op het 
beeldscherm op verschillende manieren tot leven.

Ferry Ten Brink is in 2013 door Google gecertificeerd 
om bij bedrijven en instellingen panorama foto’s te 
maken, waardoor het mogelijk wordt om met de 
Google Street Viewtechnologie in een 360º visuele 
rondleiding binnen rond te kijken. Ferry verzorgde 

eerder al voor een aantal Capelse bedrijven een 
visuele tour op internet. Zoals KameraExpress, 
FOKA, Restaurant de Bank, Sanisale, Olleke Bolleke, 
De Boekenkast, Dimphis en de FlexLounge in het 
Ondernemershuis. Maar ook voor openbare instel
lingen kan het heel handig zijn. Zo is het gemeen
tehuis van de Gemeente Capelle aan de IJssel is via 
‘Google Business View’ te bekijken. 

Zaak komt 24 uur tot leven
Het toevoegen van een Business View op Google+ 
en Google maps maakt dat een instelling of een 
bedrijf  goed vindbaar is in de zoekresultaten. En 

zowel de toer als de foto’s kunnen voor de eigen 
website en social media worden gebruikt. ““Je 
klikt via Google maps of Streetview op de button 
‘binnenkijken.’ Want je start niet buiten bij de deur, 
maar bent meteen binnen. Vervolgens kan je met 
pijltjes het hele interieur van een bedrijf doorlopen. 
Een zaak komt zo 24 uur per dag tot leven. Klanten 
en bezoekers krijgen een goede indruk en daarmee 
eerder een vertrouwd en open gevoel over het 
bedrijf. Verder wordt het bedrijf eigenaar van al 
het beeldmateriaal. En kan dat bijvoorbeeld ook 
gebruiken voor folders en advertenties,” legt Ferry 
uit. Binnenkijken via Google begint op die manier 
een bijna dwangmatig karakter te krijgen, vindt 
Ferry: “Want op je scherm is nu in een oogopslag 
duidelijk bij wie je wel en niet naar binnen kunt. 
Dat kan slecht nieuws zijn voor degene die z’n zaak 
niet virtueel heeft opengesteld.”

Zappen door het bedrijf
Maar daarmee is de kous nog niet af. Een ingrij
pender stap is als bedrijven eigen virtuele tours 
maken en daar allerlei toeters en bellen aan geven. 
Dan ontvouwt zich voor klant en ondernemer een 
wereld van mogelijkheden. Ferry. “Bij Google is 
het niet mogelijk om zomaar kriskras een bedrijf 
bezoeken en multimedia integreren. Business View 
biedt een aaneengesloten route die met pijltjes is 
aangegeven zoals Google die voorschrijft. Aan een 
eigen virtuele toer op je website kan je als onder
nemer meer functionaliteiten geven die aantrekke
lijk kunnen zijn, zoals shortcuts in het menu en je 
assortiment en de klant of bezoeker laten zappen 
door je zaak.” Een voorbeeld van zo’n virtuele tour 
die Ferry maakt met het bedrijf Panoworld, is het 
Hilton hotel in Rotterdam. “Daar haal je prijsinfo op 
in een meetingroom, bekijk je daarna de badkamer 
of check je de menukaart van het restaurant. Zo’n 
virtuele tour is dus veel uitgebreider. Je kunt daarin 
ook allerlei multimediale toepassingen integreren. 
Zoals in de etalage een bedrijfsfilmpje laten 
bekijken of een product op een schap aanklikken 
voor meer info of bestelmogelijkheden. Bedrijven 
kunnen zich zoals zij het zelf willen presenteren aan 
de klant.” www.ferrymenfotografie.nl
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Review Marketing

Handenbinder voor omzet 
en reputatie

Virtueel winkelen bij ondernemers

Klanten kijken 24/7  
bij je binnen



Wel een website, Facebook en Twitter, maar 
geen webshop. Dat is voor Ruit Mannenmode 
een bewuste keuze. Al ligt met de ICT-
achtergrond van modeondernemer Gert-Jan 
Ruit op het eerste gezicht een online winkel 
met allerlei toeters en bellen wel voor de 
hand. Maar hij kiest met zijn partner Dorine 
Ruit in het geweld van het nieuwe winkelen 
liever voor een zichtbare en tastbare klant. 
En vertrouwen daarbij op hun modegevoel, 
mensenkennis en eerlijke advies voor de 
juiste kleding op het juiste moment. 

Ruit Mannenmode is een gezellige, moderne winkel 
met eigentijdse herenmode van pak tot jeans en 
van shirt tot trendy colbert. De winkel aan het Raad
huisplein in hartje Lekkerkerk bestaat sinds 1987, 
eerst onder de naam Ardo Mannenmode. Sinds 
2005 draagt de winkel de naam van de huidige 
trotse eigenaren. Na een retail en ICTopleiding, 
werkte GertJan twintig jaar in de ICTsector en had 
daarin een eindverantwoordelijke positie binnen 
de Beneluxorganisatie van een internationale 
beursgenoteerde onderneming. Naast zijn werk in 
de winkel is hij tevens verantwoordelijk voor de 
backoffi ce, de reclame en uiteraard de ICT. Dorine 
adviseerde na een gedegen vakopleiding in mode 
en kleding jarenlang klanten van een modezaak in 
het middelhoge segment in Rotterdam. Als mode
specialist is zij verder verantwoordelijk voor de 
inrichting van de winkel en de etalages. En samen 
met haar man doet zij de inkoop van collecties. 

‘De vent maakt de tent’
“Het nieuwe winkelen is een fenomeen”, zegt Gert
Jan. Dat dit gevolgen heeft voor het gedrag van 
consumenten merkt het modeondernemerspaar 
zelf ook. “De klant absorbeert wat jij doet. Maar nog 
steeds geldt: ‘de vent maakt de tent’. En natuurlijk 
is het retaillandschap enorm aan het veranderen. 
Maar ook daarin worden een aantal zaken zwaar 
overtrokken. Zo kwam tijdens een brancheseminar 
in 2010 sterk naar voren dat als je in de nabije 
toekomst geen webshop hebt, je de zaak wel kan 
opdoeken. Maar er sluiten op dit moment juist veel 
online winkels.” GertJan: “Bovendien heeft in de 
modebranche ons assortiment een korte cyclus van 
hooguit een half jaar. Dat betekent voor je webshop 
dat je dat allemaal moet fotograferen, daar goede 
content bij moet zetten en weten hoeveel voorraad 
je gaat aanleggen.”En voor passende mode heeft 
volgens hem het online shoppen zijn beperkingen: 
“Als je geluk hebt, past het kledingstuk je en zit het 
lekker. Maar vaak gaat het toch terug. Daar weet 
Zalando alles van, die had op een gegeven moment 
een retourpercentage van 70 procent. Met zoveel 
terugzendingen kan je als modeondernemer niet 

bestaan. Een gemiddelde retour kost qua handeling 
gemiddeld tien euro.”

Liever klanten ontmoeten
Tijdens de laatste bijeenkomst van onze retailorga
nisatie Inretail was er een presentatie van een van 
de CoolBlueoprichters. “Die zitten in een branche 
waar je op basis van foto’s en specifi caties heel 
goed online je keuze kunt maken. Daarvoor zie ik 
een positieve business case. Zeker met muziek, 
reizen, beeld, fi lms en rationele aankopen is het 
internet niet weg te denken,’ vindt GertJan Ruit. 
Maar virtual reality zoals online kleding passen, ziet 
hij nog weinig worden toegepast. “Bij mode gaat 
het ook om emotie. Wij vinden het contact met 
onze klant belangrijk en prettig. Omdat wij zeker 
willen weten dat die met de juiste aankoop bij ons 
de deur uit gaat. Via het internet kunnen wij die, 

zelfs met de laatste technieken, onvoldoende advi
seren en krijgt iemand onvoldoende beeld bij onze 
collectie. Wij zien kleding als een verlengstuk van 
wie je bent en wat je uitstraalt. Het dragen van de 
juiste kleding die bij jou past heeft zoveel meer
waarde. Daarom willen we geen webshop. Liever 
ontmoeten we de klant in onze winkel. Om die 
vrijblijvend te informeren over mannenmode en 
kennis te laten maken met onze laatste collectie. 
Als een klant weinig tijd heeft en onze openings
tijden niet in zijn drukke agenda passen, dan kan 
die ook contact met ons opnemen om een vrij
blijvende afspraak te maken. Dat scheelt toch een 
hoop gedoe.”Nieuwe merken worden pas opge
nomen als die aan diverse kenmerken voldoen. 
Zoals kwaliteit, pasvorm, ‘value for money’ en 
modieuze stijl. GertJan: “Je vindt bij ons mode die 
wij mooi vinden voor onze klanten. Bij het kopen 
selecteren wij producten, waar wij klanten bij 
“zien”. Degenen die voor ons hebben gekozen, zijn 
trouw omdat zij weten dat wat wij in ons assorti
ment hebben bij hun past en dat zij hier een eerlijk 
en oprecht advies krijgen. Want bij ons is een klant 
pas een klant als die graag bij ons terugkomt. En 
een klant houden is veel makkelijker dan een klant 
winnen. Dat kost tien keer meer energie.”
www.ruit.nu
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Ruit mannenmode 

Onze kleding pas je niet 
in een webwinkel

Te huur: betaalbare kantoorvilla 
 in Businesspark Rhijnspoor 

Meer informatie of 
een virtuele rondleiding?

Kijk op rhijnspoor.nl

Dichtbij metrostation  ‘Capelsebrug’ 

Voldoende parkeergelegenheid

Goede bereikbaarheid, dichtbij A16

Licht, ruim en duurzaam 

Nog enkele kantoorvilla’s 
direct beschikbaar

Krimpen aan den IJssel

aandacht voor drukwerk



Detaillisten klagen steen en been over omzet en resul-
taten van hun nering. En die vallen ook tegen, daar-
over geen misverstand. Ze wijzen voor de oorzaken 
naar de economische crisis, naar hun huurbaas, naar 
de toenemende leegstand, naar de 24-uurs economie, 
naar de leveranciers, naar de banken, naar de fiscus, 
naar de consument, kortom naar alle omstandigheden 
en spelers in hun gezichtsveld. Maar is er niet meer 
aan de hand?

Een weekendje de krant en tijdschriften doorblade-
rend, levert bijvoorbeeld in willekeurige volgorde de 
volgende ‘oogst’ op:
-  In 2014 wordt er via webwinkels een slordige 12 

miljard euro omgezet. Dat is vergeleken met 2013 
een stijging van bijna 10%. Een bedrijf als Bol.com 
groeit in 2014 zelfs met 25%. Bij een nauwelijks 
groeiende economie is wel duidelijk ten koste van 
wie die groei gaat.

-  Doordat de consument zijn aankopen via internet 
doet en persoonlijk contact daardoor niet relevant 
is, is klantentrouw dat ook niet. Loyaliteit is sowieso 
een verdwijnend fenomeen, de prijs is steeds meer 
bepalend.

-  Het ‘ijzersterke merk’ VVV verdwijnt in hoog tempo, 
steeds meer kantoren sluiten vanwege toene-
mende digitale informatievoorziening (N.B.: het 
verdienmodel bestaat voor het leeuwendeel nog 
uit de VVV-bonnen!).

-  Hoewel met nog wat aarzelend succes ontwik-
kelt de Knab-bank zich in positieve richting zonder 
bankkantoren (alleen betaald tele advies), alles via 
internet.

-  Taxi-app Uber is een wereldwijd succes, de taxiwe-
reld staat op zijn kop, protesteert, maar zal deze 
recente innovatie niet kunnen tegenhouden en de 

consument (o ja, de klant dus, voor wie taxi’s rijden) 
is de grote winnaar.

-  Techbedrijven en universiteiten investeren record-
bedragen in online-onderwijs, waardoor de wereld 
voor studenten én docenten ingrijpend verandert.

-  Kranten en tijdschriften houden er een eigen 
webwinkel op na met de meest uiteenlopende 
aanbiedingen, van boeken en dvd’s tot wijn en 
vakanties. Een belangenorganisatie als de ANWB 
biedt bijvoorbeeld kleding en schoeisel aan.

Bottomline: de wereld rondom ons heen verandert 
in een razend tempo. De vraag of de wens van de 
consument is of het aanbod zijn gedrag stuurt is niet 
relevant, het gebeurt gewoon. En wie zich dat niet 
realiseert, wie vasthoudt aan ‘oude’ concepten en 
de voortgaande ontwikkelingen beschouwt als een 
overwaaiende bui, die zal het uiteindelijk dik gaan 
verliezen.

Moet dan ook de slager en de bakker het internet 
op? Hoewel er hier en daar leuke en onverwachte 
initiatieven op dat vlak zijn, ligt dat niet voor de 
hand. Kleine detaillisten zullen het moeten zoeken 
in bijvoorbeeld samenwerking en het vinden van 
niches. Hun brancheorganisaties en de KvK zouden 
op dit gebied hun contributies kunnen waarmaken.
Als je geen keuze maakt (wat ook een keuze is), 
dan moet je uiteindelijk besluiten om er mee op te 
houden, misschien wel zo’n rustig idee.

Wat geen rustig idee is, is dat er op het EMK-terrein 
nog geen enkele activiteit waarneembaar is. Wanneer 
zou die schop nu eindelijk eens de grond ingaan?!

Uw reactie naar info@okkrimpen.nl

In Nederland ziet het winkellandschap er 
inmiddels anders uit dan tien jaar geleden. 
Kijk alleen maar eens naar de manier hoe 
klanten hun aankoopbeslissingen maken. 
Laatst zag ik een jong stel in een herenmode 
zaak hun smartphones gebruiken; misschien 
om de prijs van een kledingstuk te vergelij-
ken of mogelijk controleerden zij via social 
media de review van de winkel. Wat ik me 
bedacht: “Er zal vast wel een online winkel 
zijn die het shirt of pullover goedkoper aan-
biedt met de belofte het de volgende mor-
gen te bezorgen”, want zonder een aankoop 
verlieten ze de winkel.

“Grote veranderingen komen er aan. Het einde der 
tijden voor de retailers is aangebroken!” Goeroes 
schreeuwen dit van de daken, maar zelf geloof ik 
daar niet zo in. Natuurlijk, een shift is al in gang 
gezet en dat er veranderingen gaande zijn is zeker 
waar, maar dat het einde van het winkeltijdperk 
is aangebroken, geloof ik niet. Retail zal zeker de 
komende jaren sneller veranderen dan we kunnen 
voorspellen, maar juist daarom kun je als detaillist 
niet met je armen over elkaar achter je toonbank 
blijven zitten en wachten tot de klant de winkel 
binnen komt. 

Mijn mening is dat de winkel zeker nog een functie 
heeft, echter moet je die functie als ondernemer 
zelf wel kunnen benoemen. Zoals, ‘wat is de 

toegevoegde waarde van jouw onderneming in je 
verspreidingsgebied?’ Wanneer een ondernemer dit 
niet kan benoemen zal het internet der dingen hem 
of haar inhalen.
Kijkend naar de laatste twee honderd jaar heeft de 
winkelondernemer nauwelijks echt concurrentie 
gekend van een alternatief outlet kanaal. Uiteraard 
is de winkel op de hoek de laatste 80 jaar bijna 
geheel vervangen door department stores, daarna 
de supermarkets en later grote regionale verkoop
centra met discounters en dozenschuivers. Echter in 
de V.S. gaat nog altijd 85% van de detailaankopen 
via de traditionele kanalen. Dit betekent niet dat er 
zich geen nieuw retaillandschap aan het ontwik
kelen is! Daarom is een nieuwe definitie van retail 
is dan ook op zijn plaats: 

De winkel vertegenwoordigt het eindpunt van de 
supply chain en omvat de verkoop van goederen 
aan de eindverbruiker voor eigen consumptie 
waarbij winkeliers nieuwe technologie moeten 
toepassen om zo een competitieve winst te 
behalen in het retaillandschap van nu; ken je 
klant, zijn omgeving, zijn wensen en zijn veran
derende gewoontes (attitudes) en zorg voor klant
experience.

Met andere woorden: de perceptie en kwaliteit van 
de interactie van klanten met uw winkel bepaalt 
voor een groot deel hoe succesvol u bent. Uw 
winkel is een ‘klanten experience ecosysteem!’ 

Daarbij zijn drie vragen onderscheiden:
  Hoe aangenaam is uw winkel en de omgeving 

om er een aankoop te doen;
 Hoe gemakkelijk is het om met u zaken te doen;
  Hoe effectief bent u om de wensen van uw 

klanten te vervullen. 
Ik ben dan ook van mening dat de winkelonder
nemer best nog wel tijd heeft om zijn (winkel)
concept aan te passen om zo  ‘zijn’ klant op de 
‘Digitale Highway’ in te kunnen halen. The bottom 
line: de detaillist heeft de klant méér nodig dan 
de klant hem. Onderscheid je met klantexperience, 
want de eeuw van de klant is allang aangebroken!
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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 Michel Bourguignon, secretaris.

Samenstelling bestuur OK Krimpen
HenkJan Collignon voorzitter
Michel Bourguignon secretaris 
Ilse Nobelvan Dongen penningmeester
Esther Buijsvan Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks algemeen bestuurslid
Peter Verhage algemeen bestuurslid

Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
Postbus 80
2920 AB Krimpen aan den IJssel
e-mail: info@okkrimpen.nl

Bezoek ook onze website:  
www.okkrimpen.nl of  
volg ons via Twitter @OKKrimpen

Het nieuwe winkelen?
Direct met de start van de vakantieperiode werden we opgeschrikt door het dramatische ongeval met de MH17, 
wat voor velen een onbezorgde vakantie moest worden was letterlijk in één klap over. We werden geconfronteerd 
met de oorlogssituatie in de Oekraïne, maar ook in andere delen van de wereld lijkt de situatie onhoudbaar. Ik denk 
aan de schrijnende beelden omtrent de Gazastrook, Irak en Syrië waar de strijd ook voortduurt. En dan vergeten we 
de gebieden die de top 10 van het nieuws niet halen. Wat hebben wij het in het westen dan goed en mogen we 
dankbaar zijn dat in de winkels en op internet alles verkrijgbaar is.

Deze editie gaat over het nieuwe winkelen. Hierbij sluit ik mijn ogen niet voor de veranderingen die plaatsvinden 
en de problemen die de winkeliers en MKB ondervinden bij het online bestellen van goederen. De concurrentie is 
hoog en daar hebben we last van. Als consument is het uiteraard plezierig dat we de prijzen kunnen controleren en 
ons voordeel daarmee kunnen doen. Wat mij stoort aan het online bestellen, is dat je eerst een waslijst aan privé-
gegevens moet invullen en een inlogcode moet aanmaken alvorens een bestelling te doen. Persoonlijk haak ik dan 
snel af en ga ik liever naar de winkel zelf waar ik het product kan zien, aanraken, advies kan vragen en direct het 
product kan meenemen. Maar misschien heeft dat al met mijn leeftijd te maken. 

Ik denk wel dat het mooi zou zijn als we onze aankopen zo dicht mogelijk bij huis doen en ben dan ook van mening 
dat een initiatief zoals #samensterk van diverse bedrijven uit de tuinbouwsector om meer Nederlandse producten 
te kopen en zo de boycot van Rusland tegen te gaan, een kans is om de eigen economie te ondersteunen.

Henk-Jan Collignon, voorzitter OKK

Column Huub Gardien

Omgeving en zo

OKK hield donderdag 23 juni een extra alge-
mene ledenvergadering vanwege een aantal 
bestuurswisselingen. 

Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst, die voor 
het eerst en tot grote tevredenheid van velen 
plaatsvond in restaurant De Schelvenaer te Krimpen 
aan den IJssel, traden Robert Poel (ABNAmro) en 
Cor van der Harst (IHC Offshore & Marine) af als 
bestuurslid en werden Ilse Nobel (ING), Peter 
Verhagen (90 graden Totaalcommunicatie) en 
Alexander Becks (IHC Offshore & Marine) benoemd 
als nieuwe leden van het bestuur. Ilse Nobel is nu 
penningmeester. En Michel Bourguignon (Tio) ruilde 
deze bestuursfunctie met die van secretaris. Als 
OKK bedanken wij Robert en Cor voor hun inzet 
in de afgelopen jaren en wensen we de nieuwe 
bestuursleden veel succes!

Na officiële plichtplegingen was het tijd voor de 
jaarlijkse haringparty die wederom een succes 
was met een grote opkomst, mooi weer, heerlijke 
haring en een prima locatie!

Voorzitter Zeppelin Peter Breedveld

Hoe kunnen detaillisten hun klanten  
op ‘Digital Highway’ bijhouden?

Extra ALV en Haringparty

Ondernem
erskring Krim

pen



Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) heeft als ondernemers-
organisatie voor de sector trans-
port en logistiek het Capelse 
Avantage gekozen als de nieuwe 
ICT-partner van TLN, zowel voor 
het beheer als voor de ontwik-
keling, installatie en implemen-
tatie van de compleet nieuwe 
netwerkomgeving.

TLN deed na een uitgebreide selec
tiefase Doorslaggevende argumenten 
om met Avantage in zee te gaan: de 
organisatie, visie, technologie en 
beheersconcept. Avantage werkt met 
dedicated teams voor haar klanten. 
Daarnaast gebruiken die uitgebreide 
tooling voor monitoring (proactief 
beheer) en support. Senior service
deskmedewerkers zijn verantwoorde
lijk voor de eerstelijns support, waar
door calls sneller opgelost worden en 
belangrijke meldingen direct worden 
gedetecteerd en opgepakt. 
TLN gaat volledig werken met een 

SharePoint omgeving. De infrastruc
tuur werd hiervoor geschikt gemaakt. 
Hierdoor is het mogelijk om een 
ander werkplekconcept te introdu
ceren. 

Over TLN
Transport en Logistiek Nederland 
(TLN) in Zoetermeer is de grootste 
werkgeversorganisatie van trans
porterend Nederland. Met circa 
5.600 kleine, middelgrote en grote 
transportondernemers en logistieke 
dienstverleners is TLN een toonaan
gevende en invloedrijke belangen
behartiger in Nederland en Europa. 
De sector transport en logistiek zal 
meer en meer in dienst staan van 
logistieke ketens. De ontwikkeling 
gaat van volumedenken naar 
waardedenken. Goederenstromen 
zullen via meerdere modaliteiten 
lopen. ICT zal hierin een cruciale rol 
spelen, ook om de transactiekosten 
te verlagen. Voor meer informatie: 
www.tnl.nl en www.avantage.nl.

De detailhandel kende een 
teleurstellende maand juni, 
maar over het gehele tweede 
kwartaal bleef de balans posi-
tief. Dat blijkt uit cijfers van 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). De omzet in het 
tweede kwartaal steeg met bijna 
1 procent ten opzichte van vorig 
jaar. Daarmee lijkt de consument 
definitief weer aangehaakt.

In juni, de laatste maand van het 
kwartaal viel de omzet tegen. Die 

kwam 1,9 procent lager uit dan in 
mei en zelfs 5 procent lager dan in 
juni 2013. Die cijfers moeten volgens 
het CBS echter wel worden gerela
tiveerd: er zaten relatief veel vrije 
dagen in de maand juni dit jaar.

Terugval kleding en 
woninginrichting
De kledingwinkels en de meubel
branche hadden het extra lastig in 
juni, de traditionele maand van de 
uitverkoop. Het volume daalde met 
4 procent en de omzet met 5 procent.

De eerste netwerk borrel van 
Select Invest voor huurders van 
onder andere Businesspark 
Rhijnspoor was afgelopen don-
derdag 17 juli bij Sushi & Grill 
restaurant Fuji Fuji. 

Mensen met de meest uiteenlopende 
beroepen konden elkaar ontmoeten, 
waardoor het een ideale gelegenheid 
bleek om te kunnen netwerken. Maar 
voor veel bezoekers die elkaar kenden 
ook een mooie gelegenheid om weer 
eens bij te praten. Onder het genot 
van een drankje en sushi zagen de 
organisatoren tevreden gezichten. 

Op woensdag 29 oktober 2014 
houdt Stichting THEMATER in het 
Isala Theater in Capelle aan den 
IJssel wederom een speciale the-
ma-avond met het onderwerp 
‘Onderwijs en arbeidsmarkt. De 
ambachtsschool terug?’ Op deze 
avond staan we stil bij beroeps-
onderwijs en de aansluiting op 
de praktijk. Is men na de studie 
klaar voor de praktijk? Of is er 
een theoretische bagage zonder 
vertaalslag naar het arbeidsveld? 

In deze THEMATER verkennen we hoe 
onderwijs en arbeidsmarkt kunnen 
reageren op de behoefte aan goede 
vakmensen. Kan het onderwijs leer
lingen stimuleren voor een techni
sche richting en een ambachtelijk vak 
te kiezen? Kunnen bedrijven betere 
mogelijkheden bieden aan jongeren 
om echt een vak te leren en daar een 
baan in te vinden? En, hoe dan? Kan de 
gemeente bedrijven en scholen helpen 
en stimuleren om kiezen voor techniek 
en ambachtelijkheid te bevorderen? 
Hoe doe je dat dan? Wat is de rol van 
ondernemend Capelle in het stimuleren 
en aantrekken van goed opgeleide en 
kwalitatief hoogwaardige vakmensen? 
Kortom, vele vragen waar we met 
elkaar op zoek gaan naar antwoorden.

Programma
Over het stimuleren van een 
keuze voor techniek en ambach
telijk vakmanschap, of meer in 
het bijzonder, van een keuze voor 
beroepsonderwijs spreekt Prof. Dr. 
Marc van der Meer, bijzonder hoog
leraar in Tilburg en verbonden aan 
het CAOP in Den Haag. 

De rol die de gemeente kan spelen 
wordt belicht door Dick van Sluis, 
wethouder Stadsontwikkeling en 
voormalig wethouder Onderwijs in 
Capelle aan den IJssel.

Na de pauze is er eerst een optreden 
van het jongerentheater Quint. Jan 
Dirk Stouten presenteert de avond 
en leidt de discussie. In de pauze en 
aan het eind van het programma is er 
volop gelegenheid om te netwerken.
Over de (on)mogelijkheden voor 
bedrijven in de regio om aan 
voldoende gekwalificeerd technisch 
personeel te komen gaan we in 
discussie met Pieter van Keulen advi
seur bij Pro Management en voor
malig schoolbestuurder en vertegen
woordiger van de Federatie Zeppelin. 

De avond begint om 20.00 uur en is 
gratis toegankelijk voor alle belang
stellenden, ondernemers en scho
lieren/studenten in Capelle aan den 
IJssel en omstreken. Meldt u aan via 
de website www.themater.nl.

De detailhandel trekt aan de bel 
over webshops. Ondernemers 
met fysieke winkels hebben last 
van oneerlijke concurrentie door 
webwinkels die op industrie-
terreinen locaties hebben waar 
consumenten producten kunnen 
bekijken, betalen en mee nemen. 
Gemeenten moeten keihard 
optreden tegen deze webwin-
kels, laat Detailhandel Nederland 
aan Business Compleet.nl weten.

Detailhandel Nederland verzamelt bij 
het Informatiepunt Oneerlijke Concur
rentie klachten. Het gaat daarbij 
onder meer om webshops die zonder 
toestemming op industrieterreinen 
goederen fysiek aan consumenten 
verkopen, tijdelijke verkooppunten in 
hotels of partycentra en groothandels 
die aan particulieren verkopen.  

Overheid zou keihard moeten 
optreden’ 
“Zij acteren als winkels en zouden 
zich van gemeenten alleen op een 
detailhandelsbestemming mogen 
vestigen. Te vaak worden bestem
mingsplannen niet gehandhaafd of 
wordt er onzorgvuldig op toegezien”, 
aldus Detailhandel Nederland. Die 
noemt als voorbeeld een fysieke 

winkel in bruidsmode, waarbij zich 
op korte afstand een groothandel in 
trouwjurken met showroom vestigt. 
Via de website richt deze groothandel 
zich op consumenten. “Dit mag niet 
en heeft grote gevolgen voor de regu
liere bruidsmodezaak”, stelt de belan
genbehartiger. “Gemeenten zouden 
hier keihard tegen op moeten treden. 
Oneerlijke concurrentie kan de nekslag 
betekenen voor de winkeliers die zich 
wél aan alle regels houden en verer
gert daarmee de winkelleegstand in 
winkelgebieden.’ 

Gelijk speelveld
Indien er onduidelijkheden bestaan bij 
handhaving moet het beleid worden 
aangepast. “Het moet afgelopen zijn 
met gedogen,” aldus Detailhandel 
Nederland. “Consumenten kunnen 
op een bedrijventerrein vaak gratis 
parkeren, ondernemers betalen daar 
een veel lagere huur en dit leidt tot 
omzetderving voor de winkeliers die 
zich wel aan de regels houden.” 

Winkeliers kunnen bij Detailhandel 
Nederland voorbeeldbrieven down
loaden en overheden schriftelijk 
oproepen om oneerlijke concurrentie 
tegen te gaan en strikt te handhaven.
www.oneerlijkeconcurrentie.nl

In juni 2014 zijn wij gestart met 
de ‘Welkom In Capelle Koffer’. 

Elke nieuw in Capelle gevestigde onder
nemer wordt bezocht en krijgt de koffer 
overhandigd met een waarde van 500 
euro. Vol met informatie over Capelse 
bedrijven. In het kort worden alle in de 
koffer aanwezige bedrijven gepresen

teerd zodat de ondernemer weet dat 
‘Zaken doen met uw Buurman’ ook 
echt gebeurt in Capelle. Hoe komt uw 
als ondernemer in de koffer? Neem 
even contact met ons op en wij maken 
met u een afspraak.
www.capellebusinessplaza.nl
info@capellebusinessplaza.nl
tel. 085- 2738181

Het Rivium Business Park in 
Capelle aan den IJssel is ook bui-
ten kantoortijd een aantrekke-
lijke locatie. Bijvoorbeeld voor 
sport, recreatie en horecabezoek.

Zo kunnen ondernemers en werk
nemers voordat het werk begint of 
na werktijd bij Sportcentrum Rivium 
fitnessen en hun conditie verbeteren. 
Of na het werk de stress eruit zweten 
op de squashbaan. Het Sportcentrum 
is een Fit!Vak erkend preventie en 
leefstijlcentrum en werkt samen met 
een huisarts, diëtiste en fysiothera
peut. Hierdoor zijn sporters verzekerd 
van een goede begeleiding. 
 
Korting op sporten
Medewerkers van de kantoren op het 
Rivium krijgen tien procent korting 
op alle abonnementen. Daarnaast 
biedt het sportcentrum tussen 9.00 
een 11.30 uur een oppasservice voor 
uw kinderen. Ook kunt u van 9.30 
uur tot 15.30 uur bij de lunchroom 
voor, tijdens of na het sporten terecht 
voor een hapje of een drankje. Voor 
groepen is een arrangement op 
maat mogelijk. Sportcentrum Rivium, 
Rivium 2e straat 11. Openingstijden: 

maandag t/m vrijdag van 7.00 uur 
tot 22.00 uur en op zaterdag en 
zondag van 9.00 uur tot 13.00 uur. 
Voor meer informatie 010 51 91 922 
of www.sportcentrumrivium.nl.

Historisch Zalmhuis
In het uiterste zuiden van Rivium 
bevindt zich aan de IJssel het restau
rant Het Zalmhuis. Dat is al ruim tien 
jaar lang een bijzonder etablissement 
om te genieten van lunch of diner, 
een kopje koffie of een Zalmhuis Tea. 
Ook kan men er terecht voor een 
vergadering, bijeenkomst, bruiloft of 
feest. Er zijn verschillende ruimten 
die allemaal een eigen terras hebben 
met uitzicht op de rivier. 

Het Zalmhuis, Schaardijk 396434. 
Voor meer informatie 010 266 50 50 
of www.zalmhuis.nl.

OndernemerZZ caPelle, het net-
werk voor de ZZP’er in Capelle aan 
den IJssel viert haar 1e verjaardag. 

Niemand minder dan Arnold Vander
lyde komt op 23 september ‘s avonds 
een workshop houden onder het motto 
‘Fighting for Succes’. Het afgelopen jaar 
hebben we onze positie in het Capelse 

bedrijfsleven met succes weten te 
veroveren. Met meer leden kunnen 
we ons nog krachtiger profileren, jouw 
belang beter dienen en je op de kaart 
zetten bij ondernemend Capelle. Kom 
daarom naar onze speciale bijeenkomst 
op 23 september 2014 en meld je als 
lid aan van ons netwerk. 
www.ondernemerzz-capelle.nl
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De borgstelling voor MKB-
kredieten is verlengd tot 31 
december 2014. 

Sluit u als bestaand bedrijf bij de bank 
een nieuwe lening af van maximaal 
266.667 euro? Dan staat de overheid 
nu borg voor 67,5 procent. Dat was 
45 procent. Het maximumbedrag 
waarvoor de overheid borg staat met 
het reguliere percentage, is verhoogd 
van 1 miljoen euro naar 1,5 miljoen 

euro. “Startende en innoverende 
bedrijven kunnen rekenen op extra 
gunstige voorwaarden”, aldus RVO.nl.
die de regeling uitvoert in opdracht van 
het ministerie van Economische Zaken. 
Veel ondernemers weten niet dat deze 
regeling interessant voor ze kan zijn. 
De BMKBregeling wordt door de bank 
aangevraagd. Wanneer de bank een 
verzoek voor garantstelling indient, 
vergroot dit voor de ondernemer de 
kans op een geldlening. www.rvo.nl

tLn kiest voor ICt-aanpak 
avantage

Winkelomzet tweede kwartaal 
in de plus

Onderwijs en arbeidsmarkt 
De ambachtsschool terug?

Eerste netwerk 
borrel Select 
Invest een 
succes

Detailhandel wil aanpak ‘illegale’ 
webwinkels

Ruimer borg voor MKB-lening

Capelle Business Plaza floreert

Rivium Business Park
Ook voor buiten kantoortijd

OndernemerZZ caPelle bestaat 
een jaar

Ondernem
ersnieuw
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In het geweld van het nieuwe winke-
len met zijn duizenden webshops, cross-
channel benadering en de komst van 
outletcentra aan de rand van de stad, 
houdt de ouderwetse ambulante handel 
zich nog ferm staande. In Nederland zijn 
in 2014 wekelijks bijna duizend markten 
met een omzet van ruim 2,6 miljard euro 
met 38.000 verkoopplaatsen op twee 
miljoen vierkante meter. Dat is twee 
keer het oppervlak van alle winkels in 
Amsterdam

Marktkooplui en standwerkers blijken vaak 
moeilijk verslaanbare oerondernemers. Het 
concept van ‘de mart’ is al duizenden jaren 
oud, maar nog steeds solide en kleurrijk. 
Gezelligheid, een praatje, rondsnuffelen, een 
hapje en in de buitenlucht kijken, ruiken, 
proeven en voelen kan je daar nog steeds 
nergens beter.

Lopend over de Capelse weekmarkt op een 
zomerse dag valt een aantal dingen op. Het 
is er ondanks de vakantietijd redelijk druk, 
het is er gezellig, er is een enorm aanbod en 
veel ondernemers laten zich van hun beste 
kant zien. Je kan ervan alles krijgen: eten en 
drinken uit de hele wereld, Tshirts en sokken, 
bloemen, handdoeken, een mooie nieuwe 

handtas, een hoed, bijzondere stoffen maar 
ook een hoesje voor je mobieltje. 

Goed functionerende trekpleister
Iedere donderdag is er op het Stadsplein in 
Middelwatering een van de twee Capelse wijk
markten. Het bruto oppervlak van deze markt 
is 4.700 m2. Hiervan wordt 2.350 m2 gebruikt 
voor de 59 kramen en de rest voor looppaden. 
Economisch gezien is de markt een goed functi
onerende trekpleister voor het centrum. Consu
menten combineren op donderdag het bezoek 
aan de markt met een bezoek aan De Koper
wiek. Functiebehoud van de goed lopende 
wijkmarkt is daarom van economisch belang 
voor Capelle. Met het oog op de wijkmarkt 
kijkt de gemeente voortdurend naar herinrich
tingsplannen voor het Stadsplein. Zoals aankle
ding van het plein en de praktische zaken voor 
marktlieden.

Evenwichtiger aanbod
Hoewel er ook sprake is van leegloop en onder
nemers die stoppen, zijn dit volgens de meeste 
gedreven ondernemers en bestuurders geen 
onoplosbare problemen. Het biedt ook kansen 
om de markt een beter aanzien te geven. Met 
de komst van nieuwe enthousiaste markt
kooplui, een evenwichtiger aanbod en meer 
voorzieningen.

En ondertussen op ‘de mart’…



Verbinden, kennismaken en samenwerken; 
dat is het thema van het netwerkevenement 
de Capelse Rode Loper op 6 oktober in het 
Isala Theater. Met dit evenement worden 
ondernemers welkom geheten die zich in de 
afgelopen twee jaar in Capelle gevestigd heb-
ben. Van zzp’er tot multinational, deze avond 
is de Capelse ondernemer de hoofdgast!

Kennis maken met Capelse netwerken 
Tijdens de Capelse Rode Loper zijn uiteraard de 
organisatoren ENC, OndernemerZZ caPelle en de 
gemeente aanwezig. ENC is het Economisch Netwerk 
Capelle. De leden van het ENC zijn eigenaar of direc
tielid van grotere ondernemingen die zich vooral 
richten op de groot zakelijke markt en uit onder
nemers, DGA’s van MKB ondernemingen die meer 
gericht zijn op het middensegment van de markt. 
OndernemerZZ caPelle is het netwerk voor zzp’ers. 
Tijdens de netwerkavond kunnen onder nemers 
uitgebreid kennis maken met deze netwerken en 
zich laten informeren over de voordelen van een 
eventueel lidmaatschap.

Gevarieerd programma
Het evenement biedt een gevarieerd programma 
waarbij verbinden, kennismaken en samenwerken 
voorop staan. Zo zijn er diverse sprekers die hun 
verhaal delen over hun succesvolle onderneming. 
Daarnaast biedt de Rode Loper nog andere verras
sende activiteiten. Zo lopen er ‘belbutlers’ rond 
waarbij ondernemers terecht kunt als zij in contact 
willen komen met een andere ondernemer. Eén 

telefoontje van de butler en de ondernemers 
worden aan elkaar gekoppeld. Uiteraard genieten 
de ondernemers tijdens het netwerken van een 
heerlijk buffet en is er deze avond ook ruimte voor 
muziek, verzorgd door Capelse ondernemers.

BIZ en Parkstad Capelle
Tijdens het evenement kunnen ondernemers zich 
laten informeren over de Bedrijven Investeringszone, 
afgekort BIZ, een wettelijk instrument, waarmee 
ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit 

van hun omgeving. Ook is er aandacht voor Parkstad 
Capelle: hierbij ligt de focus op Capelle als aantrekke
lijke schakel tussen de economische motor Rotterdam 
en het groene achterland. Dat maakt de stad aantrek
kelijk om in te ondernemen én te wonen en dat wordt 
op de Capelse Rode Loper nog eens extra duidelijk!

Versterking goede ondernemersklimaat
Yvette Ditmer, beleidsadviseur economische zaken 
bij de gemeente over de Capelse Rode Loper: “Het 
is de eerste keer dat dit netwerkevenement wordt 
georganiseerd. Hiermee willen we gezamenlijk met 
de ondernemersverenigingen de nieuwe onder
nemers van harte welkom heten en hun informeren 
over wat Capelle allemaal te bieden heeft. Capelle 
staat op de derde plaats van de MKB vriendelijkste 
gemeente van Zuid Holland. Ook is het een van 
de weinige gemeenten waar de lasten verlaagd 
zijn. Dat is natuurlijk heel bijzonder, het houdt 
onder andere in dat ondernemers minder belas
ting betalen. Dat willen we graag nog eens bena
drukken tijdens de Capelse Rode Loper. Daarnaast 
kunnen ondernemers op het evenement informatie 
krijgen over regelingen, kennismaken met andere 
ondernemers en ervaringen uitwisselen. De onder
nemers kunnen zo de voordelen ontdekken van de 
Capelse netwerken en de wens is natuurlijk dat veel 
nieuwe leden zich zullen aanmelden. Aan het eind 
van de avond zijn de ondernemers hopelijk geïnspi
reerd door de mogelijkheden die Capelle biedt en 
hebben ze een agenda vol interessante afspraken 
en een uitgebreid netwerk met nieuwe contacten. 
We verwachten een avond met zo’n drie tot vier
honderd ondernemers. Het is de bedoeling dat 
de Capelse Rode Loper een terugkerend jaarlijks 
evenement wordt en het goede Capelse onder
nemersklimaat nog meer versterkt!” 

De Capelse Rode Loper
Maandag 6 oktober 17.00 – 20.00 uur, Isala Theater
Meer informatie en aanmelden via: 
capelserodeloper@capelleaandenijssel.nl.

We zijn nu zo’n vier maanden met het ENC onder-
weg, langzaam maar zeker wordt duidelijk 
waarom de fusie ook alweer is aangegaan. De 
bestuurders zijn aan elkaar gewend en de taken 
verdeeld. We kunnen uitkijken over een mooi 
palet aan activiteiten die het bestuur heeft geïni-
tieerd. Er wordt gewerkt aan het verder uitbou-
wen van die activiteiten en de betrokkenheid bij 
ondernemen in Capelle. Niet in de laatste plaats 
door de deelname aan het economische overleg 
met de gemeente en de Federatie Zeppelin. 

Activiteiten in de planning
Uiteraard staan de maandelijkse netwerk business borrels 
op de agenda. Iedere eerste dinsdag van de maand in 
het Isala Theater Café. Ook wordt het netwerken nog 
verder opgepakt door het organiseren van het ‘Rode 
Loper even’ samen met de gemeente Capelle en de 
ZZP ondernemers. Tijdens dit event worden er zo’n 
400 ondernemers uit vele verschillende bedrijven en 
achtergronden samengebracht voor een inspirerend 
programma. Deze samenwerking toont aan dat we 
netwerken heel serieus nemen. 

In de juniuitgave van het IJssel Business Magazine 
kondigden we de afspraken aan met de kwartier-
makers van de Metropoolregio en leden van het 
Provinciebestuur. Inmiddels hebben deze gesprek-
ken plaatsgevonden en wordt de positie en belang 
dat Zeppelin vertegenwoordigt steeds duidelijker. 

Genoemde partijen willen graag met Zeppelin samen
werken omdat zij zien dat de bundeling van krachten 
(zes aangesloten netwerkclubs met 800 leden) het voor 
hen eenvoudig maakt om van ondernemers direct te 
horen wat er speelt in hun omgeving en welke wensen 
er leven en behoeften er zijn. Deze positie wil Zeppelin 
graag innemen. Wat wel duidelijk is geworden uit de 
gesprekken is dat er een degelijk beleidsplan moet 
komen op de domeinen waar Zeppelin zich sterk voor 
maakt. Het advies daarbij is niet te veel te versnipperen, 
maar focussen op de kerndoelen. Ondernemen, werk
gelegenheid en onderwijs, mobiliteit en bereikbaarheid, 
leegstand van bedrijfsterreinen. 

Strategische gebiedsvisie 
Het is nu de taak van het Zeppelinbestuur om een 
gebiedsvisie te ontwikkelen waarmee het provincie

bestuur en het metropoolregiobestuur kunnen worden 
aangestuurd vanuit de ondernemers. Met deze strate
gische opzet kan worden gewerkt naar een tactische en 
pragmatische benadering. De belangen van de onder
nemers in dit gebied zijn door het Zeppelinbestuur 
duidelijk op de kaart gezet bij de beleidsmakers en dat 
is een van de doelen. 

Meedenkers en doeners gevraagd
Voor het opstellen van een gedegen beleidsplan wordt 
nu gekeken naar de mogelijkheid om een stage of 
afstudeeropdracht te formuleren voor studenten aan de 
Hogeschool Rotterdam. We komen graag in contact met 
ondernemers die zich willen inzetten en een bijdrage 
leveren aan het tot stand brengen van een goed en 
gedegen beleidsplan. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met de secretaris peter@zeppelin.nu.
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Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen 
en buiten Capelle eigenlijk een must. Bij het 
ENC ontmoet u namelijk andere onderne
mers 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 ondervin
dingen hebben. Veel belangrijker is nog, dat 
ENCleden kennis en ervaringen kunnen uitwis
selen en soms zelfs zaken kunnen doen. Niets 
moet, maar alles is mogelijk!

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

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht op 
www.enccapelle.nl.

Economisch Netwerk Capelle 
Postbus 934
2900 AX Capelle aan den IJssel. 
info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Een nieuwe tijd...
De zomer is weer voorbij. Het grote uitrusten en bijtanken heeft zijn beslag gehad en we kunnen weer met nieuwe 
energie en nieuwe plannen de rest van het jaar aanvallen. Want dat is wel wat het huidige economische klimaat van 
ons vraagt: actie! De tijd van teren op je successen en een houding van ‘we zien wel wat er gebeurt’ is voorbij. Niets 
komt zomaar meer aanwaaien. Je moet de markt kennen, je moet de klanten kennen, je moet de vraag kennen, je 
moet de eigen organisatie kennen, je moet je verdiepen in al die aspecten. Je moet dus van alles, alleen dan heeft 
ondernemen tegenwoordig zin. En dat doe je natuurlijk niet alleen, want slechts Remi redde het vroeger in zijn 
eentje. ‘Samen’ is het toverwoord, samen met je medewerkers, samen met je klanten, samen met je leveranciers.
Een sterk collectief van betrokkenen die constant streven naar optimale kwaliteit (in leveringen of dienstverlening) 
tegen een juiste prijs. In die combinatie is de kans op succes vele malen groter dan bij passief ondernemerschap.
Passief is ook een woord wat bij het ENC niet voorkomt. In de nieuwe setting is het bestuur van het Economisch 
Netwerk Capelle constant op zoek naar betrokkenheid, kwaliteit, ontspanning en informeren. Door goed te luis-
teren naar de leden en door zelf met veel creativiteit bezig te zijn. Het bestuur hoopt dat de leden de inspanningen 
weten te waarderen en komende maanden de weg weten te vinden naar de diverse bijeenkomsten. Bent u (nog) 
geen lid van het ENC maar wel geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom. Kijk op de site www.enc.nl voor de 
laatste informatie. Succes!!!

Gert Abma, vice voorzitter ENC

De Federatie Zeppelin nodigt u uit voor een 
‘beestachtig’ ondernemersverhaal. Donderdag 
6 november 2014 organiseert de federatie 
namelijk een bijeenkomst met als spreker 
directeur Marc Damen van diergaarde Blijdorp. 

Hij neemt ons mee in de boeiende wereld achter 
de dierentuin en legt uit hoe je creatief moet 
ondernemen om je publiek te blijven verassen, 
terwijl de overheid de subsidiekraan steeds verder 
dichtdraait. Hij vertelt over het succes van mascotte 
Olli die, samen met sponsor Feyenoord, zorgde 
voor een mega opbrengst, waardoor de inves
teringen kunnen worden gedaan. Ondernemer
schap pur sang waar we wat van kunnen leren. 
Naast dit boeiende verhaal is er volop gelegen

heid om met de verschillende portefeuillehou
ders van gedachten te wisselen en te horen waar 
Zeppelin allemaal mee bezig is. We sluiten de 
middag af met een bitterballenborrel. Niets moei
lijks, maar gewoon gezellig om elkaar weer eens 
te ontmoeten en te netwerken.

Locatie: Carre Business Center 
Rivium 1e Straat, 2909 Capelle aan den IJssel

Programma 6 november 
  16.00 uur inloop en kennismaken met 

de  portefeuillehouders 
 17.30 uur presentatie Marc Damen 
 18.00 uur Bitterballenborrel en netwerken
 19.00 uur einde bijeenkomst

Met Zeppelin naar de Zoo

Van de bestuurstafel

De Capelse Rode Loper

Groot netwerkevenement 
voor nieuwe ondernemers

Zeppelin in gesprek met 
provincie en Metropoolregio
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Het is alweer bijna anderhalf jaar geleden 
dat Carth-Art Beeldproducten zich vestig-
de in Winkelcentrum de Koperwiek. Door 
de snelle groei voldoet de huidige winkel-
ruimte niet meer bij het uitgebreide assor-
timent aan producten en het unieke eigen 
winkelconcept waardoor een verhuizing naar 
een groter winkelpand hard nodig was. De 
nieuwe winkel is vanaf 1 augustus te vinden 
op Koperwiek 68, op enkele meters afstand 
van de oude winkellocatie, en is er helemaal 
klaar voor. 

Er zijn ‘bergen verzet’ en het resultaat mag er zijn. 
Binnen de nieuwe winkelruimte vinden klanten 
niet alleen een nog ruimer assortiment aan bij
zondere producten maar kunt u tevens een nog 
betere bediening en service verwachten. 

Visuele oplossingen
Voor degene die CarthArt nog niet kennen; Carth
Art Beeldproducten biedt onder andere visuele 
oplossingen voor zowel particulieren als bedrijven. 
Vanuit haar eigen beeldarchief heeft u een ruime 

keuze aan uniek en exclusief fotomateriaal welke 
CarthArt voor u print op het gewenste formaat 
en materiaal. Maar ook met uw eigen fotomate
riaal kunt u hier terecht. Naast wanddecoratie op 
maat kunt u hier ook terecht voor inlijstwerk, kleur
rijke cadeauartikelen en fotosieraden uit voorraad 
of gepersonaliseerd, aparte en grappige post en 
wenskaarten, maar ook voor alles op het gebied 
van fotoprint. Zoals foto direct service, officiële 

pasfoto’s, digitaliseren van oud beeldmateriaal 
zoals video, negatieven en dia’s. CarthArt is een 
kleurrijk en uniek concept; samengevat binnen een 
winkel waar ideeën ontstaan, met passie uitge
werkt worden en uiteindelijk zorgvuldig gemaakt 
zoals u het wilt en wenst. En dat alles ook nog 
eens voor een scherpe prijs. Laat u inspireren door 
de kleurrijke en exclusieve producten van CarthArt 
Beeldproducten. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs, 
Pro Management Software en Semansys 
Technologies hebben 2 juli onder warme 
belangstelling het gouden predicaat ‘SBR 
voor banken’ in ontvangst genomen uit han-
den van Filip Zoeteweij van het Financiële 
Rapportages Coöperatief (FRC). Het gouden 
predicaat werd aan hen toegekend, omdat 
zij de vierde integrale ketentest van het 
Financiële Rapportages Coöperatief met 
glans hebben doorstaan. 

Jan Ketelaar (Ketelaar Accountancy & Belasting
adviseurs): “Ik ben er trots op dat wij als een van de 
eerste partijen op dit niveau terecht zijn gekomen. 
Voor ons kantoor is het uiteindelijk het resultaat van 
jarenlange investeringen in je totale processen, in 
je software. Dat vertaalt zich nu in grootschalige 
aanlevering van SBRberichten. Wij laten hiermee 
zien dat de samenwerking in onze keten ‘onder
nemerintermediair en softwareleverancierbank’ 
soepel, efficiënt en foutloos verloopt.” Ketelaar 
Accountancy & Belastingadviseurs werkt al jaren 

samen met Pro Management Software; voor de 
integrale ketentest meldden zij zich dan ook aan 
als ‘ketenpartners’. 

Voldoende volume en hoge kwaliteit
Het Financiële Rapportages Coöperatief (SBR 
Banken) reikt alleen predicaten uit aan inter
mediairs en softwareleveranciers die daadwerke
lijk hebben aangetoond dat zij kredietrapportages 
van voldoende technische en inhoudelijke kwali
teit in SBR hebben aangeleverd bij ABN AMRO, ING 
of de Rabobank. Pro Management Software en 
 Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs hebben, 
door onderling samen te werken binnen de keten, 
als enigen dit gouden predicaat behaald bij deze 
ketentest. Dit staat voor minimaal 500 krediet
rapportages op jaarbasis bij de drie grootbanken, 
dan wel een aantal gelijk aan minimaal 50% van 
het klantenbestand. 

Stap verder
Kees Schaap (Pro Management Software): “Wij 
gaan als bedrijf nog een stap verder dan andere 
softwareleveranciers, omdat wij straks ook gege
vens kunnen terugleveren.” Jan Ketelaar: “Het is 
van groot belang dat je in dit soort trajecten een 
softwareleverancier hebt die echt me je mee wil 
denken. Daardoor kun je belangrijke efficiencys
lagen maken en je klanten naar de toekomst toe 
veel beter voorzien van managementinformatie.” 
Pro Management Software is er trots op om samen 
met Ketelaar Accountancy SBRoplossingen te 
ontwikkelen: “We weten ook allebei dat de feite
lijke oplossing hier ligt in de methode van dataop
slag en het accuraat werken van de medewerkers 
van Ketelaar Accountancy.” 

Er wordt steeds meer gewinkeld via het web. 
De omzetgroei van bedrijven als Amazon.
com, Bol.com, Zalando en branchegenoten 
liegt er niet om. Niet in alle gevallen wordt 
er winst gemaakt, maar dat komt dan door 
kosten die voor de baat uitgaan.

Ter illustratie: afgelopen kwartaal steeg de omzet 
van Amazon met 23%, de omzet bedroeg 19,3 
miljard dollar. We hebben het over drie maanden 
tijd! Uitbreiding van distributiecapaciteit, nieuwe 
diensten en de ontwikkeling van eigen producten, 
zoals tablets en smartphones, kost echter veel geld. 
Dat leverde een kwartaalverlies op van 126 miljoen 
dollar, maar dat is kleingeld voor Amazon.
De omzet van webwinkels gaat voor een groot 
gedeelte ten koste van de reguliere detailhandel. 
Die heeft het toch al moeilijk gehad, vanwege de 
crisis, en moet nu opwerken tegen concurrentie die 
nauwelijks last heeft van winkeldiefstal, lummelend 
personeel en onvriendelijke openingstijden.

Zoals supermarkten het leven van de warme 
bakker zuur hebben gemaakt zullen webwinkels 
menige winkelier slapeloze nachten bezorgen. 
Vooral kleding en elektronica kunnen makkelijk 
en tegen de laagste prijs digitaal worden aange
schaft. Als een kledingzaak geen digitaal loket heeft 
kan hij wel inpakken. Dat gebeurt dan ook. Detail
handel in kleinere winkelcentra verdwijnt met de 
dag. Met wat geluk komt er een supermarkt voor 
terug, anders blijft leegstand over. Niet bepaald een 
aantrekkelijk perspectief voor vastgoed beleggers! 
Toch vinden de beleggingsspecialisten van Tielke
meijer & Partners vastgoed ook in deze tijd een 
aantrekkelijke beleggingscategorie. Sterker nog; 
in de eerste helft van 2014 was beursgenoteerde 

vastgoed, met een gemiddeld rendement van zo’n 
10% in deze periode, zelfs de beste! Hoewel vast
goed dus een welkom onderdeel van een goed 
gespreide portefeuille kan zijn is het belangrijk om 
te weten dat het ene gebouw het ander niet is. 
Niet alleen de drie kenmerken die makelaars hun 
klanten voorhouden; ‘locatie, locatie en locatie’ zijn 
van belang, ook andere factoren spelen mee voor 
de vastgoedbelegger.

Spreiding en verhandelbaarheid zijn ons inziens 
voor alle beleggingen van belang, maar in het 
bijzonder voor vastgoed investeringen. Daarom 
zijn we niet zo gecharmeerd van vastgoedCV’s, 
waarbij één of een beperkt aantal objecten worden 
aangeboden. Vaak is het risico van een oplopende 
rente niet afgedekt en zijn kosten niet inzichtelijk 
en veelal buiten verhouding. Bovendien draagt de 
particuliere belegger vaak het risico dat de bank 
niet wil lopen. Dat is de omgekeerde wereld!

Ondanks de opkomst van het webwinkelen zal de 
vraag naar fysieke winkels blijven bestaan. Ook zal 

het nieuwe werken, waarbij werknemers van huis 
uit werken of op flexibele werkplekken, er niet 
voor zorgen dat kantoorgebouwen definitief leeg 
blijven staan. Wel worden andere eisen gesteld 
aan moderne kantoorgebouwen, zoals een flexi
bele indeling en hoogwaardige ICTinfrastructuur.
Met bovenstaande ontwikkelingen in het achter
hoofd blijft het o.i. aantrekkelijk om een gedeelte 
van je geld te beleggen in vastgoed. Onze voorkeur 
gaat daarbij uit naar beursgenoteerde, internatio
nale vastgoedfondsen. Die zijn meestal makkelijk 
te verhandelen, geven een behoorlijk dividend
rendement en soms aantrekkelijke koerswinsten. 
Het is meestal niet meer mogelijk om dit soort 
beleggingen daadwerkelijk op papier uit te leveren, 
zodat je ze net als vroeger kon opslaan in je bank
kluisje. De beurs is namelijk ook al een elektroni
sche winkel geworden. 

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

Hans Tielkemeijer
Directeur Tielkemeijer & Partners 

Vermogensbeheer

telefoon: 010 - 204 05 60
mail: ht@tielkemeijer.nl

internet: www.tielkemeijer.nl
twitter: @tielkemeijer
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Carth-Art Beeldproducten gaat groter

Goud voor Ketelaar en  
Pro Management Services

De Tip van Hans Tielkemeijer

Het nieuwe beleggen
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De economie lijkt een stapje vooruit te gaan, 
maar dat is wel een heel wankele beweging. 
Daarbij komt nog dat de onzekerheden in 
de wereld verder zijn vergroot nu de strijd 
in Oekraïne en de Gaza-strook tot  nerveuze 
omstandigheden leidt. Ook de dreiging 
in Irak houdt de gemoederen erg bezig. 
Inmiddels weten we dat de maatregelen die 
Europa en Rusland naar elkaar toe hebben 
uitgesproken leiden tot serieuze verminde-
ringen van export en import van goederen 
en diensten. Daarmee wordt de economie 
geraakt. De onzekerheid die hierdoor groeit 
is helaas geen goede ontwikkeling.

Onzekerheden
In Nederland dichter bij huis lijkt de beweging in 
de huizenmarkt echt goed op gang gekomen. Een 
positief lichtpuntje. Uit het voorgaande is wel op te 
maken dat de markt beheerst wordt door onzeker
heden. Diezelfde soort onzekerheden vinden ook 
op microniveau plaats en zijn de reden waarom de 
lokale consument zich afvraagt of aankopen wel 
of niet gedaan gaan worden. De zakelijkheid in de 
grote politieke wereld is terug te voeren naar de 
emotie van de ondernemer en de consumenten, 
die zich afvragen hoe zij met de informatie en 
verwachtingen zullen moeten omgaan. En dat is 
erg belangrijk voor de lokale wereld. De wereld van 
u, uw buurman en de ondernemers, waarin elke 
dag wordt geleefd in onze gezamenlijke werk en 

woonomgeving. En waar we met elkaar ook groten
deels van afhankelijk zijn. Wat is mijn behoefte? 
Wat is de prijs vandaag? En welke aankopen ga 
ik als consument wel doen of welke stel ik uit? 
De psychologie van de consument laat zich niet in 
vakjes stoppen, maar wordt wel stevig gedreven 
door de gemoedsrust van die consument en wordt 
beïnvloed door berichtgeving en gevoel. De emotie 
regeert daarin. Begrijpelijk maar ook ongrijpbaar.

Ruimte creëren
Als financiële dienstverlener heeft een bank een 
bescheiden rol in de economie maar wel een die 
goed gemeten moet blijven worden. Daarbij gaat het 
om duidelijkheid, inzichten vergroten en oplossingen 
bieden voor ondernemers en consument.
Wij willen ruimte creëren voor kansen en ruimte 
voor ontwikkeling. Als strategische, proactieve 
sparringpartner zoeken we met de klant constant 
naar kansen en oplossingen. Dat hierbij ook oog is 
voor de bedrijfsrisico’s helpt veelal om het inzicht 
te vergroten. Inzicht dat ondernemers en consu
menten de mogelijkheid biedt om hun eigen keuzes 
te maken met goede informatie en een goed gevoel.

Iedere branche vraagt om specifieke kennis en 
daarom beschikken we over een team van sector
specialisten. Alle expertise onder één dak verza
meld waardoor we goed onderbouwde adviezen 
kunnen uitbrengen en de klant kunnen helpen om 
zijn doelstellingen te definiëren én te realiseren. 

Betrokken bij lokale netwerken
We zoeken de klant op in de markt, waar die ook is. 
Aan boord van het schip, bij het transportbedrijf langs 
de weg of bij de groenten en fruitexporteur in de 
koelcel en de retailer in de winkel. Samen met de 
ondernemer zoeken we naar oplossingen in uiteen
lopende bankzaken. Onze medewerkers zijn actief 
betrokken bij de ontwikkelingen in Capelle aan de 
IJssel, Nieuwerkerk aan de IJssel en Krimpen aan de 
IJssel. Betrokken bij lokale netwerken en business 
clubs. Gewoon omdat we dat belangrijk vinden.
En altijd persoonlijk, waar en wanneer ú wilt. 

Ron A. Groenewegen
directeur ABN-AMRO Bank

telefoon: 06 513 00 979
ron.groenewegen@nl.abnamro.com
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Adwin Beerendonk  
Daamen & van Sluis

010 458 11 44
www.daasluis.nl

Kopen via internet. Wie doet het niet? Het 
komt steeds meer voor en neemt een steeds 
grotere vlucht. Zowel zakelijke aankopen als 
privé aankopen vinden vaker online plaats. 
Wist u dat de Belastingdienst zelf regelma-
tig pro-actief het internet scant om zicht te 
 krijgen op (nieuwe) ondernemersactivitei-
ten? Daarbij kijkt de fiscus of en hoe een 
ondernemer bij de Belastingdienst staat 
geregistreerd en op welke manier hij aan zijn 
fiscale verplichtingen voldoet.

De ondernemer die via internet verkoopt, zal 
voor de verkoop ook graag digitaal betaald willen 
worden. Digitaal factureren heeft veel voordelen. 
Sinds enkele jaren zijn digitale en papieren facturen 
aan elkaar gelijk gelijkgesteld. De Belastingdienst 
stelt geen extra eisen (meer) als u digitale facturen 
wilt versturen. De klant moet natuurlijk wel uw 
digitale facturen willen (en kunnen) ontvangen. De 
hoogste tijd om u af te vragen: “Is digitaal factu
reren iets voor mijn bedrijf?”

Veel voordelen
U wilt de overstap naar digitaal factureren natuurlijk 
goed afwegen. Digitaal factureren heeft veel voor
delen. Verwerking en betaling van digitale facturen 
gaat sneller dan bij papieren facturen. Een factuur 
hoeft niet meer te worden geprint en verzonden 
per post, waarna die op een stapel voor verwer
king komt te liggen. Digitale facturen verzendt u 
via de computer. Soms kan een factuur bij uw klant 
direct worden doorgestuurd naar de eigen admi

nistratiesoftware. En meteen automatisch worden 
betaald. In het factureringsproces bij efactureren 
worden minder stappen doorlopen. Dat verkleint de 
kans op fouten. Omdat het proces minder fysieke 
handelingen heeft, komen daar ook minder fouten 
voor. Denk aan verkeerde adressering, kwijtraken 
van een factuur en te late of foutieve verwerking. 
Leveranciers en afnemers besparen zo tijd en geld. 
Omdat de verzending van de factuur niet meer 
fysiek gebeurt, is er wel minder controle op wat 
er met de factuur gebeurt tussen het moment van 
verzenden en ontvangen. Er zijn echter technische 
oplossingen die zorgen voor veilige verzending. 

Geen extra eisen
De Belastingdienst stelt geen extra eisen meer 
aan digitaal factureren. Hoe u factureert mag u 
zelf weten. Zolang uw facturen maar voldoen aan 
de wettelijke eisen die ook gelden voor papieren 
facturen. U moet wel kunnen laten zien dat u de 

factuur heeft verstuurd en dat deze niet is veran
derd. De Belastingdienst moet de factuur immers 
wel kunnen controleren.

Digitale facturen in de EU
De EUlanden hebben afgesproken dat digitaal 
factureren in alle lidstaten is toegestaan. Toch kan 
elk EUland zelf bepalen aan welke voorwaarden 
digitaal factureren moet voldoen. Zo stellen veel 
landen eisen aan de beveiliging van een factuur. De 
Nederlandse Belastingdienst stelt geen extra eisen 
aan de beveiliging van een elektronische factuur.

Meer informatie?
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid van digi
taal factureren? Hoe u het proces van verzenden, 
ontvangen en verwerken van facturen kunt opti
maliseren? Waar u aan moet denken als u wilt 
beginnen met efactureren? Daamen & van Sluis 
is u graag (ook digitaal) van dienst.

De emotie van een kooptransactie

Factureren bij online 
ondernemen en nieuwe 
winkelen

aBn-aM
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De burgemeester achter de marktkraam, de 
wethouders in de werkplaats of achter de 
toonbank, de gemeentesecretaris als barman 
in de kantine? In Capelle kan het. Het nieuwe 
college van burgemeester en wethouders wil 
na de zomervakantie kennismaken met aller-
lei bedrijven, organisaties en verenigingen. 

Daarom gaat het college een uitgebreide 
ronde maken door de stad. 

Het ‘Eropafcollege’ wordt graag door u uitgenodigd 
voor een ministage. Zij steken graag hun handen 
uit de mouwen en laten zich graag verrassen! De 
bestuurders kunnen zo het werk bij een bedrijf, 

zorginstelling of vereniging meemaken. Of ze 
kunnen bijvoorbeeld op pad met een jeugd
werker, of meehelpen bij een cateringbedrijf of in 
de wijkwinkel. Hoewel de stages bedoeld zijn als 
kennismaking, worden de bevindingen mee terug 
genomen naar het gemeentehuis. 
 
Wie collegeleden graag hun bedrijf, organisatie, of 
vereniging wil laten zien kan dit laten weten via 
communicatie@capelleaandenijssel.nl. Het ‘Erop
afcollege’ gaat tot het eind van het jaar op deze 
manier aan de slag.

Actuele besluiten van het college van b. en w. en 
nieuwsberichten, speciaal geselecteerd voor onder
nemend Capelle, treft u aan op:  
www.capelleaandenijssel.nl. Op deze site worden 
ook de Europese aanbestedingen van de gemeente 
gepubliceerd.

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

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven en  
ondernemen in Capelle aan den IJssel? Email dan 
naar: ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl of  
bel: 010  28 48 700.
Ondernemersspreekuur elke eerste dinsdag van de 
maand van 16.00  17.00 in het Isala theater.
Meer info www.capelleaandenijssel.nl.

De concurrentiepositie van de Capelse onder-
nemers is door verruiming van de zondag 
openstelling ten opzichte van buurgemeente 
Rotterdam sinds 7 juli 2014 beter in balans. 

De gemeenteraad stemde er mee in dat de winkels 
op CapelleXL en de Gamma aan de Wormerhoek 

iedere zondag open mogen. Stadcentrum De Koper
wiek mag twaalf zondagen per jaar open. Winkeliers 
in de overige winkelcentra kunnen vrijstelling voor 
openstelling op zondagen vragen. 

“Zoals afgesproken in het coalitieakkoord, hebben we 
er meteen werk van gemaakt”, aldus wethouder Eric 
Faassen. ‘”Ik ben blij met deze uitkomst. De koop
zondag is een gevoelig onderwerp in onze stad. 
Met zoveel mogelijk respect voor ieders mening is 
dit geen compromis, maar wel een evenwichtige 
uitkomst.”

Henk van Ree, manager Economische Zaken 
is vanaf 1 september 2014 fulltime aan de 
slag als Riviummarinier. Het Rivium kampt 
met aanzienlijke leegstand (37 procent in 
januari dit jaar). Het college heeft in het 
 coalitieakkoord 2014-2018 hoge prioriteit 
gegeven aan het terugdringen hiervan. 

De inzet is om bestaande ondernemingen te binden 
aan de stad en zo veel mogelijk nieuwe onderne
mingen te bewegen om zich in Capelle te vestigen. 
Rivium Business Park Rotterdam Area is met 200 
bedrijven een belangrijke kantoren en bedrijven
locatie in Capelle. En met 7.200 werkenden ook 
cruciaal voor de lokale werkgelegenheid. 

Verbinden, kennismaken en samenwerken; 
hét thema van het netwerkevenement de 
Capelse Rode Loper dat op maandagavond 
6 oktober 2014 wordt georganiseerd in het 
Isala Theater. 

De Capelse Rode Loper is ontstaan uit een samen
werking tussen het ENC, OndernemerZZcaPelle 
en de gemeente. Gezamenlijk verwelkomen zij 
ondernemers die zich de afgelopen twee jaar in 
Capelle gevestigd hebben. Van zzp’er tot multi
national, deze avond is de Capelse ondernemer de 
hoofdgast! Wilt u zich nu al aanmelden? Dat kan! 
U kunt een email sturen met uw gegevens naar  
capelserodeloper@capelleaandenijssel.nl.
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Ruud Verschuren
beleidsadviseur Economische Zaken
tel. 010  284 87 83 
r.verschuren@capelleaandenijssel.nl

Henk van Ree
Riviummarinier
tel. 010  284 87 87
h.van.ree@capelleaandenijssel.nl

Yvette Ditmer
Beleidsadviseur Economische Zaken 
tel. 010  284 80 69
y.ditmer@capelleaandenijssel.nl

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

Maatschappelijk ondernemen en professionele 
bedrijfsvoering gaan hand in hand. Ook in de 
horeca. Dat bewijzen beide Capelse onderne-
mers Yeh en Chi met hun bedrijf Altijd BV. 

Afgelopen mei openden zij aan Rhijnspoor 280 in 
Capelle aan den IJssel hun Wereldrestaurant Altijd en 
Fuji Fuji Sushi & Grill. Voor deze twee nieuwe kwali
teitszaken zochten ze zelf eerst personeel voor keuken, 
afwas en bediening. Na een advertentie liep het storm. 
Er kwamen honderden reacties. Uiteindelijk besloten 
de horecaondernemers het over een andere boeg te 
gooien en rekruteerden ze een deel van het nieuwe 
personeel in samenwerking met het Werkplein IJssel
gemeenten. Arbeidsmakelaar Josje Oostendorp bena
derde en selecteerde voor hen werkzoekenden voor 
allerlei functies in het nieuwe restaurantbedrijf.

In dienst genomen
Het Werkplein bood uiteindelijk een tiental werk
zoekenden aan voor functies in de spoelkeuken, 
voedselbereiding en bediening. Na het voeren van 
gesprekken kregen acht kandidaten een maand 
proefplaatsing met behoud van uitkering. Daarvan 
zijn nu zes werkzoekenden in dienst genomen. 

Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. De hore
caondernemers bieden aan de ene kant kansen aan 
werkzoekenden en door de hulp en begeleiding van 
het Werkplein is hen de rompslomp van personeels
werving uit handen genomen. Bovendien heeft een 
ondernemer de zekerheid dat kandidaten die niet 
voldoen kunnen worden vervangen door andere 
geschikte werkzoekenden die de arbeidsmakelaars 
van Werkplein benaderen en selecteren. 

In de online nieuwsbrief Ondernemersnieuws is 
een uitgebreider interview te lezen met de restau
ranthouders en een van hun nieuwe werknemers  
(www.capelleaandenijssel.nl).

Twee restaurantconcepten
Het allyoucaneatconcept van beide restaurants is 
verschillend. Het Wereldrestaurant Altijd biedt een 
uitgebreid buffet waar men onbeperkt kan genieten 
van gerechten uit verschillende werelddelen voor een 
vaste prijs. Fuji Fuji biedt a la carte een ruim assor
timent van verse sushi’s, tempura’s, salades, kushi
yaki’s, noodles en teppanyaki gerechten. Warm en 
koud, bij elkaar meer dan honderd soorten verschil
lende kleine gerechten. www.altijd-fujifuji.nl

Eropafcollege zoekt 
stageplekken

In Capelle ook op 
zondag winkelen

Kansen bieden met Werkplein 

Henk van Ree
Riviummarinier

Save the date: 

6 oktober!

Van de gem
eente Capelle



Als onlangs aangetreden wethouder ‘Bevor-
deren Ondernemersklimaat’ stel ik me graag 
voor. Meerderen van u heb ik in de achterlig-
gende startperiode reeds ontmoet, de anderen 
zullen wat mij betreft snel volgen.

Haven
Recent ben ik uit het bedrijfsleven ‘gemeenteland’ 
binnengevlogen. De achterliggende 15 jaar ben ik 
werkzaam geweest in de dynamische wereld die 
‘haven’ heet. In Dordrecht, Moerdijk en Rotterdam 
heb ik bij een internationaal georiënteerd stuwa
doorsbedrijf (op en overslag/logistieke dienstver
lening) vanuit een leidinggevende functie onder 
andere de nodige ervaring opgedaan met logistiek, 
terminalontwikkeling, milieu en duurzaamheid. Die 
prettige bagage, maar ook de praktische haven
cultuur, neem ik mee naar mijn wethoudersfunctie 
en dat heeft wat mij betreft echt meerwaarde. 

Coproductie economische agenda
De ‘taal van ondernemend Krimpen’ meen ik te 
verstaan en die zal wat mij betreft ook duidelijk 
doorklinken in onze onderlinge contacten en de op 
te stellen gemeentelijke economische agenda voor 
de komende jaren. Daarbij realiseer ik me goed dat 
dit een coproductie zal zijn. U onderneemt immers 
vooral zelf vanuit uw eigen professie, vanuit uw 
eigen kracht en ambitie. Of u dit nu doet vanuit 
(maritieme) maakindustrie, dienstverlening, horeca, 
als zzper of winkelier... Dat is wat mij betreft ook 
het mooie aan ondernemen. Dat neemt niet weg 
dat ‘de gemeente’ broodnodige randvoorwaarden 

kan bieden. Wat mij betreft effectief, tothepoint en 
zoveel mogelijk concreet. Daarover ga ik graag vooraf 
met u in gesprek.

Er is immers het nodige te verkennen en te reali
seren, zoals het verbinden van bedrijfsleven aan 
onderwijs, de nieuwe verantwoordelijkheden van 
bedrijfsleven en overheid op het gebied van arbeids
markt (u heeft ongetwijfeld wel gehoord van de 
Participatiewet). Niet minder ook: concrete opgaven 
op het gebied van bereikbaarheid, milieu en duur
zaamheid. Een EMKterrein waarbij ontwikkelstappen 
gezet moeten gaan worden en blijvend aantrekke
lijke winkel gebieden in de meest brede zin van het 
woord.

Ik kom graag bij u langs
Graag laat ik me daarom uitnodigen om in uw orga
nisatie een kijkje te komen nemen. 14 0180 is het 
gemakkelijke telefoonnummer om dat te regelen. 
Wie pakt de handschoen op? Ik kijk er naar uit en 
zal overigens niet aarzelen ook zelf de eerste stap 
te nemen.

InfoStructure ontwikkelde een slimme plan-
ningsmodule waarmee het MKB-transport 
behendiger kan inspelen op actuele ver-
keerssituaties én de spits kan mijden. Het 
Krimpense bedrijf Breedveld Staal koos voor 
dit nieuwe systeem, dat onnodig filerijden 
voorkomt en dus geld bespaart. Joanne 
Breedveld: “Dankzij dit nieuwe systeem 
voor het MKB, kunnen kleinere bedrijven 
veel sneller schakelen in hun logistiek. Wij 
besparen gemiddeld een half uur per dag, 
per transportmiddel. En dat scheelt!”

Ook Marco Oosterwijk, wethouder Bevorderen 
Ondernemersklimaat, is enthousiast. “Goed om te 
zien dat Breedveld Staal op deze manier slimmer 
hun logistieke proces organiseert: duurzaamheid/
milieu en economisch voordeel gaan hierbij hand 
in hand. Ik kan me voorstellen dat dit ook voor 
andere Krimpense ondernemers een mooi initia
tief is. Wie volgt?”

Minder vrachtwagens in de file door 
slimmer plannen
InfoStructure heeft nieuwe algoritmes ontwikkeld 
waarmee voor alle soorten van transport reistijden 
kunnen worden voorspeld met een betrouwbaarheid 
van meer dan 85%. Directeur André Oldenburger: 
“We plannen voor alle soorten transport de meest 
effectieve route en houden hierbij rekening met te 
verwachten files, infrastructurele beperkingen en 
venstertijden. Het systeem bepaalt zelfs voor ritten 
met meer dan tien afleveradressen per dag feilloos 
welke routes gereden dienen te worden en hoe de 
files en de spits gemeden kunnen worden. Dit levert 
uren en kostenreductie op.”

Joanne Breedveld: “Soms wordt een planning 
omgegooid omdat er file staat en de ritten beter 
in een andere volgorde kunnen worden gereden. 
Het systeem houdt daarbij rekening met factoren 
als afleveren in tijdvakken of ophaal en aflever
adressen die in een bepaalde volgorde moeten 
worden gereden. Wij kunnen onze chauffeurs real
time volgen op een groot scherm op kantoor. Ook 
informeert dit systeem onze klanten een kwartier 
van tevoren dat de chauffeur eraan komt, zodat zij 
alvast voorbereidingen kunnen treffen om te lossen 
of laden. Nú vinden we deze techniek nog vooruit
strevend, maar ik denk dat over vijf jaar niemand 

niet meer zonder kan. En wij willen in ieder geval 
nooit meer zonder!”

Géén licentiekosten eerste drie 
maanden
InfoStructure is één van de winnaars van de Markt
plaats voor Mobiliteit, opgezet door De Verkeers
onderneming en bedoeld om bedrijven en automo
bilisten in de Rotterdamse regio meer handvatten te 
geven om de spits te mijden. Ondernemers krijgen 
de kans de dienst de eerste drie maanden zonder 
licentiekosten af te nemen. Inschrijven kan via 
www.infostructure.nl. Bron: www.algera-corridor.nl.

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 
bedrijventerreinen (KVO-B) de Stormpolder, 
Parallelweg en De Krom organiseert op 
9 oktober een veiligheidsbijeenkomst. Die 
bijeenkomst inclusief lunch wordt tussen 
11.30 uur tot 13.00 uur gehouden bij IHC 
aan de Schaardijk 24. Als gastheer zal IHC 
vertellen hoe zij omgaat met veiligheid bin-
nen de onderneming. Uiteraard krijgen deel-
nemers aan het eind van de bijeenkomst de 
mogelijkheid voor een rondleiding door dit 
‘Koninklijke’ bedrijf. Ook zal Marco Oosterwijk 
zich als verantwoordelijk wethouder aan u 
voorstellen en zijn visie op veilig ondernemen 
met u delen. 

Veiligheid handhaven en verhogen
De werkgroep KVOB zet zich in om de veiligheid op 
de bedrijventerreinen te handhaven en te verhogen. 

Dit kan de werkgroep echter niet alleen. Veiligheid 
is een verantwoordelijkheid van alle ondernemers, 
hulpdiensten en overheid. Ondernemers kunnen een 
grote bijdrage leveren aan veiligheid door intern een 
aantal dingen goed te organiseren. Brandveiligheid en 
inbraakpreventie zijn twee onderwerpen die daarbij 
van groot belang zijn. Tijdens de bijeenkomst zal de 
brandweer met aanwezige ondernemers in gesprek 
gaan over brandveiligheid. De politie zal ingaan op 
inbraakpreventie. Aan het eind van de bijeenkomst 
gaan de deelnemers naar huis met een aantal prak
tische tips en trucs om de veiligheid in hun bedrijf 
te verbeteren. 

Uitnodiging en aanmelden
Alle ondernemers in de Stormpolder, de Parallelweg 
en de Krom worden voor deze bijeenkomst uitge
nodigd. Aanmelden: www.krimpenaandenijssel.nl/
veiligheidsbijeenkomst. 

Het college van Krimpen aan den IJssel werd
dinsdag 1 juli hartelijk ontvangen bij beton-
borings- en sloopbedrijf A. van der Jagt: een 
gemotiveerd familiebedrijf.

Dit was het eerste bedrijfsbezoek van het nieuwe 
college. De collegeleden kregen een rondleiding 
en zagen een korte film met daarin mooie beelden 
van projecten en werkzaamheden die van der Jagt 
in het recente verleden heeft uitgevoerd. Het Krim
pense betonborings en sloopbedrijf is al meer dan 
55 jaar actief met het op een professionele manier 
maken van sparingen in beton en het bewerken en 
slopen van betonnen constructies. Het bedrijf werkt 
zowel voor bedrijven als particulieren. De burge
meester en wethouders kijken terug op een zeer 
leerzaam bezoek en een goed gesprek met deze 
Krimpense ondernemer. 
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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

Marco Oosterwijk

Handen uit de mouwen, 
niet kletsen maar poetsen

MKB-transport uit de file

uitnodiging Veiligheidsbijeenkomst 
College bezoekt betonborings- en sloopbedrijf 

a. van der Jagt
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Op 27 mei 2015 zullen we weten wie de win-
naars zijn van deze prestigieuze prijs. Dan zal 
in een zinderende finalestrijd om de titel de 
jury haar finale oordeel vellen en de win-
naars bekendmaken. In het Isala Theater 
 tijdens een THEMATER Special. 

De best gewaardeerde ondernemer van Capelle is 
eigenlijk al bekend. Alleen weet hij dat zelf nog 
niet. Want veel ondernemers vinden wat ze doen 
heel vanzelfsprekend. Ze gaan dan voorbij aan het 
feit dat zij nu net dat ene gen hebben waardoor ze 
hun nek uitsteken en ondernemer zijn geworden. 
Voor een gemeente als Capelle zijn die onder
nemers zeer waardevol. Zij zorgen voor aanzui
gende werking door werkgelegenheid te bieden. 
En een aanwas van nieuwe bewoners met een 
positief effect voor sportclubs, winkelcentra en het 
uitgaansleven. En groei van de lokale economie. 

Lef 
Bent u de ondernemer van het Jaar, waarschijnlijk 
wel. Meldt u dan aan en maak kans op een podium
plaats. Laat de jury onder leiding van professor dr. 
Roy Thurik een oordeel vellen en ervaar hoe waar
devol de mening van deze zes zwaargewichten is. 
Bedenk dat u er altijd wijzer van wordt.

Visie
Deelnemen aan de Capelse ondernemersprijs kan 
in twee categorieën. De Corporate prijs voor grote 
ondernemingen die voor hun vestiging Capelle 
hebben gekozen. En de MKB prijs voor bedrijven die 
zijn gevestigd in Capelle en zich vooral richten op 
de lokale markt. De visie van de onderneming en 
ondernemer moet op groei gericht zijn en aantoon
baar succesvol. 

Creatief ondernemerschap…
…wordt beloond. De winnaars gaan niet met lege 
handen naar huis. Een waardevol beeld van Frans 
van Straaten ‘De Capelse Stier’ kan worden toege
voegd aan de prijzenkast. De stier is symbool voor 
het doorzetten en de kracht en visie die u als onder
nemer heeft bewezen te bezitten. 

Waardering…
…krijgt u ook door de contacten die u legt tijdens 
bijeenkomsten van de ondernemersnetwerken en 
de gemeente Capelle aan den IJssel. 
De prijs is een initiatief van de Gemeente Capelle 
en wordt uitgereikt aan die ondernemers die lef 
en leiderschap tonen in hun manier van werken 
en innovatief zijn in productontwikkeling en hun 
marktbenadering. 
De jury let bij haar beoordeling op de boven
genoemde aspecten. Belangrijk hierbij is de voor
beeldfunctie die de ondernemer heeft voor collega 
ondernemers binnen en buiten de branche waarin 
hij of zij actief is. Vanzelfsprekend moet de onder
nemer van onbesproken gedrag zijn en pro actief 
zijn in zijn doen en laten. 

Juryproces
De jury zal op basis van de ingediende dossiers een 
eerste selectie maken op basis van de genoemde 
criteria. De ondernemers die doorgaan worden door 
twee juryleden bezocht voor een interview. Na deze 
ronde volgt opnieuw een selectie en zullen vijf 

kandidaten worden voorgedragen. Deze bedrijven 
worden voor een tweede maal door twee andere 
juryleden bezocht en nader geïnterviewd. Uitein
delijk zullen er drie kandidaten per categorie (MKB 
en Corporate) strijden voor de titel Capelse Onder
nemers van het Jaar. 

Deelnemen kan eenvoudig door u aan 
te melden via peter@covhj.nl.
Eerst meer weten, neem dan contact 
op 010 44 25 295.

Jury criteria
De criteria zijn opgedeeld 
in vier categorieën:

Ondernemerschap
 Visie en strategie
 Innovativiteit en creativiteit
 Ambitieniveau

Voorbeeldfunctie
 MVO
 Duurzaam ondernemen

Organisatie
 Marketing sterk klant gericht
 HR beleid

Financieel
 Solvabiliteit
 Betalingsgedrag
 Winstgevendheid

Duurzaamheid is voor veel Krimpenaren een 
vaag begrip. Dat komt omdat duurzaamheid 
nog te vaak iets van de overheid of bedrij-
ven is. 

Wij willen graag dat duurzaamheid iets van ons alle
maal wordt: inwoners, ondernemers en overheid. 

Graag bepalen we samen met u wat we de komende 
jaren gaan doen om samen duurzamer te worden. 
Voor eind 2014 willen we een nieuwe duurzaam
heidsagenda opstellen, waarmee we de komende 
2 tot 4 jaar met elkaar aan de slag gaan. Wilt u 
meedenken? Neem dan tot 17 november contact 
met ons op via gemeente@krimpenaandenijssel.nl. 

Het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen 
bedrijventerreinen (KVO-B) wordt per (her)certi-
ficering voor twee jaar verleend. In 2012 hebben 
de bedrijventerreinen Stormpolder, Parallelweg 
en de Krom een hercertificaat ontvangen. 

Eind 2014 zal er daarom weer een audit voor de 
hercertifi cering plaatsvinden. De werkgroep KVOB start 
binnenkort met het traject om tot de hercertifi cering te 
komen. Een belangrijk onderdeel van dit traject is het 

houden van een enquête. Kort na de zomervakantie 
wordt u benaderd met het verzoek deel te nemen 
aan deze enquête. Een certifi ceringseis is een minimale 
respons van 20%. De werkgroep nodigt u daarom van 
harte uit om de enquête in te vullen.
 
Daarnaast wil de werkgroep KVOB u oproepen om 
(potentieel) onveilige situaties zoals de vroegere situe
ring van het fi etspad aan de Parallelweg te melden via 
www.krimpenaandenijssel.nl/meldingenformulier. 

30 MINUTEN

Vanaf

9,99
P.P.

MAAK GEBRUIK VAN ONZE SPECIALE LUNCH DEAL

Rhijnspoor 280   Capelle a/d IJssel   010-2020 163   altijd-fujifuji.nl

LUNCHEN VANAF 12 UUR 

Wist u dat Fuji Fuji sushi & grill een speciaal lunch
arrangement voor u hee�� �peciaal voor een 30

minuten durende lunch. U kunt kiezen uit 3 lunch
boxen en dit al vanaf € 9,95 per persoon. 

A�alen is ook mogelijk. Bezorgen kan eventueel 
ook, dit doen we vanaf € 50,00 per bestelling.

AFHALEN EN BEZORGEN OOK MOGELIJK
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Finalisten en winnaar ondernemersprijs 2014

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Olympiade 3
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180 

Wie zet de stap en wordt de 
Capelse ondernemer van 2015

Hercertificering Keurmerk Veilig 
Ondernemen bedrijventerreinen

Samen gaan voor een 
duurzamer Krimpen 
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De medewerkers van Van Oord, Evides, 
Alphatron aan de Schaardijk en die van IHC 
Merwede en Hollandia in de Stormpolder 
weten al hoe handig het is om met de water-
taxi naar het werk te varen. Dagelijks varen 
zij lachend de rivier over en mijden daar-
door de drukte op de Van Brienenoordbrug 
en de Algerabrug. De tijdwinst loopt daarbij 
soms wel op tot een half uur. Dat lijkt niet 
zoveel maar ’s morgens een half uur later uit 
bed komen, is eigenlijk best veel. Inmiddels 
maken al ruim honderd medewerkers naar 
volle tevredenheid gebruik van de water-
taxi. Binnenkort kunnen ook uw medewer-
kers mee!

Elke zes minuten
Er wordt nu gekeken naar het draagvlak om de 
verbinding tussen OudIJsselmonde en de Storm
polder uit te breiden. Daarmee zouden dan ook 
medewerkers van andere bedrijven in de Storm
polder gebruik kunnen maken van de watertaxi om 
snel en gemakkelijk op het werk te komen.

De uitbreiding van de watertaxidienst zal varen 
tussen OudIJsselmonde en de Stormpolder. Zowel 
in de Stormpolder als in OudIJsselmonde zijn er 

gratis parkeerplaatsen beschikbaar. De taxi zal op 
werkdagen elke 7 minuten afvaren tussen 7 en 9 
uur en tussen 4 en 6 uur. Een abonnement kost 75 
euro per maand. Bij de start van de dienst zullen 
er proefabonnementen tegen gereduceerde prijs 
beschikbaar komen.
Bedrijven verder weg
De watertaxi is een fantastisch vervoermiddel als 
de bestemming aan het water ligt. Maar ook voor 
medewerkers waarvan de bedrijven wat verder 
weg liggen, is er nu een handige oplossing bedacht.

Bij voldoende animo worden er samen met de 
gemeente Krimpen aan de IJssel en de gemeente 
Rotterdam fi etsparkeerplekken aangelegd in de 
Stormpolder. Daar zijn tegen een gering bedrag per 
maand leenfi etsen beschikbaar om snel vanaf de 
boot naar het werk een stukje verderop te fi etsen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de watertaxi? Neem contact 
op met secretariaat@watertaxirotterdam.nl.
Of kijk op www.watertaxirotterdam.nl.

Internet is niet meer weg te denken uit onze 
samenleving. Zeker niet voor ondernemers. 
Jaarlijks stijgt het aantal verkopen via inter-
net aanzienlijk. De verkoop van goederen en 
diensten aan consumenten via internet was 
al aan regels gebonden, maar met ingang 
van 13 juni 2014 zijn er nieuwe regels. Die 
leggen extra verplichtingen op aan onderne-
mers en gelden enkel voor overeenkomsten 
die op of na 13 juni 2014 zijn gesloten. 

De nieuwe regels hebben vooral betrekking op de 
volgende onderwerpen:

Informatieverschaffing
In aanvulling op de informatieverplichting die al 
bestond, moet nu vóórdat de overeenkomst wordt 
gesloten op een duidelijke en in het oog sprin
gende manier extra informatie worden verschaft 
over onder andere: 
  De voornaamste kenmerken van de goederen of 

de diensten;
  De identiteit van de ondernemer (handelsnaam, 

adres, telefoonnummer, fax en email adres);
  De totale prijs van de goederen of diensten, met 

inbegrip van alle belastingen en alle extra bijko
mende kosten zoals onder andere vracht, leve
rings of portokosten;

  De duur van de overeenkomst en de voor
waarden voor het opzeggen van de overeen
komst;

  De mogelijkheid van toegang tot buitengerechte
lijke klachten en geschilbeslechtingsprocedures.

Melding ‘bestelling met 
betalingsverplichting’
Een ondernemer moet op de pagina van het online 
bestelproces melden dat de consument een beta
lingsverplichting met de ondernemer aangaat. 
De ondernemer moet dat duidelijk maken, direct 

vóórdat de klant de bestelling plaatst. Het moet 
voor de consument onmiskenbaar zijn dat hij een 
betalingsverplichting heeft. Dit kan bijvoorbeeld 
door op de website bij de bestelknop de tekst 
‘bestelling met betalingsverplichting’ op te nemen.

Bedenktijd
Voorheen had een consument die via internet een 
product kocht, zeven dagen bedenktijd nadat hij 
het product had ontvangen. Binnen deze termijn 
mocht hij de overeenkomst zonder opgaaf van 
redenen ontbinden en het product retourneren. Bij 
de levering van diensten gold ook een bedenktijd 
van zeven dagen, maar dan te rekenen vanaf de 
dag dat de overeenkomst tot dienstverlening was 
gesloten. De nieuwe wetgeving rekt deze bedenk
tijd op tot veertien dagen.
De ondernemer is verplicht om de consument over 
de bedenktijd te informeren. Deze verplichting 
ziet met name toe op de wijze waarop en tegen 
welke kosten de consument de overeenkomst kan 
ontbinden. De ondernemer is daarnaast verplicht 
om een modelformulier ter beschikking te stellen 
dat de consument kan gebruiken om de overeen
komst te ontbinden. Doet de ondernemer dit niet, 
dan kan de consument de overeenkomst binnen 
een periode van twaalf maanden ontbinden.

Overige wijzigingen
Andere in het oog springende wijzigingen zijn:
  het is niet langer toegestaan om gebruik te 

maken van vooraf aangevinkte hokjes op de 
website. De consument moet uitdrukkelijk 
toestemming geven;

  het risico van beschadiging of verlies van een 
product gaat pas over op het moment dat het 
product is ontvangen door de consument;

  de ondernemer mag voor betaalmethoden niet 
meer kosten in rekening brengen bij de consu
ment dan dat hij daadwerkelijk moet maken.

Voldoen aan de nieuwe regelgeving
Voor iedere ondernemer die via internet producten 
of diensten verkoopt aan consumenten is het van 
belang dat hij voldoet aan de nieuwe regelgeving. 
Doet hij dit niet dan kan hij bijvoorbeeld kosten die 
niet expliciet zijn vermeld, niet verhalen op zijn 
klant. Daarnaast loopt hij het gevaar dat de over
eenkomst niet rechtsgeldig tot stand is gekomen 
of dat de consument zich (gedurende een lange 
periode) op ontbinding kan beroepen. 
Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan 
contact op met de sectie ondernemingsrecht van 
Pellicaan Advocaten.

IJBM 30 IJBM 31

Marktplaats voor Mobiliteit 
De watertaxi is een van de vele diensten die nu 
beschikbaar zijn op de Marktplaats voor Mobiliteit. 
Op deze marktplaats treft u naast de watertaxi ook 
handige apps aan, diensten waar u gemakkelijk 
openbaar vervoer kunt inkopen voor uw mede
werkers, flexibele werkplekken, slim vastgoed, 
mogelijkheden om als werkgever op mobiliteit 
te besparen etc. Alle diensten hebben met elkaar 
gemeen dat zij helpen om slimmer op het werk 
te komen en tegelijkertijd bijdragen aan een beter 
bereikbaar Rotterdam. Kijk eens op www.markt-
plaatsvoormobiliteit.nl en kies een dienst die bij 
uw bedrijf past.

Met de watertaxi naar je werk

Juridisch accent

Gewijzigde regelgeving 
voor verkopen 
via internet
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