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Gert van der Beek, hoofdredacteur

Jarig? Leuk, maar de toekomst wacht niet
Sommige periodieken sterven voor hun tiende verjaardag een wisse dood. En vaak is dat ook
beter zo. Het IJssel Business Magazine heeft in ieder geval bijna de puberteit gehaald. Zonder
ondernemerszin geen blad. Al weet geen hond of IJBM nog een decenium gaat vol maken en/
of in welke vorm. Wellicht wordt het bestaansrecht en gebruik van onze uitgave gekoppeld aan
toepassingen op je iWatch, Googlebril of scherm in je zelfrijdende auto. Leuk hoor een blad dat
jarig is. Maar het is veel belangrijker en interessanter om stil te staan bij die ondernemers, branches en bedrijven in de regio Capelle en Krimpen die vaak veel langer en ook een veel grotere
prestatie leveren, de crisis hebben overleefd, veel betekenen in de regio en waarschijnlijk ook
nog tot 2024 nog veel noten op hun zang zullen hebben.
Daarom. Wat is er gebeurd? En wat is er nu aan de hand bij ondernemers? En last but not least:
Hoe gaat het ondernemersklimaat bij ons eruit zien? Bijvoorbeeld als het gaat om brancheontwikkelingen, bedrijfsopvolging, vestigingsfactoren, kennisdeling, samenwerken, investeringen
en toekomstige financiering. We kunnen er in dit blad al het een en ander over lezen. De rest
zullen we gaan beleven. Want aan ons en de lezer is de toekomst. Boordevol ondernemen.
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Peter Meulendijk, verantwoordelijk uitgever

Van 2014 naar 2024

Niemand weet hoe 2024 er uit zal zien. Hoe
staat de wereld er dan voor? Hoe hoog staat
de zeespiegel? Groeien er tropische vruchten
in de achtertuin door de sterk gestegen temperatuur? Zijn alle files opgelost omdat we
niet meer naar ons werk hoeven waar robots
het hebben overgenomen? Zullen de grenzen
juist weer zijn gesloten en is handeldrijven
met omliggende landen heel moeilijk door
alle nieuwe regels of zijn we uitgegroeid tot
een Europa met een regering in Brussel en
een departement in den Haag?
Ik stel deze vragen omdat vooruitkijken altijd boeiender lijkt dan terugblikken. Vaak overheerst daarbij
de nostalgie van alles dat beter was en vooral
mooier. Maar als we eerlijk zijn is dat meestal niet
zo. In de afgelopen 10 jaar (het IJssel Business
Magazine jubileert dit jaar) hebben we een toonaangevend blad in de markt gezet. Samen met de
partners van het ENC, het OKK en de gemeenten
Capelle en Krimpen is er een visie ontwikkeld die
ruimte biedt aan een magazine over ondernemen.
Tegen de stroom in van de vele digitale nieuwsbrieven die hun waarde bewijzen, maar vaak in
populariteit een teruggang zien. Die wordt vooral

veroorzaakt door de vele non-informatie en de
snelle opkomst van nieuwe gadgets.
De inkt en het papier bieden een soort rust die
het lezen van goede artikelen bevordert. Lang niet
iedereen is hiervan overtuigd, het kan altijd sneller
en het moet vooral kort en leuk zijn. Dat laatste
klopt in zoverre dat kort en goed niet altijd leuk
zijn en dat lang niet altijd goed is. De kunst van
het vinden van een balans tussen deze uitersten
ligt in handen van onze hoofredacteur. Aan hem de
taak om ons in de hand te houden als we te veel
uitweiden en stokpaardjes gaan berijden.
Terug naar het nu, voor u ligt het laatste nummer
van dit jaar waarin we vanuit diverse invalshoeken
terugkijken op 10 jaar ondernemerschap. Voor mijzelf
hebben de economische crisis en de aanslagen van
9/11 er behoorlijk ingehakt. Overleven als ondernemer doe je door jezelf steeds weer opnieuw uit te
vinden. Bedrijven die tot de toonaangevende industrieën behoorden, bestaan vandaag de dag vaak niet
meer. Ze zijn volledig ingehaald door de werkelijkheid.
En dat die werkelijkheid steeds sneller verandert, is
geen nieuws. Daarvan zijn we dagelijks getuigen of
beter nog: daarvan staan we zelf aan het roer.

Nic Visser, een van de grondleggers van het blad

Vinger aan de pols houden
Nic Visser stond aan de wieg van IJssel
Businessmagazine. De Krimpenaar is als een
van de grondleggers van het blad en exondernemer nog steeds betrokken bij het wel
en wee van ondernemers in de regio. Eerst
was hij dat vanaf 1999 vooral als vertegenwoordiger en voorzitter van diverse lokale en
regionale ondernemersclubs en besturen.
Nic Visser gebruikte zijn grote netwerk en vele
contacten om ondernemerszaken binnen en buiten
het blad aan te kaarten. Zoals in het economisch
overleg Capelle de doorstroming van de Algerabrug.
Mede door zijn initiatief is daar in 2007 een extra
rijbaan gerealiseerd, waardoor autoverkeer vanuit
Krimpen simpeler afslaat richting Capelle West.
Nic is ondernemer in ruste. Maar dat is relatief, hij
houdt nog steeds graag een oogje in het zeil als het
gaat om kwesties die voor ondernemers aan beide
oevers van de IJssel belangrijk zijn. Ook bemoeit hij
zich in zijn 35 jarige Sinterklaasrol nog steeds met
goede doelen en blijft hij ambassadeur van IJBM.
“Ik leg op vele ontmoetingsplaatsen exemplaren
neer.” Hij ziet dat de detail- en groothandel ook in
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onze regio voorlopig in woelig vaarwater blijft. “Er is
ontzettend veel gebeurd: faillissementen, dalende
omzetten, leegstand, opvolgingsproblemen, veranderend koopgedrag en moeilijker MKB-financiering.”
Voor zakendoen moeten ondernemers volgens hem
meer eenheid vormen en samenwerken. Onderling,
maar ook met gemeenten en vastgoedeigenaren.
Gemeenten met nastreven flexibeler openingstijden,
goede parkeervoorzieningen, veiligheid en betere
infrastructuur. Vastgoedeigenaren met upgraden
winkelcentra, noodzakelijke verplaatsingen doorvoeren, belangen van winkeliers behartigen en niet
zwichten voor beperkende eisen van grootwinkel
bedrijven. Ondernemers zelf moeten internet onderdeel maken van hun verkoop en marketing. Daarnaast
kennis van zaken en serviceverlening uitstralen.
Een blad als IJBM kan in deze turbulente tijd de vinger
aan de pols blijven houden. Nic: “Echte ontwikkelingen laten zien. Experts aan het woord laten
met prikkelende visies over omgaan met veranderingen, waar ondernemers over na kunnen denken.
Een podium bieden voor lokale ondernemers die
vernieuwend bezig zijn en werken aan oplossingen.”

René de Blok

CapelleXL:
Doorgroeien met trotse ondernemers

Met elkaar een groot ondernemersgebied
op de kaart zetten. Daar draait het nu, maar
zeker ook in de toekomst om bij CapelleXL en
iedere andere BIZ (Bedrijfsinvesteringszone).
René de Blok, directeur van de ZuiderSter, initiatiefnemer en voorzitter van BIZ CapelleXL
kan het niet genoeg benadrukken. ‘We hebben hier een fantastisch vestigingsgebied
voor ambitieuze ondernemers.”
CapelleXL is het grootste bedrijventerrein van
Capelle aan den IJssel. Het gebied is een belangrijke factor voor de lokale economie en biedt werk
aan ongeveer 8.500 mensen. De ondernemers van
het bedrijventerrein investeren sinds 1 januari
2012 gezamenlijk in kwaliteit, veiligheid en leefbaarheid van hun bedrijfsomgeving. Zij hebben
zelf inspraak in de manier waarop het beschikbare budget wordt ingezet.
Er is zichtbaar al het een en ander veranderd.
Parkmanagement, surveillance, Verbetering
kwaliteit beheer en onderhoud groen en grijs,
extra inboet en aanplant, aanleg van parkeervakken, oplaadpalen, een opgeknapte fietstunnel
en led-verlichting.
Glasvezelnetwerk
Maar volgens René de Blok is het belangrijk dat
CapelleXL nog meer betekenis krijgt voor de buitenwereld en voor de ongeveer 450 bedrijven die
zijn gevestigd op één van de grootste BIZ-en van
Nederland. “Het lijkt soms of we nu net van start
zijn gegaan, maar dat is schijn. We zijn nu drie jaar
bezig. Er is heel veel gebeurd, vooral achter de
schermen. Met plannen maken, draagvlak creëren,
een organisatie op poten zetten en geld voor dit
gebied binnenhalen. De voorbereidende activiteiten
hebben veel tijd gekost. Dat is voor sommigen frustrerend, omdat die het gevoel hebben dat ze al
twee jaar meebetalen aan iets waar ze nog geen

profijt van hebben gehad. Maar dat gaat snel veranderen. We hebben bijvoorbeeld een surveillancedienst rondrijden met hele goede resultaten. Er
worden aanvullend camera’s geplaatst. Dan wordt
het voor ondernemers tastbaar. We krijgen steeds
meer armslag voor verbeteringen.”
Zo wordt bij voldoende interesse van ondernemers in het eerste kwartaal 2015 gestart met de
aanleg van een uitgebreid glasvezelnetwerk. Met
supersnel internet tegen scherpe prijzen. Daarnaast kunnen via glasvezel ook telecom-, alarm- en
pinsystemen worden ontsloten. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe lager de aansluit- en maandelijkse kosten uitpakken.
Meepraten
“BIZ CapelleXL is ook ontstaan vanuit de behoefte
van de gemeente aan één gesprekspartner. Capelle
is daar erg blij mee. Dat is heel positief. Wij praten
als BIZ mee over de inrichting en toekomst van
het gebied, over de verlichting, over de veiligheid.
Maar ook over zaken als leegstand en uitstraling.
Er komt nu een projectleider van de gemeente om
glasvezel, beheer buitenruimte en cameratoezicht
te organiseren. De gemeente steekt samen met
de provincie en de stadsregio, 11,2 miljoen euro
in de revitalisering van het hele bedrijventerrein.”
Betrokkenheid
Wat volgens René de Blok centraal staat in het
hele verhaal is betrokkenheid: “Het gaat om het
belang van dit gebied. Dat wij dingen samen tot
stand brengen. Wij kunnen het als bestuur en als
leden van commissies niet alleen. Eigenlijk zouden
alle bedrijven die hier zijn gevestigd, zich moeten
inzetten voor het gebied. CapelleXL heeft behoefte
aan ondernemers die meedenken en meedoen. Dat
is soms wel eens lastig. Want je hebt ook nog eens
een bedrijf te runnen in een economisch slechte
tijd.” Hij kan daar zelf over meepraten: “Het kost

heel veel tijd, ik ben als voorzitter soms op een dag
meer met de BIZ bezig dan met m’n eigen bedrijf.
Maar ik heb het er graag voor over.
Branding
Het draait volgens René de Blok de komende tijd
vooral om branding. “Want CapelleXL moet een
merk worden met een duidelijk eigen smoel. Het
moet duidelijk worden dat dit gebied naast winkelboulevard een enorme diversiteit biedt en een
groot professioneel aanbod. Over tien jaar moet
CapelleXL gewoon het beste bedrijfsterrein zijn.
We hebben daarvoor alle ingrediënten in huis. De
gemeente, budget, goodwill. Door dat zichtbaar
maken willen we het ondernemerschap en de
kracht van dit gebied versterken. Eigenlijk hebben
we het hier voor elkaar. Ondernemers moeten er
trots op zijn dat ze hier gevestigd zijn. Dat is mijn
ideaal. CapelleXL, the place to be.”
Toekomst BIZ
Eind volgend jaar stemmen de ondernemers op
CapelleXL over de toekomst van de BIZ. De Blok:
“Dat gaan we voorbereiden en in juni gaan we het
geheel promoten. Dan hopen we op een verlenging van vijf jaar als we kunnen aantonen dat het
betalen van een relatief laag bedrag per unit het
allemaal waard is geweest. Duidelijk maken dat
we een veelvoud hebben gebracht van die ondernemersbijdrage. Ik had tien jaar geleden niet
verwacht dat we nu als ondernemers in een BIZorganisatie zouden opereren. Het was hier toen aan
het wegzakken. Daarna kwam ook de crisis er nog
eens overheen. Nu zijn we weer aan het opkrabbelen. Ik denk dat een BIZ ook voor andere bedrijfsterreinen een interessant idee is. Maar je hebt wel
kartrekkers nodig. Als we vandaag niet beginnen,
is er niks morgen.”
www.bizcapellexl.nl
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Capelse hoogleraar ondernemerschap Roy Thurik

Er is veel ruimte voor intelligent beleid
Ruimte geven. Luisteren. Stimuleren. Verleiden.
Kennis delen. Maar je moet je er zeker niet veel
mee bemoeien. Dat kan nu en in de toekomst
vooral de aandacht voor ondernemerschap versterken. Want die staat in Nederland de laatste jaren volgens Roy Thurik onder druk. Hij is
hoogleraar economie en ondernemerschap aan
de Erasmus School of Economics (EUR), inwoner
van Capelle en betrokken bij regionale initiatieven van ondernemerschap, zoals de Capelse
ondernemersprijs.
Na 2000 deed ondernemerschapsbeleid echt zijn
intrede. De laatste jaren ligt het vizier op ‘ambitieus
ondernemerschap’: innoveren, exporteren en groeien.
Desondanks ziet de hoogleraar de aandacht voor het
MKB de laatste jaren afbrokkelen. Vooral landelijk.
Zo zijn publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties als de
productschappen en organisaties als Raad voor Zelfstandig Ondernemerschap (RZO) de afgelopen jaren
verdwenen. De rol van de Kamer van Koophandel
wordt steeds kleiner en minder onafhankelijk. En het
door het Ministerie van Economische Zaken gefinancierde onderzoeksprogramma voor kleine bedrijven
en ondernemerschap stopt volgend jaar. “Kijk naar de
landelijke overheid, die zich met het topsectorenbeleid vooral richt op grote bedrijven. Alles bij elkaar is
er net iets te veel verloren gegaan. Het ecosysteem
waar ondernemers deel van uit maakten is helemaal
weggezakt. En een nieuw ecosysteem vervangt
niet zomaar het oudere, omdat er geen markt van
bestaat. Er moeten juist organisaties komen die een
brug vormen tussen alle betrokkenen en de overheid
op het gebied van ondernemerschap, communicatie,
promotie en kennis”, aldus Thurik die als twintigjarige
econometrie-student in aanraking kwam met het MKB
en er niet meer vanaf is gekomen. “Het was voor mij
een snoepwinkel en dat is het nog.”
Flets en dun
Hij noemt het ondernemersbeleid tegenwoordig
flets en dun. “Er wordt vooral gekeken naar wie
groeit er? Maar als ondernemers daarmee al moeite
hebben, hoe kan je als beleidsmaker dan bepalen
wie gaat groeien? Daar zit tegenspraak in. Je kunt
wel barrières wegnemen. Bij ondernemers moet je
als beleidsmaker eigenlijk uit de buurt blijven. Ze
groeien of ze groeien niet. Het ‘topsectorenbeleid’
is nog niet uitgewoed en met de intenties ervan is
ook niets mis. Het is begrijpelijk dat een overheid
zich afvraagt waarin de economie goed is en dat wil
versterken. Curieus is dat de sector van de toekomst
waarschijnlijk niet bij de huidige topsectoren zit.
Misschien ontstaat die wel tussen topsectoren in,
of totaal ergens anders. Dat bepalen is niet zinvol
en dat heb ik ook gezegd tijdens een hoorzitting in
de Tweede Kamer. En wat we hier aan sectorbeleid
doen, kunnen de ons omringende grotere landen

ook en met meer middelen. Dus er mag wel wat
meer verwacht worden dan louter aandacht voor
groeiers of topsectoren. Zeker omdat het aandeel
zelfstandigen in de beroepsbevolking in de laatste
vijftig jaar nog nooit zo hoog was.”
Als het gaat om ondernemerschap en kleine
bedrijven liggen ook bedreigingen op de loer. Thurik:
“Logisch want de directe aanleiding om ondernemer
te worden is niet altijd positief. Veel mensen gaan
ondernemen omdat ze niet gelukkig zijn met hun
baan, zich niet goed kunnen aanpassen op school,
dreigen te worden ontslagen of bijvoorbeeld hun
partner is weggelopen. Dat zie je heel sterk de
laatste jaren.”
Autonomie belangrijker
Volgens Thurik hebben de veranderingen die op til
staan verregaande invloed op het bedrijfsleven en
daarmee op de hele samenleving: “De flexibilisering
van arbeid heeft een enorme vlucht genomen. Er
zijn twee miljoen uitzendkrachten, oproepkrachten
en ZZP-ers op een werkzame beroepsbevolking
van 7,2 miljoen. En het eind is nog niet in zicht.
Flexibilisering van arbeid leidt tot vermindering van
risico’s en kosten voor het bedrijfsleven. Maar de
gevolgen op het gebied van sociale verzekeringen
en investeringen in menselijk kapitaal zijn ingrijpend.
Je zou kunnen denken aan een basisinkomen voor
iedereen en dus ook voor ZZP-ers. Geef ze duizend
euro en voor de rest zoek je het maar uit. Autonomie
is voor steeds meer mensen belangrijker dan geld.
Ondernemerschap is onmisbaar en divers geworden,
gevoelig voor verandering en zelf veroorzaker van
verandering. Dat maakt het noodzakelijk voorzieningen te treffen om het te begrijpen, om het zijn
werk te laten doen, en vooral om onnodige barrières
weg te nemen.”
Gouden driehoek
Thurik pleit onder meer voor een sterkere rol voor
overheid, ondernemersnetwerken en kennisinstituten, zoals universiteiten en hogescholen.
“Ondernemers willen altijd met elkaar praten om
te netwerken en te leren. Maar waar er gecommuniceerd wordt en met welke sociale en institutionele partners, daarover zou nog wel bezorgdheid
moeten zijn. Er is geen betere plaats om intelligent
beleid vorm te geven dan in de gouden driehoek
van bedrijfsleven, overheid en onderwijs/onderzoek. Zonder kennis- en communicatieplatform is
het moeilijk om intelligent beleid te voeren. Ik pleit
daarom voor een Nederlands Centrum voor Ondernemerschap (NCO). Het georganiseerde bedrijfsleven
kan hiervoor het initiatief nemen, terwijl het zich
daarin verzekert van steun van zowel de onderwijsen onderzoekswereld als de overheid. Nederland kan
met een effectieve kennisinfrastructuur en een intelligent beleid makkelijker voorloper blijven.”

Groeibranches
De ICT-revolutie zal volgens Thurik in een stroomversnelling komen: “De robotisering komt nu en straks
over ons heen. Dat kan zeer voordelig uitpakken voor
het kleine bedrijfsleven. Je kan je daarover strategisch zorgen maken, want hier kunnen we geen
elektromotor meer bouwen. Maar je hoeft straks
geen grote series meer te maken, je kan weer lokaal
produceren. Door de robotisering zal de maakindustrie daarom zeker weer voor een deel terugkomen
uit de zogenaamde lage-lonen landen. Ook hier in
de regio.” Verder zijn zorg en opleidingen groeibranches van de toekomst. “Er wordt hier alleen op de
Woudestein campus van de Erasmus Universiteit
bijvoorbeeld 300 miljoen geïnvesteerd. En Capelle
zit bijvoorbeeld dik in de zorgsector. Er zijn veel
bejaardentehuizen. Wat betekent dat voor de lokale
detailhandel? Waar lopen de directeuren gezamenlijk
tegenaan? Waar hebben ze behoefte aan?”
Lokale kansen
Met het terugtreden van de landelijke overheid ziet
hij veel kansen voor lokale versterking van ondernemerschap: “Daar moeten we op inspelen. Als
gemeente, universiteit en gezamenlijke ondernemers. Nu het landelijke er niet meer is, kunnen de
lokale overheid en overheidsnetwerken enorm veel
voor elkaar krijgen. Er is veel ruimte voor intelligent beleid op lokaal niveau. Ondernemers moeten
wel zelf het voortouw nemen. En dan niet klagen,
maar ‘wat kunnen we samen doen?’. Bijvoorbeeld
in Capelle doen ze dat goed met de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Capelle XL, met de totstandkoming
van het nieuwe netwerk ENC en samenwerking in
Zeppelin. Dat is belangrijk om een goede partner te
kunnen zijn. Mijn tip voor Capelle en Krimpen is een
BIZ-achtige aanpak en de deur durven open te zetten
naar nieuwe ondernemers. Dan word je een geloofwaardiger en sterkere partner van de gemeente.”
Niet zelf verzinnen
En die kan experimenteren met nieuwe bedrijvigheid. “Niet verzinnen. Dat moet je ondernemers
laten doen. Biedt ruimte en gelegenheid. Kernen
van ondernemerschap versterken. Denk aan een
lokale (gezond) voedselproducentenmarkt, zoals
in Rotterdam. Een heel nieuwe industrietak, die
de komende jaren tot ontplooiing komt. Ik zie ook
gebieden met bestaande ambachten of nieuwe
vormen van detailhandel ontstaan. Want in ons digitale tijdperk doet negen op de tien nieuwe onder
nemers iets wat er honderd jaar geleden ook al was.
Prima, want dat hebben we ook in de toekomst
nodig. Goed luisteren en je zegeningen tellen. Daar
geloof ik heel erg in. En houd elkaar als lokale ondernemers vast, het gaat om elkaar wat gunnen. Dat
is een deel van het succes van ondernemers in de
regio. Die kernwaarden blijven belangrijk.”
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30 MINUT
LUNCHEN VANAF 12 UUR

AFHALEN EN BEZORGEN OOK MOGELIJK
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.

Rhijnspoor 280 Capelle a/d IJssel
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Belangenorganisaties
Ook belangenorganisaties van ondernemers zitten
niet stil. Bedrijven die tussen de 750.000 en een
miljoen euro nodig hebben, komen moeizaam aan
geld. Daarom neemt voormalig MKB-voorman Hans
Biesheuvel ‘nu het heft in eigen hand’. Hij begint
met zijn organisatie Ondernemend Nederland (ONL)
een ‘eigen bank’ voor ondernemers. Geen traditionele bank met bankvergunning, maar een platform
waar ondernemers en financiële partijen met elkaar
in contact worden gebracht. Biesheuvel is met zijn
RTL-programma De Ondernemersclub al begonnen
met het zoeken van private investeerders en aanbieders van crowdfunding voor een aantal ondernemers. Het is de bedoeling dat dit via zijn Nieuwe
Ondernemersbank landelijk wordt uitgebouwd.

Financiering in beweging

Van bank naar collectebus
Tien jaar geleden ging een ondernemer voor
financiering meestal direct naar de bank.
Maar intussen zijn de tijden veranderd.
Banken zijn sinds de crisis en door strengere
regels kariger geworden met geld uitlenen.
Bovendien komen er steeds meer alternatieve financieringsvormen. Die schieten als
paddenstoelen uit de grond en bieden nu en
straks meer kansen voor ondernemers om uit
verschillende vaatjes te kunnen tappen.
Banken sluiten nu nog acht van de tien ondernemerskredieten af. Maar vooral beneden de 250.000
euro is bancair krediet moeilijker te krijgen en vaak
ook tegen minder aantrekkelijke voorwaarden. Een
ondernemer heeft met de komst van nieuwe financieringsvormen meer kansen om zijn kredietrisico
te minimaliseren. Steeds vaker vervullen alternatieve geldbronnen de behoefte van de onderneming. Daarvoor heeft de ondernemer wel een
gedegen analyse van die alternatieven nodig, nu er
niet langer één vanzelfsprekend loket is voor financiering. Initiatieven voor crowdfunding, krediet
unies en microkredieten komen van de grond na
de kredietcrisis van 2008. Ze hebben de wind in de
zeilen sindsdien banken de kredietverlening terugschroeven en voorwaarden aanscherpen.
Crowdfunding
In 2014 wordt met crowdfunding tachtig miljoen
binnen gehaald. Een verdubbeling van het bedrag
van vorig jaar. Nog steeds een fractie van de jaarlijkse miljardenvraag naar bedrijfsfinanciering,
maar crowdfunding zal de komende jaren explosief stijgen en honderden miljoenen in het kredietwezen opeisen. Crowdfunding is geld inzamelen
via ‘de massa’. Eigenlijk is het de moderne variant
van de oude vertrouwde collectebus. Het fenomeen

is rond 2004 in Amerika ontstaan en zo’n vier jaar
geleden naar ons overgewaaid. Daarin gaat het
om sponsoring -waarbij de investeerder een beloning in natura krijgt - of om investeren in ruil voor
aandelen, rente of het delen van winst. Bekende
crowdfunding platformen zijn in 2014 Symbid,
Kapitaal op maat, Geld voor elkaar, We komen
er wel, Crowd about now en Kickstarter. Enkele
mikken op een bepaalde doelgroep of branche. Zo
zijn er Oneplanetcrowd en Share2start voor duurzaam ondernemen. Het Rotterdamse Symbid heeft
sinds 2011 meer dan vijftig ondernemers geholpen
5 miljoen euro op te halen aan durfkapitaal. Een
mkb’er en startup kan er 20.000 tot 500.000 euro
financieren. Particulieren of andere ondernemers
(de ‘crowd’) investeren dan voor 20 euro of meer
in het bedrijf, kopen een aandeel, krijgen na
verloop van tijd dividend uitgekeerd of verkopen
hun aandeel tegen een hogere waardering. Symbid
werd 2014 het eerste crowdfundingbedrijf waarvan
aandelen worden verhandeld op Wall Street.
Kredietunies
Kredietunies zijn ook in opkomst. Het zijn coöperaties
van ondernemers binnen een branche of regio. Leden
leggen geld in en de kredietunie financiert een lid die
geld wil lenen. Het is financiering van ondernemers
door ondernemers. De andere leden hebben vaak de
expertise om kansen en risico’s van het gevraagde
krediet in te kunnen schatten: zij kennen de ondernemer en toetsen de kwaliteit van zijn plan t aan
hun kennis van de markt. Krediet gevende leden
fungeren behalve als kredietverstrekker ook als coach
voor collega-ondernemers. Dat kunnen beginnende
ondernemers zijn of al gevestigde. Hierdoor ontstaat
voor de gefinancierde ondernemer een ondersteunend netwerk. Een voorbeeld van een kredietunie is
de Kredietunie Bakkerij Ondernemers (KBO).

De banken zelf
Ook traditionele banken onderzoeken andere
vormen van financieringsmodellen, zoals ‘peer-topeer lending’. Zo zou de Rabobank volgens nieuwe
topman Draijer meer als bemiddelaar en adviseur
op moeten kunnen treden bij kredietverlening
tussen bedrijven onderling. Klanten worden dan
wel geholpen, maar die kredieten komen zo niet
terug op de balans van de bank zelf.
Microkrediet wordt groter
Qcredits is een platform voor kleine leningen aan
starters en andere ondernemers, waarbij ook begeleiding wordt aangeboden. De organisatie heeft
ruim vijfduizend microkredieten verstrekt. Het gaat
om leningen voor ondernemers die niet aan de bak
komen bij banken. Qcredits trekt zijn financiering wel
voor een deel aan via banken, maar ook de overheid
is bij het platform betrokken. De maximale kredietlimiet voor een microkredieten gaat per 1 januari
2015 naar 250.000 euro maakte minister Kamp
van Economische Zaken bekend. Nu worden vaak
leningen tussen de 50.000en 150.000 euro verstrekt.
Rijksregelingen
Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt zelf ook financieel ondernemers die nieuwe
producten ontwikkelen en vernieuwende ideeën
uitvoeren. Iedere innoverende ondernemer in
Nederland kan gebruikmaken van WBSO/RDA,
innovatiekrediet tot de Small Business Innovation
Research (SBIR). De Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit.
Veel ondernemers hebben nog ‘drempelvrees’ om
gebruik te maken van alternatieve financiering.
Hoe je het moet aanpakken om voldoende geld
binnen te halen, blijft voor velen een vraagteken.
“Het vertrouwen bij ondernemers om met nieuwe
initiatieven in zee te gaan is nog broos. Dat heeft
tijd nodig, zeker bij het MKB. Financiering is daar
geen continu proces, zoals bij grote bedrijven die er
specialisten voor inzetten. Maar onvoldoende interesse voor financiering en onvoldoende kennis van
zaken op dit gebied spelen ook een rol”, concludeert het recente rapport ‘Bedrijfsfinanciering, zo
kan het ook’ in opdracht van programmaonderzoek
MKB en Ondernemerschap.
www.startcrowdfunding.nl
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Robbert-Jan Bruins

Voorbeeldgedrag, passie en betrokkenheid
Hij was een van de eerste ondernemers die
in IJBM pronkte en maakt sindsdien woelige
tijden mee. Prijzenoorlogen, wisselingen van
moederbedrijf, wijksamenstelling, de crisis die
keihard toesloeg en nog steeds voelbaar is.
Omdat Robbert-Jan Bruins, eigenaar van Jumbo
aan de Wingerd, zich onderscheidt met duurzaamheid, innovatie en goed werkgeverschap
werd hij in 2012 lokaal ondernemer van het
jaar. De jury: ‘een voorbeeld voor zijn collegaondernemers’, vanwege de manier waarop hij
zich inzet voor zijn klanten, zijn medewerkers
en de wijk Schenkel. Waarden die toen, nu,
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maar ook straks volgens de supermarktondernemer belangrijk blijven voor goed en onderscheidend ondernemerschap.
Mond houden
“We kunnen van iedereen alles vinden. Van de
overheid, mensen in de wijk en van instellingen
hier in de buurt. Maar daarmee komen we niet
verder. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ik heb
tijd en middelen om betrokken te zijn. Waar ik
commentaar op heb, probeer ik in mijn cirkel van
invloed aan te pakken. Er zijn veel ondernemers
die het niks interesseert. Dat is prima maar als je

niets doet, moet je ook je mond houden,” vindt
Bruins. Dertien jaar geleden jaar begon hij met
gemeente en professionals een werkgroep sociale
cohesie. “Dat heeft zich uitgebreid. Met activiteiten
in het wijkcentrum en projecten van jongeren. We
gingen onder andere met de wijkagent overlast
te bestrijden. Die samenwerking gaat nog steeds
hartstikke goed. Je ziet dat overlast minder is en
de wijk volwassener. En beter in staat om ervoor
te zorgen dat kids die na negen uur nog op straat
lopen een doel krijgen in hun leven. Dat is wel een
groot goed. Afgelopen zomer die zo lang duurde,
hebben we hier nauwelijks gezeik gehad.”

Verbonden met omgeving
Bruins houdt niet van de term maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Dat vindt hij eerder
vanzelfsprekend. “Ik ben verbonden met Capelle,
de bewoners en de wijk en geef kansen aan bijzondere groepen zoals Wajongers. Als je zo’n kind zou
hebben, zou je ook graag willen dat een ondernemer zich daarover ontfermt. Dat blijf ik doen. We
hebben 92 medewerkers. De meeste komen uit de
buurt. Een gemixte samenstelling uit de directe
omgeving van je winkel is belangrijk.” Essentieel
voor zijn ondernemerschap is zelfstandigheid, de
mate waarin hij keuzes kan maken en betrokken
kan zijn bij de omgeving. “Daar heb ik lol in. Het
begint altijd in mijn winkel met tevreden medewerkers. Die zorgen voor tevreden klanten. En die
voor meer omzet. Mijn personeel zorgt ervoor dat
ik rustig naar buiten kan, maatschappelijk bezig kan
zijn in de wijk, zoals in het wijkcentrum hiertegenover. Want voorbeeldgedrag als medewerker en
baas heb je ook buiten”, zegt Robbert-Jan.
Schrapen, halen en brengen
Tien jaar geleden kwam hij als supermarktondernemer in een wereld vol prijzenslagen. “Ik begreep
toen dat dit veel impact zou krijgen. We hebben
een heel moeilijke tijd gehad. De marges kwamen
vanaf 2004 enorm onder druk te staan. Het bleek
lastig om onze concurrentiepositie en zelfstandig-

heid vast te houden. We wilden niet in de greep
van AH blijven. Door de loskoppeling van Ahold
waren we vanaf 2009 in staat om C1000 weer
de onbetwiste nummer 2 te laten zijn. Directie
en ondernemers hebben er hard aan getrokken
en uiteindelijk werd in 2012 de hele club opgekocht door Jumbo. Dat bleek een goede move waar
de grootste grootgrutter veel last van heeft.” Het
supermarktlandschap is volgens hem schijnbaar
overzichtelijker geworden. “We moorden elkaar
nog steeds de tent uit. En in dat opzicht blijft het
lastig en dynamisch ondernemen. We zitten nu
nog steeds in een recessie. Ik hoor niemand van
collega-ondernemers zeggen, ‘bij mij is het is
fantastisch’. Het is schrapen, halen en brengen.”
Van rood naar geel
Enkele jaren geleden begon de ombouw van rood
naar geel, van C1000 naar Jumbo. Met een andere
bedrijfsfilosofie. Daar gaat het veel meer om ‘rust
in de tent’ en het uitbouwen van een formule,
zonder wilde euroacties en hamsterweken. Bruins:
“Bij C1000 konden we met acties wekelijks driekwart meer omzet scoren, maar ook veel winstmarge verliezen. Bij Jumbo is dat niet. Wij moeten
het hebben van naamsbekendheid, klantvriendelijkheid, breed assortiment en continu laag prijspeil.
We zitten nog in die omslag. Ik prijs nu nog steeds
zo’n 250 artikelen per dag naar beneden en naar

boven. Ik ben nu anderhalf jaar geel, maar iedere
keer komt er nog een stapje bij. De kracht van
Jumbo is solide. Ze blijven vasthouden aan een
visie. Ik geloof er heilig in dat als we over een
paar jaar hoogconjunctuur krijgen, wij enorm profiteren.”
In 2024 zijn er volgens hem andere foodwinkels en
supermarktconcepten. Met maaltijdconcepten en
verswinkels met veel beleving. “Ik ben bij de Sparuniversity geweest: een winkel met veel vers en
weinig kruidenierswaren. Dat is margerijke handel.
Dan heb je het over verse broodjes, beleg en een
tafel met magnetron waar je het spul kan opeten.
Dat kan natuurlijk niet overal. Er zijn nu meerdere
formules. Maar uiteindelijk blijven er straks drie
over. Een discounter, een in het topsegment en een
zoals Jumbo die in het midden hangt. Ik geloof niet
dat we verdwijnen door internet. Mensen houden
een routine van zelf boodschappen doen, dat krijg
je er niet zomaar uit. Er zullen wel vestigingen
verdwijnen. In de prijzenslag hebben we de klant
zo opgevoed dat die zich suf rijdt van de ene naar
andere aanbieding. Daar hebben we nog steeds
last van. We mogen op zondag niet open. Heel
Rotterdam is open. Ik zie dat op den duur wel
veranderen. Je moet altijd open zijn. Iedere dag
van 8 tot 9 uur. Dat betekent dat je mensen in je
wijk houdt.”

servicekosten
Kamers vanaf €169,- per maand | inclusief

KANTOOR & WERKRUIMTES | WWW.ONDERNEMERSHUIS.INFO
VOOR VERGADEREN/TRAININGEN EN FLEXWERKEN | WWW.FLEXLOUNGE.NL
KANSRIJK & FLEXIBEL ONDERNEMEN IN HET KLOPPEND HART VAN CAPELLE XL
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Ondernemerskring Krimpen

Terug - vooruit - blik
Aan het einde van het jaar wordt er op alle mogelijke manieren terug gekeken naar het afgelopen jaar. De diverse
lijstjes, top 10 hier en top 2000 daar, de diverse overzichten en de kerstborrels. Allemaal voorboden om met goede
voornemens het nieuwe jaar in te gaan. In deze editie wordt er ook teruggekeken naar zelfs twintig jaar IJssel Business Magazine, een hele mijlpaal. Maar ook vooruit gekeken. Ik zelf kijk liever ook reikhalzend vooruit. Te beginnen
naar het nieuwe jaar, want er zijn toch wel een aantal zaken die als het goed is dan gaan gebeuren. In ieder geval
zal per 1 januari 2015 de gemeente Krimpenerwaard een feit zijn. Welke rol zal de gemeente Krimpen aan den
IJssel gaan spelen wanneer zij tussen de ‘grotere’ gemeenten Krimpenerwaard en Capelle aan den IJssel in komt te
liggen? Als bestuur zijn we actief binnen de overkoepelende federaties en zullen deze ontwikkelingen nauwlettend
in de gaten blijven houden.
Het was goed te lezen dat Krimpen aan den IJssel instemde met de aankoop en sanering van het EMK-terrein om
dit bouwrijp te maken, met kansen voor zowel bestaande als nieuwe bedrijven. Het zou toch geweldig zijn als er
in 2015 een start kan worden gemaakt. Ook de verbeteringen aan de Algeracorridor en de onderhandelingen over
de openstellingen van de Algerabrug zijn een stap in de goede richting. Uiteraard zal de OKK zich blijven inzetten
om een extra oeververbinding te realiseren. Een goede ontsluiting van onze mooie Krimpenerwaard is de enige
manier om van het EMK terrein een succes te maken. Dit zal op de agenda van alle betrokken partijen ons inziens
moeten blijven staan.
Om dicht bij de OKK te blijven, we zijn voornemens, hoe toepasselijk, om in het nieuwe jaar meer en andere bijeenkomsten te plannen, de voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen u zo spoedig mogelijk hierover te informeren.
Het bestuur wenst u fijne feestdagen en goede zaken in vooral een goede gezondheid!
Henk-Jan Collignon, voorzitter OKK

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

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 samenwerkingsverbanden sluiten. Wilt u lid worden of meer informatie, kijk dan op www.okkrimpen.nl of neem
contact op met Michel Bourguignon, secretaris.
Samenstelling bestuur OK Krimpen
Henk-Jan Collignon
voorzitter
Michel Bourguignon
secretaris
Ilse Nobel-van Dongen
penningmeester
Esther Buijs-van Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks
algemeen bestuurslid
Peter Verhage
algemeen bestuurslid
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Tempus Fugit
Het is heel bijzonder dat een blad als dit al tien jaar
bestaat. Bijna altijd komt het initiatief om een periodiek
uit te geven vol gas uit de startblokken. Dat gaat dan een
paar edities of een paar jaar goed. Maar langzaamaan
begint het daarna moeilijker te worden om aan kopij te
komen, vervolgens neemt het aantal pagina’s als ook de
frequentie af, om uiteindelijk een stille dood te sterven.
Zo niet het IJssel Business Magazine, dat is een groot
compliment waard aan uitgever en redactie.
Doelgroep
Het uitbrengen van het magazine is één ding, de
vraag of het ook aanslaat is een tweede. De doelgroep, het lokale bedrijfsleven, is nu niet bepaald
gezegend met veel tijd om alles wat in de brievenbus
wordt gedeponeerd ook door te bladeren. Vakliteratuur, branche-informatie, reclamemateriaal, post van
alle mogelijke instanties, en dan ook nog eens een
blaadje uit de eigen regio, met de vraag of dat wel
van belang is voor je bedrijf. Ik zou daar wel eens een
onderzoekje aan gewijd willen zien.
Thema’s
In maart 2011 werd dit IJssel Business Magazine, dat
toen het 7e jaar inging, voor het eerst voorzien van
een bijdrage van Krimpen aan den IJssel. Zowel de
Gemeente als de Ondernemers Kring kregen hun pagina’s. Terugkijkend valt op dat er enkele hardnekkige
thema’s zijn die in die periode steeds terugkwamen
en tot op de dag van vandaag nog steeds een hardnekkig thema blijken.
Algera
Zo is de mobiliteit, in het bijzonder de verkeers

Column Huub Gardien
afwikkeling rondom de Algerabrug, nog immer een
onderwerp dat de gemoederen bezighoudt. Onderzoekbureaus (Goudappel-Coffeng, DTV Consultants),
technische aanpassingen (stoplichten, afslagverlenging), particuliere initiatieven (1000 van de Algera,
Algera-corridor.nl) en ambtelijke werkgroepen (De
Verkeersonderneming, Coördinatie Commissie Verkeer)
ten spijt staan we nog steeds met de regelmaat van
de klok vast bij de brug. Onlangs moest er weer eens
stevig met de Provincie gesproken worden over het
absurde aantal keren dat de brug dagelijks opengaat in het kader van de zogenaamde ‘vaste masten
route’. Misschien is het wel het beste om op te houden
met het treffen van halfslachtige oplossingen en nu
gewoon maar te accepteren dat het probleem zo niet
op te lossen is. Alleen een 2e oeververbinding kan het
antwoord brengen. Geen zorgen, gelukkig belooft een
enkele lokale politieke partij dat die er komt!
EMK
Een ander thema dat is het EMK-terrein in de Stormpolder. Kort geleden heeft de gemeenteraad onder het
motto ‘aan de slag op het EMK-terrein’ besloten om
het ernstig vervuilde terrein te bestemmen als bedrijventerrein, wanneer het Rijk tenminste zorgt voor de
bodemsanering. De betreffende businesscase bestaat
echter al zo’n drie jaar en berekende destijds tot op
de euro nauwkeurig wat het terrein op zou kunnen
brengen. Waarom nu pas deze papieren actie en wat
is er in die tussentijd eigenlijk echt gebeurd?
Wanneer zou die schop nu werkelijk eens de grond
ingaan?
Uw reactie naar info@okkrimpen.nl

penerwaard, over de wereld- en Nederlandse
economie. Hij vertelde over de gevolgen van de
diverse problemen die er nationaal en internationaal spelen en wat hiervan de impact kan zijn op
onder andere de huizenmarkt, werkgelegenheid
en onze economie.
Na afloop kon iedereen de diverse bedrijvenstands
bezoeken en op een laagdrempelige manier elkaar
eens (beter) leren kennen en netwerken.
In iedere geval zijn we in onze opzet geslaagd om
op een laagdrempelige manier de lokale ondernemers en ZZP’ers met elkaar in gesprek te laten
gaan. Wij kijken terug op een succesvolle avond.

Het eerste gezamenlijke event
van ZZP Krimpen en OKK
Dinsdag 30 september hebben ZZPKrimpen
en de OndernemersKring Krimpen (OKK)
voor het eerst de handen ineen geslagen en
gezamenlijk een event georganiseerd.
Na een openingswoord van de beide voorzitters,
sprak de wethouder Marco Oosterwijk zijn enthousiasme uit over de samenwerking van de geza-

menlijke ondernemersverenigingen en dat hij
die een warm hart toe draagt. Dit initiatief past
volgens hem ook volledig in het beleid van de
gemeente met als uitgangspunt ‘verbinding en
samenwerking maakt sterker’.
Aansluitend sprak gastspreker en econoom Tim
Legierse, gesponsord door de Rabobank Krim-

Waardborrel 2014 met gevulde zaal en gevulde glazen
De vierde Waardborrel afgelopen 27 november was weer perfect georganiseerd
door de Federatie Ondernemerskringen
Krimpenerwaard (FOK) . Daarin was Krimpen
aan den IJssel even het centrum van de
Krimpenerwaard. Bij de uitverkochte bijeenkomst in het nieuwe onderkomen van de
hoofdsponsor Rabobank werd een overvol
programma voorgeschoteld.

Jachtbouwen en obesitas
Broer en zus Willemsen uit Ouderkerk aan den IJssel
staan aan het begin van een mooie carrière, Thijs
wil graag jachtbouwer worden en liet graag zijn
eerste proeve van bekwaamheid aan de volle zaal
zien. Mireille is zeer gedreven in het terugdringen
van obesitas bij kinderen en toonde haar innova-

foto: Maxime Pottuit

De dagvoorzitter Hein Vergeer trapte af door de
voorzitter van de FOK Frie van Os en gastheer
Martijn Spijk, general manager Rabobank Krimpenerwaard, naar voren te halen. Nadat de sponsoren
aan het woord waren geweest en de standhouders
werden bedankt voor hun deelname werden twee
jonge ondernemers uit de Krimpenerwaard naar
voren gehaald.
tieve methode van bewustwording bij kinderen en
uiteraard de ouders.
Keynote speaker met hilarische foto’s
Vervolgens was keynote speaker Antoin Peeters,
RTL-royaltywatcher aan de beurt. Met zijn onderhoudende manier van presenteren en door het
tonen van vele, soms hilarische foto’s liet hij de

verschillende facetten van het volgen van het
koningshuis zien. Tot slot was er voldoende gelegenheid om te netwerken met een speeddate en
werd de innerlijke mens bediend met heerlijke
stamppotten.
Wederom dus een zeer geslaagde waardborrel en
de Ondernemerskring Krimpen hoopt volgend jaar
ook weer op zo’n geslaagd evenement.
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Ondernemersnieuws

Helft ziet zich als ondernemer

Meer investeringen dan in 2013

Ondernemen zit blijkbaar in onze
genen. Bijna de helft van de
Nederlanders (44 procent) ziet
zichzelf een eigen bedrijf opzetten. Dit blijkt uit het Amway
Global Entrepreneurship Report,
uitgevoerd door GfK.

ondernemersonderwijs. En ruim de
helft is van mening dat het aanleren
van die ondernemersvaardigheden
valt onder de individuele verantwoordelijkheid, terwijl dit voor 23 procent
van de respondenten uit de Europese
Unie geldt.

Nederlandse bedrijven hebben
afgelopen september 3,2 procent
meer geïnvesteerd dan een jaar
eerder. Dat meldt het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).

Waar iets meer dan de helft van de
Nederlandse mannen zichzelf ziet
als potentieel ondernemer, geldt dit
voor een op de drie vrouwen. Daarnaast is 60 procent van de Nederlanders tevreden over het aanbod van

Verder meldt het rapport dat Nederland is gestegen naar de zesde plaats
op de lijst van de meest ondernemingsvriendelijke landen. Daarmee
streeft het de Verenigde Staten,
België en Duitsland voorbij.

De investeringen liggen wel nog altijd
aanzienlijk lager dan voor de economische crisis, die eind 2008 uitbrak.
De stijging is die maand vooral te
danken aan hogere investeringen in
productiecapaciteit, zoals machines,
computers en installaties. Dat is
volgens het CBS in lijn met de toege-

nomen bezettingsgraad en het stijgende vertrouwen van ondernemers
in de industrie. De investeringen in
vastgoed bleven nagenoeg gelijk ten
opzichte van september vorig jaar.
Ook de vooruitzichten zijn opgeklaard.
Volgens de zogenoemde investeringsradar van het CBS worden de
omstandigheden voor investeringen
een stuk gunstiger. Daarbij wijst
het statistiekbureau op de aantrekkende exportgroei en het positievere
oordeel van industriële ondernemers
over met name hun orderportefeuille.

Ondernemersvertrouwen lang
niet meer zo hoog
Het ondernemersvertrouwen
van het Nederlandse bedrijfsleven is aan het begin van het
vierde kwartaal hoger dan in
het derde. Daarmee zijn ondernemers nu al het hele jaar lang
positief gestemd. En is in ruim
drie jaar het vertrouwen niet zo
groot geweest.

van werkgelegenheid verwachten ze
in 2015 geen groei. Daarover zijn de
ondernemers voorzichtig. Het aantal
ondernemers dat denkt dat hu personeelsomvang toeneemt, is lager
dan degenen die denken dat die zal
afnemen. Wel zijn er veel minder
bedrijven die denken personeel af te
gaan stoten dan voorgaande jaren.

Ook over 2015 zijn de meeste ondernemers overwegend positief. Ze rekenen
komend jaar op meer omzet, export
en investeringen. Alleen op het gebied

Deze gegevens zijn becijferd door
het CBS, Economisch Instituut voor de
Bouw, Kamer van Koophandel, MKB
Nederland en VNO-NCW.

Overheid verliest flink op MKB
De overheid heeft de afgelopen
twee jaar meer dan 100 miljoen
euro verloren op garanties voor
het MKB. Zo maakte minister
Kamp van Economische Zaken (EZ)
bekend. Hij kondigt de oprichting
van een centrale desk aan waar
ondernemers terecht kunnen voor
al hun vragen rond financiering.
´Enorme verliezen´
Kamp sprak van ‘enorme verliezen’,
maar voegt er meteen aan toe niet
met de garantstellingen te willen
stoppen. Dit is niet het moment, aldus
de minister: “We gaan door met deze
garantieregelingen, omdat we denken
dat het in algemeen belang is op dit
moment om de financiering van het
MKB te ondersteunen.” Ook spreekt
hij de hoop uit dat de bedrijven die de
garantstelling ontvangen, snel weer op
eigen benen kunnen staan.
Toename tijdens crisis
Via bijvoorbeeld de Borgstelling MKB
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(BMKB) staat de overheid garant tot
een maximum van 1,5 miljoen euro
van de bedrijfsfinanciering van een
ondernemer. Het idee is dat als de
overheid is een rol wil spelen bij de
financiering, banken ook eerder een
lening zullen verstrekken. Tijdens de
crisis heeft de overheid de criteria
verruimd, waardoor het gebruik van
de borgstelling in de afgelopen jaren
flink is toegenomen.
Eén loket voor kredietadvies
Kamp belooft dat er één loket komt
waar ondernemers terecht kunnen
voor kredietadvies. Via een centrale
desk moet het eenvoudiger worden
om overzicht te krijgen in het volledige aanbod van bestaande regelingen.
Informatie, die nu nog onderverdeeld
is bij de Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
en de Ondernemerskredietdesk, moet
straks onder één dak te vinden zijn.
Kamp komt hierbij tegemoet aan de
wens van de Kamer en VNO-NCW.

Maak van je vergadering
een goudmijn
Regelmatig barst een discussie
los over de grote hoeveelheid
tijd en geld die wordt verspild
met vergaderen. “Nederlandse
bedrijven en organisaties besteden per medewerker gemiddeld
8000 euro per jaar aan vergaderingen”, aldus vergaderexpert
Bart Kessels.
“Dat is een enorme investering.
Vakantiedagen worden tot op het uur
geregistreerd, onkostendeclaraties
worden nagevlooid, maar het vergaderbudget lijkt onbeperkt. Terwijl we
nauwelijks weten wat vergaderen
oplevert.”
Vaak niet nodig
Zijn praktische boek ‘Je vergadering
als goudmijn’, dat november 2014
verscheen, helpt stap voor stap
de vergaderpraktijk in het bedrijf
te verbeteren. “Een vergadering is
slechts één middel om de denkkracht van mensen te benutten.

Vaak is vergaderen niet nodig. Wees
dus kritisch op wie je uitnodigt, welk
overleg je bijwoont, kies de beste
werkvorm en houd de focus op je
doel. Dan levert vergaderen goud
op”, stelt Kessels.
Uit onderzoek van Kessels blijkt dat
veel vergaderaars graag minder en
effectiever willen vergaderen, maar
het vaak niet lukt om dat voor elkaar
te krijgen. “We denken vaak dat we
kunnen vergaderen, maar het is iets
wat je moet leren. Als je je ervan
bewust bent waarom je vergadert,
welke doel je wilt bereiken en hoe,
dan kan je in een vergadering bergen
verzetten”, aldus de auteur die met
zijn bedrijf Linkias organisaties helpt
betere resultaten te boeken met hun
meetings.
Je vergadering als goudmijn
160 blz, softcover, € 19,95
BigBusinessPublishers
ISBN 9789491757105
www.bbpublishers.nl/pers

Netwerken van Rob Tol ook
als eBook
wel leren netwerken. Een netwerktest geeft een helder beeld hoe je er
als netwerker voor staat. Als ondernemer wil je volgens de auteur
geen tijd verspillen aan ondoelmatig
netwerken, niet teveel acquisitie- of
onderzoekskosten maken, potentiële klanten effectiever benaderen,
nieuwe zakelijke relaties aanboren en
ook graag worden aanbevolen.”

De Capelse ondernemer Rob B.
Tol, oprichter van de Netwerk
Academie, schreef het boek ‘50
Do’s en Don’ts voor succesvol
zakelijk netwerken’. Nu is zijn
boek ook als eBook beschikbaar.

Netwerkacademie
In 2007 werd Rob Netwerker van
het Jaar. Via zijn NetwerkAcademie
verspreidt hij zijn kennis en ervaring
door middel van boeken, columns,
blogs, workshops, masterclasses en
trainingen voor professionals.
Het eBook is voor € 4,99
te bestellen via Bol.com.
ISBN 978-94-618509-5-9

“Netwerken is de meest efficiënte
en leukste manier om je doelen te
bereiken”, aldus Rob. Bij elke do en
don’t staat een praktijkvoorbeeld van
de auteur. Het zijn soms net tegeltjeswaarheden. Zij vormen de basis voor
zijn Netwerk TwitterTip van de week
en voor zijn presentaties.
Netwerkmaatschappij
Rob: ”We leven in een netwerkmaatschappij, zowel online als offline. Niet
iedereen vindt dit leuk, maar je kunt

Nederlandse ondernemer
slagvaardig en gebrek aan tact
De manier waarop Duitse,
Belgische en Britse ondernemers
hun Nederlandse collega’s waarderen, loopt nogal uiteen. Zo
worden Nederlanders geroemd
om hun handelsgeest en slagvaardigheid, maar krijgen zij ook
kritiek over hun gebrek aan tact
en te grote focus op verkoop en
eigenbelang.
Dit blijkt uit een onderzoek naar de
concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer dat MARE
Research in opdracht van ABN AMRO
heeft verricht.
Enthousiasme en
opdringerigheid
Een Britse ondernemer prijst de
Nederlandse manier van zakendoen
vanwege de ‘ideale combinatie van

Duitse slagvaardigheid en Spaanse
sympathie’. Voor Duitse handelspartners geldt vooral dat zij zich goed in
Nederlandse zakenlieden herkennen
en letterlijk en figuurlijk bijna dezelfde
taal spreken. Wel benadrukken zij dat
de Nederlandse ondernemers zich te
veel richten op de verkoop en het
eigenbelang op korte termijn. De
relatie tussen Belgische en Nederlandse ondernemers is het meest
gecompliceerd. Belgische zakenlieden bewonderen hun Nederlandse
collega’s weliswaar om hun lef, maar
vinden hen niet altijd even tactvol.
Enthousiasme kan soms omslaan in
opdringerigheid. Soms verpakken
Nederlandse ondernemers hun voorstellen echter zo goed, dat hun Belgische zakenpartners zich afvragen of
er addertjes onder het gras zitten.
extra.abnamro.nl

Groei in 2015 voor bijna alle
sectoren
Rabobank en ING verwachten
dat bijna alle sectoren van het
Nederlandse bedrijfsleven volgend jaar weer groei zullen
vertonen.
“Meer vertrouwen bij consumenten
en producenten, de aantrekkende
woningmarkt en het herstel op de
arbeidsmarkt zijn hiervoor de belangrijkste drijfveren”, aldus het economische bureau van ING “De industrie
en transport sloegen door de exportgroei al eerder het groeipad in. Nu
vertonen ook binnenlands georiënteerde sectoren plusjes”.
Bouw komt op stoom
Rabobank denkt dat de groei volgend
jaar het grootst zal zijn in de op het
buitenland gerichte sectoren zoals
groothandelsbedrijven (3,2 procent),
de bouw (3 procent), de industrie
(2,8 procent) en de transportsector

(1,9 procent). Voor de bouw zal de
echte draai pas komen in de tweede
helft van 2015, met een versnelling
in de jaren daarna. De woningbouw
gaat dan voorop met een verwachte
groei van 5 procent in de productie.
Voor de utiliteitsbouw en de grond-,
water- en wegenbouw voorziet Rabobank een groei van bijna 2 procent.
De autobranche zal een volumestijging laten zien van 2,5 procent,
vooral door aantrekkende verkopen
van nieuwe auto’s.
Overheid en zorg krimpen
De overheid en de zorg krimpen
als enige sectoren nog wel. Dat
komt vooral door de sterke focus op
uitgavenbeperkingen. Zo worden de
uitgaven aan geneesmiddelen steeds
meer aan banden gelegd en maken
patiënten minder vaak gebruik van
de zorg, als gevolg van de gestegen
eigen bijdragen.

Minder eenmanszaken stoppen,
meer starters
In de eerste helft van 2014 stopten minder eenmanszaken, terwijl
in de drie voorafgaande jaren dit
aantal steeds steeg. En het aantal
startende ondernemers nam voor
het derde jaar op rij toe. Zo blijkt
uit cijfers van het CBS.
Het aantal gestopte eenmanszaken in
de detailhandel is met ruim 17 procent
fors afgenomen. De afname is zowel
te zien bij de traditionele winkels als
ook de webwinkels. De detailhandel
lijkt te profiteren van het toegenomen
consumentenvertrouwen en koopbereidheid waardoor de branche al een
tijdje omzetgroei heeft.  Het aantal
starters is in de eerste helft van 2014

weliswaar hoger in vergelijking met
een jaar eerder, maar de stijging is
minder sterk dan de afgelopen jaren.
De afgelopen jaren nam het deel van
de startende eenmanszaken door
mensen vanuit werkloosheid toe. Nu
de werkloosheid in 2014 stabiliseert
lijkt de noodzaak om een eenmanszaak te starten minder groot.
Daling aantal faillissementen
Niet alleen het aantal gestopte
eenmanszaken laat een daling zien
in de eerste helft van 2014, ook het
aantal faillissementen van eenmanszaken is gedaald met 10 procent. Het
totaal aantal faillissementen is met
20 procent gedaald.
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Hans en Wim de Koning

Familiebedrijf
blijft uitgangspunt
voor de toekomst
Familiebedrijven vormen de ruggengraat van
onze economie. Vaak gaat het om ondernemingen met een herkenbare identiteit, die
meestal tegen een stootje kunnen. Ze zorgen voor binding, continuïteit en vertellen
het verhaal van ondernemerssucces toen,
nu en straks. Sommigen wortelen al tientallen jaren stevig in de lokale gemeenschap
en ondernemerswereld. Zoals M. de Koning
Autobedrijven, al ruim 50 jaar een begrip in
de regio.
Hans de Koning staat met zijn broer Wim aan
het roer van dit familiebedrijf. Hij won dit jaar de
Oeuvre Prijs 2014, bedoeld voor een gevestigde
ondernemer die erkenning krijgt voor het ondernemerschap en zijn bijdragen aan de inwoners en het
lokale ondernemersklimaat. Samen met zijn broer
heeft Hans ruim 170 medewerkers in dienst en vijf
vestigingen in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan
den IJssel en Rotterdam
De Audi en VW-dealer had al ‘als klein ventje veel
affiniteit met auto’s’ en hielp in zijn jeugd regelmatig mee in het autobedrijf dat een halve eeuw
geleden in Krimpen aan den IJssel begon. “Zo rol
je dan automatisch in het vak.” In 1977 kwam hij
definitief in de zaak. Vier jaar later werd de hoofdvestiging aan de Wormerhoek in Capelle geopend.
Het autobedrijf biedt hoogwaardige mobiliteit met
verkoop en onderhoud van Volkswagen en Audi,
lease-producten, verhuur van genoemde automerken en schadeherstel voor alle grote verzekeringsmaatschappijen. Doordat hun onderneming
zich richt op zowel het particuliere als het MKB
segment, bestrijkt die een groot deel van de regio.
Met zijn jarenlange aanwezigheid en groei door de
jaren heen, wortelt het autobedrijf M. de Koning
stevig in de Capelse rivierklei en Krimpense veengrond.

IJBM 16

Stormen doorstaan
De beide ondernemers zagen de economie en de
autobranche de laatste tien jaar ingrijpend veranderen. “Sneller dan in de twintig jaar daarvoor.
Eerst kregen we de euro. Dat was al een hele
omslag. En vanaf 2008 kregen de crisis over ons
heen. Daar zijn we nog niet helemaal uit, maar
wij hebben de storm doorstaan terwijl veel andere
autobedrijven zijn gesneuveld. Eerst waren er meer
dan 180 VW en Audi dealers, nu dertig. De automarkt is al jaren niet best, maar wij scoren nog
steeds goed in het marktaandeel van onze merken.
Wij zijn graag bereid een stapje extra te doen voor
onze relaties. Bij ons staat persoonlijke aandacht
en maatwerk voorop. Ons bedrijf maakt steeds
stappen om de kwaliteit van de dienstverlening te
verbeteren en mee te gaan in toekomstige ontwikkelingen”, aldus Hans de Koning.
Mobiliteit verandert ingrijpend
Daarbij ziet hij grote veranderingen in mobiliteit.
En het denken daarover. “Een eigen huis stond tien
jaar geleden op nummer 1 en de auto rotsvast op
nummer 2. Een nieuwe auto voor de deur is nu
minder vanzelfsprekend. Dat merk je nu al aan de
jeugd. Ook kijkt de markt meer naar uitstoot en
naar welke bijtelling er geldt. Verder is de leasemarkt in opkomst en enorm in beweging. Steeds
meer particulieren en bedrijven wensen een auto
per individueel gebruik of een flexibel lease-abonnement. Van klein tot groot. Die flexibele abonnementen gaan de autoverkoop voor een steeds
groter deel vervangen. Daar moet je als ondernemer snel op kunnen inspelen.”
Downsizen en zelfrijdende auto’s
De autotechnologie en de branche gaan in de
toekomst sterk veranderen. Hans: “Dat zie je nu al
gebeuren. Fabrikanten downsizen hun modellen.
Onderhoud en schade zal teruglopen. De auto’s

worden beter, de showrooms kleiner. Je kijkt ook
sterker naar efficiëntie, vierkante meters zijn erg
duur. En Audi heeft straks 60 modellen. Dat past
niet meer in een etalage. Ook de technologie biedt
andere mogelijkheden. We staan aan de vooravond van zelfrijdende voertuigen. Een auto gaat
straks zelf bij ons aangeven wanneer er onderhoud nodig is. Met een tablet stel je als klant zelf
je auto bij ons samen, waarin je virtueel achter het
stuur kunt zitten. Je kunt alle kleuren laten zien, de
binnenbekleding, de velgen. Met zelfconfiguratie
via beeldschermen lever je snel maatwerk. En met
gebruik van Big Data kan je werken aan klantvriendelijker oplossingen. Maar ook daarin gaat het om

persoonlijke service. De klant stelt de auto samen,
maar wij geven de adviezen, tips en zorgen voor
de finishing touch. Persoonlijk contact blijft belangrijk en een meerwaarde in een sterk veranderende
markt. Dan kan je als autobedrijf in de toekomst
misschien overleven. Ik hoop dan ook vurig dat
onze onderneming als familiebedrijf door kan gaan
en haar identiteit blijft behouden.”
Kansen geven
Een ondernemer in een familiebedrijf moet
volgens Hans maatschappelijk betrokken zijn
en een steentje bijdragen aan de kracht van de

lokale gemeenschap en economie. Het autobedrijf
zorgt voor scholing en werkgelegenheid en heeft
daarbij een voorkeur voor personeel uit de IJsselgemeenten of net daarbuiten. “Je wilt graag iets
betekenen voor de omgeving. Wij willen graag
kansen geven aan mensen die hier wonen. Zo krijg
je binding en wederzijdse loyaliteit. Dat is essentieel in een familiebedrijf. Geschikt personeel uit
de buurt krijgt bij ons voorrang. Als lokale ondernemers moet je met elkaar ervoor zorgen dat er
genoeg werk blijft. En dat is behalve voor de werkgelegenheid ook belangrijk voor onze toekomst.
We zien de komende jaren namelijk een tekort aan

jongeren in de autotechniek ontstaan. We werken
daarvoor dan ook graag samen met de ROC’s in de
buurt en bieden stageplaatsen aan.”
IJssel minder een belemmering
Hun bedrijf ligt verankerd aan beide oevers van
de IJssel. Hans ziet daarin ook veel gebeuren:
“De samenwerking tussen Krimpen en Capelle
zal steeds groter worden. Je ziet het nu al veranderen. De IJssel wordt minder een belemmering en
barrière in de ontwikkeling van beide gebieden.”
www.mdekoning.nl
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Economisch Netwerk Capelle

Oud en Nieuw
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Bij bakker Klootwijk op de Koperwiek liggen de oliebollen al weer
in de vitrine. En uit eigen ervaring weet ik dat ze ook dit jaar weer zeer goed smaken! En dat geeft dan direct het
goede gevoel dat past bij de naderende jaarwisseling. We nemen weer afscheid van wat is geweest, nemen de
lessen mee onder onze arm en stappen zo vol zelfvertrouwen en met goede moed het nieuwe jaar in.
Dit laatste themanummer van 2014 gaat ook over Oud en Nieuw. Oud van wat was, destijds bij de start van het
IJssel Business Magazine in 2004, naar Nieuw van wat ons te wachten staat. De recessie heeft de laatste jaren
veel veranderingen teweeg gebracht. De verder individualisering en mondialisering van onze maatschappij heeft
ook zijn sporen nagelaten. En allemaal zijn we op zoek naar de oplossingen van onze problemen, op zoek naar de
toekomst, op zoek naar nieuwe kansen.
Binnen de ondernemersverenigingen in Capelle was het ook Oud en Nieuw. De ‘oude’ verenigingen verdwenen en
het ENC was geboren. Een nieuw krachtig platform voor alle ondernemers in Capelle aan den IJssel. Met vele activiteiten voor en door leden, netwerkbijeenkomsten, themasessies en branche tafels, allemaal om de aangesloten
leden te informeren en te faciliteren. Het nieuwe bestuur van het ENC bestaat uit vertegenwoordigers van de oude
verenigingen en is enthousiast aan de slag gegaan onder voorzitterschap van Ton Kurtschreutter. Tijdens de komende
ledenvergadering in het voorjaar 2015 zal Ton (voor de zoveelste keer) aftreden en zal ondergetekende bij voldoende
steun in de vergadering de voorzittershamer overnemen. Ik heb er zin in !!
Namens het bestuur van het ENC wens ik u een hele prettige Kerst en een knallende jaarwisseling. Met veel smakelijke oliebollen van bakker Klootwijk en (gepaste) hoeveelheden champagne om daarmee het oude jaar af te sluiten
en het nieuwe jaar in te luiden. We zien u graag in 2015 op een van onze bijeenkomsten te beginnen op dinsdag
6 januari, vanaf 17.00 uur tijdens onze Nieuwjaars borrel in het NH hotel.
Gert Abma, vice voorzitter ENC

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

Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen
en buiten Capelle eigenlijk een must. Bij het
ENC ontmoet u namelijk andere ondernemers met dezelfde succesverhalen en af en
toe misschien zelfs dezelfde dips. Het is goed
om te weten niet de enige te zijn die met
bepaalde zaken bezig is, maar dat veel meer
collega-ondernemers dergelijke ondervindingen hebben. Veel belangrijker is nog, dat
ENC-leden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen 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@enc-capelle.nl.
Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht op
www.enc-capelle.nl.

ENC ook in actie
voor goede doelen
Voor de fusie van de Capelse ondernemersverenigingen ONC en EKC hadden beide een eigen
‘goede doelen’ beleid”. De EKC had zelfs een
eigen Stichting, het EKC-fonds. Het bestuur van
het ENC wil dit beleid graag voortzetten. De
Stichting ENC-fonds gaat daarbij een prominente
rol vervullen.
Als ENC hebben we naast de activiteiten die we
verzorgen voor de leden ook een maatschappelijke
taak. Zo vragen wet jaarlijks aan onze leden een specifieke financiële bijdrage om via ons fonds een aantal
goede doelen financieel te ondersteunen. Het bestuur
van het ENC-fonds beoordeelt daarvoor iedere aanvraag
die binnenkomt. Die wordt aan de hand van zorgvuldig
gekozen criteria beoordeeld. Daarbij wordt uiteraard het
budget dat beschikbaar is meegewogen. Uiteraard is ook
nu weer de steun van de leden van het ENC van groot
belang.
Voorwaarden ondersteuning
Heeft u een project waarvan u denkt dat dit in aanmer-
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king komt? Meldt dit dan bij het bestuur van het ENCfonds. Voorwaarden voor ondersteuning zijn dat de
organisatie:
•	Een algemeen maatschappelijk doel dient;
•	Geen commerciële organisatie is of binding heeft met
een commerciële organisatie;
• Is gevestigd in Capelle aan den IJssel;
• Haar activiteiten richt op de Capelse samenleving;
•	Bekend is bij de Gemeente en van onbesproken
gedrag.
Bijdragen in 2014
In 2014 zijn er onder andere bijdragen gegaan naar
de kerstpakketten-actie die de gezamenlijke kerken
samen met de Rotary Capelle organiseren. Verder staat
het Kerstconcert in het Isala Theater weer op de planning. Dit gratis concert voor mensen die het wat minder
hebben, wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting
Evenementen Rijnmond. Daarnaast is recentelijk een
bijdrage toegezegd aan De VoorleesExpress, die zich richt
op gezinnen met kinderen van 2-8 jaar die een taalachterstand hebben of kunnen ontwikkelen.

foto’s: Carth-Art Theo Walburg

Eerste editie ‘Capelse Rode Loper’
daverend succes
Bijna 300 Capelse ondernemers kwamen op
maandag 6 oktober over de rode loper van
het gelijknamige event. Deze eerste editie
mag zeker een succes worden genoemd. In
het Isala theater rolde de gemeente Capelle
(economische zaken en citymarketing)
samen met de ondernemersverenigingen
ENC en OndernemerZZ caPelle de rode loper
uit voor (nieuw gevestigde) ondernemers in
Capelle.
Daarmee werden Capelse ondernemers welkom
geheten in de stad en konden zij ervaren wat de
gemeente allemaal te bieden heeft. Met sprekers
als Jack Kriek en Rocco Ladage werden ondernemers
geïnspireerd over het ondernemerschap en was er
ruimte na het officiële gedeelte om met elkaar
te netwerken. Naast de traditionele wijzen van
netwerken kon men gebruik maken van belbutlers
en de netwerkbank; opvallende acts die in de praktijk
uiterst effectief bleken te zijn.
Het idee voor deze avond is onder andere ontstaan
uit de behoefte om meer Capelse ondernemers te
bereiken buiten het bestaande netwerk en om
meer de samenwerking op te zoeken tussen de
gemeente en de ondernemersverenigingen. Dit
versterkt niet alleen het Capelse ondernemersnetwerk, maar ook de slagkracht en naamsbekendheid van zowel de verenigingen als de gemeente.
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economisch netwerk Capelle

Zeppelin op Jeepsafari

De leden van de aangesloten business clubs
van Zeppelin waren afgelopen 6 november te
gast bij Lexus Nederland of beter gezegd in
de showroom van het merk Jeep. Een betere
omgeving hadden we niet kunnen wensen
gezien het onderwerp van de middag. “Met
Zeppelin naar de Zoo”.
De ruim 100 gasten vermaakten zich prima, in een
ongedwongen sfeer werden contacten aangehaald
en nieuwe contacten gelegd. Juist de mix tussen de
ondernemers van de verschillende business clubs
maakten de middag tot een succes. Er kon ook
volop worden gesproken met de aanwezige partners van de Verkeersonderneming zoals:
Erica van Ree
van VCCR, aanbieder van Forensz
Forensz maakt het werkgevers en werknemers heel
gemakkelijk om een OV-vervoersbewijs op maat
te bestellen via hun online portal. Daarop wordt
met behulp van de helpdesk die specifiek op maat

gemaakt, zodat een werkgever overzicht heeft en
zijn of haar medewerkers makkelijker het juiste OV
vervoersbewijs kunnen bestellen. Door afspraken
met vervoerbedrijven en met aanbieders van
mobiliteitskaarten biedt Forensz een breed scala
aan producten. De klant bepaalt zelf wat voor zijn
organisatie mogelijk is. Waar vandaan medewerkers ook reizen en welke reisbehoefte er ook is,
Forensz heeft de oplossing.
Jasper de Haan
van Vipre/Shuttle2
Shuttle2 organiseert personenvervoer van station
naar bedrijventerreinen, waar het huidige openbaar vervoer of na-transport onvoldoende geregeld is. Bedrijven gelegen in de Botlek, Papendorp en Bio Science park maken al gebruik van de
pendeldiensten die Shuttle2 hen aanbiedt. Medewerkers en bezoekers van verschillende bedrijven
rijden dagelijks mee met deze shuttle service.
Shuttle2 is opgericht met als missie het organiseren van personenvervoer van station naar werk-

plek op een duurzame, veilige en comfortabele
wijze tegen lage kosten. Deelnemende bedrijven
die gebruik willen maken van deze pendeldienst
hebben verschillende mogelijkheden voor zowel
de voertuigen als de chauffeurs, de optimale mix
waarmee men het zo duurzaam en goedkoop als
mogelijk is kan krijgen.
Marc Damen, directeur Diergaarde
Blijdorp
Het podium werd al laatste ingeruimd voor Marc
Damen van Diergaarde Blijdorp. Als directeur van
dit monument in de stad wist hij de bezoekers te
boeien met zijn ondernemersgeest die hij nodig
heeft in de moeilijke tijden bij het wegvallen van
de gemeentelijke bijdragen van 3,5 miljoen. Tot
slot gaf hij nog een inkijkje in de “menselijke” kant
van Bokito en legde hij uit hoe het mogelijk was
dat deze mannetjesgorilla zich liet uitdagen door
een bezoekster en zich vervolgens gedroeg zoals
hij deed. Er werd genoten van zijn verhaal waar je
als bezoeker niet snel bij stilstaat.

Business Plaza breidt als inktvlek uit
De ingezette groei van Business Plaza in
Nederland gaat door. Op dit moment zijn
twaalf lokale Business Plaza’s actief. Net als
vorige maand in Overschie nu ook weer een
nieuwe, vlakbij namelijk Prins Alexander. Met
deze uitbreiding zijn er inmiddels ruim 53.000
ondernemers actief betrokken bij Business
Plaza. Voor de komende maand staan er nog
vijf nieuwe plaza’s op het programma. Eind
2014 staan daardoor 17 lokale plaza’s online
en daarmee zijn ruim 70.000 ondernemers
betrokken bij een Business Plaza.
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Na de eerste in Capelle aan den IJssel (in 2010)
zijn in afgelopen jaar Schiedam, Vlaardingen,
Overschie, Deventer, Apeldoorn, Alkmaar, Breda,
Helmond, Eindhoven en Heerenveen erbij
gekomen. Binnenkort gaan Groningen, Zwolle,
Almere, Middelburg en Maastricht open. Daarmee
komt het totaal op ruim 75.000 bedrijven. Met
deze groei wordt andermaal bewezen dat Business Plaza een toegevoegde waarde kan zijn
voor de lokale economie. Zaken doen met uw
buurman wordt op deze wijze ‘echt’ in de praktijk
gebracht. Wij zijn trots dat wij deze groei door-

maken en kijken nu al uit naar 2015. Volgend
jaar zullen er minimaal 30 lokale Business Plaza’s
volgen, waardoor er meer dan 200.000 bedrijven
gebruik gaan maken van het medium. Ook de
plaza’s zelf worden verder uitgebreid. Zo wordt
er gewerkt aan een vraag-en-aanbod-module en
staat volgend jaar in het teken van de workshops.
info@businessplazanederland.nl

meer dan voldoende geld beschikbaar om zelf
nieuwe producten te ontwikkelen, of om veelbelovende overnames te doen. Dat is aantrekkelijk
voor aandeelhouders! In de farmaceutische industrie en ICT worden overnames al volop gedaan,
terwijl deze berichten nauwelijks de voorpagina’s
halen. Google heeft in de eerste helft van dit jaar
al 18 overnames van bedrijven bekend gemaakt,
met een waarde van minstens 5 miljard dollar,
waarschijnlijk veel meer. Dat prikkelt de fantasie
van aandeelhouders, niet alleen die van Google.
Dat geldt voor nu, maar hoogstwaarschijnlijk ook
in 2024. Beleggen is van alle tijden en dat is goed
nieuws voor beleggers en vermogensbeheerders.

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

De Tip van Hans Tielkemeijer

De economie van 2024
Om iets te zeggen over de economie van
2024 is het handig om eerst tien jaar terug
in tijd te gaan. Wie in 2004 een voorspelling
zou doen over de hedendaagse economie
had wel een uitdaging. Zeer waarschijnlijk
was er weinig van de ideeën overbleven.
Laten we eens teruggaan naar die tijd, met
de wetenschap van nu.
2004 was het jaar dat algemeen directeur en
tegenwoordig multimiljardair Marck Zuckerberg zijn
Facebook (mede) oprichtte. Het was ook het jaar
dat Hyves begon. Dit sociale netwerk heeft het jaar
2014 echter net niet gehaald.
2004 was ook het jaar van de beursintroductie
van Google, op 85 US$. Tien jaar later noteert het
aandeel zo’n 550 US$, na de aandelen splitsing.
Zonder split zou de koers bijna 1.100 US$ zijn. Wie
had dat verwacht in 2004?
Toentertijd was ook niet voorzien in het megasucces van de iPhone en iPad. Beide waren
simpelweg nog niet geïntroduceerd. Pas in 2007
(iPhone) en 2010 (iPad) introduceerde Steve Jobs
(† 2011) deze inmiddels niet meer weg te denken
elektronica. De invloed van deze producten en
bijbehorende apps is onvoorstelbaar, zeker vanuit
het perspectief van 2004.
Tien jaar geleden schreven we nog SMS-taal.
Tegenwoordig swypen we over drones, zorg
robots, 3D-printing, domotica, robotica, twerken,

superfoods, frontier markets, snapchat en plug-in
hybrides. Als niet alle woorden u duidelijk zijn dan
kunt u voor een toelichting terecht bij uw kinderen.
Gaan de veranderingen nu sneller dan vroeger? Dat
kan je wel zeggen, ja. Om dat te illustreren is de
volgende vergelijking interessant: stel je eens voor
dat je leefde zo’n 500 jaar voor het begin van de
jaartelling. Wie toen in een tijdmachine zou stappen
en terecht zou komen in 500 A.D., dus 1000 jaar
later, zou min of meer normaal verder kunnen
functioneren. De Griekse beschaving was weliswaar ingeruild voor de nadagen van de Romeinse
heerschappij, maar handel- en landbouwgebruiken
waren min of meer ongewijzigd.
Stel je nu eens voor dat je leefde in 1989. In dat
jaar betaalden we nog met guldens of betaalcheques, vulden acceptgirokaarten in en werkten
we met Windows 2.0. Op het benzinestation werd
je geholpen door een pompbediende en in de
bibliotheek werd je leenkaart afgestempeld. Als je
met het openbaar vervoer op pad wilde kocht je
een trein- of buskaartje. Wie 25 jaar geleden werd
opgepikt en vandaag de dag de draad weer zou
moeten oppakken is kansloos!
Hoe de economie van 2024 eruit zal zien is dus
onvoorspelbaar. Het tempo van veranderingen
ligt hoger dan ooit en dat maakt deze periode
een boeiende tijd. Het bedrijfsleven is volop met
de toekomst bezig. Dat is interessant voor beleggers. Veel beursgenoteerde bedrijven hebben

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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Financieel accent

Van onkosten in 2004
naar
werkkosten na 2014

René Verbruggen
Daamen & van Sluis
010 458 11 44
www.daasluis.nl

Tien jaar geleden was het allemaal niet eenvoudig wat betreft de aftrekbaarheid en dus
belastbaarheid van onkosten die personeel
gerelateerd waren. Afhankelijk van de kostensoort (autokosten, boetes, geschenken,
verteer etc.) was 100% of 75% of slechts 50%
aftrekbaar dan wel belast.
Het was een lijst aan kosten die elk de nodige
aandacht verdiende. Het was niet eenvoudig toepasbaar, niet controleerbaar en dus niet werkbaar. In
de jaren daarna is gesproken over en gezocht naar
een systematiek die wel die eigenschappen had. En

zoals u waarschijnlijk al vanuit verschillende media
vernomen heeft gaat het nu per 1 januari 2015 echt
gebeuren!

bestaande regeling te blijven aanbieden of volgens
de nieuwe regels van de WKR. Na die datum is de
WKR verplicht voor alle werkgevers.

Al in 2011 werd de werkkostenregeling (WKR)
ingevoerd met als doel de fiscale regels met
betrekking tot de vergoedingen en verstrekkingen
van secundaire arbeidsvoorwaarden te vereenvoudigen. Alle ‘bijzondere’ regelingen, zoals voor
de fiets, fitness, geschenken, vakbondscontributie,
personeelsreizen en internet komen hierdoor te
vervallen. In plaats daarvoor komt één algemene
vrijstelling. Werkgevers kunnen - zonder aan allerlei
voorwaarden te moeten voldoen - verschillende
zaken aan hun werknemers verstrekken. De hoogte
van die vrijstelling, ook wel ‘vrije ruimte’ genoemd,
is per 1 januari 2015 vastgesteld op 1,2% van de
totale fiscale loonsom (kolom 14 loonstaat). Het is
belangrijk om deze vrije ruimte goed te bewaken.
Deels om optimaal gebruik te maken van deze vrije
ruimte en deels omdat er een eindheffing van 80%
wordt toegepast op overschrijding.

Ga snel aan de slag met de
voorbereidingen voor de WKR
In de praktijk zien wij dat veel organisaties de invoering van de WKR voor zich uit hebben geschoven,
met name omdat lang onduidelijk was hoe de WKR
er precies uit zou gaan zien en of het daadwerkelijk verplicht zou worden vanaf januari 2015. Nu er
recent duidelijkheid is gekomen over de invulling
van de WKR en de verplichte invoering per januari
2015, is het verstandig om er op zo kort mogelijke
termijn mee aan de slag te gaan

Tot 1 januari 2015 is er sprake van een overgangsregeling, waarbij de werkgever ervoor kan kiezen
om secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de

Het stappenplan: hoe een organisatie in
de praktijk aan de slag gaat met de WKR
In de praktijk onderscheiden wij een drietal stappen
die doorlopen worden om tot een goede opzet en
invulling van de WKR binnen een organisatie te
komen:
Stap 1 Inventarisatie;
Stap 2 Keuzes en beleid maken op basis van de
inventarisatie;
Stap 3 Implementatie van het beleid: hoe bied je,
op een beheersbare en efficiënte manier, secundaire arbeidsvoorwaarden aan binnen de WKR?
WKR en de gevolgen voor uw
boekhouding
Lang niet alle leveranciers hebben binnen hun
boekhoudpakket al een speciale voorziening
getroffen voor het registeren en bewaken van de
werkkostenregeling. Een aandachtspunt is dat de
vergoedingen en verstrekkingen die vallen onder
de werkkostenregeling inclusief BTW geboekt
worden. Dit is met name interessant om te bepalen
welke vrije ruimte u nog over hebt om vergoedingen te verstrekken aan uw medewerkers.
Kan de vergoeding of verstrekking in één van de
volgende categorieën ondergebracht worden dan
is deze onbelast en komt niet ten laste van de vrije
ruimte.
1. Gerichte vrijstellingen;
2. Nihil-waarderingen van loon in natura;
3. Intermediaire kosten.
Kortom nu handelen is geboden. Uiteraard kan uw
adviseur u ondersteunen bij het inregelen van de
werkkostenregeling.
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Advertorial

ABN-AMRO

Is de tijd aan het versnellen?
De tijd heeft niet stilgestaan de afgelopen
tien jaar. Konden bedrijven voorheen jarenlang met een bestaand businessmodel vooruit, vandaag de dag is dat vrijwel onmogelijk. Markten en sectoren ontwikkelen zich
razendsnel.
We hebben de afgelopen jaren gezien dat de ontwikkelingen in de markt stevig aan verandering onderhevig kunnen zijn. Het is vanzelfsprekend dat ondernemers daar oog voor hebben. Ze willen weten wat
er in hun sector gebeurt. De ontwikkelingen gaan
soms heel snel, zodat het goed is regelmatig met
andere partijen die de sector kennen te spreken en
informatie te delen. ABN-AMRO heeft een belangrijke stap gezet door de eigen organisatie naar
sectoren in te richten. Hierdoor zijn de gesprekspartners voor onze relaties bekend met wat er in de
sector gebeurt. Dit leidt tot betere oplossingen voor
onze klanten. Samen met de ondernemer sparren
we over de kansen en bedreigingen in de sector en
kijken we naar oplossingen. Daarbij kan het netwerk
van de bank gebruikt worden om ondernemers bij
elkaar te brengen.
Kansen en bedreigingen
Ondernemingen zijn het hart van de economie en
hebben stevige verbindingen met verschillende

partijen zoals consumenten, leveranciers en afnemers in de keten. Ook zijn er veel ontwikkelingen
op product, innovaties, duurzaamheid en hebben
ondernemers steeds meer te maken met onder
andere politieke maatregelen en maatschappelijke
ontwikkelingen. Het bedrijfsmodel waarbinnen de
onderneming een goede exploitatie kan opbouwen
is daarmee aan kansen en bedreigingen onderhevig.
Een handige tool
ABN-AMRO ontwikkelde speciaal voor het beschikbaar stellen en delen van functionele informatie
uit tal van branches en sectoren een handige tool ,
met de app ABN-AMRO Market Insights. Daarnaast
is het Financierings Kompas ontwikkeld waarmee
een ondernemer het optimale uit zijn financierings
mogelijkheden kan halen. Deze tool geeft inzicht
in de verschillende financieringsmogelijkheden ook
met oog voor aantrekkelijke aanvullende financieringsbronnen als subsidies, crowdfunding, assedbased financieren en informal investors. Hiermee
is ABN-AMRO juist vanwege die kennisdeling een
uitstekende partij om in deze tijd zaken mee te
doen: “Dat komt door het belang dat wij hechten
aan uitgebreide netwerken, hier in Capelle aan
de IJssel en elders in Nederland en buitenland,”
aldus Groenewegen. “Onze accountmanagers zijn

uitstekend opgeleid en zeer betrokken bij de sector
waarin ze opereren. Het is belangrijk om sectorinformatie met ondernemers te delen en elkaar
uit te dagen op zoek naar de beste oplossingen.
Omdat wat bij kan dragen aan een goed functionerende economie uiteindelijk gunstig is voor ‘de
gehele markt’.”

drs. Ron Groenewegen
Directeur Commercial Clients, Rotterdam
info@nl.abnamro.com
www.abnamro.com
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Van de gemeente Capelle

Capelle beste
internetgemeente
Zuid-Holland

Actuele besluiten van het college van b. en w.
en nieuwsberichten, speciaal geselecteerd voor
ondernemend 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 Gemeentenieuws,
Capelse Courant, Raads- en commissienieuws,
Bekendmakingen of Ondernemersnieuws.

Onderzoeksbureau SEO onderzocht, in opdracht
van Google, welke Nederlandse gemeenten het
potentieel van internet voor de economie het
best benutten. Capelle aan den IJssel is uitgeroepen tot de gemeente die de economische
kansen van het internet het beste benut in
de provincie Zuid-Holland en ontvangt daarvoor een eTown Award. Deze prijs, die dit jaar
voor de tweede keer wordt uitgereikt, erkent
gemeenten waar het midden- en kleinbedrijf
het beste gebruikt maakt van het internet.
In 2013 liet Google voor het eerst onderzoek doen
naar de online kracht van lokale bedrijven. Dit deed

de internetgigant op basis van het aantal webwinkels, het aantal bedrijven dat adverteert met Google
AdWords en diens bestedingen, het aantal bij SIDN
geregistreerde internet-domeinnamen en gemiddelde up- en downloadsnelheid per gemeente. Eric
Faassen, Wethouder Economische Zaken, Capelle aan
den IJssel: “Dat de Capelse ondernemers deze prijs
winnen zegt alles over de innovatieve kracht van het
Capelse bedrijfsleven. De economische power van
internet wordt breed ingezet, we hebben topbedrijven
en een hele schare kleinere bedrijven en zzp’ers die
sterk zijn met e-commerce. Ik ben heel trots maar
niet echt verbaasd dat juist de Capelse ondernemers
deze prijs winnen.”

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

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

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

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

Yvette Ditmer
Beleidsadviseur Economische Zaken
tel. 010 - 284 80 69
y.ditmer@capelleaandenijssel.nl
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Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2015
Op dinsdag 6 januari 2015 van 16.30 tot 18.30 uur zijn alle Capellenaren en onder
nemers in de gemeente van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Capelle aan den IJssel. Die wordt gehouden in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

Riviummarinier gaat leegstand
bedrijvengebied te lijf
Op nummer 38 van de 2e Riviumstraat huist
sinds 1 september Riviummarinier Henk
van Ree, voormalig manager Economische
Ontwikkelingen van de gemeente Capelle aan
den IJssel. Hij werd door het college van b&w
aangewezen om de leegstand in het Rivium
aan te pakken. “Geen gemakkelijke opdracht,
maar ik zie absoluut kansen”, aldus Van Ree.
Sinds de Riviummarinier fulltime aanwezig is in het
gebied, heeft hij veel gesproken met de eigenaren
en gebruikers van de kantoren. Van Ree: “Er zitten
hier 209 bedrijven, waar in totaal 7400 mensen
werken. Waarom hebben ze hier hun kantoor? Wat
is hun business? Welke knelpunten ervaren zij?
Uiteraard is het ook mijn taak om de instroom van
nieuwe huurders te bevorderen, maar ik vind het
nóg belangrijker om de huidige gebruikers hier te
houden.”
Economische motor
De Riviummarinier heeft de tools om snel te
kunnen schakelen en noodzakelijke knopen door
te hakken. “Ik val rechtstreeks onder de gemeentesecretaris. Ook de gemeente wil niets liever dan dit
gebied weer laten opbloeien”, aldus Van Ree. “De
gemeentelijke slogan is: Parkstad naast economische motor. Een bedrijvig Rivium is cruciaal om onze
economische motor draaiend te houden.”
Gebrek aan voorzieningen
De huidige leegstand is niet alleen te wijten aan
de crisis. Twintig jaar geleden kozen bedrijven
voor een kantoor aan de snelweg. Tegenwoordig
geven veel huurders de voorkeur aan een centrum
locatie. Van Ree: “Huurders vertellen dat ze voorzieningen missen. Zij willen winkels om zich heen en
tussen de middag een wandeling kunnen maken.
Als gemeente willen we op een centrale plek in
het Rivium een kleine supermarkt realiseren, met
een pinautomaat en een stomerij. Een locatie
waar mensen terecht kunnen voor privéboodschappen, maar ook om inkopen te doen voor een

bedrijfslunch. Voor wandelaars gaan we de Riviumboulevard en IJsseldijk gezelliger maken.”
Huurdersnetwerk
De Riviummarinier merkt ook dat veel gebruikers
het gebied eigenlijk niet goed kennen. “Lang niet
iedereen weet dat hier een sportschool, kinderdagverblijf en twee restaurants zijn. Het is sowieso
opvallend hoe weinig huurders van elkaar weten.
Ze zouden elkaar veel meer kunnen versterken.
Daarom wil ik graag een soort netwerk opzetten
speciaal voor de gebruikers. De Vereniging Parkmanagement Rivium heeft natuurlijk ook een
netwerkfunctie, maar daarin zitten alleen de eigenaren van de panden. Ik wil juist graag de gebruikers betrekken bij het wel en wee van dit gebied.”

marinier inzetten? Van Ree: “We zullen de interesse
van andere gebruikersgroepen moeten wekken. Ik
geloof erg in de zogenaamde schone maakindustrie.
Zie bijvoorbeeld wat een succes Brainport Eindhoven
is. Centraal in het Rivium zit 3D-Project, de 3D-printingtak van Vanderheym. Het zou prachtig zijn als we
hieromheen een soort kenniscentrum voor de maakindustrie kunnen realiseren. Het Rivium ligt vlak bij
de universiteit en hogeschool. Laten we het Rivium
labelen als kennisgebied. Over dit idee voeren we
nu gesprekken met diverse partijen.”

Maakindustrie
De gemeente en het Parkmanagement proberen de
leegstand al jaren de kop in te drukken. Tot nu toe
met weinig succes. Welk instrument wil de Rivium-

IJzer nu smeden
De leegstand in het Rivium valt niet direct op,
omdat er geen complete panden leeg staan. Dat
lijkt positief, maar daardoor is het lastig om een
pand een nieuwe bestemming te geven. Ook hierover wil Van Ree graag brainstormen met gebruikers en eigenaren. “Ja, het is een uitdaging waar
we voor staan, maar ik heb alle vertrouwen in dit
gebied. Deze locatie is prachtig. De buitenruimte
ziet er keurig uit. Complimenten voor de Vereniging
Parkmanagement. De economie trekt aan, dus we
moeten het ijzer nú smeden. Makelaars vertellen
dat er sinds kort weer meer belangstelling is van
potentiële huurders, met name voor de kantoren
die gemoderniseerd zijn. We gaan er alles aan doen
om dit gebied weer tot bloei te laten komen.”

Capelle peilt
ondernemersklimaat

Bewijs van Goede Dienst
voor Capelle

Afgelopen mei hebben we een peiling onder
de Capelse ondernemers laten uitvoeren over
het lokaal ondernemersklimaat in Capelle
aan den IJssel. In de speciaal daarvoor ontwikkelde Ondernemerspeiling zijn onder
nemers bevraagd over onder meer de dienstverlening en het economische beleid van de
gemeente.

De gemeente Capelle heeft dit jaar voor de
tweede maal het Bewijs van Goede Dienst
behaald (de 1e keer was in 2009).

De uitkomsten van de Ondernemerspeiling kunnen
nu nog niet worden vergeleken met andere
gemeenten, omdat wij een van de eersten zijn
die een dergelijke peiling hebben laten uitvoeren
(koplopergemeente). Eind 2014 worden de resultaten van alle gemeenten die mee hebben gedaan
gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.

In dit onderzoek is onze vergunningverlening tegen
het licht gehouden: worden aanvragen op tijd
behandeld, zijn de ingediende aanvragen compleet
etc. Op basis van de uitkomsten is een Verbeterplan
opgesteld. Met behulp van een rijkssubsidie zijn we
hiermee direct aan de slag gegaan. Zo hebben we
het hele proces van het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen doorgelicht, om het ‘lean and mean’ te kunnen inrichten.
Dit is tevens van belang in het licht van de volledige digitalisering van de vergunningverlening (van
aanvraag tot beschikking), begin 2015.
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Van de gemeente Krimpen

M. de Koning Autobedrijven
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?

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

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

Liesbeth Pleizier
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beleidsadviseur Economische zaken
en Duurzaamheid
14 0180 / 06 24 83 71 43
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl
@empleizier
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Officieel Erkend Duurzaam
M. de Koning Autobedrijven is sinds 1 oktober een officieel Erkend Duurzaam autobedrijf.
Het certificaat Erkend Duurzaam maakt deel
uit van het branche brede duurzaamheidsprogramma van RAI Vereniging, BOVAG en FOCWA
Schadeherstel. Het certificaat wordt uitgereikt
door IvDM en is het bewijs dat M. de Koning in
alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame
verbeteringen heeft doorgevoerd.
Wat betekent Erkend Duurzaam concreet in de dagelijkse praktijk? Op die vraag heeft M. de Koning Autobedrijven een helder antwoord. “Wij hebben maatschappelijk verantwoord en duurzaam handelen in
onze bedrijfsvoering verankerd. Dat betekent dat
M.de Koning zich onderscheidt door het voeren
van een actief beleid voor reststoffen en energie
beheer. Ook wordt in de werkplaats op een duurzame
manier gewerkt met duurzame materialen. Wij adviseren klanten bijvoorbeeld over energiebesparende
en stille banden en controleren zoveel als mogelijk
bij een werkplaatsbezoek de bandenspanning om
brandstofverbruik te beperken. We gebruiken groene
stroom en gaan zuinig om met energie.”
Goede arbeidsomstandigheden
Als werkgever heeft M. de Koning Autobedrijven
aandacht voor het welzijn van de medewerkers door
goede arbeidsomstandigheden en toekomstperspectieven te bieden. Buiten het bedrijf neemt M. de
Koning zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid

door de sponsoring van projecten in Zuid-Amerika en
Azië. Het bedrijf neemt ook zijn lokale verantwoordelijkheid door de sponsoring van verenigingen en stichtingen zoals ‘de Belbus’ in Krimpen aan den IJssel.
Duurzame mobiliteit
Uiteraard draait het bij duurzaam ondernemen in
het autobedrijf ook om het aanbieden van duurzame mobiliteit. In de showroom van M. de Koning
Autobedrijven staan dan ook alle schone en zuinige
modellen. “Wij merken dat er steeds meer vraag is
naar auto’s met een lage CO2-uitstoot en laag brandstofverbruik en informeren onze klanten over de
mogelijkheden van schone mobiliteit.”
Gemeente hecht aan duurzaam
ondernemerschap
Op de foto overhandigt wethouder Marco Oosterwijk
het certificaat ‘Erkend Duurzaam Plus’ aan directeur
Wim de Koning. Wethouder Marco Oosterwijk zegt
hierover: “Als gemeente hechten wij veel waarde aan
duurzaam ondernemerschap. Het Krimpense bedrijfsleven kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren
aan het realiseren van een duurzamer Krimpen. We
zijn er dan ook trots op dat dit daadwerkelijk gebeurt.
M.de Koning is daar één van de voorbeelden van en
laat met het behalen van dit certificaat zien dat het
hebben van een bedrijf niet alleen gaat om winstgevendheid. M. de Koning levert een bijdrage aan
de bescherming van het milieu en levert een maatschappelijke bijdrage aan de Krimpense bevolking.”

Inspelen op verkeerssituaties Hercertificering
Keurmerk Veilig
en spits mijden
In de vorige editie stond op onze pagina een
artikel over de slimme planningsmodule van
InfoStructure waarmee het MKB-transport
behendiger kan inspelen op actuele verkeerssituaties én de spits kan mijden. Er zijn nog
meer voorbeelden: TimesUpp, TripManager
en Welkom op het Werk.
TimesUpp: uw persoonlijke reis-assistent
Tom Tom Traffic heeft een slimme smartphone app
ontwikkeld: TimesUpp. Deze app waarschuwt voordat
u aan uw reis begint als er onverwachte vertragingen
zich voordoen op de route. Vertrekt u nu of vertrekt u
wat later? Is er een alternatieve route? Kiest u vandaag
voor het OV of de fiets. Geen zorgen meer of u op tijd
vertrekt om ergens aan te komen. U krijgt voor en
tijdens de reis van deur tot deur het beste reisadvies
door uw persoonlijke reisassistent.
Razendsnel een auto-op-afroep op uw
werkadres? Regel het met TripManager
TripManager brengt werknemers op afroep een auto
naar keuze op hun werkplek. Daar wordt de auto na
afloop ook weer opgehaald. De gebruiker betaalt
alleen het daadwerkelijk gebruik. Het unieke aan
dit mobiliteitsproduct is dat er zowel privé aan de
werknemers als zakelijk, op naam van het bedrijf en
op de juiste kostenplaats, gefactureerd kan worden.

Indien de werknemer voor privégebruik een auto
nodig heeft, bestelt hij deze op persoonlijke titel en
wordt het verbruik één keer per maand automatisch geïncasseerd van zijn privérekening. TripManager past perfect in de trend van het persoonsgebonden mobiliteitsbudget. Door haar flexibiliteit en
diversiteit aan auto’s is dit een ‘groen’ alternatief
voor de dure lease- en poolauto die bij veel organisaties 80% van de tijd stil staat. Meer informatie:
www.tripmanager.nl.
Welkom op werk (WOW)
Help als werkgever uw werknemers uit de file en
laat ze starten op een flexibele werkplek op één
van de locaties van Welkom op het Werk (WOW).
Ook ’s middags is WOW een prima alternatief voor
de file. POW bij WOW heeft kantoren op juist díe
plekken waar de files beginnen. Uw medewerker
vermijdt de file, neemt de afslag en begint zonder
vertraging aan zijn werkdag. Na de file stapt hij
weer in de auto (of op de E-bike) en reist zonder
vertraging naar kantoor of afspraak. In de Krimpenerwaard is er zo’n locatie op de N210 bij Schoonhoven. Deze dienst is bestemd voor organisaties in
en rond Rotterdam en hun werknemers. Op basis
van een abonnement huurt u een flexibele werkplek voor een of meerdere medewerkers. Meer
informatie? Ga naar www.welkomophetwerk.nl.

Veiligheidsbijeenkomst KVO-B
Op donderdag 9 oktober vond in Krimpen
aan den IJssel een veiligheidsbijeenkomst
plaats in het kader van Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO). Alexander Becks van
Koninklijke IHC startte, als gastheer, met een
presentatie over veiligheid binnen IHC. Zijn
belangrijkste punt was dat veiligheidsregels
belangrijk zijn maar dat veiligheidsbewustzijn de sleutel tot succes is.
De brandweer gaf een presentatie over brandveilig
ondernemen. Een belangrijke punt hierin was
de opslag van materiaal in de nabijheid van een
bedrijfspand. Dit is een groot brandveiligheidsrisico.
Daarnaast deed de wijkagent aan een ieder een
oproep om altijd aangifte te doen in geval van

vernieling of (poging tot) inbraak in bedrijfspanden
en in voertuigen. Deze informatie is onmisbaar
voor goed politiewerk. Het geeft namelijk inzicht in
trends en werkwijzen van criminelen.
Vanuit de werkgroep begeleide Arjan de Bruin
vervolgens een discussie over de veiligheid op de
Krimpense bedrijventerreinen en of het KVO-b certificaat daarbij een toegevoegde waarde heeft. Ook
deelde wethouder Oosterwijk zijn speerpunten voor
de komende jaren. Een daarvan is dat hij zich wil
inzetten om de onderlinge verbondenheid tussen
naast elkaar gelegen bedrijven te verhogen.
Verbondenheid leidt er toe dat we voor elkaar een
oogje in het zeil houden en de veiligheid toeneemt.
Samen zorgen we voor een veilig Krimpen.

De ondernemers op het bedrijventerrein
Stormpolder, de Parallelweg en de Krom, politie, brandweer en gemeente Krimpen aan de
IJssel voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. In 2010 heeft deze samenwerking
geresulteerd in het behalen van het KVO certificaat Basis Samenwerken. In 2012 heeft een
eerste hercertificering plaats gevonden. De
werkgroep zet zich op dit moment in om de
volgende hercertificering te realiseren.
Resultaten enquête
Als eerste belangrijke stap is er een enquête
uitgezet onder de ondernemers van de bedrijventerreinen. De resultaten van die enquête geven aan
dat een groot deel van de respondenten de bedrijventerreinen als veilig ervaren. Wel valt op dat dit
percentage in de afgelopen twee jaar iets is afgenomen. Volgens één van de geënquêteerden heeft
dit overwegend te maken met het verkeersgedrag
en de staat van het onderhoud van de infrastructuur. Veel respondenten geven aan dat een (klein)
deel van de verkeersdeelnemers op een onverantwoorde wijze het bedrijventerrein verlaat. Hierdoor
veroorzaken zij verkeersonveilige situaties voor het
overige verkeer.
Een ander opvallende uitkomst is de significante
daling in de aangiftebereidheid van ondernemers.
Hoewel 86% van de respondenten aangeeft dat
zij geen situatie hebben meegemaakt waarin zij
aangifte konden doen, geven de overige respondenten aan dat het doen van aangifte te veel tijd
kost en aangifte doen toch niet helpt.
Plan van aanpak
De werkgroep maakt op basis van de gelopen
schouwen in de afgelopen jaren en deze enquête
een plan van aanpak voor de komende twee jaar.
Daarbij worden de maatregelen zo concreet mogelijk gemaakt en doet de werkgroep een beroep op
de verantwoordelijkheid die alle ondernemers
(individueel) hebben.
Indien u punten heeft die u opgenomen wilt
hebben in het plan van aanpak kunt u die mailen
naar KVO-B@krimpenaandenijssel.nl.
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mooi op papier

Krimpen aan den IJssel

Te huur: betaalbare kantoorvilla
in Businesspark Rhijnspoor

Licht, ruim en duurzaam
Dichtbij metrostation ‘Capelsebrug’
Goede bereikbaarheid, dichtbij A16
Voldoende parkeergelegenheid

Nog enkele kantoorvilla’s
direct beschikbaar

Meer informatie of
een virtuele rondleiding?
Kijk op rhijnspoor.nl

IJBM 28

Capelse Ondernemer van het Jaar 2015

U kunt nu aanmelden!
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De best gewaardeerde ondernemer van
Capelle is bekend, alleen weet hij dat zelf
nog niet. 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. Zij tonen lef en
leiderschap, waardoor ze instaat zijn om een
onderneming succesvol te leiden.

ct
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a

Jan Kuipers, winnaar van de Capelse
Ondernemersprijs 2014 voor startende
ondernemers, krijgt zijn prijs uitgereikt
door burgemeester Frank Koen.

Aanmelden
Bent u de ondernemer van het Jaar? Waarschijnlijk
wel. Meldt u dan aan en maak kans op een podiumplaats. Bedenk dat u er altijd wijzer van wordt.
Twee categorieën
Deelnemen aan de Capelse ondernemersprijs kan
in twee categorieën. De Corporate Prijs voor grote
ondernemingen die Capelle als vestigingsplaats
hebben gekozen. En de MKB-prijs voor bedrijven
die zijn gevestigd in Capelle en zich meer richten op

de regionale markt. De visie van het bedrijf moet
op groei gericht zijn en aantoonbaar succesvol.
De prijs
De winnaars gaan niet met lege handen naar
huis. ‘De Capelse Stier’ van Frans van Straaten kan
worden toegevoegd aan de prijzenkast. De stier
staat symbool voor het doorzetten en de kracht en
visie die u als ondernemer bezit.
De prijs is een initiatief van de Gemeente Capelle
aan den IJssel en wordt uitgereikt aan die ondernemers die lef en leiderschap tonen in hun manier
van werken en innovatief zijn in productontwikkeling en hun marktbenadering.
Deelnemen kan eenvoudig door u aan te
melden via peter@cenp.eu. Eerst meer weten?
Neem dan contact op 010 442 52 95.
Of bel of mail Yvette Ditmer telefoon 010 284 80 69,
e-mail: y.ditmer@capelleaandenijssel.nl.
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Juridisch Accent

De beknelde
minderheidsaandeelhouder
ders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad
dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap
in redelijkheid niet meer van hem kan worden
gevergd, tegen die medeaandeelhouders een
vordering tot uittreding kan instellen.

Juriaan Maccow
advocaat ondernemingsrecht
Pellicaan Advocaten
088 627 22 87

Wat vaak als een ‘gelukkig huwelijk’ begint
tussen twee ondernemers kan al snel bij een
verschil van inzicht over de bedrijfsvoering
tot een nachtmerrie leiden. Zeker voor de
ondernemer/aandeelhouder die minder dan
50% van de aandelen heeft in een besloten
vennootschap.
De nachtmerrie begint op het moment dat de
minderheidsaandeelhouder aan de kant wordt
gezet als statutair directeur. Gelijktijdig stoppen de
betalingen van zijn maandelijkse management fee.
Vervolgens besluit de meerderheidsaandeelhouder
om geen dividend meer uit te keren en geen informatie meer te verstrekken met betrekking tot de
vennootschap. Wel verhoogt hij zijn eigen management fee.
Vaak wordt er nog wel (halfslachtig) onderhandeld over een verkoop van de aandelen van de
minderheidsaandeelhouder, maar leidt dit tot
niets, omdat partijen geen overeenstemming over
de prijs kunnen bereiken. Als ‘klap op de vuurpijl’
vermoedt de minderheidsaandeelhouder ook nog
dat de meerderheidsaandeelhouder activiteiten
uit de vennootschap overhevelt naar een nieuwe
vennootschap of simpelweg nieuwe contracten
enkel nog afsluit in deze nieuwe vennootschap.
Oftewel: de minderheidsaandeelhouder wordt
uitgerookt.
Voor dit soort situaties biedt de wet uitkomst. De
invoering van de flex-bv wet eind 2012 heeft de
positie van de beknelde minderheidsaandeelhouder zelfs iets versterkt.
De wet bepaalt dat een aandeelhouder die door
gedragingen van één of meer mede-aandeelhou-
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Aandeelhouders moeten zich tegenover elkaar
gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Het niet verstrekken van
informatie aan de minderheidsaandeelhouder en
het blokkeren van een redelijke dividendpolitiek
kan worden aangemerkt als onredelijk. Het is niet
noodzakelijk dat de gedragingen worden verricht
in de hoedanigheid van aandeelhouder. Vaak
lopen de hoedanigheid van meerderheidsaandeelhouder en bestuurder door elkaar en is het formeel
gezien de bestuurder die de informatie weigert te
verstrekken.
De rechter kan ook de vennootschap zelf verplichten
om de aandelen van de beknelde minderheidsaandeelhouder over te nemen. Hiervoor is niet noodzakelijk dat de schadelijke gedragingen aan de
vennootschap zelf kunnen worden toegerekend;
een veroordeling van de vennootschap kan ook
worden gegrond op gedragingen van een aandeelhouder.
Als de rechter van mening is dat de minderheidsaandeelhouder dient te worden uitgekocht, kan hij
direct een deskundige aanwijzen die de waarde
van de over te nemen aandelen zal bepalen. Ook

kan de rechter bepalen welke waarderingsmethode
gebruikt moet worden, bijvoorbeeld de Discounted
Cash Flow (DCF) methode.
Sinds de invoering van de flex-bv wet heeft de
rechter ook de mogelijkheid om bij de bepaling
van de koopprijs rekening te houden met de gedragingen van de meerderheidsaandeelhouder. Hij kan
bepalen dat de waarde van de aandelen zal worden
ver-hoogd met een bepaald bedrag. Dit zal hij doen
als hem dit billijk lijkt, omdat handelingen van de
meerderheidsaandeelhouder ertoe hebben geleid
dat de waarde van de aandelen is gedaald. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn als hij activiteiten van de
vennootschap heeft ondergebracht bij een nieuwe
vennootschap of de vennootschap op andere wijze
concurrentie heeft aangedaan.
Een beknelde minderheidsaandeelhouder heeft dus
mogelijkheden om zich te verweren tegen gedragingen van de meerderheidsaandeelhouder. Zijn
vooruitzichten om te kunnen ontsnappen, zijn zelfs
iets beter geworden na invoering van de flex-bv
wet. Hij zal hier echter wel een procedure voor
moeten voeren. Het zou beter zijn om bij aanvang
van het ‘huwelijk’ huwelijkse voorwaarden op te
stellen in de vorm van een aandeelhoudersovereenkomst waarin een exitregeling is opgenomen.
Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan
contact op met de sectie ondernemingsrecht van
Pellicaan Advocaten.

Advertorial

Zo’n tien jaar geleden had je als echte yup je
arbeidsvoorwaardengesprek in de showroom
bij de autodealer. Dan kon aansluitend aan
het gesprek een glimmende Audi of BMW worden uitgezocht. Zo’n tien jaar geleden was een
e-bike nog een ‘fiets met iets’ en dat ‘iets’
was een hulpmotortje voor ouderen. Toen
was duurzaamheid nog iets voor ‘geitewollen
sokken’ en was fitheid van medewerken voor
werkgevers nog geen issue.
File is kwestie van verkeerde keuze
Tja, dat was tien jaar geleden. Inmiddels is de
wereld een stuk verder gedraaid. De groep medewerkers die droomt van een dikke leaseauto wordt
steeds kleiner. Online zijn, social media volgen, dat
is wel belangrijk en dat gaat in de metro of trein
gemakkelijker dan achter het stuur. Lang in de file
staan wordt steeds vaker gezien als de verkeerde

keuze van een automobilist in plaats van een vervelende situatie die iemand is overkomen. Er zijn
inmiddels zoveel apps die voorafgaand of tijdens
de reis de beste route of het slimste vervoermiddel
aangeven, dat filerijden eigenlijk alleen bij onverwachte incidenten zou moeten voorkomen.
Auto op maat
Car sharing, deelauto’s en deeltaxi’s zijn begrippen
waar tien jaar geleden nog niemand van had
gehoord ,maar die je nu steeds vaker tegenkomt.
Natuurlijk met als grote voordeel dat je daarbij voor
elke gelegenheid de juiste auto hebt. En dat geldt
natuurlijk ook voor flexwerken, werken op een plek
dichtbij huis, dichtbij een externe afspraak of op een
plek waar je medewerkers van andere bedrijven
ontmoet.
Stoere modellen
En dan de elektrische fiets. Van suffe trappers met
een motortje naar prachtige stoere modellen! In
2013 was 19 procent van alle nieuwe fietsen een
e-bike waarmee dit vervoermiddel een serieus
alternatief is geworden in het woon-werkverkeer.
En deze trend hangt nauw samen met het bewustzijn dat fitheid een belangrijk issue is. Werkgevers
die medewerkers ondersteunen met de aanschaf
van een e-bike slaan vaak vele vliegen in één
klap: duurzaamheid door een sterke verlaging van
CO2-uitstoot, meer fitheid van je personeel, verhoging medewerkerstevredenheid en in veel gevallen
een reductie van kosten. Een kilometer per fiets is
tenslotte vele malen goedkoper dan een autokilometer. En dan hebben we het nog niet gehad over
betaald parkeren en de tijd die verloren gaat met
het zoeken naar een parkeerplaats.
Neem mobiliteit onder de loep
Bent u die werkgever die met zijn tijd meegaat?
Neem dan ook eens de mobiliteit van uw bedrijf
onder de loep en kijk waar voor u voordeel te
behalen is. We helpen u graag met alle slimme
mobiliteitsmogelijkheden anno 2015.
info@verkeersonderneming.nl
www.ﬁledier.nl
www.marktplaatsvoormobiliteit.nl
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De Verkeersonderneming

Mobiliteit anno 2015

Bedrijfswagens

