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GA VOOR HET 
OPTIMALE RESULTAAT!

Bent u werkgever?
Dan kunt u flink besparen op uw loonaangifte!

De hoeveelheid wetten en regelgeving rondom 
salarisadministratie is haast niet te overzien.  
“Verstopte” werkgeversvoordelen worden hierdoor  
haast onvindbaar. Zo lopen werkgevers tot wel 
tienduizenden euro’s mis. 

Value2u is expert op het gebied van loonpremies 
en werkgeversvoordeel. Wij zetten de stap  
van controle naar optimalisatie en kunnen zo 
grote besparingen alsnog voor u realiseren! 

Kijk op  
www.value2u.nl  

of bel naar  
010 268 7018  

voor meer informatie.

Value2u B.V. | Geyssendorfferweg 75 3088GJ Rotterdam | info@value2u.nl | Kvk. 69052484



Met meerdere ondernemers aanbesteden, 
verdergaande automatisering van bedrijfspro-
cessen, gezamenlijke opgaven in duurzaam-
heid en innovatie en nieuwe wet- en regel-
geving. Ketensamenwerking is hot. Maar ook 
heel complex. 

Samen denken en doen is meer dan alleen  
systemen, werkprocessen en technologie op 
elkaar afstemmen. Het draait vooral om wie, 
wat, wanneer, hoe en met welke partner 
een ondernemer het ‘doet’. En is het indi-
viduele belang ondergeschikt te maken aan 
een gezamenlijk doel?

Grote en kleine ondernemers, beroepsorgani-
saties, adviseurs en deskundigen kauwen in 
deze uitgave op deze complexe kost en kijken 
vooral naar hoe de factor mens wel of niet 
bepalend is voor failure & succes. 

Daarbij komen veel vragen op een onder-
nemer af. Hoe ga je om met het delen 
van informatie, je vroegere concurrent als 
collega, de hiërachie bij het samenwerken 
met verschillende partners, een gezamenlijk 
winstperspectief en je intellectueel eigendom? 
Waar zitten de adders onder het gras? En hoe 
deel je gezamenlijk succes en pijn? Want 
samenwerken gaat soms ook van au. 

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

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

Het IJssel Business Magazine is een uitgave van het ENC, 
het OKK en de gemeenten Capelle aan den IJssel en
Krimpen aan den IJssel en verschijnt ieder kwartaal.
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Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om 
in de keten tot betere prestaties te komen 
en de doelstellingen te bereiken. Overheid, 
opdrachtgevers, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven hebben met klimaatverande-
ring en uitputting van grondstoffen grote 
maatschappelijke opgaven die dwingen tot 
andere keuzes. Vernieuwing en duurzame 
kwaliteitsverbetering staan daarbij nadruk-
kelijk op het netvlies. Zoals bij de energie-
transitie, verduurzaming, digitalisering, 
vergrijzing, verstedelijking en grote vervan-
gingsopgave in de woningbouw. Er wordt 
hard gewerkt aan verandering en verbete-
ring van proces en product, maar dat is niet 
voldoende, aldus adviseur Hans W.J. Slijp.

Want volgens de Capellenaar, moderator en inspi-
rator van onze ondernemersbijeenkomst van 
23 wwmei ‘Beter samen werken in de keten’ 
(zie elders het verslag in dit magazine) moeten 
opdrachtgevers en opdrachtnemers toch vooral 
ook anders gaan denken én doen. “Beter samen-
werken is een antwoord om de inefficiënties in de 
huidige processen weg te nemen en daarmee het 
(nog) onbenutte potentieel in termen van kosten-
verlagingen, hogere opbrengsten en een betere 
kwaliteit te benutten. Een win–winsituatie voor 
zowel ketenspelers zelf als opdrachtgevers. Beter 
samenwerken in de keten raakt ook toeleveran-
ciers, projectbureaus, logistieke dienstverleners, ICT-
bedrijven, financiële en juridische dienstverleners, 
kortom het raakt ons allemaal.”

Gezamenlijke toekomst
Hans Slijp werkte jarenlang bij grote bedrijven zoals 
ABB en Siemens. Hij is sinds 2014 partner bij Fore-
sight Consulting Rotterdam en intensief betrokken 
bij de implementatie van en de marktvisie op 
ketensamenwerking. Hans wil met de blik vooruit 
‘met onze kennis en kunde een wezenlijke bijdrage 
leveren aan onze gezamenlijke toekomst’.

Ondernemerschap 
Hans begon als zelfstandig ondernemer na een 
shake out bij Siemens. “Het ondernemerschap 
vond ik altijd al fascinerend. Maar wat vooral al 

langer bij me sluimerde, was wat ik niet wilde. Ik 
zat regelmatig bij klanten. Dat was helemaal mijn 
ding. En Den Haag is vooral een kantooromgeving. 
Die grote kolossen en de mensenstromen in en uit 
benauwde me al langer.” Hij heeft vaak opdrachten 
voor langere termijn. “Dat biedt ook meer ruimte 
om met mensen samen te werken. Past ook mooi 
bij een leven lang leren. Ik hoop dan nog lang te 
doen ook na de pensioenleeftijd. Daar ga je als 
ondernemer gelukkig zelf nog over.”

In eerste instantie is hij vooral geïnteresseerd in 
de samenwerking tussen mensen en groepen. “Ik 
heb nu en in het verleden gezien dat daar vooral 
de schoen kan wringen en verbeterpotentieel zit. 
Bovendien leven we tegenwoordig in zo’n dyna-
mische tijd waarin alles zo snel gaat en dat je voor 
de opgaven die we hebben met energietransitie, 
schaarste en globale veranderingen meerdere 
partijen nodig hebt. Het zijn complexe problemen 
zoals de energietransitie. Je kunt simpelweg niet 
alles weten en je moet gebruik maken van de 
specialisaties die er zijn. Bovendien is het zo dat 
we het hier bij uitstek moeten hebben van speci-
alisaties en daarin soms nog verder de niche te 
zoeken om uniek te zijn op het wereldtoneel. Zoals 
in watermanagement, waarin we excelleren.”

Bouwagenda en marktvisie
Met name in de bouw, -infra en -installatiesector 
zijn reeds initiatieven genomen om tot grote 
verbeteringen te komen. Zo kwam er 2017 een 
taskforce opgericht door de ministers Kamp, Blok 
en Schultz Van Hagen om een bouwagenda op te 
stellen en uit te voeren. Hans: “Zij stellen dat we 
op een revolutionair andere wijze moeten denken 
over de inrichting van onze leefomgeving, waarbij 
dit alleen kan als wij onszelf opnieuw uitvinden.”

Ook Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, 
ProRail, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de 
Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto 
VNI en Astrin, hebben de handen ineengeslagen 
door een gezamenlijke visie te schrijven. Die 
verscheen eind 2016. De marktvisie moet in 
2020 leiden tot een innige samenwerking in de 
keten door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspi-

rerend te zijn en samen te werken voor burgers 
en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereik-
baar Nederland. 

Af van de afrekencultuur
Inmiddels zijn er dus mooie initiatieven en voor-
beelden te melden, echter de waan van de dag 
regeert nog bij veel partijen, zeker nu het econo-
misch weer beter gaat. Hans: “Het succes van inno-
veren, anders denken en doen, is in hoge mate 
afhankelijk van de optimale samenwerking tussen 
mensen, afdelingen, teams en groepen, zowel 
intern als extern. Daar kan een ieder leermomenten 
uit meenemen. Relevant is dus de vraag: Hoe pak ik 
dat aan en wat betekent dat voor mij? Eerst: klein 
beginnen en daarin onderling de verbeteringen 
vinden. Dat begint bij jezelf. Het is ook eng, je moet 
als ondernemer dingen gaan prijsgeven zoals intel-
lectueel eigendom, bedrijfsdata, calculatie en prijs. 
Vertrouwen moet je zien te winnen. Dat kan het 
beste en snelste als je eerlijk en transparant bent 
over je business en expertise.”

Maar er is zegt hij ook buiten het bedrijfsleven 
nog veel te winnen: “Kijk bijvoorbeeld naar het 
onderwijs. Er is een lerarentekort en behoefte aan 
andere onderwijsvormen. Pak dat samen aan. Dat 
gebeurt te weinig. Om dat allemaal individueel 
als school uit te vinden is verspilling van energie 
en tijd. Veel partijen, ook de overheden en insti-
tuten, hebben de neiging zich terug te trekken en 
de eigen veiligheid en specifieke verantwoorde-
lijkheid te zoeken. Dat moet worden doorbroken, 
wil je samen snel problemen kunnen oplossen. 
We moeten ook af van de afrekencultuur en ons 
meer openstellen voor het leren van fouten. En 
om daar lering uit te trekken dat ook gewoon 
kunnen toestaan. Daar zie ik binnen bedrijven wel 
goede ontwikkelingen. Het neemt angst weg en 
geeft meer vrijheid tot ontplooiing van mensen. 
Degenen die zich openstellen, transparant durven 
zijn moeten een podium krijgen en niet worden 
afgerekend en bestempeld als naïef. Maar blijf 
vooral Rotterdams nuchter en met beide benen 
op de grond. Eerlijk zijn is een basis. Als je die 
geeft, komt de ander ook eerder tot rust en komt 
er vertrouwen in elkaar.”

Hans Slijp, Foresight Consulting

Er wordt hard gewerkt,  
maar dat is niet voldoende
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Supply chain management raakt ingeburgerd 
in het Nederlandse bedrijfsleven. Interne 
ketensamenwerking komt goed op gang, 
maar stokt bij de voordeur, zo blijkt uit de 
Supply Chain Monitor 2017. Dit tweejaarlijk-
se onderzoek meet de toepassing van supply 
chain management in Nederland. Hoewel de 
achterblijvers inlopen, stagneert de ontwik-
keling aan de top, zo blijkt uit de monitor. 
Met name de externe ketensamenwerking 
blijft een uitdaging.

De voordelen van supply chain management zijn 
groot. Organisaties die deel uitmaken van geïnte-
greerde ketens kunnen sneller en flexibeler leveren, 
kampen met minder voorraad- en faalkosten, 
scoren hoger op klanttevredenheid, kunnen duur-
zamer werken en hebben meer innovatiekracht. 
Kosten nemen af, marges nemen toe. Wanneer 
ketenpartners goed op elkaar zijn afgestemd, is 
het bovendien makkelijker om alert en wendbaar 
te reageren op ontwikkelingen in de markt of deze 
zelfs voor te zijn.

Veel bedrijven staan op de drempel
Samen met Nyenrode publiceert adviesbureau 
BLMC Supply Chain Optimization de resultaten van 
de monitor van 2017. Beide organisaties staan 
samen ook aan de basis van SCELP (Supply Chain 
Excellence Leadership Platform).

In de laatste monitor reageerden 181 respondenten 
(een groei van 50 procent ten opzichte van 2015) 
op zestig stellingen. De uitkomst laat zien in welke 
fase van supply-chain-volwassenheid het Neder-
lands bedrijfsleven zit. Op een schaal van 1-5 scoort 
het nu een 2,8. Dat is 0,1 punt lager dan de 2,9 in 
2015. Dit betekent dat bedrijven gemiddeld op de 
drempel staan van interne (level 2) naar externe 
ketensamenwerking (level 3). Dat de score hier 
blijft steken, geeft aan dat die externe samenwer-
king nog een grote stap is voor veel bedrijven.
Het goede nieuws is dat het aantal ‘achterblijvers’ 
met een score van minder dan 1,67, fors is gedaald. 
Van 30 procent in 2015 naar 4 procent nu. Dat bete-
kent dat op het niveau van level 2, interne afstem-
ming, nog steeds vooruitgang wordt geboekt. 

‘Volgende stap vergt visie en durf’ 
Dat geldt echter niet voor de ‘koplopers’ op supply 
chain gebied. Volgens Michel van Buren (BLMC) 
neemt het aantal koplopers niet toe, net zomin als 
de score die ze weten te realiseren. “De quick wins 
zijn gerealiseerd en de volgende stap is een grote. 
Dat vergt visie en durf. Tegelijkertijd zien we dat 
de markt aantrekt en organisaties daarom weinig 
noodzaak tot verandering ervaren. Het is dan verlei-
delijk om alle tijd en kapitaal aan te wenden voor 
de dagelijkse operatie. Supply chain management 
dreigt daarmee te verworden tot een afdeling, 
terwijl het in feite een strategische management-
methodiek is om de organisatie en de keten te 
verbeteren en zo fundamenteel concurrentievoor-
deel te behalen.”

‘Markt verandert snel’
Betere economische omstandigheden zouden geen 
reden moeten zijn om te vervlakken op supply 
chain gebied. Prof. Jack van der Veen (Nyenrode) 
constateert juist, dat de noodzaak tot een agile 
keten waarin ketenpartners samenwerken steeds 
groter is geworden. “De markt kenmerkt zich steeds 
meer door complexiteit, onzekerheid en voortdu-
rende variabiliteit. In een statische markt kan een 
centrale top-down aansturing prima functioneren. 
Echter, steeds vaker moet de keten ‘agile’ zijn. 
Supply chains moeten flexibel kunnen inspringen 
op de snel veranderende wensen en omstandig-
heden in de markt. Lerend vermogen, responsivi-
teit en innovatie zijn daarbij essentieel. Dat kan 
alleen met supply chains die zijn gebaseerd op 
vertrouwen, gegevensuitwisseling en strategische 
samenwerking.”

Meer expertVisies
Samenwerking in logistieke ketens is al jaren een 
hot issue. Maart tot een echte doorbraak is het nooit 
gekomen. Wat maakt samenwerking zo lastig? Via 
de website van logistiek.nl zijn over het samen-
werken in ketens de visies daarop van tien experts 
in een serie van vier video’s te bekijken. Zoals 
van de Technische Unie, Jumbo en OneLogistics. 
Volgens René de Koning van dit laatste bedrijf gaat 
de nieuwe generatie er in ieder geval echt werk 
van maken. “Ouderen vinden het lastig om data te 
delen. Jongeren weten niet beter.” Benieuwd naar 
deze 10 experts? Na aanmelding ontvangen geïn-
teresseerden via een mail toegang tot de video’s.

Ketensamenwerking  
stokt aan de top

Supply Chain Management
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Een vroeg voorbeeld van een vroege geslaag-
de ketensamenwerking in de bouw in onze 
regio is het groot onderhoud van woningcor-
poratie Havensteder in Capelle aan den IJssel. 
Die grote klus startte in 2013 en werd vanaf 
dag 1 in de keten met elkaar voorbereid en 
uitgevoerd. Al snel bleek in de praktijk de 
voordelen van deze aanpak. 

Havensteder startte tien jaar geleden een pilot 
keten-integratie in de bouw. “De insteek was sneller, 
slimmer, beter en goedkoper ontwikkelen, bouwen en 
onderhouden. We hadden in projecten vaak te maken 
met hoge faalkosten en irritatie op de werkvloer met 
aannemers en onderaannemers en vice versa. Boven-
dien luisterden we onvoldoende naar de klant, met 
als gevolg dat we te dure producten opleverden. Daar 
bleven we vervolgens mee zitten,’ aldus bestuurs-
voorzitter Hedy van den Berk. De woningcorporatie 
is actief in de stadsregio Rotterdam en bezit er circa 
50.000 verhuurbare objecten. Het grote woningbe-
drijf en Dura Vermeer Bouw Rotterdam werken al een 
aantal jaren samen in de nieuwbouw. 

‘Co-makers’
Ook in het groot onderhoud heeft Havensteder erva-
ring opgedaan met ketensamenwerking. In de wijk 
Schollevaar in Capelle aan den IJssel werkte zij voor 
het groot onderhoud van 2000 woningen samen 
met Ballast Nedam en een aantal ‘co-makers’ die 
van groot belang zijn voor de ingreep (installateur, 
elektricien, kozijnenleverancier). Het gaat om een 
wijk uit de jaren ‘80 met veel eengezinswoningen 
en ook een deel gestapelde bouw. In 2015 waren 
de meeste woningen opgeleverd.

pilot smaakt naar meer 
De succesvolle pilot blijkt naar meer te smaken. 
Bij Havensteder is het perspectief een structurele 
samenwerking, vergelijkbaar met de samenwer-
king in de nieuwbouw. Bij structurele, niet-project-
gebonden samenwerking spreekt Havensteder overi-
gens van ketenintegratie. 

Betrokkenheid van bewoners
In een goede ketensamenwerking in bestaande 
bouw en renovatie zijn ook de bewoners partij. Zij 
werden betrokken bij de projectdefinitie. Tijdens de 
realisatiefase konden zij bij de uitvoerders terecht 
met klachten of opmerkingen. Tijdens en na reali-
satie werd de bewonerstevredenheid gemeten.

Uitgangspunten groot onderhoud
-  Opdrachtgever (Havensteder) schrijft werkzaam-

heden niet voor, maar geeft kaders aan en nodigt 
uit om met ideeën te komen.

-  Transparantie over de kosten en gegarandeerde 
winst voor de ketenpartners.

-  Leren en verbeteren: kennis uit elk deelproject inte-
graal meenemen in het volgende project.

-  Specifieke prestatie-eisen zoals: kozijnen in exploi-
tatietermijn van 25 jaar met zo weinig mogelijk 
onderhoud.

-  Verbeteringen die binnen de periode van 5 jaar 
(in 2015) gerealiseerd moesten worden:   Zoals 30 
procent reductie stichtingskosten, 30 procent tijd-
winst en algemene kwaliteitsscore van 6 naar 7,5.

-  Tussentijdse terugkoppeling van verbeteringen en 
planning van de werkzaamheden.

-  Toetsen in klankbord van bewoners vooraf plus een 
tevredenheidsmeting met bewonersenquête.

resultaten ketensamenwerking
-  De samenwerking is van start gegaan op basis 

van van een eigen kostenberekening van Haven-
steder. Ten opzichte daarvan wordt vanaf 2015 al 
20 procent goedkoper gewerkt.

-  De doorlooptijd van het gehele project werd terug-
gebracht van 6 naar 4 jaar. En de doorlooptijd per 
woning kon zo worden teruggebracht van 15 naar 
12 werkdagen.

-  Het voorbereidingstraject per deelproject werd 
teruggebracht tot een half jaar.

-  Vertrouwen van bewoners nam toe in de bewo-
nerstevredenheidsscore van 7,6. 

-  Energieprestatie verbeterde met minimaal twee 
labelsprongen per woning. 

bron: Havensteder en Agentschap.nl 
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Woningcorporatie Havensteder 

Lessen en tips VOLGens HAVensteder

-  Zoek partners die hetzelfde DNA hebben en ga aan 
de slag op basis van vertrouwen. ‘Als je een nieuwe 
auto koopt vertrouw je dat deze deugdelijk is en ga 
je niet controleren op fabricagefouten’.

-  Wees niet snel tevreden en blijf elkaar uitdagen. ‘Als 
label B het doel is, is label A misschien ook haalbaar’.

- Begin klein en bouw dat vervolgens uit.

-  Houdt oog voor de menselijke dynamiek in de teams. 
Ketensamenwerking vraagt om andere competen-
ties; samenwerken, kennis delen en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, in plaats van een vechtcultuur.

-  Stuur het proces via heldere kaders, doelen en evalu-
atiemomenten. Bedenk daarbij ook wat nodig is om 
een directeur, bestuurder of een raad van toezicht 
te overtuigen en voldoende zekerheden te geven.

-  Bouw evaluatiemomenten in na elk deelproject, 
met de mogelijkheid om afscheid te nemen van 
ketenpartners als (tussen)doelen voor kwaliteit niet 
gehaald worden.

-  Controleer niet alles maar steekproefsgewijs. Dat kan 
eenvoudig door zelf eens een leverancier te bellen 
of een kostendeskundige in te schakelen.

-  En ten slotte een hartenkreet: probeer het gewoon, 
toon lef!

Vroege ketensamenwerking  
Capelse woningbouw



Nederlanders hebben van alle 
Europeanen het beste toegang 
tot snel internet, zowel vast als 
mobiel. Maar het bedrijfsleven, 
met name het midden- en klein-
bedrijf, maakt daar nog niet 
optimaal gebruik van.  

Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek naar 
de stand van de digitale economie 
door de Europese Commissie. Nage-
noeg alle huishoudens in Nederland 
hebben vast breedbandinternet en 
maken daar ook gebruik van.

Kopgroep
Snel mobiel internet (4G) is overal 
beschikbaar. Bijna negen op de tien 
mensen gebruiken dit. Daarmee 
voert Nederland een kopgroep aan 
waartoe verder onder meer Luxem-
burg, Denemarken, Zweden en België 
behoren. Vooral online shoppen, 
muziek en films en internetbankieren 
zijn populair.De digitale economie als 
geheel scoort ook hoog, maar niet zo 

hoog als in Denemarken, Zweden en 
Finland. Dat komt vooral doordat nog 
lang niet alle bedrijven de mogelijk-
heden van digitale technologie ten 
volle benutten.

slechts 15 procent online 
Hoewel ruim acht op de tien consu-
menten online winkelen, biedt slechts 
15 procent van de mkb’ers diensten 
en producten op internet aan. Ook 
de digitale dienstverlening door de 
overheid aan het bedrijfsleven scoort 
onder het EU-gemiddelde.

Het is zaak dat ook bij de volgende 
generatie mobiel internet bereik en 
snelheid ‘’op mondiaal topniveau 
blijven’’, aldus staatssecretaris Mona 
Keijzer (Economische Zaken). Daar-
naast wil zij het gebruik van internet 
door bedrijven stimuleren. ‘’Daarom 
kom ik nog voor de zomer met 
beleidsmaatregelen om ook digitaal 
ondernemerschap te versterken.’’

Bron: nu.nl

Maandagavond 14 mei werd een 
nieuw boek over de ‘havenman/
vrouw van het jaar’ gepubli-
ceerd. Schrijvers Bram Oosterwijk 
en Frank de Kruif overhandig-
den het eerste exemplaar van 
‘Een titel die er toe doet’ aan 
Allard Castelein, CEO van het 
Havenbedrijf Rotterdam. Veel 
van de 36 eerdere havenman-
nen en een havenvrouw van 
het jaar, die in het boek worden 
geportretteerd, waren daarbij 
aanwezig.

Het boek heeft een beperkte oplage 
en ligt niet in de boekhandel. Het is 
een mooi en meeslepend boek over 
de mannen van de haven, passend 
op de eigen boekenplank of geschikt 
als relatiegeschenk en persoonlijk 
collectors item. 

Het goede doel
Eén exemplaar werd op 25 mei op 
een benefiethavengala geveild voor 
het goede doel. In dit boek staan 

de handtekeningen van de Haven-
mannen en -vrouw. En een flink deel 
van de opbrengt van het boek komt 
ten goede aan het levensreddende 
onderzoek naar behandelmethoden 
voor alvleesklierkanker van de Rotter-
damse hoogleraar en chirurg Casper 
van Eijck.
‘Havenman/vrouw van het jaar’ is 
een jaarlijkse onderscheiding die 
sinds 1981 wordt uitgereikt aan 
een man of vrouw die zich dat jaar 
extra verdienstelijk heeft gemaakt 
voor de ontwikkeling van de Rotter-
damse haven. Het Havenbedrijf is 
sinds het begin van de verkiezingen 
in 1981 de voornaamste sponsor van 
de onderscheiding die tegenwoordig 
wordt uitgereikt door de ‘Stichting 
havenman/vrouw van het jaar’.

Bestellen
‘Een titel die ertoe doet’ is voor 39,95 
euro te bestellen door een mail te 
sturen naar info@havenman.nl. 
Na betaling wordt het boek toege-
zonden.

Superjachten van Nederlandse 
bodem winnen aan populari-
teit. Werd in 2016 nog ruim een 
op de negen superjachten hier 
gemaakt, vorig jaar was dat ruim 
14 procent. 

Gelet op de waarde van de schepen 
was ons land in 2017 goed voor 30 
procent van de totaalmarkt, meldt 
branchevereniging HISWA Holland 
Yachting Group. De 23 nieuwe 
opdrachten die vorig jaar zijn binnen-
gesleept, wijzen volgens de organi-
satie op een positieve trend.

Lokale scheepsbouwers
Wereldwijd werden 149 luxe 
jachten van meer dan 30 meter lang 
gebouwd. Die leverden samen 4,1 
miljard euro op. De 21 superjachten 
van Nederlandse werven zoals die 
van scheepsbouwer Zwijnenburg met 
vestigingen in Capelle en Krimpen 
aan den IJssel, brachten een record-
bedrag van 1,2 miljard euro op. 

De gemiddelde prijs voor een Neder-
landse boot lag op 57 miljoen euro. 
Dat komt neer op een stijging van 10 
procent op jaarbasis.
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Voor het project ZomerOnder-
nemer zijn we op zoek naar 
potentiele ondernemers. Het 
project ZomerOndernemer biedt 
jongeren van 15 tot en met 27 
jaar de kans om in de zomerva-
kantie een eigen bedrijf op te 
zetten en ervaring op te doen 
met ondernemerschap. 

De jonge ondernemers ontvangen 
een driedaagse training, een start-
kapitaal, workshops bij lokale onder-
nemers en begeleiding van coaches, 
zakenvrienden en de Rabobank. 
Een goed idee en veel enthousi-
asme kunnen het begin zijn van een 
succesvolle onderneming.

De jonge deelnemers maken in een 
periode van zes weken kennis met 
het ondernemerschap. Onder bege-
leiding van professionals volgen de 
jongeren workshops om hun kennis 
en inzichten in het opzetten van een 
onderneming uit te breiden. Vragen 
over marketing, administratie, Kamer 
van Koophandel en de mogelijkheden 
bij een bank staan centraal. Na zes 
weken presenteren de jongeren hun 
bedrijf op een feestelijke onderne-
mersmarkt.

Een bedrijfsidee en de motivatie 
om in de zomervakantie écht aan 

de slag te gaan zijn de enige voor-
waarden om aan dit project deel 
te nemen. Ook voor jongeren die 
uiteindelijk niet verder gaan met hun 
eigen bedrijf is dit project heel waar-
devol. Van de geleerde vaardigheden 
hebben zij in de rest van hun carrière 
profijt en plezier.

ZomerOndernemer wordt mogelijk 
gemaakt door de Van Capellen Stich-
ting, Rabobank Rotterdam, gemeente 
Capelle aan den IJssel, gemeente 
Vlaardingen, gemeente Rotterdam 
en landelijke fondsen. 

WAt KUn je ALs LOKALe 
OnderneMer dOen?
We zijn voor de sponsoring van 
het project op zoek naar de bij-
drage van lokale ondernemers. 
Daarnaast maken we graag 
gebruik van de kennis en exper-
tise van ondernemers. 

Wil je een financiële bijdrage leveren 
of de jongeren in de zomervakantie op 
het vlak van ondernemerschap begelei-
den, kijk dan voor meer informatie op:  
www.zomerondernemer.nl 
of stuur een mail naar:
Alida Vreden-Cyrus  
Regiocoördinator ZomerOndernemer 
Rotterdam en omgeving 
rotterdam@zomerondernemer.nl. 

Het Rotterdamse ingenieursbu-
reau Arcadis heeft samen met 
bedrijf Pondera een belangrijke 
opdracht verworven om onder-
zoek te doen naar de verschillen-
de mogelijkheden om de energie 
van toekomstige grootschalige 
offshore windparken tot 2030 af 
te voeren. 

In hun studie verkennen de twee 
bedrijven in opdracht van de Neder-
landse overheid en in samenwer-
king met TenneT de manieren om 
toekomstige offshore windparken 
aan te sluiten op het landelijke elek-
triciteitsnet. De studie richt zich op 
de beoordeling van milieueffecten, 
kosten, techniek, omgevingsaspecten 
en toekomstvastheid. 

Van stroom naar waterstof
Daarnaast wordt gekeken naar hoe 
het elektriciteitsnetwerk ontlast 
kan worden. Scenario’s die worden 
onderzocht zijn elektrificering van de 
industrie aan de Nederlandse kust, 
conversie naar waterstof en de opslag 
van elektriciteit.

Wereldwijd leider
Arcadis is als ontwerp- en consul-
tancyorganisatie wereldwijd leider 
op het gebied van de natuurlijke en 
gebouwde omgeving. Het Rotter-
damse bureau hielp onder meer 
in de VS met de bouw van oplos-
singen om water tegen te houden 
na de ramp met orkaan Katrina 
en heeft een omzet van ruim drie 
miljard euro.

Het aandeel jongeren onder star-
tende zzp’ers neemt toe. In 2008 
was 32 procent van de zelfstan-
digen jonger dan 35 jaar. In 2015 
is dat percentage gestegen naar 
42 procent. Vooral het aandeel 
15- tot 25-jarigen steeg flink van 
10,8 procent naar 16,7 procent, 
blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). 

De leeftijdsgroep 35- tot 55-jarigen 
had ook een aandeel van 42 procent. 
Iets meer dan 17 procent van de 
startende zelfstandigen in 2015 was 
ouder dan 55 jaar. 
In 2015 startten 208.000 zelfstan-
digen, flink minder dan in 2008 toen 
240.000 eenpitters voor zichzelf 
begonnen. Tijdens de economische 

crisis nam het aantal starters af, met 
een dieptepunt in 2012.
Voor een derde van de starters bete-
kenen de nieuwe activiteiten het 
hoofdinkomen. De meeste zzp’ers 
startten vanuit een werknemers-
situatie, hoewel dit percentage is 
afgenomen van 62 procent naar 56 
procent.

De groep zelfstandigen die nog 
onderwijs volgt, is juist toegenomen 
van 7 procent naar 11 procent. Bijna 
9 procent had voor de start als zzp’er 
geen inkomen. Voor 8 procent was 
pensioen een jaar voor de start nog 
het belangrijkste inkomen. Verder 
heeft 3 procent van de startende zelf-
standigen een emigratieachtergrond.

Bron: anp.nl
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Durven, Denken, Doen
Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of over-
name. Op de achtergrond spelen deze zaken mee wanneer u volop aan het ondernemen 
bent. In gedachten bent u meestal al verder en krijgen plannen vorm. Met wie moet u 
overleggen en welke stappen zijn de juiste en vooral in welke volgorde? Vaak ontbreekt 
het u aan tijd om hier voldoende aandacht aan te geven. Ook al weet u dat het uiteinde-
lijke succes van uw onderneming daar mede afhankelijk van is. Wat te doen?

Maak uw dromen waar
Een afspraak maken met de professionals van Daamen & Van Sluis is de beste stap 
die u kunt zetten. Zij helpen u uw dromen waar te maken en kunnen u begeleiden op 
fi scaal, bedrijfseconomisch- en fi nancieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning 
bij accountancy, fi scaliteit en HRM/salarissen kunt u terecht. Zowel op nationaal als 
internationaal niveau is de deskundigheid in huis. 

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

Fascinatio Boulevard 722, 2909 VA  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 458 11 44, Fax: 010 - 458 14 49, E-mail: info@daasluis.nl

Kijk voor het laatste nieuws op: www.daasluis.nl

Durven, 
Denken, 
Doen
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‘Samen werken in de keten’ maakt vooral 
in de bouw als pionier al langer school en 
dient als voorbeeld van effectief samenwer-
ken. Het Rotterdamse EGI (Elektro Groeneweg 
Installatie) is sinds 1967 een specialist in 
elektrotechnische totaaloplossingen. En al 
jaren een bekende ketenpartner voor onder 
andere architecten, aannemers en gemeen-
ten. EGI is actief in de kantorenmarkt, woning-
bouw, gezondheidszorg, overheid en indu-
strie. Het Rotterdamse bedrijf en nieuw lid 
van de Business Club Alexander gaat met 
ongeveer dertig medewerkers voor duur-
zaamheid en resultaat in de bouwketen. Ook 
in Rotterdam-Oost en de IJsselregio. 

EGI is een ‘one-stop shoppartner’ voor met name 
elektrotechnische totaaloplossingen in een volledige 
ketenaanpak van advies, ontwerp en installatie tot 
en met renovatie, vakkundig beheer en onderhoud 
met teams van betrouwbare inventieve experts. 

inventieve technologie 
“We geloven in de stuwende kracht van inven-
tieve technologie om onze en andere bedrijven en 
organisaties naar een hoger plan te tillen. Op die 
manier willen we continu gezamenlijke bedrijfs-
voering, energiebesparing en veiligheid verbeteren. 
En delen daarbij onze ambitie om bij te dragen 
aan een duurzamere samenleving”, aldus Govert 
van Herk, commercieel manager bij Elektro Groe-
neweg. Zijn ervaring ligt vooral in het combineren 
van techniek en commercie: werktuigbouwkundig, 
elektrotechnisch en ict. Govert studeerde elektro-
nica, algemene klimaattechniek en commercie. Hij 
is 12 jaar actief in de nieuwbouw, renovatie, beheer 
en onderhoud. Zo was hij van 2006 tot en met 2014 
onder andere in Capelle aan den IJssel commer-
cieel manager en accountmanager van Imtech Buil-
ding Services. Hij bracht daar aanvragen aan en 
realiseerde opdrachten op het gebied van beheer, 
onderhoud en utiliteitsbouw. 

Samenwerken in de keten is een hot issue. Govert 
nam dan ook deel aan de lokale ondernemers 
tafel over dit onderwerp (zie zijn bijdrage aan de 
discussie verderop in dit magazine) en is actief lid 
van de professionele Linkedin-groep Duurzaam 
Beheer & Onderhoud. Die deelt vakmatige infor-
matie op dit gezamenlijke platform en brengt net 
zoals bij ketensamenwerking in zijn bedrijfstak 
beschikbare kennis, ervaringen en ontwikkelingen, 
zoals commissioning, bij elkaar. 

digitale integratie bouwkolom 
Verregaande automatisering en toenemende inte-
gratie met marktpartijen is toekomst bepalend 
voor Elektro Groeneweg Installatie. Vanuit die 
overtuiging is het gehele bedrijfsproces geauto-
matiseerd. Via digitale bestandskoppelingen wordt 
graag en vaak informatie uitgewisseld met andere 
partners in de bouwkolom, zoals opdrachtgevers 
en leveranciers.

Een betrouwbare ketenpartner zijn, betekent 
vooral elkaars expertise optimaal benutten om 
tot de beste oplossing voor de klanten te komen. 
Govert: “Daarom heeft EGI een aantal voorkeurs-
partners geselecteerd zoals toeleveringsbedrijven 
en bouwpartners die echte meerwaarde kunnen 
bieden. Het betekent ook dat we zorgen voor 
een gestroomlijnde projectrealisatie. Tijdens een 
project nemen wij niet alleen de verantwoorde-
lijkheid voor de elektrotechnische installaties, 
maar zijn we ook medeverantwoordelijk voor de 
samenhang van de keten en een transparante 
budgettering. En ondersteunende processen zijn 
ingericht op het gemeenschappelijk belang, maar 
altijd zo simpel als mogelijk.”

samenwerkend ondernemerschap
Motivatie ontstaat volgens hem door verantwoor-
delijkheid te beleggen in alle lagen van de organi-
satie en werknemers zicht te geven op hun eigen 
bijdrage. “Het functioneren in teamverband voert 
bij ons de boventoon. Daar staan we in de keten-
aanpak voor en dat vind ik zelf ook heel prettig. De 
passie voor techniek en bewondering voor ieders 
bijdrage aan het eindresultaat verhoogt het plezier 
dat we hebben tijdens ons werk.”Dat je met je 
partners praat over de toekomst. Het is belang-
rijk dat ik weet hoe zij over de toekomst denken. 
Bijvoorbeeld als je kijkt naar energievoorziening. Zo 
kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan.

toegevoegde waarde met BBtAs
Elektro Groeneweg Installatie (EGI) is sinds 
september 2015 onderdeel van BBTAS: een 
moderne technische dienstverlener. Het bedrijf wil 
betrouwbare oplossingen bieden in de elektrotech-
niek, werktuigbouw en automatisering, Vaak via 
een geïntegreerde aanpak voor gebouwen en indus- 
trie in heel Nederland. 

www.elektrogroeneweg.nl
www.bbtas.nl
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Heeft u voldoende inzicht in het energiever-
bruik van uw kantoorpand? De gemeente Capelle 
aan den IJssel biedt lokale bedrijven een gratis 
energiescan aan. Met de scan van adviesbureau 
Klimaatroute krijgt u beter zicht op de maatregelen 
die u kunt nemen voor een comfortabel en ener-
giezuinig bedrijfspand met lagere energielasten. 

Wist u dat er vanaf 2023 wordt verwacht dat uw kantoor-
pand minstens energielabel C heeft? En vanaf 2030 ener-
gielabel A? Het is nu de kans om voorzorgsmaatregelen te 
treffen en energie te besparen of zelf duurzame energie 
op te wekken. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar 
ook een rendabele investering voor uw bedrijf.

energiescan
Heeft u interesse in een gratis energiescan? Dan meldt 
u zich aan via duurzaam@capelleeaandenijssel.nl. 
Vervolgens komt er een adviseur van Klimaatroute bij 
u langs en wordt er een energiescan gedaan. Samen 
met u wordt alles besproken en worden de ruimtes van 

uw bedrijfspand bekeken op mogelijke verbeterpunten. 
Tijdens een vervolgafspraak worden de resultaten, maat-
regelen en de begeleiding naar een duurzaam pand 
besproken. Na dat deze maatregelen zijn genomen, is 
er nog een jaar lang begeleiding vanuit Klimaatroute. De 
gemeente biedt in totaal 100 gratis energiescans aan. 

Meer informatie: www.duurzaamcapelle.nl. 

Wilt u zakendoen in China? Ga dan in oktober met 
de gemeente Capelle aan den IJssel mee met een 
delegatie op handelsmissie naar Jiashan. Sinds 2017 
hebben Capelle aan den IJssel en deze Chinese stad 
een economische partnerband, waarbij al diverse 
bezoeken aan Jiashan en Capelle zijn afgelegd. 

Tijdens de handelsmissie kunt u kennis maken met de 
mogelijkheden die China en Jiashan te bieden hebben. U 
neemt deel aan een seminar, matchmaking en gaat op 

bezoek bij Chinese en Nederlandse ondernemers. Vanuit 
Jiashan is er interesse in (industriële) fabricage, hightech, 
landbouw, gezondheid/welzijn en handel.

Meer informatie
Heeft u interesse om mee te gaan of wil u meer infor-
matie? Dan kunt u contact opnemen met Kirsten van 
Adrichem via nummer 284 8133 of stuur een e-mail 
naar k.van.adrichem@capelleaandenijsel.nl. De reis- en 
verblijfskosten zijn voor eigen rekening.
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Kirsten van Ardichem
junior beleidsadviseur  
Economische Zaken
010-2848133

Yvette Ditmer
beleidsadviseur Economische Zaken 
010 - 284 80 69
y.ditmer@capelleaandenijssel.nl

Henk van Ree
senior accountmanager | 
Riviummarinier
010 - 284 87 87
h.van.ree@capelleaandenijssel.nl

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

Team Economisch Zaken Gratis energiescan voor Capelse bedrijven 

Meegaan op 
handelsmissie  

naar Jiashan

Van de gem
eente Capelle

Actuele besluiten, Europese aanbestedingen 
en nieuwsberichten, speciaal geselecteerd  
voor ondernemend Capelle, treft u aan op

www.capelleaandenijssel.nl.



Op 24 mei 2018 werd het startsein gege-
ven voor de bouw van Rive Studios & 
Apartments: 111 verhuurbare studio’s en 
appartementen in een voormalig kan-
toorpand op Rivium. In totaal worden 180 
woningen gerealiseerd, verdeeld over twee 
gebouwen. Naar verwachting zijn in januari 
2019 de eerste appartementen en studio’s 
bewoond.

Projectontwikkelaar Waterford gaat met de 
verbouw aan de slag. Peter van Hoepen, eigenaar 
Waterford: “Thuis komen begint al bij de entrees: 
die worden ingericht als levendige plekken met 
een wasserette en een gezamenlijke tuin met 
picknickbanken en een ligweide. De woningen 
worden hoogwaardig afgewerkt met een inbouw-
keuken die van alle gemakken is voorzien. Het OV 
ligt op een steenworp afstand, net als de Erasmus 
Universiteit. Binnen een mum van tijd sta je in het 
bruisende centrum van Rotterdam.” 

nieuw en levendig rivium
Wethouder stadsontwikkeling Dick van Sluis: “Het 
gaat ontzettend snel. Begin dit jaar hebben we 

het gebiedspaspoort vastgesteld. Vorige week is 
de vergunning voor woningbouw onherroepelijk 
verklaard en nu al wordt hier een start gemaakt 
voor een nieuw en levendig Rivium. Op deze 
manier geven we letterlijk invulling aan wat we 
beogen: ontwikkelaars en initiatiefnemers vormen 
Rivium samen met de gemeente om tot een 
aantrekkelijk werk- en woongebied.”

Wonen, werken, leren hand in hand
Met de Erasmus Universiteit in de buurt is Rivium 
een kansrijke woonlocatie voor bijvoorbeeld hoog-
opgeleide jonge professionals. Wonen, werken 
en leren gaan hier hand in hand. Op deze manier 
laten we zien dat Rivium een aantrekkelijke plek 
is waar veel meer mogelijk is dan alleen werken. 
Door de realisatie van woningen ontstaat draagvlak 
voor voorzieningen als winkels, een kleine super-
markt, een wasserette, fl explekken, kleinschalige 
horeca en een goede groene openbare ruimte met 
ontmoetings- en recreatiemogelijkheden.

slim ruimtegebruik
De provincie Zuid-Holland is betrokken als verbin-
dende factor tussen vastgoedeigenaren en de 

gemeente. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: 
“Als provincie vinden we het heel belangrijk 
dat bestaand, leegstand vastgoed wordt herge-
bruikt voordat we nieuwe gebouwen neerzetten. 
Dat noemen we slim ruimtegebruik. Met Capelle 
hebben we heel goed kunnen samenwerken om 
kantoren naar woningen te transformeren. Tevens 
hebben we met de gemeente goed gekeken naar 
aspecten zoals openbaar vervoer, de ligging aan 
het water en de mogelijkheden van het toevoegen 
van kleinschalige voorzieningen en anderzijds met 
naastgelegen gebieden.” 

Bereikbaarheid
Rivium is goed bereikbaar en wordt in de toekomst 
nog beter bereikbaar dankzij de Vervoersknoop. 
Van Sluis: “De zelfrijdende Parkshuttle wordt 
vernieuwd, de route wordt uitgebreid en de 
shuttle gaat in de toekomst ook over de open-
bare weg rijden. Daarnaast verbinden we straks 
de nieuwe waterbushalte bij het Zalmhuis met 
metrostation Kralingse Zoom en in een volgende 
fase rijdt de shuttle ook door naar de Erasmus 
Universiteit. Rivium wordt écht een knooppunt van 
innovatief vervoer.”

Startsein bouw eerste woningen Rivium



Op 31 mei 2018 heette burgemeester Peter Oskam ondernemers 
uit Capelle en omstreken van harte welkom op het eerste onder-
nemersontbijt van dit jaar in het gebouw Riverside Office op het 
Rivium. Onder het genot van een heerlijk netwerkontbijt werden 
de ondernemers bijgepraat over de economische ontwikkelingen 
binnen de IJsselgemeente.

Hierbij werden onder andere de actuele ontwikkelingen binnen Business-
park Rivium toegelicht. Want de komende periode gaat er veel veran-
deren op het bedrijven- en kantorenterrein om de aantrekkelijkheid van 
dit gebied verder te vergroten. Zo staan het verduurzamen van de locatie 
en het fors verbeteren van de bereikbaarheid de komende jaren op het 
programma. 

Honderdelf woonstudio’s in kantoorgebouw
Ook vinden er innovaties en transformaties binnen het gebied plaats. De start 
van de eerste transformatie van een kantoortoren naar honderdelf woonstudio’s 
op het Rivium werd door Peter van Hoepen directeur/eigenaar van het vast-
goedbedrijf Waterford Investment tijdens het ondernemersontbijt kort toegelicht. 

Waterford investment
Waterford Investment is actief in het ontwikkelen, realiseren en financieren 
van commerciële vastgoedprojecten in winkel- en kantoorpanden en het 
ontwikkelen en transformeren van watergebonden bedrijfsterreinen in Neder-
land, waaronder projecten in Capelle aan den IJssel, Vlaardingen en Moerdijk.  
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Ketensamenwerking,  
wat heb ik daar aan?

Samenwerking in de keten als één. Elke 
ondernemer wil zoveel mogelijk kosten 
besparen, bedrijfsvoering optimaliseren en de 
winst verhogen. Een samenwerking met een 
schakel hoger in de keten, zoals een toeleve-
rancier kan dan al veel voordelen opleveren, 

Binnen een keten is er vaak te merken dat verschil-
lende ondernemingen de eigen bedrijfsvoering 
optimaliseren, maar hun processen onderling niet 
op elkaar afstemmen. Hierdoor ligt er bijvoor-
beeld al een levering klaar voor een bedrijf in de 
keten, maar omdat er te weinig informatie wordt 
weggegeven, ligt die twee dagen te wachten op 
de logistiek dienstverlener die de levering zou 
moeten ophalen. Dat betekent hogere voorraad-
kosten voor de producent. Het optimaliseren van 
de eigen bedrijfsvoering zonder rekening te houden 
met andere schakels in de keten zorgt er vaak voor 
dat bedrijven elkaar onnodig op kosten jagen. Een 
goede vorm van samenwerking tussen de verschil-
lende ketenpartners zorgt voor lagere kosten over 
de gehele keten. Dit  heeft voordelen voor elke 
schakel in de keten en heeft vaak ook een goede 
invloed op de prijs/kwaliteitsverhouding van de 
producten die bij de klant terecht komen.
 
Wanneer ketensamenwerking?
Het is lang niet in elke situatie zinvol om aan keten-
samenwerking te doen. In situaties waarin de vraag 
vanuit de markt goed te voorspellen is, kan je de 
eigen processen optimaliseren en heeft ketensa-

menwerking veel minder nut. Is de vraag vanuit 
de markt onvoorspelbaar en is het belangrijk dat 
je flexibel kan reageren op de veranderende vraag, 
dan heeft ketensamenwerking zijn meerwaarde.
 
Hoe begin ik ermee?
Om een goede vorm van ketensamenwerking op 
gang te brengen is het verstandig je keten eerst 
goed te leren kennen. Probeer er achter te komen 
welke partijen er in jouw keten een rol spelen. Bij 
de Kamer van Koophandel is vaak veel informatie 
beschikbaar over verschillende sectoren en ketens 
binnen het bedrijfsleven. Probeer contact te leggen 
met de bedrijven die een rol spelen in je keten 
en breng het onderwerp ketensamenwerking ter 
sprake. Probeer de verschillende partijen bij elkaar 
te brengen om samenwerking te stimuleren.

stel een ketenregisseur aan
Om daadwerkelijk te starten met ketensamenwer-
king is het verstandig een partij binnen de keten aan 
te stellen als zijnde de manager van de samenwer-
king. Vaak wordt de organisatie met de meeste macht 
binnen de keten deze taak toebedeeld. Het managen 
van ketensamenwerking is een moeilijke taak.

Zorg voor openheid van zaken
Om goed samen te kunnen werken is het belang-
rijke dat er informatie wordt gedeeld. Stem dit goed 
op elkaar af en zorg ervoor dat de juiste informatie 
beschikbaar komt bij de juiste schakels in de keten. 
Het delen van informatie via een gedeeld infor-

matiesysteem kan hier een erg handig hulpmiddel 
in zijn.

de valkuilen 
Gebrek aan openheid tegenover elkaar kan dan ook 
als een flinke adder onder het gras liggen. Onder-
ling zijn bedrijven vaak huiverig in het vrijgeven 
van informatie over de bedrijfsvoering. Dit ligt 
goede samenwerking in de weg. Ook de machts-
verhoudingen zijn vaak een twistpunt. Een veel 
gemaakte fout binnen de keten is dat men daar-
binnen onenigheid krijgt over wie de samenwer-
king zal gaan leiden. In een succesvolle samenwer-
king en ketenoptimalisatie is het van belang dat er 
een partij is die het traject leidt. Vaak ontstaat hier-
over onenigheid. Houd in gedachten dat ketensa-
menwerking voordeel oplevert voor iedere schakel 
in de keten, onenigheid over wie het proces leidt is 
vaak onnodig. Als een dergelijke situatie zich toch 
voordoet, kan het verstandig zijn een onafhankelijk 
persoon aan te stellen om het proces van ketensa-
menwerking te managen.

Wat levert het op?
Afhankelijk van je plek binnen de keten kun je op 
verschillende manieren voordelen hebben aan 
de samenwerking. Zoals minder voorraadkosten 
door afstemming met toeleveranciers, meer kans 
op innovatie door kennisuitwisseling, een groter 
netwerk wordt groter en meer kans op een hoger 
marktaandeel.

mkbservicedesk.nl

MKB-servicedesk



Gezamenlijk aanbesteden, verdergaan-
de automatisering van bedrijfsprocessen, 
gezamenlijke opgaven in duurzaamheids-
operaties en nieuwe wet- en regelgeving.  
Ketensamenwerking maakt school. Als eer-
ste is dat goed zichtbaar in de bouw en logis-
tiek, maar ook in andere sectoren zoals indu-
strie en zorg is ketensamenwerking ‘hot’. 
Wat moet er gebeuren om beter met elkaar 
samen te werken? En wat kost het de onder-
nemer en zijn partners? Wat zijn de ideeën en 
de gezamenlijke ervaringen? 

Tientallen ondernemers uit onze regio discussi-
eren woensdag 23 maart 2018 onder leiding van 
de Capelse ondernemer, bedrijfskundige en advi-
seur Hans W.J. Slijp aan een gezamenlijke tafel over 
ketensamenwerking. Zij zijn op uitnodiging van het 
Economisch Netwerk Capelle (ENC) deze keer te gast 
bij IT-bedrijf Avantage op Businesspark Rivium. 
Met Foresight Consulting richt Hans zich na een lange 
loopbaan bij onder andere Siemens en ABB zich als 
organisatieontwikkelaar vooral op het verbinden van 
denken en doen binnen organisaties en onderling. 
“Natuurlijk werken we allemaal aan verandering en 
verbetering van proces en product, maar dat is niet 
voldoende. Beter samenwerken is een antwoord 
om de ineffi ciënties in de huidige processen weg 
te nemen en daarmee het (nog) onbenutte poten-
tieel in termen van kostenverlagingen, hogere 
opbrengsten en een betere kwaliteit te benutten. 
Een win–winsituatie voor zowel ketenspelers zelf 
als opdrachtgevers. Meer dan ooit hebben zij elkaar 
dus nodig om tot betere prestaties te komen en 
de doelstellingen te bereiken.” Als ieder apart, los 
van andere partijen, werkt aan een gezamenlijke 
opdracht leidt dat sneller tot fouten, budgetover-
schrijdingen en misverstanden. De cijfers liegen er 
volgens Hans niet om: “In de bouw gaat 11 procent 
van de omzet, oftewel zo’n zes miljard euro verloren 
aan faalkosten en wordt 30 procent van de projecten 
niet opgeleverd zoals oorspronkelijk is bedoeld.”

Concurrent wordt collega
Maar in de bouw is net zoals in de retail en logistiek 
een enorme omslag merkbaar. “Waar men vroeger 

met een schuin oog keek naar een concurrent, werk 
je nu daarmee samen. Je wordt door regels, aanbe-
stedingen en wetten eigenlijk ook gedwongen 
om samen te werken. Dat zorgt voor veel verbe-
teringen. Zoals het gezamenlijk werken met een 
Bouw Informatie Management systeem. Daarin kan 
je zien hoe bouwfouten ontstaan. Maar ik denk dat 
zeven  op de tien nog niet met dit systeem bezig 
zijn. Dat is vooral lastig voor kleinere ondernemers. 
De kosten om over te schakelen zijn twee á drie 
ton. Dat is voor veel mkb-bedrijven een enorme 
drempel natuurlijk”, zegt Cees-Jan Hordijk van de 
BK-groep. Hij ziet duurzaamheid en innovatie steeds 
belangrijker worden. “Daar is in renovatieprojecten 
nu tachtig procent mee bezig. Er wordt niet alleen 
maar gekeken naar ‘wat kost een investering nu?’, 
maar vooral naar ‘wat levert het in de toekomst 
op?’ De exploitatiekosten op lange termijn worden 
nu meer meegewogen.”

Maar de ervaringen van de deelnemende onder-
nemers met samenwerken in de keten wisselen 
sterk per branche. Zo heeft Avantage niet altijd 
goede ervaringen met grote ICT-projecten. Vooral 
de overheid blijkt soms als opdrachtgever weinig 
transparant en deskundig. De prijzen voor inkoop 
geven uiteindelijk bijna altijd de doorslag, niet de 
kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering. “Dat is 
kortzichtig”, aldus gastheer Kees Rijkhoff.
In de retail en automotive is ketensamenwerking 
allang lopende business. Hans: “Daar gaat het 
vooral om logistieke processen waarbij de mense-
lijke factor mens door geautomatiseerde werkpro-
cessen steeds kleiner wordt. Procesmatig automa-
tisering wordt daar in alle schakels van de keten 
ingezet. Daar komt de mens bijna niet meer aan 
te pas.”

Chirurgische ingreep
Een positief voorbeeld van ketensamenwerking 
waarin de mens centraal staat is volgens Hans 
Slijp de totstandkoming van Erasmus MC, een 
project van 600 miljoen. “Eigenlijk een chirurgische 
ingreep. Er is slecht 1x een arbiter ingeschakeld 
om een verschil te beslechten. Maatgevend in dat 
project was het samenwerken in deelopdrachten, 
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fases en bij aanpassingen in het bouwproces. En 
de mens als patiënt en bezoeker heeft centraal 
gestaan in deze operatie. Vanaf het begin heeft 
men daar goed over nagedacht.”
Er zijn ook talrijke blunders. Het bekendste voor-
beeld is de aanleg van de Noord-Zuid metrolijn in 
Amsterdam. Die had in 2007 klaar moeten zijn en 
is nog steeds niet voltooid. Het projectbudget is 
inmiddels al 3x over de kop gegaan.

erkennen van elkaar
Volgens Govert van Herk, commercieel manager 
bij het Rotterdamse Elektro Groeneweg Installatie 
begint ketensamenwerking met het erkennen van 
elkaars omstandigheden. “Samenwerken is het 
moeilijkste wat er is. Daarom moet je eerst goed 
onderzoeken hoe het zit voordat je besluit samen 
te werken. Is men niet gestuurd met een dubbele 
agenda, spelen persoonlijke bonussen en rende-
menten een rol? In de retail zitten bijvoorbeeld 
keiharde contracten. Dat is eigenlijk geen samen-
werking. Het is puur gedreven door economisch 
belang. Dan moet je accepteren dat er een eisende 
partij is, zoals bijvoorbeeld AH die penalties uit kan 
delen of toeleveranciers totaal van zich afhanke-
lijk maakt.” 

“In de basis moet er vertrouwen in elkaar zijn”, 
aldus uitgever Peter Meulendijk. “In de logistiek 
gaat het bijvoorbeeld om ‘Hoe deel je de data, je 
intellectueel eigendom?’ Dat is soms een heikel 
punt. Daar zijn nu speciale organisaties voor opge-
richt. Zogenaamde controltowers of een regisseur 
die boven de partijen staat.”
Maar het succes van ketensamenwerking kan ook 
leiden tot het onder elkaars duiven schieten, merkt 
Cees-Jan: “Als we het over vertrouwen hebben, is 
er ook een keerzijde. We zijn het laatste jaar zo’n 
35 mensen kwijtgeraakt aan partijen waar we mee 
hebben samengewerkt.”

Ook in het klein
Ketensamenwerking is volgens adviseur Ada 
Goverde van Allios Deite niet alleen een succesfor-
mule bij grote projecten. “Bij de verbouwing van 
mijn huis ben ik in het klein ook zo te werk gegaan, 

met de aannemer de voorbereiding gedaan en 
in deelfases alles samen bekeken en eventueel 
aangepast. Het is altijd cruciaal dat opdrachtgever 
en opdrachtnemer goed nadenken over wat ze 
samen willen en niet alles bij voorbaat al dicht-
timmeren.”

Bouwondernemer Dominique de Vries valt haar 
bij. “Zo ben ik nu bezig met een project waar we 
vertrouwen op één hebben gezet bij de verbouwing 
van een monument tot twaalf woningen. Opdracht-
gever of onderaannemer, we maken allemaal 
onderdeel uit van een bouwteam. We timmeren 
de boel niet dicht en geven elkaar ruimte, kijken 
naar deelfases en ideeën kunnen gedurende het 
proces veranderen. Zo kan je nog alle kanten op. 
En mocht het mis lopen, hebben we dat allebei 
in de gaten. Ik ben volkomen transparant. Als je 
dat geeft, krijg je het terug. Zo zit een mens zit nu 
eenmaal in elkaar. En slechteriken haal je er zo uit.”
Hans De Haij, partner advocatenkantoor Haij & Van 
der Wende: “Waterdichte contracten bestaan niet, 
dus dichttimmeren heeft weinig zin. Als de samen-
werking fout gaat, dan gebeurt dat gewoon. Dat 
kan je op papier niet regelen.”

Fouten accepteren
Gedrag, cultuur en leiderschap staan dan volgens 
Hans Slijp ook centraal om effectief te zijn in keten-
samenwerking. “Dat begint in je eigen organisatie. 
Denken en doen moet met elkaar verbonden zijn. 
Eerst intern alles op orde, wil je extern een goede 
samenwerkingspartner zijn. Investeer in een goede 
relatie op verschillende niveaus, bespreek vroeg-
tijdig opgaven en pijnpunten en blijf afstemmen 
gedurende het project. Wees transparant en 
verplaats je in de ander, al is dat soms heel lastig. 
Ook kan je niet foutloos door het ondernemen 
gaan. Dat moet je gewoon accepteren. Samen 
leren van successen en fouten. En de gezamenlijke 
opgave staat voorop, die gaat zelfs boven aanbeste-
dingsregels en procedures. Er is geen hiërarchische 
rol tussen de partners. Ieder levert unieke exper-
tise. Dus van eigen belang naar gezamenlijk belang. 
Van geslotenheid naar transparantie, dan komt het 
vertrouwen vanzelf.”
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U kent het vast wel: het euforische gevoel dat 
je geheel alleen tot een geweldige oplossing 
voor een probleem bent gekomen en dat het 
ook nog eens zeer succesvol uitpakt. Je voelt je 
even boven iedereen verheven en geniet met 
volle teugen.
 
Hoe anders wordt dat wanneer je gaat samenwerken 
met anderen om een bepaald project te realiseren. Je 
overlegt, je neemt beslissingen die vervolgens toch 
weer worden teruggedraaid en er wordt gewerkt naar 
het maximaal haalbare. Het eindresultaat is overwel-
digend en de deelnemers zijn blij. Vaak zie je dan 
toch bij de evaluatie dat bepaalde resultaten zonder 
schroom worden geclaimd door deelnemers die daar 
toch echt geen bijdrage aan hebben geleverd. 

Samenwerken in de keten eist opoffering van het ego. 
Maar daarmee ben je er nog niet. Wat veel belangrijker 
is en waardoor heel vaak wantrouwen kan ontstaan, 
is het feit dat je data met elkaar moet delen. Bedrijfs- 
en klantgegevens zoals omvang van een project en 
kosten moeten worden gedeeld met derden die even-
tueel wel interesse hebben in de klant. Hoe kun je 
dan toch samenwerken en de bedrijfsgegevens borgen 
zodat deze niet zomaar bij een medespeler terecht 
komen? Door het inschakelen van een regisseur of 
zogenaamde ‘controltower’. Vanuit deze positie kan 
het project worden gemonitord en kunnen de bedrijfs-

gevoelige data worden aangeleverd die vervolgens 
op een geanonimiseerde manier worden gebruikt. 
De samenwerking met de ketenpartners is verzekerd 
terwijl de deelnemers zich veilig voelen. 

Heeft dit nu alles te maken met gebrek aan vertrouwen 
en willen partijen eigenlijk niet samenwerken? Dat 
is meestal niet het geval en de projecten waarin 
wordt samengewerkt zijn van dusdanige omvang 
dat niemand dit in zijn eentje kan behappen. Maar 
samenwerken in de keten vraagt wel om een volledig 
commitment en daarvoor mag er wel iets tegenover 
staan. Bedrijfsgevoelige of concurrentiegevoelige 
gegevens moeten worden beschermd om de gelijk-
waardigheid van de partners in het project te waar-
borgen. En vertrouwen is mooi, maar controle is beter. 
En dus vraagt samenwerken in de keten ook om een 
transparante manier van denken en handelen zonder 
het eigen bedrijfsbelang uit het oog te verliezen. 
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Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen 
en buiten Capelle eigenlijk een must. Bij het 
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-onderne-
mers 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 
Pouria Taghavi
Externe communicatie en PR
010 - 258 09 55
of mail naar info@enc-capelle.nl.

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht op 
www.enc-capelle.nl.

Economisch Netwerk Capelle
Meeuwensingel 101
2903 TE Capelle aan den IJssel

info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Daar kunnen we wat mee  
Ketensamenwerking. Een mooi, actueel onderwerp maar zeker niet nieuw. Wat is het nu precies? En kunnen we er 
binnen het Capelse ondernemers netwerk ENC iets mee?

‘Ketensamenwerking is een vorm van samenwerking tussen partijen die opeenvolgend met elkaar samenwerken 
aan één product of proces. Ketensamenwerking is de vorm van samenwerking tussen partijen onderling die in eerste 
instantie geen direct zakelijke afspraak met elkaar behoeven te hebben, maar indirect gezamenlijk wel verant-
woordelijk zijn voor het tot stand komen van een project en/of het werken aan een vraagstelling om het beste 
(project-) resultaat te bereiken. Gedurende het proces kunnen wel (meerdere) zakelijke relaties ontstaan indien dit 
voor het proces of product van belang is. Ketensamenwerking wordt gekenmerkt door een samenwerking waarin 
de partijen op de werkvloer met elkaar meekijken gedurende alle werkzaamheden en ondersteunende activiteiten. 
Dit “meekijken” vindt tijdens de verschillende fases van het project plaats. Hierbij wordt elkaars werk waar mogelijk 
ondersteund en wordt wederzijds het functioneren geëvalueerd om hiermee uiteindelijk de best mogelijke resul-
taten te behalen.’

Als we dit zo lezen, bekruipt mij toch de vraag hoe we hier in de Capelse praktijk mee moeten omgaan. Uitgangspunt 
voor ketensamenwerking is vertrouwen. Maar de ketensamenwerking begint (open deur) met kennis van je keten. 
Dan partijen in de keten bij elkaar brengen. Dan open zijn tegenover elkaar op basis van wederzijds vertrouwen. 
Het delen van informatie is belangrijk en dan met name de juiste informatie op de juiste plek. Zo leidt ketensa-
menwerking tot kennisinnovatie, besparing van kosten, optimale bedrijfsvoering en een hoger resultaat. En dat zijn 
aspecten waar iedere ondernemer, ook de Capelse ondernemer naar op zoek is. Dus waarom geen gebruik maken 
van het ENC, ons lokale ondernemersnetwerk? We kennen elkaar, we vertrouwen elkaar. Oftewel:de basis is er, nu 
de rest nog. En samenwerking in de keten is een nieuw voordeel van lid zijn van het ENC.
 
Het bestuur wenst u een hele fijne zomer toe en hoopt u en uw partner op 3 juli tijdens de zomer BBQ bij De Dames 
te mogen begroeten.

 Gert Abma, voorzitter ENC

Samenwerken in de keten

Econom
isch netw

erk Capelle

Peter Meulendijk
uitgever  

peter@cenp.eu 
06 54751462



Meer informatie en aanmelden: 
www.stichtingnicetomeetyou.nl of 
telefonisch 06-136 318 19.

In februari 2018 startten Manouk van der 
Arend en Marit Oostendorp, twee bevlo-
gen onderneemsters en initiatiefneem-
sters van stichting ‘Nice to meet you’ 
met hun project. In samenwerking met de 
Rabobank en Gemeente Rotterdam willen 
zij werkzoekenden in een betaalde baan 
laten instromen bij lokale bedrijven.

“Het is zonde dat er zoveel werkzoekenden 
zijn in een buurt waar ook zoveel vacatures 
openstaan. Wat zou het mooi zijn wanneer 
lokale bedrijven in staat zijn hun steentje bij 
te dragen om dit werkloosheidscijfer te laten 
dalen”, aldus de beide dames van ‘Nice to meet 
you’ die kantoor houden aan de Hoofdweg in 
Alexander.

Kosteloze bemiddeling
De initiatiefneemsters doen daarbij ook graag een 
beroep op de lezers van het Alexander Business 
Magazine: Dus heeft uw bedrijf of organisatie een 
vacature? Laat het hen weten, want zij bemiddelen 
graag (kosteloos) lokale werkzoekenden op vacatures. 
Dit kan overigens tot en met juli 2018 door te bellen 
met Manouk via telefoonnummer 06-241 462 09.

netwerkborrel 5 juli
En op 5 juli 2018 organiseert ‘Nice to meet you’ een 
Netwerk Event van 13:30 tot 16:00 uur in het Huis 
van de Wijk te Zevenkamp (Ambachtsplein 141). 
Naast een gezellige borrel wordt u als Rotterdamse 
ondernemer desgewenst in contact gebracht met 
lokale werkzoekenden. Aan deze borrel zijn geen 
kosten verbonden. 

De Capelse ondernemer en ENC-lid 
Dominique de Vries ge looft voor zijn busi-
ness heilig in ketensamenwerking. Met 
DSPPM Bouwen & Advies brengt hij daarvoor 
een gezamenlijke aanpak graag onder één 
dak. De 67-jarige De Vries combineert bouw-
kundig advies met de praktijkervaring van 
een aannemingsbedrijf. En hij doet dat voor 
een opdracht het liefst samen met iedere 
betrokken partij. Zijn visie op ketensamen-
werking steunt volledig op wederzijdse 
openheid en transparantie. 

Na zijn studie Bouwkunde en ruim 30 jaar erva-
ring bij onder meer gemeentelijke overheden, 
startte hij in Capelle aan den IJssel in 2013 zijn 
eigen zaak. “Hoe mooi kan het zijn als je geen 
verborgen agenda’s hebt? Ik ben nu bezig met een 
project waar we vertrouwen op nummer 1 hebben 
gezet. Het gaat daarbij om het verbouwen van een 
bestaand monument tot twaalf woningen. Daar-
voor had ik aanvankelijk alleen een geraamte van 
een voorlopig ontwerp. Daarop heb ik een prijs 
gemaakt die aardig overeen kwam met wat de 
opdrachtgever had berekend. Vervolgens hebben 
we samen een overeenkomst getekend met een 
volledig termijnenschema over wanneer en wat 
wordt uitgevoerd. Mocht er dan toch iets mis 
lopen, hebben we allebei tegelijkertijd in de gaten 
dat iets verkeerd gaat. 

niet dichttimmeren
“We zijn volkomen transparant naar elkaar toe. 
We bespreken alles. Als ik een prijs opvraag bij 
een derde krijgt mijn opdrachtgever dat gewoon 
te zien. Op die manier samenwerken is verhelde-
rend. We zijn nu op een derde van het project en 
zijn eigenlijk opdrachtgever en onderaannemer 
tegelijk. We maken allemaal onderdeel uit van 

een bouwteam. Ideeën veranderen gedurende 
het proces, we kijken daarom samen naar deel-
fases. Dan kan je nog alle kanten op, mocht dat 
nodig zijn. Je moet daarom elkaar ruimte geven 
en de boel niet dichttimmeren. Alles op tafel. 
Open en eerlijk. Als je dat allemaal geeft, krijg 
je het ook terug.”

www.dsppm.nl
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Nice to meet you: maatschappelijk ondernemen én netwerkborrel

Dominique de Vries en ketensamenwerking

Hoe mooi het kan zijn
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Licht, ruim en duurzaam 

Dichtbij metrostation ‘Capelsebrug’

Goede bereikbaarheid, dichtbij A16

Voldoende parkeergelegenheid

A16

Ontdek het aanbod in onze showroom
of kijk op mdekoning.nl/audi  

S tronic-automaat: 
nu standaard op veel 
Audi modellen

Gemiddeld brandstofverbruik: 3,8 - 8,0 l/100 km, gem CO2-emissie: 95 - 182 g/km. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

M. de Koning
Wormerhoek 5-7, 2905 TX  Capelle a/d IJssel
Telefoon: 010 - 45 99 450
www.mdekoning.nl
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Nederland kent met Schiphol en de 
Rotterdamse haven twee zogenaamde 
mainports. Belangrijke gebieden die plaats 
bieden aan een groot aantal ondernemin-
gen en forse werkgelegenheid verschaffen. 
Naast zes greenportclusters kent Nederland 
ook een ‘brainport’. Met Eindhoven als hart 
is deze een van de toptechnologieregio’s 
van wereldformaat. En heeft met de ande-
ren gemeen dat bedrijven, kennisinstellin-
gen en overheden nauw met elkaar samen-
werken vanwege het grote economische en 
maatschappelijke belang.

In maart 2018 maakte het kabinet bekend130 
miljoen euro te reserveren voor het versterken van 
de internationale concurrentiepositie van Brainport 
Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit 
de regio komt de totale impuls uit op zo’n 370 
miljoen euro. Deze impuls is onder andere bedoeld 
voor het aantrekken, opleiden en behouden van 
jong technisch talent en het realiseren van inno-
vaties met maatschappelijke impact.

Zelfrijdende deelauto’s
Eén van die innovaties bekijken wij als beleggers 
met grote belangstelling: zelfrijdende deelauto’s. 
Naar verwachting verandert er de komende jaren 
veel op het gebied van mobiliteit. Naast elektrifi -
catie van het wagenpark zullen we als automobi-
listen ook wennen aan (semi-)autonoom rijden en 

mogelijk in de toekomst de auto zelfs niet in bezit 
hebben, maar betalen voor ‘mobility as a service’. 
Geen bezit, maar beschikbaarheid.

In de regio Eindhoven zijn tal van bedrijven en 
kennisinstellingen actief op het gebied van mobi-
liteit. Zo doet de TU Eindhoven onderzoek op het 
gebied van autonoom rijden en is zij al enkele 
jaren deelnemer aan de Solar Challenge. Binnen 
de muren van de TU Eindhoven zag de Amber 
One het levenslicht, een elektrische deelauto 
van startup Amber Mobility. Samen met partijen 
als TomTom, KPN, TNO en Microsoft worden de 
auto’s uitgerust met systemen die ze zelfrijdend 
maken. Zodra wetgeving en techniek het verant-
woord maken, gaan de auto’s zonder chauffeur 
de weg op.

Beleggen in autonoom vervoer
Met het belang van de brainport voor ogen 
hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de 
gemeentes Eindhoven, Helmond en Tilburg een 
gebied uitgekozen tussen Tilburg en Helmond dat 
dienst doet als proeftuin voor autonoom vervoer. 
Het traject kent een lengte van circa 70 kilomater, 
bevat een deel van snelweg A58 en wordt later 
mogelijk uitgebreid richting Breda en Den Bosch.
Voor een deel van onze aandelenbeleggingen 
kijken wij, ook buiten Nederland, naar beleg-
gingsmogelijkheden op het gebied van auto-
noom vervoer. Onze posities in Apple, Daimler, 
Schaeffl er en TomTom hebben daar alle in meer 
of mindere mate raakvlakken mee. Zo werkt Apple 

met haar project Titan aan zelfrijdende techno-
logie en komt zij via Apple Carplay onze traditio-
nele auto al binnen. Autofabrikant Daimler is sterk 
in innovatie, heeft enkele batterijfabrieken en al 
enige tijd de autodeeldienst Car2Go. De zeer gede-
tailleerde kaartproducten High Defi nition Maps en 
RoadDNA van TomTom helpen autonoom rijdende 
voertuigen bij hun exacte locatiebepaling en het 
uitvoeren van acties, zelfs op hoge snelheden.

Goede samenwerking essentieel
Het succes van deze bedrijven hangt naast hun 
producten ook af van goede samenwerkingen met 
kennisinstellingen en overheden. Recent werden 
deze belangen nog eens onderstreept in Neder-
lands-Amerikaanse samenwerkingsovereenkomst 
op het gebied van innovatie in de auto-industrie, 
met partijen als General Motors, Ford, VDL, NXP 
en TomTom. 

Zo blijven we met een relatief kleine proeftuin 
toch een wereldspeler van formaat.

Ron van Zwienen
partner Efidenz Capital Management

ron@efidenz.nl 
06 2841 6095

www.efidenz.nl

Proeftuin voor 
autonoom vervoer

Beleggings accent



Al 30 jaar controleert de DCMR Milieudienst 
Rijnmond of Krimpense bedrijven de milieuwet-
geving naleven. Wat doet een inspecteur zoal? Een 
kijkje achter de schermen.

Plaats van handeling: Bermhoek Technics Engineering B.V. 
Dit bedrijf aan de Stormpolderweg maakt staalconstruc-
ties. “Trappen en leuningen, maar ook grote dragende 
constructies”, vertelt bedrijfsleider Wim van Zwienen. 
Vandaag bezoekt DCMR-inspecteur Esther van der Lee 
het bedrijf. Na een kort kennismakingsgesprek gaat ze de 
loods in. Hier wordt gebrand, geponst, gewalst en gelast. 
De ruimte staat behoorlijk vol nieuwe en gebruikte mate-
rialen, gereedschappen en machines. Enige orde is lastig 
te ontdekken, maar dat is voor Esther geen probleem. 
“Ik focus mij alleen op milieuregels. En rommel hoeft 
helemaal niet erg te zijn.”

Esther pakt het gestructureerd aan. “Ik loop altijd een 
rondje met de klok mee. En ik weet waar ik op moet 
letten.” Dat blijkt. In no time heeft Esther de laskarren in 
het oog, waarvan ze de gasflessen geroutineerd checkt 
op omvalbeveiliging, afsluiters en keuringsstickers. 
In een hoekje vindt ze een gasfles die los staat. “Kijk, 
deze moet eigenlijk tegen omvallen beschermd zijn. Dat 
is niet het geval en dat kan gevaarlijk zijn.” Zo kan er een 

scheurtje in de fles komen, waardoor hij ongecontro-
leerd als een ballon door de ruimte kan schieten. Esther 
schrijft er geen boete voor uit, maar geeft het bedrijf 
een termijn waarbinnen het de situatie moet verbe-
teren. “Gaat het om onomkeerbare overtredingen, zoals 
bijvoorbeeld lozing van giftige stoffen, dan beboeten we 
wel direct.”

Even verder stuit Esther op blikken en jerrycans met 
verf en andere vloeistoffen. Ze bekijkt nauwkeurig de 
etiketten. “Mogelijk moeten deze blikken in een speciale 
opslagvoorziening, omdat ze niet onder de viscositeitsre-
geling vallen. En in deze flessen zit hydrauliekolie. Dat is 
bodembedreigend, dus die moeten in een lekbak staan.” 
De inspecteurs van de milieudienst komen in principe 
altijd onaangekondigd langs. “Hoe vaak we komen hangt 
erg af van het soort bedrijf. We controleren tegenwoordig 
risicogericht. Bij bedrijven waar al eens overtredingen 
waren, komen we bijvoorbeeld vaker.” 

Als Esther klaar is met haar ronde, neemt ze samen met 
Van Zwienen alle aantekeningen door. Op haar iPad vult 
ze een digitaal inspectieformulier in. Van Zwienen krijgt 
een maand om alle gebreken in orde te maken. De slot-
conclusie? Esther: “Er zijn een paar verbeterpunten, maar 
het valt allemaal mee.” 
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Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180 

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

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

Liesbeth Pleizier
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beleidsadviseur Economische zaken  
en Duurzaamheid
14 0180 / 06 24 83 71 43
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl

@empleizier

Op stap met de milieu-
inspecteur 

Van de gem
eente Krim

pen



Ondernemers zijn erg belangrijk voor 
Krimpen aan den IJssel. Met hun bedrijf zor-
gen zij voor werkgelegenheid, innovatie en 
productiviteit. Ook ziet de gemeente dat 
ondernemers vaak een positieve bijdrage 
leveren aan allerlei maatschappelijke ini-
tiatieven. Krimpen aan den IJssel vindt het 
daarom belangrijk dat ondernemers de 
ruimte krijgen om zich hier te vestigen. Ze 
wil een aantrekkelijke gemeente zijn voor 
ondernemers en de voorwaarden scheppen 
die meehelpen om een bedrijf tot groei en 
bloei te laten komen. In de economische 
agenda 2018 staat hoe de gemeente hier al 
aan werkt en wat ze dit jaar wil doen om dat 
te verbeteren.

Versterken economie
De agenda is opgebouwd aan de hand van de 
volgende thema’s: de regio, ondernemerschap, 
onderwijs & arbeidsmarkt, smart infrastructure, 
communicatie en bereikbaarheid. Per thema is 
een kernboodschap geformuleerd waaraan de 
genoemde acties een bijdrage leveren. De acties 
uit de economische agenda zijn gericht op het 
versterken van onze economie. De inhoud van de 
agenda is tot stand gekomen door in gesprek te 
gaan met lokale ondernemers, raadsleden, beleids-
adviseurs en partnerorganisaties. Ook de Onderne-
merskring Krimpen aan den IJssel en ZZP Krimpe-
nerwaard hebben bijgedragen aan het resultaat.

stimuleren en faciliteren 
ondernemerschap
We staan aan de vooravond van fundamentele 
veranderingen in de manier waarop we met elkaar 
omgaan, leven en werken. Verkoop via webshops 
neemt toe, met een 3D-printer kunt u thuis van 
alles produceren en voor overleg hoeft u niet 

meer bij elkaar te zitten. Deze nieuwe tijd vraagt 
veel van bedrijven, overheden, werknemers en 
gemeenschappen. Met de acties uit deze econo-
mische agenda zetten we als gemeente in op het 
stimuleren en faciliteren van ondernemerschap 
om zo een bijdrage te leveren aan het versterken 
van onze economie. Aandacht voor economie is 
belangrijk. Door gunstige economische ontwikke-
lingen komen er banen bij en neemt het welzijn 
toe. Ondernemers –klein of groot, met of zonder 
personeel- spelen hier uiteraard een belangrijke rol 
in als ‘kapitaal’ van onze gemeente. 
Bent u benieuwd wat er in staat? Kijk dan op 
www.krimpenaandenijssel.nl/economie

Meer dan 75 ondernemers bezochten 16 april 
de bijeenkomst ‘Zaken doen met de gemeen-
te Krimpen aan den IJssel’. De wens van het 
huidige college van burgemeesters en wet-
houders is het vergroten van het aantal 
producten en diensten dat bij Krimpense 
ondernemers gekocht wordt. Daarin hebben 
we in de afgelopen jaren zeker vooruitgang 
geboekt.

inkopen bij lokale ondernemers
De afgelopen jaren is volop ingezet op het 
vergroten van het aantal lokale ondernemers 
waar we zaken mee doen. De maatregelen die de 
gemeente Krimpen aan den IJssel heeft genomen 
hebben resultaat gehad. Inmiddels komt 46% van 
wat we inkopen bij lokale ondernemers vandaan. 
Een mooi resultaat”, vindt wethouder Oosterwijk,  
“maar er is altijd verbetering mogelijk. Vandaar dat 
we opnieuw een bijeenkomst hebben georgani-

seerd op 16 april”. Daarbij stond, onder het genot 
van een hapje en drankje, de kennismaking tussen 
Krimpense ondernemers met de gemeentelijke 
inkopers centraal. 

Geef uw bedrijfsgegevens alsnog aan 
ons door
Een grote groep ondernemers heeft zich inmiddels 
ingeschreven in de database van de gemeente. 
Maar lang niet alle Krimpense ondernemers die 
leverancier kunnen worden van de gemeente 
hebben zich aangemeld. Wethouder Marco Ooster-
wijk wil via deze weg Krimpense ondernemers 
nogmaals oproepen om zijn of haar bedrijfsgege-
vens in te vullen op: www.krimpenaandenijssel.
nl/inkoopbedrijven. “Onze deur staat open, je 
moet alleen even binnenstappen!” Zo heeft de 
gemeente de mogelijkheid lokale ondernemers 
actief te informeren en/of uit te nodigen wanneer 
de gelegenheid zich voordoet. 

Economische Agenda 2018

CIJFERS TOEN EN NU
Toename inkoop bij lokale 

ondernemers
KRIMPENSE EN KRIMPENWAARDSE LEVERANCIERS
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Gemeente wil zelf de regie hebben
Eind vorige jaar zijn door Provinciale Staten 
16 locaties aangewezen waar windturbi-
nes geplaatst mogen worden. Eén van deze 
locaties is de zuidzijde van de Stormpolder 
in Krimpen aan den IJssel. Daarmee is het 
mogelijk gemaakt dat in dit gebied windtur-
bines geplaatst mogen worden. Er is plaats 
voor maximaal drie windturbines. 

Wie gaat er over de vergunning?
Als de totale capaciteit van deze windturbine ten 
minste 5 MW  is, zijn de Gedeputeerde Staten Zuid-
Holland het bevoegd gezag voor het afgeven van 
een omgevingsvergunning. De provincie heeft in 
overleg met de gemeente aangegeven dat ze af 
wil zien van het toepassen van deze bevoegdheid. 
Dit betekent dat een vergunningaanvraag voor het 
plaatsen van windturbines met een totale opwek 
van minstens 5 MW ook bij de gemeente terecht 
komt. Voorwaarde hiervoor is dat de gemeente 

zich inspant om windenergie mogelijk te maken op 
het zuidelijke gedeelte van de Stormpolder.

Waarom wil de gemeente dat?
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel 
heeft eind vorig jaar unaniem het ontwerp beleids-
kader windenergie vastgesteld. Het beleidskader 
is gemaakt om initiatieven voor het plaatsen van 
windturbines te beoordelen. Ook is het beleids-
kader bedoeld om richting initiatiefnemers duide-
lijk te maken waar ze aan moeten voldoen.
Door zelf de regie te hebben kunnen we ons 
beleidskader ook echt gebruiken om initiatieven 
om windturbines te plaatsen te toetsen. Dat is van 
groot belang aangezien we er op in willen zetten 
onze ideeën en wensen vast te leggen in een ante-
rieure overeenkomst met de initiatiefnemer. Door 
zelf regie op het proces te hebben creëren we de 
meeste invloed het proces zo goed mogelijk in te 
richten.

Veel interesse in zaken doen met de gemeente



Het hoofdbestuur van MKB-
Nederland heeft 19 mei 2018 
ingestemd met plannen voor 
een hernieuwde samenwer-
king met werkgeversorganisa-
tie VNO-NCW. De nadruk ligt op 
een “sterker, eigen mkb-geluid”.  
Daarmee wordt geluisterd naar 
de wens van het MKB-bestuur 
om meer nadruk te leggen op 
het midden- en kleinbedrijf. 
Om dit te bereiken, komt er 
onder meer het platform MKB-
Ondernemerschap, waarin mkb-
leden van beide verenigingen 
samenkomen.

Er komt meer aandacht voor de 
ondernemerspraktijk “tegenover de 
macrobenadering die regering en 
politiek vaak hanteren”, stellen de 
verenigingen. De partijen gaan geza-
menlijk investeren in digitalisering 
en programma’s die ondernemers 
moeten helpen bij ondernemerschap 

en transities in de sector.De partijen 
benadrukken dat eenheid binnen de 
ondernemerslobby nodig is. Maar 
hechten ook belang aan meer diversi-
teit. Het bestuur van MKB-Nederland 
heeft dit voorjaar geconcludeerd dat 
hiervoor meer aandacht binnen het 
midden- en kleinbedrijf nodig is.

nieuwe voorzitter
Michaël van Straalen stopte eerder 
dit jaar als voorzitter van MKB-Neder-
land. Hij stapte op, omdat hij vond 
dat er te weinig ruimte was binnen 
de samenwerking met de grootste 
ondernemersvereniging om aan een 
sterker profi el van zijn organisatie te 
werken. VNO-NCW zei het vertrek 
van Van Straalen te betreuren en zijn 
boodschap “zeer serieus” te nemen. 
Hij  was bijna twaalf jaar actief voor 
MKB-Nederland. De werving van een 
nieuwe voorzitter voor MKB-Neder-
land is in gang gezet.

bron: Persinfo VNO-NCW

De winkels van DAKA Sport wer-
ken niet langer volgens de for-
mule van Intersport. Het van oor-
sprong Rotterdamse bedrijf stapt 
uit de franchiseketen om zelf uit 
te kunnen groeien tot een lande-
lijke speler. 

Vier winkels, waaronder die in 
Alexandrium, en een webwinkel 
van DAKA Sport werkten al volgens 
een eigen concept. Door de overige 
tien vestigingen los te weken van 

Intersport hoopt directeur Jan-Peter 
Dankaart meer ‘’bewegingsvrijheid’’ 
te krijgen. Die ruimte heeft de onder-
neming naar eigen zeggen nodig 
voor verdere groei.

De eigenaar van veertien sportwin-
kels beëindigt ook de samenwerking 
met het inkoopcollectief Euretco. Bij 
die retailorganisatie zijn naast Inter-
sport ook ketens als Runnersworld, 
Libris en Hubo aangesloten.

bron: nu.nl

Mkb-ondernemers zijn ambi-
tieus en hebben grootse plan-
nen voor 2018: meer dan een 
derde (37,4 procent) is van 
plan om zijn onderneming dit 
jaar nog verder uit te breiden. 
Een deel van hen (15,7 procent) 
doet dat met het lanceren van 
een nieuw product of nieuwe 
dienst. Ook het werven van 
extra personeel (13,1 procent) 
en het betreden van een nieu-
we geografische markt (8,6 
procent) zijn belangrijke ambi-
ties voor het komende jaar. Dat 
blijkt uit onafhankelijk onder-
zoek door softwareaanbieder 
Teamleader naar de plannen 
van ruim 200 ondernemers.

Naast uitbreiding van de onderne-
ming denken ook veel ondernemers 
na over het digitaliseren van hun 
processen (27,8 procent). Ook zijn 
veel ondernemers van plan hun 
kapitaal te verhogen (12,1 procent), 
denken ze na over een grootscha-
lige investering (9,1 procent) of 
willen ze een nieuwe merkidentiteit 
introduceren (8,6 procent). Slechts 
vijf procent van de ondervraagden 
geeft aan zijn bedrijf juist te willen 
inkrimpen. 

drempels voor ondernemers
Hoe ambitieus mkb-ondernemers 
vaak ook zijn, toch zijn er verschil-

lende drempels die hen tegen-
houden deze stappen te zetten. 
Denk aan het gebrek aan fi nanciële 
middelen (12,8 procent), het een te 
groot risico vinden (11,5 procent) of 
er simpelweg geen tijd voor hebben 
(10,6 procent). Opvallend aan deze 
resultaten is, dat er een grote 
versnippering blijkt te bestaan in de 
belemmeringen die ondernemers 
ondervinden bij hun plannen voor 
het komende jaar. Er is dus niet één 
obstakel dat genoemd kan worden 
als grootste reden om de gewenste 
stappen voor 2018 niet te zetten.

“Ondernemers hebben het al druk 
genoeg. Niet verwonderlijk dus, 
dat zij allerlei redenen hebben om 
hun ambitieuze plannen niet waar 
te maken, zoals ook uit dit onder-
zoek blijkt”, zegt Jeroen De Wit, CEO 
van Teamleader, een tool die onder-
nemers helpt om in deze digitale 
wereld slimmer te werken. “Naast 
dat het ondernemers ervan weer-
houdt hun toekomstplannen waar 
te maken, kunnen uitdagingen 
op het gebied van sales, marke-
ting, administratie, organisatie hen 
gewoonweg veel tijd kosten. Er 
zijn tegenwoordig oplossingen die 
ondernemers ondersteunen, zodat 
ze meer tijd overhouden om hun 
doelen te bereiken en te groeien.”

 www.teamleader.nl 
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Grote ondernemersclubs: 
meer aandacht voor mkb 

rotterdamse sportwinkels 
stappen uit Intersport 

Bijna 40 procent 
Mkb-ondernemers wil 
in 2018 verder uitbreiden
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Sinds de invoering van de Wet Keten-
aansprakelijkheid is een hoofdopdracht-
gever aansprakelijk voor de betaling van 
premies en belastingen die door ingescha-
kelde (onder)aannemers verschuldigd zijn, 
maar niet afdragen.

De ketenaansprakelijkheidsregeling is een maat-
regel tegen mogelijk misbruik door aannemers 
en onderaannemers bij de afdracht van loonhef-
fingen. De regeling maakt elke schakel van de 
keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.
Stel: u krijgt een grote opdracht en u kunt het werk 
niet alleen aan. Dan kunt u een deel van het werk 
uitbesteden. U bent dan de aannemer en degene 
aan wie u het werk uitbesteedt, is de onderaan-
nemer. Als de onderaannemer de loonheffi ngen 
niet betaalt, kan de belastingdienst u hiervoor 
aansprakelijk stellen.Stel nu dat uw onderaannemer 
een deel van het aangenomen werk verder uitbe-
steedt aan een volgende onderaannemer. Deze 
onderaannemer betaalt de loonheffi ngen niet. In 
dat geval kan de belastingdienst zowel u als uw 
onderaannemer aansprakelijk stellen voor de onbe-
taalde loonheffi ngen.

Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheidsregeling?
De ketenaansprakelijkheid geldt als een aannemer 
voor een opdrachtgever een werk van stoffelijke 
aard uitvoert tegen een vooraf bepaalde prijs. De 
aannemer is daarbij niet in dienst van de opdracht-
gever.Het is soms moeilijk vast te stellen of een 

bepaald werk van stoffelijke aard is. Meestal zal 
de uitvoering van zo’n werk een tastbaar product 
opleveren. Werken van stoffelijke aard zijn bijvoor-
beeld bouwwerken, wegenaanleg, landbewerking, 
herstelwerkzaamheden en het vervaardigen van 
kleding. Maar ook andere werkzaamheden kunnen 
erbij horen, zoals het verpakken van goederen en 
schoonmaken. Niet-stoffelijk zijn producten van 
grotendeels persoonsgebonden arbeid van intel-
lectuele aard, zoals van auteurs, vormgevers en 
musici. Ook vervoersovereenkomsten vallen buiten 
de regeling. Ketenaansprakelijkheid geldt voor 
zowel overeenkomsten waarvoor een projectprijs 
wordt betaald als voor overeenkomsten waarbij het 
aangenomen werk wordt afgerekend op basis van 
gewerkte uren en verwerkte materialen.

Voor welke belasting en premies?
Iedere aannemer die werk van stoffelijke aard aan 
een onderaannemer uitbesteedt, is aansprakelijk 
voor de door de onderaannemer onbetaald gelaten:
- loonbelasting;
- premie volksverzekeringen;
- premies werknemersverzekeringen;
-  inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de 

Zorgverzekeringswet.

Deze belasting en premies vormen samen de ‘loon-
heffi ngen’. Om te bepalen welk bedrag aan loon-
heffi ngen voor het werk betaald moet worden, 
moet het fi scaal loon van de betrokken werkne-
mers bekend zijn.

inlenersaansprakelijkheid
De ketenaansprakelijkheid is niet hetzelfde als de 
inlenersaansprakelijkheid. Bent u uitlener en stelt 
u een werknemer ter beschikking van een derde 
(inlener) om onder leiding of toezicht van die 
derde te werken? Dan blijft deze werknemer bij u 
in dienst. U moet voor deze werknemer de loonhef-
fi ngen en btw betalen.
De inlener is aansprakelijk voor deze belastingen 
voor zover die verband houden met de inlening 
(inlenersaansprakelijkheid). Maar bent u onder-
aannemer en maakt u zelf gebruik van ingeleend 
personeel van uitlener A? Dan bent u aansprakelijk 
voor de loonheffi ngen en btw die uitlener A moet 
betalen. Als u vervolgens uw aansprakelijkheids-
schuld niet betaalt, kunnen wij ook de aannemers 
boven u in de keten aansprakelijk stellen voor het 
deel van de aansprakelijkheidsschuld dat betrekking 
heeft op de loonheffi ngen (ketenaansprakelijkheid).

Bescherming tegen aansprakelijkheid
U kunt er zelf voor zorgen dat het risico van 
aansprakelijkstelling voor de loonheffi ngenschulden 
van een onderaannemer zo klein mogelijk blijft. 
Uitsluiting van elk risico is niet mogelijk.
U kunt het risico van ketenaansprakelijkheid 
beperken door:
-  de onderaannemer te vragen naar een recente en 

originele verklaring betalingsgedrag en
-  een goede administratie bij te houden en
 -  te storten op een geblokkeerde rekening.

Zoals uit het bovenstaande blijkt is het werken met 
onderaannemers en het inlenen van personeel niet 
geheel zonder risico’s. Vergewis u er van dat u weet 
met wie u zaken doet, en soms is goedkoop duur-
koop. Iets wat te mooi lijkt om waar te zijn...
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Ketenaansprakelijkheid en 
inlenersaansprakelijkheid

Financieel accent

René Verbruggen
Daamen & van Sluis

010 458 11 44
www.daasluis.nl
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Vermogensbeheer, vermogensadvies          vermogensinzichtVermogensbeheer, vermogensadvies          vermogensinzicht

T  010 - 254 03 30
E  beleggen@efi denz.nl
W  efi denz.nl

Bezoekadres
Rotterdam The Hague 
Airport
Linatebaan 69b, Rotterdam

Voor 25 Eurocent per contact 
3000 beslissers bereiken

Nog meer doorslaggevende 
argumenten:
-  Het IJssel Business Magazine bevat 

inhoudelijke artikelen gericht op 

ondernemers;

-  In het IJssel Business Magazine leest u alles 

over de regio waarin u actief onderneemt en 

over zaken die u aangaan;

-  Het IJssel Business Magazine wordt op 

naam verzonden aan beslissers binnen de 

bedrijven en organisaties (continu update 

van het adressenbestand).
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themanummer

arbeidsmarkt 
ontwikkeling

Jaap de koning 
doorgeslagen 
flexibilisering 
arbeidsmarkt

Verder in dit nummer 

barry kors
Personeelsvraag 
 ondernemer leidend

lokale ondernemers 
we kunnen zelf meer 
doen

ondernemersnieuws
tips om je vakmensen 
te houden

bedrijfsbezoeken
burgemeester en 
wethouder lopen stage
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themanummer
verk iez ings jaa r

eric Carree 
meegaan of afhaken, 
verdienmodellen 
veranderen

Verder in dit nummer 

Johan rolloos
Kantorenmarkt kruipt  
uit dal

hans Biesheuvel
Ondernemers aan de 
formatietafel

eric-Jan theunissen
mobiliteit organiseren  
op je eigen manier

Verkiezingsprogramma’s
Ondernemen en negen 
politieke partijen
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Jeroen de Haas, 
CEO Eneco
Duurzaamheid schept 
band en banen

Verder in dit nummer

Andre Kuipers, 
astronaut en 
wetenschapper
Onderneem in 
 zonne-energie 

Hans Tielkemeijer
Nieuwe energie in 
je beleggingen

Lokale ondernemers 
aan tafel
Samen duurzaam en 
 zuinig is nodig

Gemeente Capelle
Gratis duurzaamheids-
scan bedrijven
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Kantorenmarkt kruipt 
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veranderen
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maarten struivenberg  
de rotterdamse  
wethouder economie     
en werkgelegenheid 
Fundamentele  
veranderingen

Verder in dit nummer 

Wethouders over  
de nieuwe economie  
in Capelle en Krimpen

Jan rotmans
heroïsche opgave  
voor rijnmond

Lokale ondernemers 
transitie is dagelijkse 
business

Ondernemersnieuws
Fieldlabs voor  
ondernemers Z-h

wethouder economie     
en werkgelegenheid 
Fundamentele 
veranderingen

Verder in dit nummer 

Wethouders over 
de nieuwe economie 
in Capelle en Krimpen

Jan rotmans
heroïsche opgave 
voor rijnmond

Lokale ondernemers 
transitie is dagelijkse 
business

Ondernemersnieuws
Fieldlabs voor 
ondernemers Z-h
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Delft Robotics 
Pionieren met kunst-
matige intelligentie

Verder in dit nummer

Ron Kars Technische Unie
Niemand tilt hier meer 
een bak

Lokale ondernemers 
Robot: vriend of vijand?

Ondernemersnieuws
Bedrijven vinden  
 moelijker personeel

THEMANUMMER
ROBOTISERING



Dit is niet verkeerd bedoeld hoor. Ik wil u 
zeker niet schofferen en insinueren alsof u 
“Harrie in de Warrie” bent. Nee, ik wil u alleen 
maar wijzen op een initiatief uit de verzeke-
ringswereld waarin juist gepoogd wordt een 
beetje orde te scheppen in de wirwar van 
informatie over uw verzekeringsproducten. 
Voorlopig is het een tool voor uw particuliere 
verzekeringsproducten, maar het zal mij niets 
verbazen dat, als dit een succes wordt, dit pro-
duct ook doorgetrokken wordt naar de wereld 
van bedrijfsverzekeringsproducten.

Het initiatief komt van het Verbond van Verzeke-
raars. Dit is meestal niet de club waar het barst van 
de briljante ideeën en waar bescheidenheid een 
motto is dat meer past.  Daar is overigens niets mis 
mee, maar de wereld verandert snel en voor je het 
weet word je van links, rechts, boven én beneden 
ingehaald. Dus zou het beter zijn de bescheiden-
heid iets te laten varen en voor voortvarendheid 
in de keten te kiezen.  Nu, in die categorie wil ik 
mijnverzekeringenopeenrij.nl wel scharen. 
Zoals wij allen in de krant hebben kunnen lezen, 
worden steeds meer Nederlanders geconfron-
teerd met een veelheid aan bronnen waarmee 
men de financiële administratie kan managen. 
Een veelheid van websites met dito wacht-
woorden en een daarnaast lopende papier-
stroom maakt het de gemiddelde Nederlander, 
voor zover die bestaat , niet eenvoudig de 
maandelijkse administratie tot een goed eind 
te brengen: steeds meer mensen lopen vast. 
Dit fenomeen doet zich ook al jaren voor op het 

gebied van verzekeringen, zeker als zo’n verze-
keringsportefeuille versnipperd is onder diverse 
tussenpersonen of direct werkende maatschap-
pijen. Vaak is het overzicht volledig zoek. 
Nu is het beheren van een verzekeringsportefeuille 
niet het meest sexy werkje. Dus loopt de eerder 
genoemde gemiddelde Nederlander hier regel-
matig op vast. Dat is dan vaak ook het (m.i. juiste) 
argument om de verzekeringsspulletjes onder één 
dak te laten beheren. Met een eigen, door de 
tussenpersoon beheerde, klantmap. Maar dat is niet 
altijd de praktijk. En daar biedt mijnverzekeringen-
opeenrij.nl uitkomst. Het Verbond van Verzekeraars 
heeft het voor elkaar gekregen om het grootste 
deel van de verzekeringsmarkt te laten aansluiten 
op één tool waarin de klant door middel van inlog 
met haar eigen DigiD inzicht kan verkrijgen in haar 
verzekeringsportefeuille. 

Hoe werkt het?
Mijnverzekeringenopeenrij.nl is een geautomati-
seerde tool waarmee u van de meeste verzeke-
ringsmaatschappijen de verzekeringsproducten 
kunt inladen. Het grote voordeel van de tool moet 
gaan zijn dat u, onafhankelijk van verzekeraar of 
tussenpersoon, een totaaloverzicht over uw verze-
keringspakket kunt krijgen. Dan moet u nu nog wel 
per maatschappij zelf de producten inladen. Maar 
wij gaan ervan uit dat dit verbetert.

de nadelen zijn:
-  Een groot deel van de markt is aangesloten, 

maar grote verzekeraars als Allianz, Interpolis, 
Ohra en Unigarant zijn nog niet aangesloten;

-  Niet alle producten worden nog door de tool 
ondersteund:

-  Nog geen zorgverzekeringen: wordt eind dit jaar 
verwacht;

-  Nog geen zakelijke verzekeringen;
-  Zelf producten van maatschappijen ophalen. Je 

wilt juist dat je gelijk de eigen producten kan 
zien. Die extra stap van ophalen zal voor veel 
mensen een stap teveel zijn.

-  Vaak bestaat er al een klantmap bij een tussen-
persoon. Dit kan verwarrend werken.

Bij ons is er ook twijfel of dit product uiteindelijk 
een mooie tool zal worden om de klant wegwijs 
te maken in de wirwar van zijn verzekerings-
producten. Toch geven wij dit initiatief het voor-
deel van de twijfel. Dan moet er nog wel wat 
aan geschaafd worden om het tot een succes te 
maken. 

ruwe diamant
Er zal nog wel wat water door de Rijn moeten 
stromen om deze ruwe diamant te laten “shinen”. 
Maar dan kan deze tool wel het centrum van 
de ketenintegratie in onze verzekeringsbranche 
worden. 
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Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.

www.steensel.nl

Heeft u alles 
op een rijtje

assurantie accent



Ondernemen vanuit het hart, toekomstgericht en 
voor een groen Krimpenerwaard. Vanuit deze visie 
is in 2015 het duurzaamheidsplatform WaardZaam 
ontstaan in de Krimpenerwaard. Een platform voor 
ondernemers om krachten te bundelen, kennis uit 
te wisselen, te netwerken en elkaar te inspireren. 
Inmiddels heeft WaardZaam 42 partners. “Dat 
aantal blijft groeien. Zeker nu Minister Wiebes de 
energiebesparende maatregelen vanaf juli 2019 
gaat monitoren bij mkb’ers”, aldus Jeroen Mulder, 
voorzitter WaardZaam.

“We hebben net – met succes - de jaarlijkse Kennisuitwis-
selingsbijeenkomst georganiseerd, samen met onze part-
ners gemeente Krimpenerwaard, Stimular, Rabobanken 
Utrechtse Waarden en Krimpenerwaard. Meer dan 40 
gedreven ondernemers luisterden onder andere naar het 
indrukwekkende verhaal van Michaël Wilde van het interna-
tionale en duurzame bedrijf Eosta. De deelnemers speelden 
het ‘Open kaart spel’ om onderlinge uitwisseling te bevor-
deren. Verder kregen de winnaars van Energie Convenant I 
- Plusrechtuyt – en Energie Convenant II – De oude Apotheek 
- het podium. Zij hebben de knappe prestatie van 39% 
respectievelijk -9% energiebesparing gerealiseerd sinds ze 
partner van WaardZaam zijn”, vertelt de trotse voorzitter.

WaardZaam als aanjager
“Deze twee ondernemers vormen een goed voorbeeld 
van wat WaardZaam voor ondernemers kan betekenen; 
het duwtje in de rug om energiebesparende maatre-
gelen te nemen en zo het milieu te ontlasten. Deze 
besparing maken we meetbaar met de Milieubaro-
meter, een online meetinstrument dat in één oogopslag 
de milieuprestaties en de milieukosten van de partner 
toont. Informatie die ondernemers bijvoorbeeld goed 
kunnen gebruiken bij aanbestedingen”, concludeert 
Jeroen.

Voorwaartse energie
“Energie Convenant III is gestart, het thema Fairtrade 
is net ondergebracht bij WaardZaam en we gaan onze 
ondernemers meenemen in hoe zij de Werelddoelen 
kunnen inzetten in hun bedrijfsvoering. Genoeg te doen 
dus de komende jaren”, lacht Jeroen Mulder. “Alleen niet 
voor mij. Ik draag na drie jaar commitment het stokje 
over aan een nieuwe voorzitter. 

We zijn toe aan een volgende fase en vers bloed kan dan 
geen kwaad. Het is een mooie club! Mocht je interesse 
hebben in het voorzitterschap of wil je vrijblijvend kennis 
maken, meld je dan bij info@waardzaam.nl.” 

Als ondernemerskring Krimpen aan den IJssel hebben we al regelmatig laten zien dat we veelzijdig zijn. Of dat 
het nu gaat over serieuze onderwerpen zoals het organiseren van een Business Beurs of een wat ludieke en 
informele zeepkistborrel. We doen dit met een passie voor de ondernemers die bij ons aangesloten zijn. In deze 
editie laten we ons dan ook van beide kanten zien. We hebben er dan ook bewust voor gekozen een artikel 
op te nemen over WaardZaam, een mooi initiatief uit de Krimpenerwaard, waarin men op een verantwoorde 
en bewuste  manier  omgaat met energie. Ook laten we hier zien dat we op “interessante & boeiende” loca-
ties bij elkaar komen. Onlangs brachten we een werkbezoek aan de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den 
IJssel of, zoals ik al eerder zei, organiseren we een informele zeepkistborrel waarbij het gezellig netwerken is 
en leden zich door middel van een korte pitch kunnen presenteren. 

De veelzijdigheid die we beogen, komt daarmee goed tot uiting en we zijn dan ook een ondernemerskring 
waar iedere ondernemers zich thuis voelt. We vinden het belangrijk dat ondernemers elkaar vinden en het 
liefst ook zaken doen met elkaar. Dat blijft natuurlijk een van de kernpunten van onze ondernemerskring en 
we blijven activiteiten organiseren en contact houden met gemeente en andere externe partijen om deze 
doelstellingen te realiseren. 

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

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

Samenstelling bestuur OK Krimpen
Marco van Egeraat voorzitter
DirkJan Kalkman secretaris 
Ronald Stuijfzand penningmeester
Esther Buijs–van Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks algemeen bestuurslid

Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
Parallelweg 12
2921 LE Krimpen aan den IJssel
e-mail: info@okkrimpen.nl

Bezoek ook onze website:  
www.okkrimpen.nl of  
volg ons via Twitter @OKKrimpen en 
Facebook https://nl-nl.facebook.com/
okkrimpen/

ondernemerskring
krimpen aan den ijssel

VERGROOT UW NETWERK

Veelzijdig

waardZaam stimuleert ondernemers 
in duurzaam denken en doen

Ondernem
erskring Krim

pen



Het aantal leden van de OKK groeit gestaag. 
Lokale bedrijven begrijpen dat wanneer je 
samen iets doet, je er sterker van kan wor-
den. Iets waar wij als bestuur blij mee zijn. 
We hebben de laatste maanden dan ook niet 
stil gezeten. Hieronder worden wat van onze 
activiteiten nader toegelicht. 

Zeepkistborrels  
De OKK organiseerde al 3 keer een zogenaamde 
Zeepkistborrel. Even een uurtje bijpraten en een 
korte kennismaking met één van onze leden. 
Lunchroom Leuk is een mooie locatie daarvoor, 
heerlijk aan het water, goed uitzicht en tot nu toe 
steeds zonnig terrasweer.  Na de zomer pakken we 
op 26 september de borrel weer op. Geen lid? Geen 
probleem! Kom vrijblijvend een keer kennismaken.  

Bezoek penitentiaire inrichting Krimpen
Op 11 april brachten 45 leden van de OKK een 
bezoek aan de gevangenis in Krimpen aan den 

IJssel. Nadat iedereen binnen was, wat overigens 
een hele excercitie bleek, volgde koffie en thee en 
een heerlijke huisgemaakte lekkernij. 
Na een welkomswoord van directeur Peter 
Baaijens kwamen verschillende medewerkers en 
twee gedetineerden aan het woord. Zij vertelden 
de ondernemers wat zich zoal afspeelt tussen de 
muren van het enorme beveiligde gebouw.  Samen 
met de ondernemers werden gemeenschappelijke 
belangen besproken en werden de samenwer-
kingsmogelijkheden benoemd.  

Na een uitstekend diner, verzorgd door de koks 
van de gevangenis, was het tijd om een bezoek te 
brengen aan de verschillende afdelingen van het 
gebouw. Een zeer indrukwekkende toer, waarin de 
ondernemers een goed beeld kregen van de dage-
lijkse gang van zaken. Per groep was er behalve 
een rondleider ook een gedetineerde bij, wat toch 
heel bijzonder was. Voor veel ondernemers was het 
een onvergetelijke, fantastisch verzorgde avond. 

Haringparty 
Woensdag 27 juni is het weer tijd voor onze jaar-
lijkse haringparty. Dit keer bij lunchroom Leuk in 
de Stormpolder in Krimpen. Een harinkje happen, 
netwerken en luisteren naar gezellige muziek. Het 
wordt weer een leuke bijeenkomst.
Zorg dat u erbij bent!

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op 
www.okkrimpen.nl.
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penitentiaire inrichting Krimpen

Samen Sterker



Krimpen aan den IJssel

maatwerk in drukwerk

Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons 
RISICORAPPORT voor de ondernemer.

www.steensel.nl   •   info@steensel.nl   •   T  010 412 39 11

Van Steensel Assurantiën b.v. • Pr. Pieter Christiaanstraat 61 • 3066 TB Rotterdam
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25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
inzake Gegevensbescherming (‘AVG’) in 
werking getreden. Ook voor ondernemings-
raden is een belangrijke rol weggelegd. 
Ondernemingsbeslissingen op het gebied van 
privacy kunnen namelijk vallen onder het 
advies- of instemmingsrecht van de onderne-
mingsraad, zoals hierna zal worden toegelicht.

Ten eerste is op grond van artikel 25 lid 1 sub k 
van de Wet op de ondernemingsraden (‘WOR’) een 
voorgenomen besluit tot invoering of wijziging van 
een belangrijke technologische voorziening advies-
plichtig. Onder technologische voorzieningen kunnen 
zowel voorzieningen op het terrein van de hardware 
als van de software vallen. Met de inwerkingtreding 
van de AVG zullen ondernemers wellicht nieuwe 
technologische voorzieningen treffen, om te kunnen 
voldoen aan de privacy-eisen die deze wet- en regel-
geving met zich meebrengt. In een dergelijk geval is 
het belangrijk dat de ondernemingsraad vroegtijdig 
in het proces wordt betrokken. Let op: als een besluit 
stapsgewijs wordt ingevoerd, dient er voor elke stap 
advies te worden gevraagd.  

instemmingsplichtig
Daarnaast is op grond van artikel 27 lid 1 sub k 
van de WOR een voorgenomen besluit tot vast-
stelling, wijziging of intrekking van een rege-
ling omtrent het verwerken van alsmede de 
bescherming van de persoonsgegevens van 
de in de onderneming werkzame personen 
instemmingsplichtig. Dit heeft betrekking op 
persoonsregistraties en regelingen over het 
verzamelen, bewaren, gebruiken en beveiligen 
(lees: verwerken) van persoonsgegevens van de 
in de onderneming werkzame personen. Hierbij 
kan onder meer worden gedacht aan regelingen 
omtrent verzuimregistraties, personeelsdossiers 
en de salarisadministratie. Regelmatig hangen 
dergelijke voorgenomen besluiten samen met 

een instemmingsrecht op grond van artikel 27 lid 
1 sub l van de WOR (regelingen omtrent perso-
neelscontrolesystemen). Dit zijn regelingen die 
de ondernemer treft over voorzieningen die zijn 
gericht op of geschikt zijn voor waarneming en/
of monitoring van het gedrag of prestaties van 
de in de onderneming werkzame personen. Te 
denken valt aan (heimelijk) cameratoezicht, 
tijdsregistratiesystemen of andere systemen van 
toegangscontrole. Let op: van eenmaal gegeven 
instemming kan de ondernemer niet zomaar 
afwijken, zonder eerst weer de ondernemings-
raad te raadplegen.

In de praktijk is het echter vaak de vraag wat valt 
onder een ‘regeling’ als bedoeld in artikel 27 van 
de WOR (en wat als zodanig dus instemmings-
plichtig is). Een regeling is in ieder geval een 
besluit van algemene strekking dat betrekking 
heeft op alle of een groep van de in de onder-
neming werkzame personen. Niet verwonderlijk 
is derhalve dat privacybeleid – in de ruimste zin 
van het woord – onder de reikwijdte van artikel 
27 van de WOR zal vallen. Dat is uiteraard niet 
anders als het privacybeleid wordt neergelegd in 
verschillende regelingen, omdat de ondernemer 
anders redelijk gemakkelijk onder het instem-
mingsrecht kan uitkomen.

Onderscheid ingewikkelder
Ingewikkelder is het evenwel om onderscheid aan 
te brengen tussen een regeling en de daaruit voort-
vloeiende uitvoeringshandelingen. Dit is van belang, 
omdat een regeling instemmingsplichtig is en de 
daaruit voortvloeiende uitvoeringshandelingen niet. 
Als het privacybeleid dan eenmaal met de onder-
nemingsraad is afgestemd en het beleid verder 
uitgerold kan gaan worden, kunnen alle daaruit 
voortvloeiende uitvoeringshandelingen zonder voor-
afgaande instemming van c.q. afstemming met de 
ondernemingsraad worden uitgevoerd.

Communicatie belangrijk
Om onduidelijkheid te voorkomen tussen wat nu 
als een regeling en wat als daaruit voortvloeiende 
uitvoeringshandelingen kan worden aangeduid, 
is communicatie tussen de ondernemingsraad en 
de ondernemer uitermate belangrijk. Er kunnen 
bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt omtrent 
wat precies onder privacybeleid dient te worden 
verstaan (en wat als zodanig dus instemmings-
plichtig is). Op grond van het voorgaande is het 
derhalve van belang om – zoals altijd – een goede 
relatie met een ondernemingsraad te onderhouden, 
gezien hun rol onder de AVG. Ga er in ieder geval 
niet te snel van uit dat er sprake is van een uitvoe-
ringshandeling. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan 
of wijzigen van overeenkomsten met personeel of 
een IT-leverancier als uitvloeisel van een met de 
ondernemingsraad afgestemd privacybeleid.

Voor meer informatie over de rol van de onderne-
mingsraad onder de AVG kunt u contact opnemen 
met (een van) de privacyspecialisten van Pellicaan 
Advocaten.

Jeroen Belderok
Pellicaan Advocaten 

www.pellicaan.nl

de macht van 
de ondernemings    raad 

onder de aVG

Juridisch accent



Overleg,
presentatie
of party in
het groen?
U zoekt een plek waar u niet wordt
gestoord? Onze landelijke vergader-
locaties op het Leefgoed met 
moderne vergaderfaciliteiten en eigen
terrassen zijn daar perfect voor. Het 
alternatief is varend op de IJssel.
Het Leefgoed is ideaal voor periodiek
overleg met collega’s, relaties, familie
of gelijkgestemden.

| INFO@LEEFGOED.NL | WWW.LEEFGOED.NL |
| GROENENDIJK 325 (VER-HITLAND) | 2911 BB  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL | TELEFOON 0180 - 323 414

GEZELLIG ETEN EN DRINKEN

IN LANDELIJK GROEN
VERGADERINGEN EN RECEPTIES

VAREN OP DE HOLLANDSCHE IJSSEL
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