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Toon je duurzame ambities en lease of 
koop je allereerste e-Crafter. Dan heb je 
altijd toegang tot de binnenstad en krijg 
je de voorkeur van klanten voor wie 
duurzaamheid een prioriteit is. En dan 
hebben we het nog niet gehad over het 
ongekende rijcomfort van de nieuwe 
e-Crafter. Vanaf nu in onze showrooms.

De nieuwe 
e-Crafter.

IJBM 2



November 2018 gaat de boeken in als de maand 
met de langste fi les ooit; op sommige dagen 
meer dan duizend kilometer. Nederland en dan 
vooral onze regio lijkt dicht te gaan slibben door 
de economische groei, de stijgende mobiliteit per 
individu en de vlucht die pakketvervoer neemt 
door het toenemend online winkelen. De toene-
mende drukte op de weg kost het bedrijfsleven 
en de samenleving enkele miljarden. 
Wat kunnen we als overheid, ondernemers en 
particulieren doen om onze groeiende mobili-
teit in betere banen te leiden? Hoe creëren we 
een effectieve mix tussen bedrijfshuisvesting, 
winkelen, wonen, werken en vervoer en blijven 
we bereikbaar voor onze werknemers en klanten? 
Moeten werkgevers bijvoorbeeld hun personeel 
belonen die dichtbij wonen? 

Maar welke maatregelen we ook treffen, onze 
mobiliteit zal door de economische groei, de stij-
gende welvaart en snellere transportmiddelen 
niet afnemen, zo betoogt hoogleraar Transport-
beleid Bert van Wee in dit magazine. De verwach-
ting is dat de fi ledruk de komende vijf jaar met 
nog een derde toeneemt, als we allemaal blijven 
doen wat we doen. Hij ziet een kilometer- of 
spitsheffi ng als oplossing om in ieder geval de drukte tijdens de spits drastisch te verminderen. 
Daarvan zal het bedrijfsleven volgens de hoogleraar het meest profi teren. Ook lokale ondernemers 
en overheden in onze regio buigen zich in dit nummer in een discussie onder leiding van specialisten 
van De Verkeersonderneming over de ontwikkelingen in mobiliteit, wonen, werken en winkelen en 
de invloed die zij daar op kunnen uitoefenen. 

Ongeacht hoe u zich ook weg op zult begeven, wens ik u als lezer in ieder geval een mobiel en 
fi levrij 2019 toe.
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Recorddrukte op de weg: een stijgende 
schade post voor bedrijfsleven en samenle-
ving. Afgelopen november staat er op som-
mige dagen meer dan duizend kilometer file, 
waarvan een belangrijk deel in onze regio. 
Het doet de discussie over kilometer- en 
spitsheffing, door Arjan Lubach ‘vroempoen’ 
genoemd, weer oplaaien. Om te voorkomen 
dat Nederland tijdens de spits dichtslibt, is een 
vorm van beprijzen onontkoombaar aldus Bert 
van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de 
Technische Universiteit Delft. Maar daarmee 
zal de stijgende mobiliteit en de drukte op de 
weg zomaar geen halt worden toegeroepen. 
“De grootste uitdaging lijkt mij de vraag hoe 
we Nederland mobiel en bereikbaar houden 
met veel minder CO2-uitstoot en gebruik van 
fossiele brandstoffen.”

Van Wee, die tijdens de recordfiledagen als deskun-
dige op radio en tv vaak viel te bewonderen, houdt 
zich bezig met alles wat vliegt, vaart en rijdt en richt 
zich in zijn wetenschappelijk onderzoek en leer-
stoel vooral op lange termijn ontwikkelingen in het 
verkeers- en vervoersysteem. “Niet alleen files, maar 
ook bereikbaarheid, milieu, energievraagstukken en 
ruimtelijke ordening.” Hij studeerde sociale geografie 
in Utrecht en promoveerde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Van Wee werkte daarna bij de AGV 
Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer en bij de 
RIVM in diverse coördinerende functies verkeer en 
vervoer. Van 1999 tot 2003 was hij bijzonder hoog-
leraar Verkeer, Milieu en Ruimte aan de Universiteit 
Utrecht en sindsdien hoogleraar Transportbeleid en 
sectieleider Transport en Logistiek aan de Technische 
Universiteit Delft.

Mobiliteitsprobleem
Slibt ons land dicht? “Dat lijkt in onze beleving inder-
daad zo”, aldus van Wee. “Al vind ik het wel een hele 
sterke metafoor, want vergeet niet dat in andere 
drukbevolkte regio’s in de wereld het mobiliteitspro-
bleem veel nijpender is. Denk aan steden in ontwik-
kelingslanden waar de congestie erger is en mensen 
twee uur heen en terug kwijt zijn om op de plek van 
bestemming te komen. Maar niettemin is het een 
maatschappelijk probleem in die zin dat de kosten 
van files 3 á 4 miljard per jaar bedragen. Maar ook 
dat is relatief vergeleken met de kosten voor het 
milieu van verkeer en verkeersonveiligheid.” Onge-
veer de helft van de filekosten komt voor rekening 
van de ondernemers. Vrachtwagens die er langer 
over doen, winkels en bedrijven die hun goederen 
later krijgen geleverd en werkgevers die mensen 
in loondienst hebben of inhuren die meer kosten 
als ze in de file staan. Zoals loodgieters, consul-
tants, accountants en pakketbezorgers. Toch zijn er 

volgens Van Wee niet veel aanwijzingen dat het ons 
arbeidsplaatsen kost als files toenemen. “Überhaupt 
vormen transportkosten maar een paar tot hooguit 
tien procent van de totale productprijs. Maar als je 
de 15 procent van de mensen die niet deelneemt 
aan woon-werk- en zakelijk verkeer in de spits uit 
de auto zou krijgen, zou de doorstroming van het 
verkeer veel soepeler verlopen.” 

Slecht in implementeren
Dat kan volgens hem voor een deel door het 
beprijzen van de gereden kilometers, het roemrucht 
rekeningrijden in de vorm van een spits- of kilome-
terheffing. “Een uur reistijd verliezen is voor een 
ondernemer veel kostbaarder dan voor een parti-
culier. Daarmee is bedrijfsleven de grote winnaar 
van een vorm van kilometerheffing. Maar daar wil 
de politiek voorlopig niet aan. We hebben sinds al 
1988 allerlei vormen van rekeningrijden voorbij zien 
komen. Zoals tol, spitsvignet, rekeningrijden op de 
snelwegen en voorstellen om dan de motorrijtuigen-
belasting te verlagen. We zijn goed in het bedenken, 
maar niet in het implementeren terwijl in Duitsland, 
Londen en Stockholm een vorm van congestiebe-
lasting al langer blijkt te werken. Als je één procent 
minder verkeer hebt, is een file als snel twee tot vijf-
procent minder. Er gaan over een rijstrook ruwweg 
zo’n 1800 voertuigen per uur. Dat betekent dat de 
eerste 1700 gewoon kunnen doorrijden.”

We gaan steeds verder weg
Ondanks alle mogelijke maatregelen moeten we 
volgens de hoogleraar niet de illusie hebben dat 
we veel minder aan mobiliteit gaan besteden. 
Want economische groei, welvaart, technolo-
gische vooruitgang en verkeer zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. “Naar mate we rijker 
worden, kopen we meer auto’s en gebruiken die 
ook meer. En in tijd besteden we ongeveer even-
veel aan mobiliteit als tientallen jaren geleden. 
Maar het afgelegde aantal kilometers is wel sterk 
gestegen. Nu transport mogelijkheden sneller en 
goedkoper worden zoals vliegen en de hogesnel-
heidstrein, gaan we daarmee ook steeds verder 
weg. Dat gaat voorlopig niet veranderen. Ook 
gaan we steeds verder van ons werk of vrije-
tijdsbestemmingen wonen. Dat is wat we zien.” 
Ook bestelbusjes rukken op in onze straten. “We 
zien dat jongeren al veel meer online kopen dan 
ouderen. Dat noemen we een cohort effect. De 
verwachting is dat daarom steeds meer mensen 
boodschappen en goederen laten bezorgen. De 
vraag is wel of het systeem hetzelfde zal blijven. 
De grote frustratie van bezorgers is dat klanten 
vaak niet thuis zijn. Dat kan je optimaliseren door 
op buurtniveau een plek te organiseren waar de 
producten naar toe kunnen. Daar wordt al over 

nagedacht. We verwachten wel dat er meer elek-
trisch vervoer gaat komen en steden dit verder 
gaan stimuleren.”

Verantwoordelijkheid ondernemers
Hoe zit het dan met de verantwoordelijkheid van 
ondernemers zelf? Van Wee: “Verantwoordelijkheid 
vind ik altijd nogal een zwaar begrip. Dat sugge-
reert dat als bedrijven die zelf niet willen dragen, ze 
een vorm van laakbaar gedrag vertonen. Dat vind ik 
te sterk uitgedrukt, maar ik vind wel dat bedrijven 
en werkgevers een deel van de oplossing kunnen 
zijn. De commissie De Waal die zich boog over het 
hele systeem van vergoedingen voor woon-werk-
verkeer zegt dat het eigenlijk gek is dat een werk-
gever voor twee identieke functies iemand die om 
de hoek woont nauwelijks een vergoeding biedt, 
maar wel bereid is degene die aan de andere kant 
van het land woont een flinke woon-werkvergoe-
ding te geven. Terwijl diegene om de hoek altijd 
op tijd op zijn werk zal zijn. De commissie stelde 
voor om aan iedere werknemer hetzelfde bedrag 
te geven die dan zelf maar moet zien waar hij of zij 
gaat wonen. Verder zou je bij gelijke geschiktheid 
voor iemand kunnen kiezen die dichter in de buurt 
woont. Daarmee bespaar je op kosten van woon-
werkverkeer. Bovendien weten we dat mensen 
die langer moeten reizen minder energie en een 
hoger ziekteverzuim hebben dan mensen die dichtbij 
wonen en lopend of met de fiets komen. Voor het 
milieu en de files is dit ook gunstig.”

‘No parking-no business’
We moeten vaak wennen aan verandering aldus Van 
Wee. “Maar als dat is gebeurd, willen we vaak niet 
meer terug naar de oude situatie. Ik durf te stellen dat 
als je ondernemers in het centrum van Utrecht zou 
vragen om het oude parkeerbeleid weer van stal te 
halen ze dat niet meer willen. Ook prikte een promo-
vendus van de Erasmus Universiteit in zijn onderzoek 
onder mijn begeleiding de hardnekkige mythe van ‘no 
parking no business’ door. Hij toont aan dat het vrijwel 
nergens tot minder klandizie leidt als je parkeerbeleid 
invoert. Het weren van de auto maakt winkelgebieden 
en centra juist vaak aantrekkelijker.”Hij verwacht niet 
dat autonoom rijden van deur tot deur veel gaat 
oplossen. “Dat gaat veel langer duren. We verwachten 
zelfs dat in het begin dit vervoer voor meer files kan 
zorgen omdat de sensoren zo worden afgestemd dat 
die een flinke veiligheidsmarge nemen. De capaciteit 
per rijstrook zal daardoor zelfs kunnen slinken. Op de 
lange termijn zou door technologische oplossingen 
de afstand tussen voertuigen wel veel korter kunnen 
worden.” Toch kan het autonoom vervoer wel snel 
voor andere zegeningen zorgen aldus Van Wee: “Files 
doen minder pijn als je in die auto kan whatsappen, 
slapen, lezen, bellen of lekker naar buiten kijken.
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De landelijke discussie over kilometerheffing 
is na de uitzending van Zondag met Lubach 
op 11 november over de toenemende file-
druk terug van weggeweest. De ANWB heeft 
het kabinet inmiddels opgeroepen een kilo-
meterheffing in te voeren en vindt net als 
de RAI Vereniging dat het huidige stelsel van 
autobelastingen op de schop moet. 

De RAI Verenging, belangenbehartiger van impor-
teurs en fabrikanten in de mobiliteitsbranche, stuurt 
met de ANWB aan op “betalen naar gebruik.”De 

ANWB is tegen spitsheffing, maar groot voorstander 
van betalen naar gebruik. We gaan de komende 
drie jaar 40 tot 50 procent meer in de file staan en 
daarom is er snel actie nodig”, aldus hoofddirecteur 
Frits van Bruggen in het Radio 1-programma 1op1.
De RAI Vereniging wil de prijs per kilometer vast-
stellen op basis van de CO2-uitstoot van het voer-
tuig en dit onderdeel maken van de wijzigingen 
aan het huidige stelsel van autobelastingen. Die 
bestaan op het moment uit belasting op personen-
auto’s en motorrijwielen (bpm) en de motorrijtui-
genbelasting (mrb). Het bpm-tarief wordt vastge-

steld op basis van de CO2-uitstoot. “Als we naar 
een systeem gaan waarbij we betalen naar gebruik, 
dan moet je andere belastingen afschaffen”, aldus 
Van Bruggen, die bovendien meldt dat 70 tot 80 
procent van de 4,5 miljoen ANWB-leden betalen 
naar gebruik eerlijk zouden vinden. Eenzelfde 
percentage is volgens Van Bruggen daarentegen 
niet bereid te betalen in de spits. Een prijs per kilo-
meter op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig 
komt wat beide partijen betreft dus in de plaats van 
de bpm en mrb. In gesprek met Radio 1 zei RAI-
voorzitter Steven van Eijck afgelopen donderdag dat 
op die manier niet alleen de filedruk kan afnemen, 
maar dat ook de belastinginkomsten van de over-
heid beter gegarandeerd zijn.

‘Betalen naar gebruik is eerlijker’
Het huidige kabinet wil in 2030 een kleine twee 
miljoen elektrische auto’s op de weg hebben. Ook 
hiervoor is het volgens RAI van belang dat het 
huidige stelsel van autobelastingen op de schop 
gaat.“Om de doelstelling te halen moet er voor een 
langere periode gesubsidieerd worden. Het kabinet 
wil dat die subsidies uit het autodomein worden 
betaald. Als we ervan uitgaan dat het systeem blijft 
zoals het nu is, betekent dat verhogingen van de 
mrb en bpm”, aldus Liebrand. Op Radio 1 zei RAI-
voorzitter Van Eijck dat de gewone automobilist op 
die manier in feite de subsidies op elektrische voer-
tuigen betaalt, wat volgens hem “onaanvaardbaar” 
is. “Betalen naar gebruik is eerlijker en levert een 
veel groter maatschappelijk voordeel 

Aanloop van meer dan dertig jaar
De plannen voor rekeningrijden dateren van het 
tijdperk Lubbers II. Minister van Verkeer en Water-
staat Neelie Smit-Kroes (VVD) stelde destijds voor 
het eerst rekeningrijden voor. Het duurde echter tot 
het Kabinet-Kok II voordat een dergelijk plan ook 
daadwerkelijk in een regeerakkoord opgenomen 
werd. In mei 2000 werden onder minister Tineke 
Netelenbos elf proeflocaties voor een systeem 
van kilometerheffing aangewezen. Het leverde de 
minister niet alleen de bijnaam ‘Tineke Tolpoort’ op, 
maar ook een smet op het blazoen. Er was onvol-
doende maatschappelijk draagvlak voor de plannen 
en Netelenbos kreeg het idee niet door de kamer. 
Dat weerhield CDA-minister Camiel Eurlings er acht 
jaar later onder het kabinet-Balkenende IV niet van 
om met de Wet kilometerprijs te komen “voor het 
in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke 
prijs voor het rijden met een motorrijtuig.” Na de 
val van het kabinet over het al dan niet verlengen 
van de Task Force Uruzgan-missie in Afghanistan 
werd de Wet Kilometerprijs onder het kabinet-Rutte 
I eind 2010 ingetrokken.

bronnen: Radio 1 en nu.nl
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op de agenda



Een overvolle A20 en Algerabrug, een forse 
woningbouwopgave en een grote diversiteit 
aan gemeenten met hun eigen specifieke 
mobiliteitsissues. Dit zijn een aantal uitda-
gingen waar het gebiedsteam Noordoost 
onder leiding van gebiedsregisseur Jan 
Breugem mee te maken heeft. Wat doet 
een gebiedsregisseur? Wat is de rol van De 
Verkeersonderneming? We vroegen het aan 
Jan Breugem.

“Een gebiedsregisseur moet alle relevante partijen 
en mensen in zijn of haar gebied kennen in 
relatie tot verkeer en vervoer. In mijn geval is dat 
het gebied Noordoost. Dit gebied bestaat uit de 
gemeenten Rotterdam Alexander, Capelle – en 
Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Gouda, 
Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. 
De Verkeersonderneming werkt aan bereikbaarheid 
en duurzaamheid door overheden, organisaties, 
bedrijven en bewoners met elkaar te verbinden. 
Het doel is om de beste oplossing te kiezen. Vaak 
hebben partijen hun eigen mobiliteitsagenda’s 
en bekijken ze de problemen vanuit hun eigen 
specifi eke invalshoek. De Verkeersonderneming is 

een onafhankelijke partij en kan dus objectief de 
beste oplossing adviseren. We helpen ook om de 
uitdagingen concreet te maken en te werken aan 
gedragsverandering. Het team Noordoost bestaat 
uit een projectleider werkgevers-, logistiek-, en 
bewonersaanpak en een communicatieadviseur.”

Beter benutten
“Zo zijn we betrokken geweest bij het autonoom 
vervoer, namelijk de parkshuttle in Capelle aan den 
IJssel. De onbemande shuttle is een wereldprimeur 
en zit nog in de experimentfase, maar hij rijdt! We 
hebben de opstart van de green business club in 
Rotterdam Alexander een handje kunnen helpen. 
Rotterdamse bedrijven, overheden en kennisinstel-
lingen werken daarin samen om van Rotterdam 
Prins Alexander het meest duurzame tech-gebied 
van Rotterdam te maken. Daarnaast stimuleren wij 
bewoners én werkgevers om gebruik te maken van 
alternatief vervoer, zoals vervoer over water. Een 
mooi voorbeeld is de relatief nieuwe watertaxi van 
Ridderkerk naar Capelle en Krimpen. Door middel 
van slimme toepassingen moeten al deze initia-
tieven bijdragen aan het beter benutten van het 
wegennet. Ook de logistieke stromen hebben onze 

aandacht. Denk bijvoorbeeld aan stads- en bouw-
logistiek, maar ook aan de vele busjes. Wij helpen 
met combineren, anders organiseren en slimme IT 
oplossingen.”

Uitdagingen nemen sterk toe
“Dat het gebied vol uitdagingen zit, dat weten we. 
Maar de uitdagingen zullen de komende jaren nog 
sterker toenemen. De verstedelijking groeit en het 
logistieke verkeer neemt toe. Het wordt steeds 
drukker en voller. Dan is het de kunst om alles een 
beetje groen en leefbaar te houden. Een van de 
projecten waar we ons nu op richten is de A20: 
de ader van Rotterdam naar Gouda. Die rijksweg is 
overbezet en de druk op het omliggende wegennet 
neemt toe. Nu blijkt dat er op de A20 een groep 
automobilisten is die maar 8 km op deze weg rijdt. 
Die groep vinden wij interessant. Er zijn alternatieve 
vervoermiddelen beschikbaar en het is een prima 
fi etsafstand. Wie zijn deze automobilisten? Waarom 
rijden ze daar? Waarom gebruiken zij geen andere 
vervoermiddelen? Dát gaan we onderzoeken met 
als doel de druk op de A20 te verlichten. Dus bent 
u een van deze automobilisten, meldt u zich dan via
info@verkeersonderneming.nl.
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Gebiedsteam Noordoost 
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Onze regio krijgt een extra 
oeververbinding met openbaar 
vervoer en een weg voor auto-
verkeer om de toenemende 
drukte op de A16 aan te pakken. 
Dat hebben minister Cora van 
Nieuwenhuizen (Infrastructuur 
en Waterstaat), Rotterdam, Den 
Haag, de regiogemeenten en de 
provincie Zuid-Holland afgespro-
ken. Het Rijk steekt 200 miljoen 
euro in de oeververbinding, de 
regio(gemeenten) 280 miljoen 
euro. 

Het zal nog wel jaren duren voor de 
verbinding er is. Het komende ander-
half jaar wordt gewerkt aan een plan 
hoe die verbinding er uit moet gaan 
uitzien en waar die precies komt te 

liggen. Mogelijke oeverlocaties zijn 
Feijenoord-Kralingen (de Esch) en 
Ridderkerk-Krimpen aan den IJssel. 
Ook moet nog worden besloten of er 
een brug of een tunnel zal worden 
aangelegd.

Ondernemers 
Krimpenerwaard
De ondernemers in Krimpen aan 
den IJssel en het achterland van de 
Krimpenerwaard zijn in ieder geval 
in meerderheid voor een oeverver-
binding met Ridderkerk. De Onder-
nemerskring Krimpen (OKK) ijvert 
al jaren voor een brug- of tunnel 
naar De Schans in Ridderkerk. “Die 
heeft onze grootste voorkeur. Alles 
wat naar Rotterdam-Zuid gaat , 
hoeft straks niet meer over de Brie-

nenoordbrug. Rotterdam profiteert, 
en wij ook. We merken nu vaak 
genoeg dat ondernemers de Krim-
penerwaard wel een prettig gebied 
vinden, maar dat er één groot nadeel 
aan kleeft: de Algerabrug. Zodra men 
die kan vermijden en andere opties 
heeft, kan dat minnetje verdwijnen. 
Want eerlijk gezegd maken we het 
nu zelfs mee dat bedrijven zich niet 
willen vestigen, of zelfs weggaan 
vanwege de beperkte infrastruc-
tuur.’’

Betere ontsluiting
Ook de gemeente Krimpenerwaard 
maakt zich sterk voor een oeverver-
binding met Ridderkerk. Wethouder 
Ria Boere: “Die zorgt voor een 
betere ontsluiting en bereikbaarheid 

van de Krimpenerwaard. Die kan 
de problemen bij de Algera-corridor 
oplossen en een belangrijke bijdrage 
leveren aan de doorstroming bij de 
Van Brienenoordbrug. Uiteindelijk 
zal de juiste balans tussen kosten en 
baten de doorslag geven. Gemeente 
Krimpenerwaard zet zich in elk geval 
volledig in voor de realisatie van 
de tweede oeververbinding. Graag 
gaan we met iedereen daarover in 
gesprek. We hebben wat te bieden: 
een verbinding met een prachtig 
landelijk gebied, ruimte voor recre-
atie, 200 hectare aan verstedelij-
kingsmogelijkheden en het krachtige 
Krimpenerwaardse arbeidsethos.”

bronnen: AD, Rotterdams Dagblad  

en het Kontakt
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De gemeente Capelle aan den 
IJssel heeft begin 2017 het ini-
tiatief genomen voor de ontwik-
keling van de vervoersknoop 
Rivium. De Schaardijk aan de 
Nieuwe Maas, de ParkShuttle, 
vervoer over water, elektrische 
deelfietsen en een P+R komen 
op termijn dichter bij elkaar: zo 
ontstaat een hoogwaardig mobi-
liteitsaanbod in en rond Rivium. 

De eerste stap is vernieuwing van 
het tracé van de Parkshuttle. Die rijdt 
sinds 1999 van metrostation Kralingse 
Zoom naar Rivium. Wethouder Dick 
van Sluis (stadsontwikkeling en mobi-
liteit): “Sinds 2005 rijdt de shuttle door 
tot aan de 4e straat. De Parkshuttle 
was destijds een wereldprimeur: 
zelfrijdend openbaar vervoer op een 
baan met gelijkvloerse kruisingen met 
overig verkeer.” Na de uitbreiding in 
2019 rijdt de Parkshuttle door tot 
aan de Schaardijk, vlakbij de Nieuwe 
Maas. Vanaf 2020 rijdt de Parkshuttle 
nog verder: naar de Nieuwe Maas, 
waar een aansluiting op de Waterbus 
tot de mogelijkheden behoort. De 
waterbus heeft dan via de Parkshuttle 
een directe verbinding met de Rotter-
damse metro.

Opnieuw wereldprimeur
Binnen afzienbare tijd is de Capelse 
Parkshuttle opnieuw een wereld-

primeur. Wethouder Van Sluis: 
“De zelfrijdende Parkshuttle gaat 
dan écht de openbare weg op, 
tussen het andere verkeer, zónder 
bestuurder. Dat is echt uniek.” De 
bereikbaarheid van het pal aan de 
A16 gelegen Rivium en de vernieu-
wing en uitbreiding van het zelf-
rijdende openbaar vervoer is een 
aspect dat veel projectontwikkelaars 
aanspreekt. Ook in het buitenland 
staat de nieuwe Parkshuttle nu al 
in de belangstelling. Van Sluis: “Dat 
is echt zo’n innovatie die delegaties 
van over de hele wereld trekt om 
een kijkje te nemen. Zo heeft onze 
economisch partnerstad Jiashan in 
China, vlak naast Sjanghai, interesse 
in het Rivium-gebied. Ze bezoeken 
ons in april volgend jaar. Dan laten 
we uiteraard ook onze vernieuwde 
Parkshuttle zien.”

Nieuwe Parkshuttle
In april 2019 worden de bestaande 
shuttles vervangen door hypermo-
derne shuttles met geavanceerde 
technologie. Ze kunnen 24 passagiers 
vervoeren en twee kanten op rijden, 
waardoor ze niet in een keerlus 
hoeven om te keren. Van april tot 
en met augustus 2019 worden test-
ritten gemaakt met een steward 
aan boord. Passagiers kunnen dan 
gebruik maken van vervangend 
vervoer. In september wordt de 

dienstregeling van de Parkshuttle 
hervat op de bestaande route. Met 
nieuwe voertuigen, zonder steward. 
Vanaf september 2019 komt een 
zevende voertuig met aanvullende 
navigatieapparatuur en steward aan 
boord om de uitbreiding van infra-
structuur te testen. Daarbij wordt ook 
gedeeltelijk in het verkeer gereden, 
op andere Rivium-straten. Die test-
ritten duren naar verwachting tot 
medio 2020. Als een vergunning 
is gegeven voor het rijden zonder 
steward in het verkeer, wordt de 
hele route gereden naar de Nieuwe 
Maas. 

Gobike breidt uit
De eerste elektrische deelfietsen in 
Rivium zijn een feit. Gobike-direc-
teur Jeffrey Dost en de Capelse 
wethouder Stadsontwikkeling en 
mobiliteit Dick van Sluis openden in 
september het informatiecentrum 
aan de Rivium Boulevard waar ook 
het eerste Gobike-station geplaatst 
is. In het informatiecentrum kan men 
terecht met vragen over onder meer 
de Vervoersknoop en de ontwikke-
ling van Het Nieuwe Rivium. De 
verwachting is dat Rivium begin 
2019 drie Gobike-stations telt, met 
elk ruimte voor 10 deelfietsen. Deze 
drie stations maken deel uit van 
een veel uitgebreider netwerk van 
Gobike-stations in de regio. Zo zijn 

er ook Gobike-stations geplaatst 
bij metrostations Kralingse Zoom 
en Capelsebrug en gepland bij het 
gemeentehuis en het IJssellandzie-
kenhuis. 

Hoogwaardige mobiliteit  
in en rond Rivium



Er zijn twee soorten koffiebo-
nen: robusta en arabica. Deze 
bonen groeien in verschillende 
landen rondom de evenaar in 
o.a. Ethiopië, Kenya, Indonesië, 
Brazilië, Colombia, Guatemala 
en Vietnam. Deze twee bonen 
hebben verschillende smaak-
eigenschappen: robustabonen 
zijn vol van smaak en iets bitter. 
Arabicabonen hebben een aan-
gename acidideit, zijn complex 
en zijn zoeter van smaak dan 
robustabonen. Arabicabonen kun-
nen tonen van chocolade, kruiden, 
citrus en bloemen bevatten.

Cafeine is een bestanddeel dat van 
nature in koffie zit. Hoeveel cafeine 
er in koffiebonen zit wordt bepaald 
door de koffiesoort. Robusta bonen 
bevatten meer cafeine dan Arabica-
bonen. In ieder land, en zelfs in de 
verschillende regio’s per land hebben 
koffiebonen bepaalde specifieke 
smaakeigenschappen. Bij het samen-
stellen van een melange wordt met 
veel nauwkeurigheid bepaald hoe 
koffiebonen gemelangeerd kunnen 
worden om tot de ideale samenstel-
ling te komen. Naast de specifeke 
samenstelling van de koffiebonen 
kan het brandproces van de koffie-

bonen ook de smaak van de koffie 
beïnvloeden. Tijdens het brandproces 
krijgen ze hun bruine kleur. Tijdens 
deze verkleuring ontstaan de smaken 
van de koffiebonen die je uiteinde-
lijk in je kopje terug kan vinden. Licht 
gebrande koffiebonen zorgen voor 
mildere smaken. Worden de bonen 
donkerder gebrand, dan zal ook de 
smaak in intensiteit toenemen.

Koffietrends
In koffieland zijn er een aantal trends 
gaande. Het wordt voor de consu-
ment steeds belangrijker om pure en 
eerlijke producten te kopen. Hiermee 

steunen ze bijvoorbeeld de koffie-
boeren in de landen waar de koffie 
wordt verbouwd of waar het milieu 
meer centraal staat. Een tweede 
koffietrend is dat mensen steeds 
meer verwachten dat het kopje koffie 
dat ze geserveerd krijgen van goede 
kwaliteit is. De horeca besteedt steeds 
meer aandacht aan het scholen van 
medewerkers om op een goed manier 
het lekkere kopje koffie te bereiden 
op de koffiemachine. Een derde trend 
is dat goede koffie steeds vaker in 
het bedrijfsleven wordt geschonken. 
Werknemers drinken vrij veel koffie 
en willen dat deze van een bepaalde 
kwaliteit is. Steeds vaker komen er 
machines bij bedrijven die de verse 
bonen malen. Zo kan er ook op de 
werkvloer genoten worden van een 
heerlijke espresso, koffie, cappuccino 
of Latte De koffiebonen van Lingsveld 
Coffee Concepts dragen het keur-
merk Faitrade of Rainforest Alliance. 
Hiermee tonen zij aan dat ze maat-
schappelijk verantwoord ondernemen: 
de zorg voor kwaliteit, mens en 
milieu staat hierbij centraal.Ze bieden 
verschillende melanges aan: 100% 
Arabica melanges met mooie smaak-
profielen, maar ook een melange 
met een beetje Robusta erin voor 
een stevige kop koffie. Kortom: Voor 
iedereen het lekkerste kopje koffie!
www.lingsveldcoffee.nl 

De n ieuwe winkel  van 
Specsavers is op 17 november in 
De Koperwiek officieel geopend 
door burgemeester Oskam. 
Mede-eigenaren van de 144ste 
Specsavers-winkel zijn retailer 
Rik Weiland en opticien Laura 
Heijkoop. Zij kijken er ontzet-
tend naar uit om met hun team 
Capelle aan den IJssel en omge-
ving te voorzien van professio-
neel en deskundig advies met 
het Specsavers-concept. 

Ervaren team
Het hele Capelse team heeft veel 
ervaring in de optiekwereld, zowel 
binnen als buiten Specsavers. Opti-
cien Laura is met 18 jaar optieker-
varing, geen vreemde binnen de 
optiekwereld. Mede-eigenaar Rik is 
een echte retailer die al bijna vier 

jaar werkzaam is binnen Specsa-
vers. Naast twee opticiens heeft het 
Capelse filiaal ook een zeer ervaren 
optometrist in dienst: Audicien Hilde 
Vrins is vier jaar werkzaam bij Spec-
savers. Zij staat klaar om klanten 
te begeleiden bij een passende 
gehooroplossing. 

Over Specsavers
Specsavers is een snelgroeiende 
Retail keten die 144 oog- en hoor-
zorgwinkels in Nederland exploi-
teert. De winkels worden gerund 
op joint-venture basis onder leiding 
van lokale winkelpartners. Het van 
oorsprong Britse familiebedrijf is 
sinds 1997 in Nederland actief en 
heeft als missie: kwalitatief hoog-
waardige én betaalbare oog- en 
hoorzorg toegankelijk maken voor 
iedereen. Specsavers Nederland 

boekte in 2016/2017 een omzet 
van ruim 135 miljoen. Het bedrijf 
wil de komende jaren een steeds 
prominentere rol spelen in de markt 
van eerstelijns oog-en hoorzorg en 
haar positie verder versterken. Via 

Stichting Specsavers Steunt toont 
de keten zijn betrokkenheid bij de 
samenleving, voornamelijk door 
het ondersteunen van lokale goede 
doelen.
www.specsavers.nl
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Op 15 november presenteerden 
de deelnemers aan de Circular 
Economy Challenge (CEC) in 
Rotterdam hun circulaire busi-
nesscase. Afgelopen half jaar 
werkten negentien ondernemers 
uit de regio nauw samen met 
KPMG Sustainability, Rabobank 
en MVO Nederland om hun duur-
zame ideeën uit te werken. 

Ze kregen toegang tot nieuwe circu-
laire netwerken, ontvingen een 
companyscan en werden getraind 
om hun boodschap helder over te 
brengen. Een aantal van hen zijn 
met hun circulaire businesscase 
inmiddels een voorbeeldfunctie in 
de regio gaan vervullen. Tijdens de 
avond werd door Wiebe Draijer, voor-
zitter groepsdirectie van Rabobank, 
de Circulaire Regioscan Metropool-
regio Rotterdam – Den Haag gepre-
senteerd.

Challenge
Om bedrijven te stimuleren een 

circulair businessmodel te omarmen, 
is de Rabobank de Circular Economy 
Challenge gestart. In dit programma 
kunnen bedrijven hun kansen voor 
circulair ondernemen verkennen en 
die vertalen naar een goed actieplan 
en een businesscase. 

Out of the box
In april zijn de deelnemende onder-
nemers uit de regio gestart met hun 
zoektocht naar de mogelijkheden om 
circulair te ondernemen. Hun doel is 
minder milieubelasting, verlagen van 
kosten en het uitwerken van nieuwe 
verdienmodellen. De CEC heeft 
volgens de Rabobank laten zien dat 
circulair ondernemen voor de regio 
economische kansen biedt en dat de 
transitie naar een circulaire economie 
vraagt om een nieuwe manier van 
denken en kijken. “Out of the box, 
over de grenzen van bedrijf of keten 
heen en overtuigd van de win-win als 
het gaat om samenwerking.”

bron: portofbusiness.nl

Veel ondernemers zijn optimis-
tisch over volgend jaar. Ze ver-
wachten in 2019 een hogere 
omzet in de boeken te zetten. 
Daarnaast zijn ze positief over 
de werkgelegenheid en inves-
teringen.

Dat blijkt uit onderzoek van het 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) in samenwerking met de 
Kamer van Koophandel en een aantal 
brancheorganisaties. Per saldo denkt 
30 procent van de ondernemers meer 
omzet te draaien dan in 2018. Daar-
naast verwacht per saldo 17 procent 
van de bedrijven volgend jaar extra 
personeel aan te nemen.Dat laatste 
blijkt voor veel bedrijven overigens 
een moeilijke opgave te zijn. Perso-
neelstekorten belemmerden in het 
vierde kwartaal meer dan een kwart 
van de ondernemingen bij hun 
werkzaamheden. Vooral transport-
bedrijven en zakelijk dienstverle-
ners hadden moeite bij het vinden 

van geschikte werknemers. Alles bij 
elkaar genomen kwam het onderne-
mersvertrouwen aan het begin van 
het vierde kwartaal uit op 13,4, een 
kleine daling ten opzichte van voor-
gaande drie maanden. Ieder cijfer 
boven de nul wijst op optimisme, 
daaronder op negatieve verwach-
tingen.De stemming is sinds 2014 
onafgebroken positief.

Bedrijfsleven wil oplossing 
voor krapte op arbeidsmarkt
VNO-NCW en MKB-Nederland vinden 
dat er snel een oplossing moet komen 
voor de krapte op de arbeidsmarkt. Ze 
roepen alle partijen op om met prak-
tische oplossingen te komen. “Daarbij 
kan worden gedacht aan het verlagen 
van de tarieven van de inkomstenbe-
lasting, het uitbreiden van de school-
tijden en de naschoolse opvang, en 
het organiseren van werkstages voor 
mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt.”

bron: nu.nl

Het aantal failliet verklaarde 
bedrijven is toegenomen, meldt 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) maandag. In ver-
gelijking met september werden 
vorige maand veertig bedrijven 
meer failliet verklaard.

Vorige maand werden 306 bedrijven 
en instellingen exclusief eenmans-
zaken failliet verklaard. Van alle 
bedrijfstakken had de handel het 
grootste aantal faillissementen, 
namelijk zeventig. De handel behoort 
tot de bedrijfstakken met de meeste 
bedrijven, merkt het statistiekbu-

reau daar wel bij op. Relatief gezien 
werden in oktober de meeste fail-
lissementen uitgesproken in de 
bedrijfstak horeca.

In mei 2013 piekte het aantal uitge-
sproken faillissementen. Daarna is er 
tot september 2017 sprake van een 
dalende trend. Vervolgens wisselden 
stijgingen en dalingen elkaar af.
De trend is al ruim een jaar rede-
lijk vlak. Het aantal faillissementen 
bereikte in september overigens nog 
het laagste niveau sinds 2001.

bron: nu.nl
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Meer dan een kwart van de logis-
tieke bedrijven in Nederland zag 
zijn winst afgelopen kwartaal 
dalen. De winstontwikkeling is 
daarmee veel minder goed dan 
de sector had verwacht, blijkt 
uit de periodieke enquête van 
brancheorganisatie Transport en 
Logistiek Nederland (TLN).

De sector weet volgens TLN-voorzitter 
Arthur van Dijk te weinig te profiteren 
van de economische groei. “Dit is te 
gek voor woorden”, aldus Van Dijk 
tijdens het jaarlijkse congres van de 
brancheorganisatie in de Onderzee-
bootloods in Rotterdam.

‘Transporteurs worden afgeknepen’
Hij stelt dat de prijzen in de logis-
tiek onvoldoende zijn gestegen om 

de hogere kosten voor brandstof en 
personeel te compenseren. De trans-
port en logistiek sector is volgens 
Van Dijk de afgelopen tijd meer 
diensten gaan aanbieden, zoals logis-
tieke planning en tijdelijke opslag, 
maar berekent de kosten en risico’s 

daarvan onvoldoende door. Dat ligt 
volgens de TLN-voorzitter aan inko-
pers die de transporteurs proberen af 
te knijpen, maar ook aan de sector 
zelf. “Gelukkig begint het besef bij de 
bedrijven wel te komen en zien we 
zo langzamerhand leden opstaan die 

dat zat zijn en bijvoorbeeld hogere 
prijzen vragen in de vorm van een 
zogeheten conjunctuurheffing. Het 
is goed dat de sector nadenkt over 
realistischer prijzen.”

bron: Logistiek.nl

Het aantal ondernemers met 
geldproblemen viel in het derde 
kwartaal onverwachts 13 pro-
cent hoger uit dan een jaar eer-
der, laat de IMK-index van het 
Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedrijf (IMK) zien.

Het IMK baseert zich op het aantal 
ondernemers dat een beroep doet op 
bijstandverlening voor zelfstandigen. 
Het aantal bijstandsaanvragen nam 
het meest toe in de bouw en indu-
strie, terwijl het aantal hulpvragen in 
de zorg juist flink daalde.

“Het lijkt erop dat veel ondernemers 
door de economische zonneschijn 
minder voorzichtig zijn geworden en 
privé wat meer willen profiteren van 
goede tijden”, zegt Han Dieperink, 
algemeen directeur bij het IMK. “Als 
het dan echt even tegenzit, kunnen 
de gevolgen groot zijn. Ook wanneer 
een bedrijf in de kern gezond is.”

bron: ANP

De banen in de regio Rotterdam 
die direct aan zeehavens te dan-
ken zijn, bereikten vorig jaar het 
hoogste punt sinds 2002. Dat 
meldt de haven van Rotterdam 
naar aanleiding van een jaar-
lijks onderzoek van de Erasmus 
Universiteit. Het onderzoek werd 
gedaan in opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat.

In 2017 steeg het aantal mensen dat 
in de regio Rotterdam-Rijnmond in de 
havens zelf werkte met drieduizend 

tot 101.443. Als ook wordt gekeken 
naar alle bedrijvigheid die indirect 
met de havens is verbonden, ging 
het om 183.675 banen. Dat aantal 
staat gelijk aan twee procent van 
alle werkzame mensen in Nederland.

Alle Nederlandse zeehavens bij 
elkaar leverden vorig jaar ook meer 
banen op. De totale werkgelegenheid 
in en om de havensector steeg met 
2,8 procent tot bijna 350.000 banen.
Dat staat volgens de Erasmus Univer-
siteit gelijk aan 3,8 procent van alle 
werkzame personen in Nederland.

27,8 miljard euro 
toegevoegde waarde
In het onderzoek werd ook gekeken 
naar de bijdrage die zeehavens aan 
de Nederlandse economie leveren. 
De toegevoegde waarde van acti-
viteiten in de havens bedroeg vorig 
jaar 27,8 miljard euro. Dit is 1 miljard 
euro meer dan een jaar eerder. 
Bijna de helft van de toegevoegde 
waarde van alle activiteiten komt uit 
het havengebied in de Rotterdamse 
regio.

bron: Havenbedrijf Rotterdam
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Op 10 oktober werd het All Electric kantoor-
pand op het Capelse Businesspark Rhijnspoor 
geopend. Het was één van de opvallende acti-
viteiten in de Week van de Duurzaamheid. 
“De kantorenmarkt is gekanteld en duur-
zaamheid staat nu hoog in het vaandel,” 
aldus vastgoedondernemer en eigenaar 
Johan Rolloos. “Tegenwoordig is het belang-
rijk dat een kantoor duurzaam, open en klein-
schalig is en dichtbij een metro- of treinsta-
tion.”

Johan Rolloos -al decennia actief in bouw, verhuur 
en beheer van commercieel vastgoed- is met Select 
Invest een belangrijke speler in de kantorenmarkt 
binnen en buiten de regio. Zo bezit en verhuurt hij 
onder andere Businesspark Rhijnspoor en zitten 
karakteristieke gebouwen zoals het Zalmhuis in 
zijn portefeuille. Verder beheert hij nog kantoor- 
en bedrijfsgebouwen in Rotterdam, Ridderkerk en 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Rolloos komt uit een 
ondernemersgezin dat de bouw in het bloed heeft 
zitten. In 1979 zet hij met een aannemingsbedrijf 
zijn eerste stappen als eigen baas. Net voor de crisis 
losbarstte in 2007 verkoopt hij het bedrijf om zich 

daarna toe te leggen op beheer en verhuur van 
commercieel vastgoed. Vaak met bedrijfspanden en 
kantoorgebouwen die hij zelf nog heeft gebouwd, 
zoals de 13 witte kantoorvilla’s aan de Abram van 
Rijckevorselweg in Businesspark Rhijnspoor. De 
komende periode worden er op het businesspark 
meer CO2 neutrale kantoren ontwikkeld, zonder gas 
en met groene stroom, waardoor minder energie 
wordt verbruikt. “Mijn onderneming werkt graag 
aan een groenere en duurzamere stad en wil graag 
bedrijven faciliteren die duurzaamheid ook hoog op 
de agenda hebben staan. De focus ligt op voorop 
te lopen in de markt met innovatie en duurzaam-
heid, alleen dan blijf je ondernemers aantrekken. 
Die ontwikkeling wordt ook gewaardeerd door huur-
ders van Rhijnspoor, omdat dit ook zorgt voor lagere 
kosten en een betere werkomgeving. De eis in 2023 
is Energieprestatie C. Onze meeste gebouwen zijn 
nu al A en sommige al A++, dus zonder gas.”

Wethouder Harriët Westerdijk opende het All Electric 
kantoor. “Het is een showcase voor wat er mogelijk 
is in de verduurzaming van bestaand zakelijk vast-
goed en daarmee een prachtig praktijkvoorbeeld 
voor andere panden.” Het duurzame kantoor telt 

760 beschikbare m² voorzien van groene energie, 
led verlichting, zonnepanelen en is gasloos.

Uit een diep dal
Hij ziet dat de sector weer aantrekt. “De leegstand 
in kantoor en bedrijfspanden loopt terug. Sinds 
twee jaar is er een opgaande lijn In 2007 werd 
de grote verzadiging van de markt goed zichtbaar. 
Er bleek heel veel vastgoed te zijn ontwikkeld op 
niet al te beste locaties. Die rommel moet een 
andere bestemming krijgen.” Er komen nu steeds 
meer mogelijkheden om overtollige kantoor- en 
bedrijfsgebouwen om te vormen tot woning-
bouw, horeca, studentenhuisvesting of zelfs verti-
cale stadslandbouw. “We hebben daarbij geluk dat 
we in een groeiregio zitten. In Drenthe, Zwolle of 
Zeeuws-Vlaanderen lukt dat niet.” De bezettings-
graad van bedrijfsruimte loopt gestaag op. Dat ziet 
de vastgoedondernemer ook in zijn verhuurporte-
feuille. “Sommige bedrijven zijn in de crisis behoor-
lijk gekrompen. Nu zien we duidelijk dat ze weer 
groeien. En bijvoorbeeld een stuk gaan bij huren.” 
Die groei komt niet op het conto van de geves-
tigde bedrijven. Rolloos:“Vooral de zogenaamde 
doorstarters in het MKB hebben behoefte aan extra 
vierkante meters. Dan gaat het vaak om een hele 
etage. We zien veel doorstarters zoals ICT-bedrijven 
en zakelijke dienstverleners. Die groeien nu het 
hardst. Soms naar een heel gebouw.”

Voldoende mogelijkheden
Het Nieuwe Werken (HNW) wordt meer en meer 
toegepast. Volgens Rolloos opereren medewerkers 
minder tijd- en plaatsgebonden en werken liever 
zo efficiënt en effectief mogelijk. “De functie van 
kantoor verschuift van ‘pertinente werkplek’ naar 
‘ontmoetingsplek’. Het gevolg is dat de vraag naar 
zeer grote metrages afneemt en die naar kleinere 
kantoorruimtes toe. Via maatwerkoplossingen zijn 
die geheel naar wens in te delen. Zoals in Busi-
nesspark Rhijnspoor. Veel één-pitters, die vaak nog 
vanuit huis werken, hebben nu ook voldoende 
mogelijkheden. Ze kunnen hier alle kanten uit. Zoals 
in Tribes en het Ondernemershuis.”

Vertekend beeld 
Capelle staat behoorlijk hoog genoteerd op de 
lijst van gemeenten met leegstand. Vooral op het 
Rivium, waar de bezettingsgraad sinds 2017 wel 
weer gestaag toeneemt. “De transitie van Rivium 
is belangrijk om tot een gezonde kantorenmarkt te 
komen. We zijn op de goede weg.” Het tegenover-
gestelde bestaat ook. Zo beheert Rolloos kantoor-
panden aan de Industrieweg in Rotterdam, een stad 
die in een analyse van Rabobank fors hoger staat 
als aantrekkelijke vestigingslocatie. “Maar soms zijn 
de verhoudingen precies andersom. In het Industrie-
weggebied is bijvoorbeeld veel meer leegstand dan 
aan de Rijckevorselweg.”
www.rhijnspoor.nl en www.selectinvest.nl 
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Vastgoedbeheerder Johan Rolloos 
De kracht van duurzaam, 
open en kleinschalig

Tijdens de opening heeft De Zellingen,  
de nieuwe huurder van een All Electric 
kantoor, officieel het huurcontract getekend.



De nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Capelle aan den IJssel is op woensdag 9 januari 
2019 in het Isala Theater en begint om 20.30 
uur. 

Voorafgaand aan de receptie is er vanaf 19.15 uur 
een culturele voorstelling in de grote zaal met Joris 
Lutz als presentator. Tickets voor deze voorstelling 
kunnen vanaf 1 december worden afgehaald via het 

ticketoffice van het Isala Theater of via de website 
van het Isala Theater worden gereserveerd. 

Nieuwjaarsvideoboodschap
De voorstelling bestaat uit een doorsnee van het 
culturele aanbod in Capelle aan den IJssel, variërend 
van klassiek tot modern, voor jong en wat ouder en 
zal worden afgesloten met een Nieuwjaarsvideo-
boodschap van de burgemeester.

De Rotterdamse Ondernemersprijs 2018 is op 19 
november uitgereikt aan Helloprint uit Rotterdam 
zoals elders in dit magazine is te lezen. Helloprint 
versloeg de de Capelse bedrijven i3D.net en 
VANAD Group, die eerder waren genomineerd. De 
afgelopen weken gingen genomineerden de strijd 
met elkaar aan om naast de stem van de vakjury 
ook die van het publiek voor zich te winnen. 

De Capelse wethouder Harriët Westerdijk (economie) 
is trots op i3D.net en VANAD Group: “Dit zijn toonaan-
gevende Capelse ondernemers waar alle Capellenaren 
ontzettend trots op mogen zijn. Het is een hele eer dat 
zij uiteindelijk de finale hebben bereikt van deze pres-
tigieuze prijs; het bewijst dat hun innovatieve aanpak, 
doorzettingsvermogen en ondernemerschap gezien en 
gemerkt wordt. Ongelofelijk goed gedaan!”

Continue vernieuwen
Eerder vertelden de ondernemers over hun nominaties. 
Hans Scheffer van Helloprint (Rotterdam): Rotterdam 
en Helloprint zijn onlosmakelijk verbonden. “Van niets 

iets bouwen”, “vallen en weer opstaan” en “continue 
vernieuwen” zijn de kernwaarden die we delen met onze 
prachtige stad. Genomineerd worden voor de Rotter-
damse Ondernemersprijs is voor ons team daarom de 
mooist denkbare bekroning op onze groei en een blijk 
naar onze internationale partners hoe belangrijk onze 
regio is. Stijn Koster van i3D.net (Capelle a/d IJssel): 
“Sinds de oprichting van i3D.net in 2002 groeit ons bedrijf 
al 15 jaar in omzet en impact. Onze naam zal men niet 
snel kennen, maar samen met onze klanten bedienen 
wij dagelijks tientallen miljoenen bezoekers wereldwijd. 
Ik voel mij vereerd en trots te zijn genomineerd voor 
de Rotterdamse Ondernemersprijs, een grote erkenning 
voor ons werk.”

Arthur Nederlof en Arnoud Munneke van VANAD Group 
(Capelle a/d IJssel): “Alleen al de nominatie voor de 
ondernemersprijs is voor ons een bevestiging dat we 
door het harde werken en de grensverleggende keuzes 
die we maken op de juiste manier bezig zijn en dit 
gewaardeerd wordt door mede ondernemers. Daar zijn 
wij ontzettend trots op!”
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Kirsten van Ardichem
junior beleidsadviseur  
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Team Economisch Zaken

De rotterdamse ondernemersprijs 

Capelse ondernemers in de finale

Nieuwjaarsreceptie woensdag 
9 januari 2019 in Isala Theater

Van de gem
eente Capelle

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

www.capelleaandenijssel.nl.



Al enkele jaren is de gemeente Capelle aan 
den IJssel partner van de Rabobank StartOp. 
Tijdens vier avonden verdeeld over het jaar, 
kunnen starters uit de regio Rotterdam gra-
tis masterclasses volgen waarbij ze worden 
klaargestoomd voor het ondernemerschap. 

In de masterclasses leren de nieuwe onderne-
mers pitchen, hoe zij de financiële en juridische 
basis van hun bedrijf moeten vormgeven, de bran-
ding van hun bedrijf en verschillende trends en 
ontwikkelingen die voor kleine ondernemingen 
van belang zijn. Afgelopen jaar zijn er tientallen 
starters met veel verschillende achtergronden naar 
één of meerdere masterclasses geweest. Naast de 
gemeente Capelle zijn ook de gemeente Schiedam 
en Rotterdam partner van de Rabobank StartOp.

Van 14 tot en met 20 oktober is de gemeen-
te Capelle aan den IJssel samen met zeven 
ondernemers op economische missie geweest 
in zusterstad Jiashan in China, een gemeente 
80 kilometer van wereldstad Shanghai. Deze 
missie werd georganiseerd om onderne-
mers uit Capelle en de regio kennis te laten 
maken met de economische mogelijkheden 
van China en Jiashan en om ondernemers in 
de regio van Jiashan de mogelijkheden van 
samenwerking met Nederlandse onderne-
mers te presenteren. 

Op het programma stond onder andere een bezoek 
aan het Sino-Dutch Business Park, diverse bedrijfs-
bezoeken aan Nederlandse en Chinese bedrijven en 
een matchmaking. Het doel van de samenwerking 
met Jiashan is om bedrijvigheid naar Capelle en de 
regio te krijgen, maar ook Capelse bedrijven helpen 
zich te vestigen in Jiashan of China. 

De ondernemers die mee gingen, hebben kunnen 
zien hoe het werkt en wat de manier van zakendoen 
is. Vooral op het Sino-Dutch Business Park liggen 
kansen voor Nederlandse bedrijven. Wethouder 
Harriët Westerdijk (economie): “We hebben een 
eigen kantoor op het businesspark. Bedrijven die 
daar naartoe gaan, kunnen er gebruik van maken.” 
Voor Capelse bedrijven en bedrijven uit de regio is 
er dus ruimte om zaken te doen in Jiashan. Mocht 
u meer willen weten over de mogelijkheden van 
zaken doen in China, neem dan contact op met 
team EZ van de gemeente Capelle. 

Zaken doen in China

Masterclasses 
voor startende 
ondernemers



Met recordfiles in november werd opnieuw 
het fileprobleem pijnlijk duidelijk. Met name 
Rotterdam-Prins Alexander, Capelle- en 
Krimpen aan den IJssel slibben dicht. De ver-
wachting is dat de filedruk de komende vijf 
jaar met nog een derde toeneemt, als we alle-
maal blijven doen wat we doen. Hoe gaan we 
als ondernemers de komende jaren inspelen 
op ontwikkelingen in bedrijfshuisvesting en 
bereikbaar blijven voor werknemers en klan-
ten? Moeten we bijvoorbeeld het personeel 
belonen door dichtbij te komen wonen? En wat 
kan de overheid doen?

Een twintigtal ondernemers, beleidsmedewerkers en 
adviseurs uit Rotterdam, Krimpen a/d IJssel en Capelle 
a/d IJssel discussiëren woensdag 21 november 2018 
onder leiding van gebiedsregisseur Jan Breugem van 
De Verkeersonderneming aan een gezamenlijke tafel 
over deze brandende vragen. Zij zijn op uitnodiging 
van het Economisch Netwerk Capelle (ENC) wederom 
te gast bij de gemeente Capelle aan den IJssel in 
Riverside Offices aan de Schaardijk op Business-
park Rivium. De Verkeersonderneming ondersteunt, 
adviseert en faciliteert sinds 2008 weggebruikers, 
bedrijven en organisaties in de regio bij hun mobili-
teitsvragen. Elders in dit blad staat een paginagroot 
artikel met meer informatie over de achtergrond en 
de dienstverlening van het gebiedsteam Noordoost 
van De Verkeersonderneming. De fileproblemen 
kosten volgens recente ramingen onze samenleving 
4 tot 5 miljard euro. Daarvan lijdt de logistieke sector 
alleen al bijna 1,5 miljard euro schade door stijgende 
drukte op de weg. En die wordt de komende jaren 
nog erger volgens vervoersdeskundigen. “Dat zijn 
echt geen onheilsprofeten. Er ligt dus een serieus 
probleem”, aldus Jan Breugem. 

Spitsmijden toverwoord
Bijna alle ondernemers aan tafel vinden dat een 
betere spreiding van het wegverkeer en een spits- 
of kilometerheffi ng al enorm zou schelen. “Als ik bij 
ons om zeven uur ’s avonds in de Stormpolder kijk, 
merk ik niks van die 24-uurs economie. Dan is en rijdt 
er geen kip meer,” vindt Henk-Jan Collignon van het 
Krimpense Effi cienta. Adviseur Erwin Faber van De 
Verkeersonderneming: “Spitsmijden is nu een beetje 

het toverwoord voor minder druk op het wegennet 
en de ruit van Rotterdam. Schuiven in werktijden 
is daarbij een mogelijke oplossing. Maar je kan als 
bedrijf niet altijd zomaar een uurtje eerder of later 
dicht.” Dennis Oud van het Capelse advocatenkan-
toor Haij & Van der Wende beaamt dat: “De spits 
ontwijken kan moeilijk als je een baas hebt die zegt 
dat je van negen tot 17 uur op kantoor moet zijn. 
Zolang thuiswerken geen realistische optie is, ben je 
verplicht om naar je werk te rijden.”

Op bed liggen
Soms is er voor bedrijven wel enige speelruimte. 
Marco van Egeraat, transportondernemer en voor-
zitter van Ondernemerskring Krimpen. “Als bedrijf kun 
je vaak makkelijker schakelen dan als werknemer. 
Vroeger beginnen is soms nog een optie -onze chauf-
feurs gaan weg als de meeste mensen nog op bed 
liggen- maar ’s avonds om negen uur thuis zijn, 
willen de meeste medewerkers niet.” Om fl exibeler 
de weg op te kunnen, zijn er meer belemmeringen 
dan alleen ‘de baas’. “Je moet niet alleen naar het 
werk kijken”, zegt Ada Goverde, eigenaar van advies-
bureau AlloisDeite. “De randvoorwaarden zijn ook 
vaak een beperkende factor, zoals de openingstijden 
van de kinderopvang en de sportclubs met hun trai-
ningstijden. En opa en oma wonen vaak niet meer 
om de hoek.” Kan het bedrijfsleven mobiliteit beïn-
vloeden bij de aanname van personeel? Ron Breda, 
Van Delft Holding: “Mensen uit de regio aannemen 
heeft voor ons geen zin omdat we door het hele 
land aan het werk zijn. En heel veel zaken liggen al 
vast. Je hebt bijvoorbeeld te maken met cao-werk-
tijden die niet fl exibel zijn. Gemeenten zouden wel 
opdrachten kunnen aanbesteden bij bedrijven die 
dichterbij gehuisvest zijn.” Joke Meijer, gemeente 
Capelle: “Daar gaan we als gemeente steeds seri-
euzer naar kijken.“ Gedrag, omgang en keuze voor 
een vervoersmiddel vinden sommigen vooral een 
persoonlijke verantwoordelijkheid. Zo bezitten Ada 
Goverde en Ron Davids van de Gebiedscommissie 
Prins Alexander geen auto. “Dat is een bewuste keuze 
voor mijn gezondheid en het milieu. Het is helemaal 
niet gezond om 1,5 uur heen en 1,5 uur terug in de 
auto te zitten. Heel slecht voor je rug. In het OV kan 
je ontspannen of met werk bezig zijn en reduceer je 
tijdverlies”. Dennis Oud: “Er moet dan wel een keuze 
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te maken zijn voor goede alternatieven. Ik werk op 
een bedrijventerrein. De eerste OV-aansluiting ligt 
een kilometer verderop.”

Vergaderloze dag
Rien van der Knaap van de gemeente Capelle a/d 
IJssel: “Files gaan er niet door verdwijnen, maar je kan 
als bedrijf en organisatie wel de overlast beperken. 
Voer bijvoorbeeld een vergaderloze dag in. Dat is ook 
de koe bij de horens vatten. Het is de belangrijkste 
reden waarom het met name op dinsdag zo druk 
is.” Michiel Uijlenbroek van TechNICHE BV: “Iedereen 
is al snel van mening dat die niet zonder auto kan. 
Dat dacht ik eerst ook totdat ik besloot om die 1x in 
de 10 dagen te laten staan en voor andere vervoers-
middelen te kiezen. Als iedereen dat zou doen, zou 
dat de druk op de weg al behoorlijk wegnemen.” 
Ons gedrag blijft bepalend voor de intensiteit van het 
verkeer. Een verantwoordelijkheid voor iedereen, zo 
vinden de meeste aanwezige ondernemers. “Zelfs 
al ga je zelf de weg niet op, maar bestel je bood-
schappen online, zorg je al voor verkeer op de weg. 
We beïnvloeden zonder het te weten. Je kan tegen-
woordig tien kledingstukken bij Zalando bestellen 
en er negen terugsturen. Daarmee bied je de klant 
eigenlijk een service die je niet zou moeten willen 
als bedrijf. Een verkeerde ontwikkeling”, aldus de 
Capelse uitgever Peter Meulendijk. 

Brandstofprijs verhogen
Gedrag beïnvloeden. Waarom is dat zo lastig? Michiel 
Uijlenbroek: “Omdat de prikkel van mobiliteit niet 
wordt gevoeld. Ik ben een voorstander om de brand-
stofprijzen met 50 cent te verhogen en wegenbe-
lasting af te schaffen. Dan zien mensen direct de 
gevolgen in hun portemonnee en denken ze beter 
na over ‘laat ik de auto staan of ga ik met de fi ets?’ 
Veel vervoer is binnen 6 km. Waarom moet je dan 
nog in de spits naar de stad om een boodschap te 
doen?“ Dat geldt tevens voor veel woon-werkverkeer. 
Jan Breugem:” Bijna de helft van de mensen woont 
binnen fi etsafstand van het werk. Als je als werk-
gever hen kunt prikkelen om met E-bike, fi ets of OV 
te komen is er al veel gewonnen.” Het investeren in 
alternatieve vervoersvormen zoals elektrische trans-
portmiddelen, autonome mobiliteit en openbaar 
vervoer over water, raakt daarom in onze regio steeds 

meer in beeld. Ook komt er een nieuwe oeverver-
binding Krimpen a/d IJssel-Ridderkerk of Feijenoord-
Kralingen. Henk-Jan Collignon: “Krimpen is bijna een 
onneembare vesting in de spits. Een extra oeverver-
binding kan de toegang enorm verbeteren.”

Uit elkaar getrokken
“Mensen woonden vroeger naast hun werk of 
hadden hun werk aan huis. Nu is dat allemaal uit 
elkaar getrokken. Met groeikernen zonder OV. Onze 
mindset moet nu zijn om onze ruimte anders te gaan 
inrichten. Dat is een grote transitie. Om een goede 
mix te krijgen van vervoer, wonen en werken doen 
we in het Rivium veel aan vervoersalternatieven. Met 
bijvoorbeeld e-scooters, waterbus en Peoplemover”, 
aldus Rien van der Knaap.

Logistieke samenwerking
Ook de logistiek van leveranciers en het verkeer van 
bouwlocaties geeft permanent overlast. Jan Breugem: 
“Bij grote bouwplaatsen kan een centrale inzameling 
van goederen komen, waarna een transporteur het 
op maat verder bezorgt waar de spullen nodig zijn. Je 
moet het als logistieke sector wel met elkaar willen 
doen.” En daar wringt voor een belangrijk deel de 
schoen geeft Marco van Egeraat aan. “De bereidheid 
van transportondernemers om met elkaar samen te 
werken is nihil. Je krijgt het niet ondergebracht. Ik 
heb zelf onderzoek gedaan in de Krimpenerwaard om 
met vervoerders bij de Brienenoord een distributie-
centrum te maken waarvandaan alle vracht gebun-
deld verder wordt gedistribueerd. Kostentechnisch 
krijg je dat met bedrijven en klanten niet voor elkaar. 
Wel met vergunningen zoals Amsterdam doet. Boven 
de 2,5 ton op de weg moet je je lading afl everen bij 
een partij die het verder in de stad kan vervoeren.”

Smart en persoonlijk
“Er is niet een duidelijke zaligmakende oplossing,” 
concludeert Jan Breugem na afl oop van de discussie. 
“Je zult als bedrijven, particulieren en overheid tege-
lijkertijd samen moeten werken aan infrastructuur, 
gedragsverandering, fi nanciële prikkels en het bieden 
van faciliteiten. Als je het smart en persoonlijk maakt, 
zoals alle kosten voor een persoon, kom je verder. En 
De Verkeersonderneming helpt ondernemers in de 
regio daarbij graag op weg.”
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De consument is de drijvende kracht achter de 
economische groei. Niet alleen de bevolkings-
toename maar ook de opkomende economieën 
zijn bepalend voor de groei. En met hoe meer 
mensen we zijn des te groter is de vraag naar 
producten en diensten. De productie is vraag 
gedreven. Het tijdperk dat je een winkel vol kon 
leggen met producten en de consument alleen 
kon kopen wat er was is al lang voorbij. De con-
sument, u en ik, zijn aan zet. 

Wat daarvan de consequenties kunnen zijn probeer ik 
in 400 woorden te beschrijven. Allereerst is de consu-
ment veeleisend geworden en wil de spullen ook 
direct in zijn of haar bezit hebben. Het op voorraad 
houden en het transport dat nodig is om aan die eis 
te voldoen is van een wereldwijde omvang die zijn 
weerga niet kent. Containerschepen vol producten uit 
Azië en andere windstreken komen aan in bijvoorbeeld 
de haven van Rotterdam. En lang niet alles wat daar 
binnenkomt is ook voor Nederland bestemd. Als een 
van de belangrijke transitohavens is Rotterdam de poort 
naar het achterland. Duitsland, Italië en de Balkan zijn 
de belangrijke afnemers. Wat dat vervolgens betekent 
voor het wegvervoer kunnen we dagelijks aan den lijve 
ondervinden wanneer de wegen rondom Rotterdam vol 
staan. En er weer een vrachtauto is gekanteld of de 
weg blokkeert. 

Terug naar de veeleisende consument. Naast de grote 
keuze die men wil hebben, komt ook nog de besteldrift 
online en het direct leveren aan huis. Met als gevolg dat 

er dagelijks koeriers rond-
rijden om alle producten 
thuis af te leveren. Gevolg 
nog meer verkeer dat de 
wegen verstopt. En die 
drukte op de wegen is 
ook het gevolg van de 
werknemers die dage-
lijks onderweg zijn naar 
en van hun werk, vaak bij 
dezelfde bedrijven waar 
we onze spullen bestellen 
en laten leveren. Het vast-
lopen van het verkeer 
door de genoemde voor-
beelden is te vergelijken 
met de hond die in zijn 
eigen staart bijt. We draaien in cirkels rond achter onze 
staart aan en zijn niet instaat om in te zien dat we, om 
aan het verkeersinfarct te ontkomen, echt iets in onze 
mentaliteit moeten veranderen. Door alleen al minder 
veeleisend te zijn en bijvoorbeeld bestellingen niet 
direct te laten leveren of door kleding niet online te 
bestellen maar te passen in de winkel.En alleen dat te 
kopen wat past, scheelt heel veel retourzendingen. Zo 
kunnen we de vervoersstromen terugdringen. 

Uiteindelijk zullen we er niet aan ontkomen dat reke-
ningrijden op de een of andere manier zal worden inge-
voerd. Want alleen wanneer de portemonnee wordt 
geraakt, komen consumenten, u en ik, in actie en zijn 
ze bereid tot veranderingen. 
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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
Hollandsch Diep 63 H
2904 EP Capelle aan den IJssel 

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

Bent u er nog? Of zit u in een van de vele files die er momenteel staan? Het lijkt steeds drukker en gekker te worden. 
Het zijn niet alleen de wintertijd en het slechte weer die bijna dagelijks een verkeersinfarct in deze regio veroor-
zaken. Ook nu de dagen korter worden en het steeds vaker koud of regenachtig is, kiest de forens meer en meer 
voor de auto in plaats van het openbaar vervoer of zelfs een enkeling de fiets. Dus meer weggebruikers tijdens deze 
donkere dagen veroorzaken steeds meer verkeersdrukte. Meer reistijd woon-werk verkeer, meer frustratie, meer 
improductiviteit. De werkgever draait er voor op. Dit mobiliteitsvraagstuk schreeuwt ook om een reactie van werk-
gevers. Want alleen de infrastructuur aanpassen (meer asfalt of alternatieve vormen van vervoer zoals de People 
mover in Capelle) zal niet tot een structurele oplossing leiden van dit vraagstuk.
 
De krappe arbeidsmarkt als symptoom van de tegenvallende economische groei in 3e kwartaal 2018. Nog maar 
261.000 vacatures, vooral in de ICT, bouw en horeca. We willen wel groeien maar de arbeidsmarkt staat het niet toe.
Met een werkloosheid van 3,7% en een netto arbeidsparticipatie (aantal werkenden gedeeld door aantal mensen 
tussen 15 en 75 jaar) van ruim 68% is de arbeidsmarkt weer net zo krap als 10 jaar geleden. Inmiddels heeft ruim 
25% van de ondernemers belemmeringen door een tekort aan personeel.
 
Maar het bedrijfsleven wil toch groeien omdat er kansen liggen. En dat kan alleen door actiever op zoek te gaan 
naar arbeidskrachten. Zijn er geen geschikte kandidaten tegen aanvaardbare kosten te krijgen, zoek dan ongeschikte 
kandidaten en maakt die via training en opleiding geschikt voor het werk dat ze moeten doen. Maak deeltijd werken 
mogelijk, laat de traditionele kantoortijden los, zorg voor kinderopvang, kijk naar statushouders, kijk naar mensen 
met een kleine kans op de arbeidsmarkt vanwege een lichamelijke beperking, kijk naar 55-plussers. Maar vooral 
investeer in robotisering en automatisering om de arbeidsproductiviteit te vergroten.
 
Met deze uitdaging doen we niet alleen iets aan de krapte op de arbeidsmarkt maar zorgen we ook voor minder 
verkeersaanbod. Want werken willen we allemaal graag (71% van de bevolking tussen 15 en 75 die werkt of kan 
werken wil dat), maar dan niet in combinatie met onevenredig veel tijd in die auto.

Gert Abma, voorzitter ENC

De hond die in zijn eigen staart bijt

Van de voorzitter

econom
isch netw

erk Capelle

Peter Meulendijk uitgever 
peter@cenp.eu 



Het aantal sociale ondernemingen neemt 
toe. Ze bekleden een steeds belangrijkere 
functie in de lokale economie en leveren 
vaak bruikbare ideeën om maatschappelijke 
vraagstukken op een ondernemende manier 
op te lossen. Ondanks dat hun aantal stijgt, is 
groei voor hen niet vanzelfsprekend. Want zij 
lopen tegen allerlei beperkingen aan: zoals 
toegang tot (groei-)kapitaal, gebrek aan 
professionele bedrijfsvoering en kennis van 
het speelveld van overheid, financiering en 
bedrijfsleven.

Het project Move2Social, een initiatief van Rabo-
bank, CityLab010, Gemeente Rotterdam, Hoge-
school Rotterdam, Ploum, Rotterdam Partners, 
Mazars en KplusV, wil sociale ondernemers helpen 
om binnen drie maanden de groeibarrières te over-
bruggen. Met workshops voor het opstellen en 
verder ontwikkelen van een sociaal businessplan, 
expertmeetings en business coaching. Move2Social 
ondersteunt sociale ondernemingen bij het openen 
van netwerken en het vergroten van kennis en 
financiering. Met een haalbaar en kansrijk sociaal 
businessplan leggen zij contact met investeerders 
en stakeholders.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
Capellenaar Kees Rijkhoff, voormalig algemeen 
directeur van IT bedrijf Avantage Groep, is één 
van de business coaches. “Ik vind dat je als onder-
nemer, naast een zakelijke, ook een maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid hebt. Ik probeer daar 
invulling aan te geven door (door)startende onder-
nemers te coachen, studenten te begeleiden en 
initiatieven in de regio te ondersteunen die tot doel 
hebben om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij 
elkaar te brengen en de afstand van jongeren tot 
de arbeidsmarkt te verkleinen.” 

Super Family
Eén van de sociale ondernemingen die hij onder 
zijn hoede nam, is het Rotterdamse Super Family. 
Hij begeleidde, coachte en adviseerde initiatief-

nemer en directeur Kitty Loduvica Hiert bij het 
verder professionaliseren van de organisatie en 
ondernemen met meer impact. 

“Met Super Family bieden wij kinderen met een TOS 
een eerlijke kans op ontwikkeling en eerlijke kans 
in het reguliere onderwijs. Hiervoor hebben wij 
een Superhelden methode ontwikkeld die algehele 
ontwikkeling van kinderen stimuleert door integrale 
aanpak. Daarin staan niet de beperkingen van een 

kind, maar de krachten van het gezin of de kwali-
teiten van de klas centraal. In het reguliere circuit 
worden de ouders vaak vergeten.  Zo kon ik zelf niet 
de juiste zorg vinden voor mijn zoon met een taal-
ontwikkelingsstoornis. Wij zien dat de lange wacht-
lijsten, de monopolie positie van instellingen en 
ontoegankelijke informatievoorziening veel onze-
kerheden geeft aan ouders. Wij steken daar een 
stokje voor”, aldus directeur Kitty Loduvica Hiert.
www.superfamily.nl en www.move2social.nl
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Kees Rijkhoff coacht  
de sociale onderneming 
Super Family 



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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365 m2 KANTOOR TE HUUR ‘S GRAVENWEG 252

WERKEN WAAR 
ALLES IS

365 m2 KANTOOR TE HUUR 

WERKEN WAAR 
ALLES IS

Kantoorruimte in inspirerende omgeving aan de historische ’s-Gravenweg. Een heerlijk 
plek om te werken, een fantastisch locatie om uw relaties te ontvangen. En uitstekend 

bereikbaar via de Provincialeweg N219 naar de rijkswegen A-20, A-12 en A-16.

MEER WETEN OVER DE ‘S GRAVENWEG? 
Goud Bedrĳ fshuisvesting - 0180 318 222 - www.goud-bhv.nl



Het thema van dit nummer deed me direct 
denken aan de permanente transforma-
tie waarin het supermarktlandschap zich al 
jaren bevindt. Albert Heijn heeft daarin voor 
ons een bijzondere positie vanwege het feit 
dat we beleggen in de moedermaatschappij 
Koninklijke Ahold Delhaize. In 1887 begon-
nen als kleine kruidenierszaak in Oostzaan 
en nu uitgegroeid tot de grootste super-
marktketen van Nederland en grote speler 
in de Verenigde Staten, België en Zuidoost 
Europa. Met Bol.com in Nederland en Peapod 
in de VS is deze Nederlandse kruidenier ook 
nog eens uitgegroeid tot een onlinespeler 
van formaat.

Waar de kruidenier van vroeger wellicht iedereen 
persoonlijk kende uit de buurt of het dorp, is die 
relatie anno 2018 sterk veranderd. Ik ben benieuwd 
wie er meer wist/weet van zijn klanten. Ondanks 
het gebrek aan een echte persoonlijke relatie, 
verzamelt de moderne kruidenier heel veel data 
over het koopgedrag van klanten, zowel in de 
winkel als online. Deze data wordt vervolgens 
ingezet voor de versteviging van de klantrelatie 
door middel van bijvoorbeeld persoonsgebonden 
aanbiedingen.

‘Voor iedereen wat wils’
Van een beperkt assortiment in het verleden is het 
aanbod van vandaag de dag uitgegroeid tot een 
enorme hoeveelheid producten die ‘voor iedereen 
wat wils’ biedt. De openingstijden zijn fors verruimd 
en online kunnen we op verschillende manieren 
24/7 een bestelling plaatsen. Indien gewenst 
worden de boodschappen thuisbezorgd tot in 
de keuken. Momenteel draait er zelfs een proef 
waarbij de boodschappen via een slim deurslot 
ook kunnen worden bezorgd terwijl de klant niet 
thuis is.

Bezorging met drones
In de zeer nabije toekomst kunnen we onze 
boodschappen bestellen via smart speakers zoals 
Google Home of Amazon Alexa. Koelkasten gaan 
beschikken over slimme technologie, waardoor ze 
automatisch kunnen bestellen wanneer bijvoor-
beeld de melk bijna op is. In toenemende mate 
laten we boodschappen thuis bezorgen. Nu nog 

met traditionele busjes, maar steeds vaker met 
allerlei elektrische voertuigen. Hoe ver zijn we nog 
af van bezorging via drones? Amazon en DHL testen 
al uitgebreid op dit gebied. Dan de gewone winkels 
zoals we die kennen in de winkelcentra in de buurt. 
Vaak zijn ze door de tijd heen veel groter geworden 
qua vloeroppervlakte en fungeren ze als belangrijke 
trekpleister voor andere winkels. De zelfscanner in 
combinatie met de mogelijkheid om zonder tussen-
komst van een kassière af te rekenen is al jaren 
gemeengoed. De kassaloze supermarkt is een 
kwestie van tijd. In Amsterdam draait Albert Heijn 
al proeven met de zogenaamde ‘tap to go-kaart’. 
Langs de kassa is niet meer nodig, na vertrek uit 
de winkel wordt het bedrag vanzelf afgeschreven.
Relatieve nieuwkomer Picnic heeft zelfs een busi-
nessmodel waarin de winkel helemaal niet meer 
voorkomt. Boodschappen bestel je via de app, 
waarna ze gratis worden thuisbezorgd. Via de app 
is precies te volgen hoe laat de bezorger voor de 
deur staat. In steeds meer plaatsen biedt Picnic 
haar diensten aan.

Permanente aanpassing
Dergelijke ontwikkelingen hebben op termijn 
natuurlijk een behoorlijke invloed. Hoe belang-
rijk zijn de winkels van nu in de toekomst nog? Is 
logistiek vastgoed wellicht veel relevanter? Welke 
arbeidsplaatsen biedt een supermarkt? Permanente 
aanpassing op basis van veranderende klantvraag 
en technologische mogelijkheden is de enige zeker-
heid. Meekijken over de schouder van ’s lands 
grootste kruidenier is leuk, maar vooral nuttig.

Ron van Zwienen
partner Efidenz Capital Management

www.efidenz.nl

Modern kruidenieren
Beleggings Accent



Het nieuwe college van B&W heeft de ambitie om 
nog meer in te zetten op een goede relatie tus-
sen ondernemers en de gemeente. Als nieuwe 
bedrijfsfunctionaris van de gemeente ga ik hier 
graag mee aan de slag. Naast deze functie ben ik 
ook inkoopcoördinator bij de gemeente. Daardoor 
heb ik veel raakvlakken met lokale ondernemers 
en is het een logische stap om de rol van bedrijfs-
functionaris op te pakken. 

Ik ben voor ondernemers het primaire aanspreekpunt. 
Heeft u vragen of loopt u tegen bepaalde zaken aan, 
dan kunt u bij mij terecht. Ook als u uitbreidingsplannen 
heeft of een keer wilt sparren over mogelijkheden 
binnen de gemeente ben ik de juiste persoon voor u. 

Bedrijfsbezoeken
Regelmatig kom ik over de vloer bij ondernemers. Niet 
alleen om informatie op te halen, maar ook omdat ik 
geïnteresseerd ben in wat onze ondernemers bezig-

houdt. Met de bedrijfsbezoeken wil ik achterhalen wat 
we voor elkaar kunnen betekenen. Bijvoorbeeld het 
proces rondom vergunningaanvragen en het monitoren 
van doorlooptijden van verzoeken. De komende tijd ga 
ik nog meer bedrijfsbezoeken afleggen, ook samen met 
het college. Wilt u graag dat wij uw bedrijf bezoeken? 
Wilt u graag een keer sparren over ideeën en mogelijk-
heden? Neem dan met mij contact op. 

U kunt mij bereiken via 06 55 73 20 66 en johanbaars@
krimpenaandenijssel.nl. 
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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? 

Johan Baars
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Accountmanager Bedrijven 
14 0180 / 06 55 73 20 66 
johanbaars@krimpenaandenijssel.nl

De burgemeesters en wethouders hebben een col-
legebezoek gebracht aan Den Boer Groenprojecten. 
Dit Krimpense bedrijf is een vertrouwde groenbe-
heerder voor het openbaar groen van de gemeente. 

Het college is enthousiast onthaald en heeft een 
rondleiding gekregen. Op een laagdrempelige 
manier hebben de leden van het college kennis 
kunnen maken met dit mooie familiebedrijf.

Het gemeentebestuur van Krimpen aan den 
IJssel nodigt u van harte uit voor de nieuwjaars-
bijeenkomst in het raadhuis op maandag 7 janu-
ari van 19.30 tot 22.00 uur. Aanmelden voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst kan tot 3 januari 2019  
www.krimpenaandenijssel.nl/nieuwjaar. 

Collegebezoek
Den Boer Groenprojecten

Uw nieuwe accontmanager  
Johan Baars

Nieuwjaarsbijeenkomst 
op 7 januari

Van de gem
eente krim

pen
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Eindelijk is het echt zover: de Stormpolderdijk 
–voorheen bekend als het EMK-terrein– 
wordt gesaneerd en opnieuw ontwikkeld 
tot bedrijventerrein. De aannemer is gese-
lecteerd en in het voorjaar van 2019 gaat de 
eerste schep de grond in.

De sanering is een belangrijke mijlpaal voor de 
gemeente Krimpen aan den IJssel, vindt Arjan 
Neeleman, projectwethouder Stormpolderdijk. 
“Dit is uniek. Het gebied heeft jaren toegedekt 
gelegen en er is veel over te doen geweest. Het 
feit dat de betrokken overheden nu de bereidheid 
hebben getoond écht te saneren en er veel geld 
in te stoppen is heel mooi.” Hoewel de gemeente 
Krimpen aan den IJssel niet de opdrachtgever van 
de sanering is, raakt het project de gemeente 
natuurlijk wel. “De sanering en herontwikkeling 
is behalve geweldig voor het milieu ook econo-
misch gunstig voor Krimpen. Na jaren komt er in de 
Stormpolder weer ruimte voor bedrijven die willen 
uitbreiden of die onderdeel willen worden van het 
centrum van de maakindustrie dat de Stormpolder 
is. De locatie is juist voor de maritieme industrie 
en watergebonden bedrijven ideaal.” 

Luchtdichte tent
In opdracht van de Rijksoverheid begint aannemer 
Dura Vermeer binnenkort écht aan de klus. Aller-
eerst sluit het bouwbedrijf straks het werkterrein 
af met een hek en wordt de Schaardijk voor al 

het verkeer ter plaatse van het werkterrein afge-
sloten. Daarna bouwt de aannemer een laad- en 
loswal aan de kant van de Hollandsche IJssel. 
Vervolgens wordt eerst de aan het EMK-terrein 
grenzende gemeentewerf opgeruimd en gesa-
neerd. Dura Vermeer gaat daarna de vervuilde 
grond afgraven in een speciale, luchtdichte tent. 
Deze grond verpakt het bedrijf in de tent in lucht-
dichte containers. Vervolgens voert het die contai-
ners af per schip. De verwachting is dat de over-
last beperkt zal zijn. “Natuurlijk voorkom je enige 
hinder nooit helemaal”, zegt omgevingsmanager 
Martijn Jansen. “Maar we doen er alles aan om 
het werk zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. 
We hebben er als aannemer voor gekozen op een 
manier te werken waarbij de overlast voor de 
omgeving tot een minimum wordt beperkt.” 

Regievoerders
Om het project te leiden heeft de opdrachtgever 
–het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat– 
twee regievoerders aangesteld: Mirjam Prins en 
Robbert Brandt. Beiden verdienden reeds hun 
sporen met soortgelijke grootschalige sane-
ringsprojecten. Als regievoerders waren ze ook 
betrokken bij de sanering van de vervuilde Zelling-
wijk in Gouderak. De regievoerders zijn te vinden 
in een projectkantoor pal aan de locatie – aan de 
Schaardijk 54. Ook omgevingsmanager Martijn 
Jansen is in de buurt van het werkterrein te vinden: 
het projectteam van de aannemer gaat kantoor 

houden aan de Schaardijk 19, dicht in de buurt van 
het werkterrein. De regievoerders en de omge-
vingsmanager vinden het belangrijk om zo toegan-
kelijk mogelijk te zijn. “Inwoners en ondernemers 
kunnen ons altijd benaderen en hier binnenlopen”, 
aldus Prins. “Wij geloven heel erg in koffiedrinken 
in de keuken. Als we weten wat er in de omge-
ving speelt, kunnen we er ook iets aan doen.” Ook 
Jansen is altijd te bereiken. “Bij vragen die niet per 
se spoed hebben, kunnen inwoners en onderne-
mers mij het beste mailen. Ze mogen me ook altijd 
een WhatsAppbericht sturen en bij spoed ben ik 
telefonisch te bereiken. Ook ’s avonds tussen 19.00 
en 22.00 uur.” Tevens houdt Jansen op nog nader 
vast te stellen momenten een inloopspreekuur op 
het projectkantoor. Via de projectwebsite www.
stormpolderdijk.nl houden opdrachtgever en 
opdrachtnemer in nauwe samenwerking iedereen 
op de hoogte van alles wat er rondom het project 
speelt.

Bedrijven
Het Rijk draagt na de afronding van de sanering 
het bouwrijpe terrein over aan de gemeente. 
Wethouder Neeleman: “Daar kijk ik erg naar uit. 
We krijgen er gewoon een stukje Krimpen bij! 
Op dit moment voeren we al gesprekken met 
bedrijven die interesse hebben om zich straks op 
de Stormpolderdijk te vestigen of er hun bedrijf 
uit te breiden.”
www.stormpolderdijk.nl

Na jaren weer groeiruimte  
in Stormpolder
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Diana aan de slag
Tekst: Cindy Rombout

Dubbel feest voor Diana Visser uit Rotterdam. 
Ze start volgende week met haar nieuwe baan en 
haar zoon begon vorige week bij zijn nieuwe 
werkgever. Diana tekende vandaag haar contract en 
verraste Raaak Personeel met lekkere taart!

Hoe ben je bij Raaak terecht gekomen?
Ik heb een hele tijd geleden gereageerd op een Ik heb een hele tijd geleden gereageerd op een 
vacature. Dat is niks geworden omdat ik toen 
uiteindelijk zelf een nieuwe baan vond. Sinds eind 
oktober ben ik werkzoekend. Half december belde 
Raaak Personeel me voor deze baan. En toen ging het 
snel. Voordat ik na het sollicitatiegesprek goed en wel 
in mijn auto zat, wist ik al dat ik de baan had!

Wat vind je van de werkwijze van Raaak?
Ik vind het persoonlijk contact wat je hebt met de 
mensen van Raaak heel goed. Dat is echt het voordeel 
van een wat kleiner bureau. Mensen hier kijken verder 
dan je cv, willen je in een persoonlijk gesprek beter 
leren kennen.

Ook je zoon heeft via Raaak Personeel een nieuwe Ook je zoon heeft via Raaak Personeel een nieuwe 
baan?
Mijn zoon is vorige week begonnen en heeft het naar 
zijn zin. Hij gaat in september met een nieuwe 
opleiding beginnen en tot die tijd is hij via Raaak 
fulltime aan het werk.

Toe aan een andere baan?

www.raaakpersoneel.nl



Als we het hebben over thuiswerken, dan 
bedoelen we vooral werk dat je voor een 
opdrachtgever thuis kunt doen. Denk bijvoor-
beeld aan inpakwerk of telefonische marke-
ting. Met telewerken bedoelen we werk dat je 
normaal gesproken op een kantoor zou doen, 
maar via de telecommunicatie nu op een pri-
véwerkplek doet. TNO hanteert voor het tele-
werken de volgende definitie: “Arbeid die op 
afstand van de werk- of opdrachtgever wordt 
uitgevoerd met behulp van informatie- en 
communicatietechnologie (ICT).”

Beide termen zorgen voor het fl exibel maken van 
werk naar plaats en tijd. Het maakt dus niet uit 
waar en wanneer je werkt. Aan thuis- en tele-
werken zitten voor zowel de werkgever als de 
werknemer diverse voor- en nadelen. De voordelen 
voor de werkgever zijn onder andere minder reis-
tijd, minder reiskosten, meer fl exibiliteit, besparing 
op kantoorruimte en dus kosten van kantoorruimte. 
Maar uiteraard zijn er ook nadelen. Ik noem moge-
lijk mindere betrokkenheid, minder contact met 
collega’s, de werkgever kan de werknemer moei-
lijker controleren, en werk en privé zijn mogelijk 
moeilijker te scheiden. 

Telewerk is vaak een zaak van vertrouwen , maar 
naast het vertrouwen is het aan te raden goede 
afspraken te maken omtrent beschikbare uren, 
werktijden, de te verrichten taak en de wijze 
waarop dit werk eventueel gecontroleerd of beoor-
deeld kan worden.

Inschatting
Het spreekt vanzelf, dat niet alle arbeid als thuis- of 
telewerk gedaan kan worden. Denk bijvoorbeeld 

aan fabrieksarbeid, lesgeven, verpleging, etc. Als 
een verzoek tot thuis- en telewerken binnenkomt 
moet een inschatting worden gemaakt of de werk-
nemer in staat zal zijn om effectief thuis te werken 
en of zijn werkzaamheden dat toelaten. Vergeet 
niet om vast te leggen op welke manier de afspraak 
om thuis te werken weer kan worden beëindigd.
Arbeidsomstandigheden

De werkgever is bij thuis- en telewerk verantwoor-
delijk voor goede arbeidsomstandigheden. Zo moet 
de werkgever erop toezien dat de werknemer over 
een goede stoel en goede verlichting beschikt. 
Heeft de werknemer deze niet dan moet de werk-
gever ervoor zorgen dat deze er komen. Het is 
gebruikelijk dat de werkgever zorgt voor levering 
en onderhoud van de nodige apparatuur, tenzij het 
initiatief voor het telewerken bij de werknemer zelf 
vandaan komt, dan is dit niet verplicht. Indien de 
werkgever de apparatuur verstrekt of vergoedt, dan 
moet worden vastgelegd of deze ook privé gebruikt 
mag worden. Denk er ook aan wie de bijbehorende 
onkosten van de aansluiting, het abonnement en 
de communicatiekosten voor z’n rekening neemt 
(vergeet hierbij de werkkostenregeling niet).

Verzekering
Thuis- en telewerkers dienen ook gedekt te worden 
door de arbeidsongevallenverzekering van een 
organisatie. Leg vast in welke contexten de thuis-
werkende werknemer wel en niet verzekerd is. 
Bespreek de mogelijkheden met de verzekeraar 
en leg bijvoorbeeld vast dat ‘het arbeidsongeval 
slechts aanvaard kan worden als het tijdens de uren 
van het toegekende rooster plaatsvindt door een 
oorzaak die verband houdt met het uitvoeren van 
de arbeidsprestaties’.
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thuis- en telewerken

Financieel Accent

René Verbruggen, 
Daamen & van Sluis

www.daasluis.nl
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Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

Kantoor te huur voor korte of langere duur
Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes op meerdere lokaties 
in en rondom het 010 gebied. Bij ons heeft u altijd de volgende garanties:

• Korte contracten;

• Alle kantoren worden turn key opgeleverd;

• Glasvezel internet;

• Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;

•  24/7 toegang tot uw kantoor;

• Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl 
en kijk welke lokatie het beste bij u en uw bedrijf past. 
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.  

NL

Kantoorhuur.indd   1 28-08-18   13:45

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



Ook in ons bedrijf hebben wij te maken met 
het mobiliteitsprobleem in de regio. Niet 
altijd kan iedereen op de fiets zitten of kun-
nen onze mensen heel modern thuis werken. 
Overigens ben ik er een groot voorstander 
van dat je allemaal lekker ouderwets op één 
plek met een klant bezig bent. Dan houd je 
elkaar scherp en is iedereen op de hoogte 
van elkaars dossiers. Niet erg duurzaam voor 
een organisatie die MVO hoog in het vaandel 
heeft staan, maar wel praktisch. 

Bij mooi weer staat ons fi etsenhok vol met blin-
kende fi etsjes, waar je zelf nog op moet trappen. 
Duurzaam en gezond. Maar toch gaan wij nog 
steeds, met een fors autopark al dan niet elek-
trisch, naar ons werk. Diverse teamleden wonen 
aan de overkant van de kleine sloot (Krimpen) en 
de grote sloot (Heerjansdam). Met de toenemende 
economische activiteit neemt de fi ledruk met grote 
stappen toe in onze regio. Daarom is het ook niet 
gek dat wij als columnisten dit keer ons stukkie 
moeten wijden aan de problematiek van de mobi-
liteit in de regio. 

De laatste jaren worden alle middelen ingezet om 
de fi ledruk in de regio te verminderen, waarbij de 
Verkeersonderneming een prominente rol vervult. 
De meest inventieve proefballonnen heb ik al de 
revue zien passeren. Aan creativiteit geen gebrek. 
Maar ik begin een beetje het idee te krijgen dat 
men met al deze inventiviteit fors om de hete brij 
heen zit te draaien, ofwel men zich niet richt op 
het echte probleem hier in de regio: de aanpak van 
de stokkende mobiliteit van en naar de Krimpener-
waard. Die zorgt er, zoals wij allemaal weten, voor 
dat het verkeer in de regio op diverse plekken dicht-
slibt. Dus niet alleen het forensenverkeer van en 
naar de Krimpenerwaard. Als je op langere termijn 
niet met rigoureuze oplossingen gaat komen zoals 
de oplossing die wordt gerealiseerd om de door-
voer van het verkeer in de regio Hillegersberg te 

ontlasten (tunnel Rotte en weg achter Hillegers-
berg langs), zal de regio steeds verder dichtslibben. 
Het is prachtig dat wij in de buurt wonen van de 
eerste waterkering in Nederland en dat wij ervoor 
zorgen dat Nederland geen deel van de Noordzee 
wordt met die mooie schotten. Zorg er nu wel 
een keertje voor dat de Krimpenerwaard op een 
nette manier voor verkeer wordt ontsloten en blijf 
niet hangen in een lappendeken van halve oplos-
singen die er never nooit voor gaan zorgen dat onze 
mensen die nog wel met de aloude auto gaan, 
noodgedwongen veel te laat bij hun avondprakkie 
moeten aansluiten of nog erger te laat op hun werk 
komen.

Ook onze Minister van Verkeer gaf recent nog aan 
dat wij, door de aangetrokken economie, in de 
komende jaren een toeneming van de fi ledruk van 
rond de 30% mogen verwachten. Dan gaan wij, 
zeker in onze regio, de boel bij lange na niet vlot-
trekken met fi etsplannen naar het station, stimule-
ring van elektrische fi etsen, carpoolen waar moge-
lijk en pendelbussen. Daarom moet de lobby voor 
een echte ontsluiting van de Krimpenerwaard nu 
fors opgevoerd worden. En daar hebben wij u als 
bedrijfsleven bij nodig! Anders rest mij niets anders 
dan mijn hooggewaardeerde collega’s uit Krimpen 
en Heerjansdam te adviseren de sloot over te gaan 
zwemmen. Dat zou bij onze Krimpenaren nog wel 
kunnen lukken als zij gedegen rekening houden 
met de stroom en zij niet in de winter de oversteek 
wagen. Maar voor onze man uit Heerjansdam zal 
er wat trainingsarbeid nodig zijn om de grote sloot 
over te steken. Dan moet er ook net geen binnen-
vaartscheepje langskomen, anders kunnen wij een 
nieuwe boekhouder acquireren. Lang verhaal kort: 
het is wel vijf voor twaalf als het om de Algera-
corridor gaat. Dat los je niet op met halve maat-
regelen. Het is natuurlijk maar mijn bescheiden 
mening en die moet je niet al te serieus nemen. 
Ik zou tenslotte meer verstand van verzekeringen 
moeten hebben. 
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Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.

www.steensel.nl

Dan maar zwemmen 
over de sloot

Assurantie Accent



Op 1 november was het weer tijd voor de jaarlijkse 
bowling activiteit. Onder het genot van een heerlij-
ke stamppot, vergezeld van bier, wijn of een frisje 
werd er weer zeer competitief genetwerkt. 

Zoals ieder jaar werden de bekers aan het eind verdeeld 

onder de beste man en vrouw. Beste mannelijke speler 
was Ronald de Vos, beste vrouwelijke speler Jeannette 
Boon. Dit jaar was er voor de hoogste score in één game 
ook een winnaar: Harry Peereboom. Uiteraard wordt dit 
jaarlijkse succesnummer ook in 2019 herhaald, bent u 
er dan ook bij? 

Netwerkbowling blijft succesvol

Beste lezers van het IJBM. Als voorzitter van de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel heb ik het besluit 
van onze leden mogen overbrengen dat de OKK per 2019 stopt met haar deelname aan het IJssel Business 
Magazine. 

Vele jaren hebben wij het magazine gezien als een goede manier om onze informatie en nieuws over te 
brengen op de ondernemers van Krimpen aan den IJssel. Echter, tijden veranderen en met name de snelheid 
van veranderingen. Heden ten dage nieuws brengen gebeurt dan ook veelal digitaal. Als ondernemerskring 
hebben we er daarom voor gekozen om een digitale nieuwsbrief in het leven te roepen, om op die manier 
kort op de bal te kunnen spelen. 

Dat dit nodig is in de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard is inmiddels wel duidelijk. Er 
spelen belangrijke zaken, zoals de reconstructie van het grote kruispunt en het lobbyen voor de 2e oeverver-
binding. Maar ook van de legio kleinere zaken willen wij u ‘real time’ op de hoogte houden. Kortom, nieuws 
brengen wanneer het speelt. 

Als Ondernemerskring zorgen we dat onze leden aansluiting houden met wat er speelt in de regio, om 
daarmee goed op de hoogte te blijven van zaken die voor hun onderneming van belang kunnen zijn. Als lid 
heb je natuurlijk nog meer voordelen, zoals inbreng in de periodieke bespreking door het Bestuur met de 
gemeente. En uiteraard deelname aan de vele activiteiten welke wij door het jaar heen organiseren. Van 
deze activiteiten zie je weer enkele voorbeelden op onze pagina’s. 
Het bestuur van de OKK wil het IJBM hartelijk danken voor de samenwerking en wenst haar veel succes toe 
in verdere edities.

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

Laatste editie voor de OKK

ondernem
erskring krim

pen



Waardzaam is een vereniging van en 
voor duurzame ondernemers uit de regio 
Krimpenerwaard. Op dinsdag 30 oktober hield 
Waardzaam haar tweede symposium in het 
duurzaam verbouwde bedrijfspand van De 
Vries en Verburg te Stolwijk. Een vertegenwoor-
diging van het bestuur van de OKK heeft het 
symposium bijgewoond. 

Tijdens het symposium kregen de Waardzaam-part-
ners een interessant programma voorgeschoteld met 
onder andere oud-weerman en ondernemer Reinier 
van den Berg. Als keynote spreker vertelde Reinier 
welke duurzame keuzes hij maakt als ondernemer, 

hoe deze bijdragen aan (financiële) winst en hem 
voorsprong geven op de concurrentie. Zijn favoriete 
slogan is dan ook: ‘De ander te groen af zijn!’

Daarnaast waren interactieve workshops georgani-
seerd, waarin actuele vraagstukken van onderne-
mers aan bod kwamen, zoals: communiceren over 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duur-
zaam bankieren, hoe je aan de hand van Sustai-
nable Development Goals je bedrijfsvoering kunt 
versterken en het verduurzamen van bedrijventer-
reinen, welke laatste ook voor de OKK interessante 
aanknopingspunten biedt. Zie ook onderstaand kader. 
Ook vonden rondleidingen plaats door het pand van 

De Vries en Verburg en een leerzame bedrijfsrond-
leiding bij nieuwe Waardzaam-deelnemer Orvion. 
Het aan het eind van het symposium proeven van 
een duurzame krekel-burger maakte het Waardzaam 
plaatje compleet!

De Provincie Zuid- Holland wil het in stand houden 
en verhogen van de kwaliteit van bedrijventerreinen 
stimuleren. De Provincie verstrekt voor diverse acti-
viteiten op een bedrijventerrein subsidie. Aanvragen 
kunnen worden ingediend van 19 oktober tot en 
met 31 december 2018. 
Meer informatie kunt u vinden op: 
www.zuid-holland.nl/@8181/bedrijventerreinen/

Waardzaam Symposium 
De ander te groen af zijn!

IJBM 29

Boeiend bezoek aan 
Havenbedrijf Rotterdam 

Donderdag 13 september vertrok een dele-
gatie leden vanuit de OKK met de Fast Ferry 
vanaf de Stormpolder naar het Havenbedrijf 
Rotterdam. In het World Port Center kregen 
zij na een uitgebreide toegangsprocedure 
een boeiende presentatie over vele facetten 
van het Havenbedrijf. 

Na twee boeiende uren, waarin de onderne-
mers een goede indruk kregen van de vele 
facetten die onderdeel zijn van het havenbe-
drijf, wandelde het gezelschap naar restaurant 
Zenne aan de overkant van de Maas, waar nog 
even heerlijk in het zonnetje een drankje kon 
worden genuttigd, met uitzicht op het prach-

tige gebouw, waar zij de middag hadden door-
gebracht. Daarna volgde een heerlijk diner en 
als afsluiter een spectaculaire terugreis met de 
watertaxi.



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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 Sinds de opkomst van kantoortuinen en de 
verbeterde automatisering wordt deze vraag 
mij steeds vaker gesteld. Werknemers zien 
het thuiswerken bijna altijd als een wette-
lijk recht dat hen - na enige discussie met 
de werkgever - niet zou mogen worden ont-
zegd. De realiteit is anders. 

In 2015 is de Wet Flexibel Werken (WFW) inge-
voerd. Die wet gaat ook over een verzoek tot 
thuiswerken. Op grond van de WFW heeft de 
werknemer het recht om zijn werkgever te 
verzoeken om zijn arbeidsplaats of werktijden te 
wijzigen, als hij ten minste een half jaar in dienst 
is bij deze werkgever. Dit betekent dat de werk-
nemer zijn werkgever ook kan verzoeken om thuis 
te werken. De werknemer kan bij zijn werkgever 
eens per jaar een dergelijk verzoek indienen en 
hij dient het verzoek uiterlijk twee maanden voor 
het beoogde moment van aanvang in te dienen. 

Afwijzen verzoek tot thuiswerken
Een verzoek om de werktijden aan te passen moet 
de werkgever inwilligen (net als het verzoek tot 
aanpassing van de arbeidsduur), tenzij dit ernstige 
problemen oplevert op het gebied van veiligheid, 
van roostertechnische aard of van fi nanciële of 
organisatorische aard. Het lastige is dat de wet 
niet bepaalt in welke gevallen de werkgever het 
verzoek van de werknemer tot thuiswerken kan 

afwijzen. Dat is dus geheel aan de werkgever. Die 
dient het verzoek van de werknemer tot thuis-
werken te overwegen. Als hij het verzoek afwijst, 
dient er overleg plaats te vinden tussen werkgever 
en werknemer en dient de werkgever schrifte-
lijk te motiveren waarom het verzoek tot thuis-
werken is afgewezen. Uiteraard is de werkgever 
wel gebonden aan de grenzen van goed werk-
geverschap. Wanneer de werkgever willekeurig 
bepaalde collega’s in een vergelijkbare functie een 
of meerdere dagen thuis laat werken en andere 
niet, dan zal een rechter dit besluit niet in stand 
laten. 

Tijdige beslissing 
Wel dient de werkgever een maand voor de 
beoogde ingangsdatum van het thuiswerken 
een beslissing te nemen over het verzoek van 
de werknemer. Doet hij dit niet, dan worden de 
arbeidstijden en/of de arbeidsplaats conform 
de wensen van de werknemer gewijzigd. Enkel 
wanneer de werkgever geen of niet tijdig een 
beslissing neemt, heeft de werknemer een recht 
op thuiswerken. Het is dus wel zaak voor de werk-
gever tijdig te reageren de beslistermijn op een 
verzoek per email te agenderen!

Uiteraard kan Pellicaan Advocaten u adviseren over 
dit onderwerp en de gevolgen. Neemt u gerust 
contact met mij op om uw casus te bespreken.
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Richard Ouwerling, 
Pellicaan Advocaten 

www.pellicaan.nl

Heeft een werknemer recht 
om thuis te werken?

Juridisch Accent



Leefgoed de Olifant is de plek waar 
u ongestoord kunt vergaderen. 
De vergaderlocaties met moderne 
 faciliteiten en eigen buitenterrassen 
zijn daar perfect voor. 
 
Het Leefgoed is ook een heerlijke 
plek om met collega’s, relaties, familie 
of gelijkgestemden samen te komen. 
 
Uw bijeenkomst kunt u combineren met een 
ontspannen wandeling in Park Hitland, of een 
ludieke groepsactiviteit, waarvoor we ideeën 
kunnen aandragen. 
 
De keukenbrigade van Restaurant & theehuis 
De Dames verzorgt de catering en parkeren 
is gratis.

Vergaderingen
& recepties

CULTUUR & ERFGOED
RESTAURANT & THEEHUIS DE DAMES

Coole pitch, out of the box meeting, 
een goed gesprek, receptie 

of verzorgde business party? 
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