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Binnenkort opening nieuwe locatie Office & More
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:

• Flexibele contracten;

• Glasvezel internet;

• Ruime parkeermogelijkheden;

• Altijd binnen vijf autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen vijf loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl 
en kijk welke lokatie het best bij u en uw bedrijf past. 
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.  
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Hoe het ook afloopt met de huidige coronapan-
demie, het virus heeft de wereld op zijn plek gezet. 
En dan vooral ook op zijn werkplek. Want corona of 
geen corona. Wel of geen lockdown. Thuiswerken 
is here to stay. Wat betekent dat voor bedrijven, de 
kantorenmarkt, de woningbouw, onze mobiliteit en 
de thuiswerkers zelf? 

In deze uitgave werpen onder andere een psycho-
loog, een mobiliteitsdeskundige vastgoedbe-
drijven, bestuurders, onze vaste columnisten en 
natuurlijk onze lokale ondernemers hun licht op de 
zaak. Vaak gezeten achter een scherm. Een beeld 
dat voorlopig niet in de economie en ons dagelijks 
leven op zwart zal gaan. 

Thuiswerken blijft eerder de norm, dan ‘op de zaak 
zijn’ de regel. Moet de thuiswerkplek dan omge-
bouwd worden tot een professioneel kantoor? En 
als we medewerkers laten thuiswerken, waar zijn 
we dan wel en niet verantwoordelijk voor? 
Voor mij zelf verandert er niet zo gek veel. Mijn 
thuiskantoor is als freelancer in de tekstbranche 
al jaren mijn comfortabele werkplek. Met iphone, 
ipad en imac als teamgenoten. De keuken als 
bedrijfskantine en internet als mijn bedrijfsterrein. 
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Doe meer met IJBM 
Dit magazine bekijken wanneer u maar 
wilt? Een voorproefje krijgen op het vol-
gende nummer? Reageren op de inhoud? 
Informatie delen met andere onder-
nemers en organisaties in de regio? 
Meedoen met een discussie over onder-
nemers-issues? Of er zelf een starten? 
Een tip geven aan redactie en lezers? Het 
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Elske van de Fliert is mobiliteitsmake-
laar en expert op het gebied van groe-
ner, schoner en slimmer rijden bij De 
Verkeersonderneming. Zij is grondleg-
ger van het CO2 afslankprogramma voor 
wagenpark en mobiliteit. Met een prak-
tische en enthousiaste uitleg, helpt zij rij- 
en reisgedrag van bedrijven en organi-
saties te veranderen en te stroomlijnen. 
Dat is door de coronacrisis nu nog actu-
eler geworden. Haar missie: “Een betere 
wereld creëren door het creëren van nul-
emissie wagenparken en mobiliteit”.

Ze is namens De Verkeersonderneming mobili-
teitsmakelaar voor werkgevers in onder andere 
Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard, 
Rotterdam-Alexander, Zuidplas en Gouda. 
Elske was in die rol gespreksleider tijdens de 
Ondernemerstafel van afgelopen 25 november 
(zie verslag elders in dit magazine), waar zij 
met lokale ondernemers en bestuurders ook 
inging op de impact van corona op mobiliteit 
van bedrijven en medewerkers in de regio. 
Voor dit moment, maar ook in de toekomst. 

Stap voor stap
Tijdens haar studie Industrieel Ontwerpen aan 
de TU in Delft leerde Elske problemen op te 
lossen volgens specifieke methoden. “Daarbij 
werk ik stap voor stap naar de oplossing. Dat 
geeft altijd resultaat. Ik koos speciaal voor een 
afstudeeropdracht bij DAF: levenscyclusanalyse 
en verbetering van nabehandelingssystemen 
bij uitlaatgassen.”

Sinds 2007 legt Elske zich helemaal toe op 
groener, schoner en slimmer rijden. “Ik heb 
tientallen MKB bedrijven, overheden en grote 
bedrijven mogen bijstaan in hun zoektocht 
naar duurzaamheid, naar groener, schoner en 
slimmer rijden. Nu heb ik dat gebundeld in het 
CO2 afslankprogramma voor het wagenpark en 
mobiliteit. Daarin komen kennis, methode en 
oplossingen samen.”

Blijven genieten
Zij is ervan overtuigd dat we uiteindelijk nog 
heel lang kunnen blijven genieten van gemoto-
riseerd vervoer. Maar dan wel zonder luchtver-
vuiling, files en het opmaken van grondstoffen. 
“Mij kun je midden in de nacht wakker maken 
voor een vrachtwagen. Ik word gelukkig als ik 
motorfietsen zie rijden. Maar het wringt ook. 
Want ik weet dat dit niet houdbaar is. Daarom 
wil ik graag bijdragen aan het kunnen blijven 
genieten van mobiliteit. Dat kan niet als we het 
blijven doen zoals we het nu doen. Ik geloof 
dat bedrijven hier een belangrijke rol in spelen 
en met name die mensen binnen bedrijven 

die een uitvoerende rol hebben.” Elske helpt 
als mobiliteitsmakelaar diegene die binnen de 
organisatie MVO beleid concreet moet maken, 
die een CO2 reductiedoelstelling heeft in te 
vullen, of die een wagenpark onder zijn of 
haar hoede heeft dat moet worden verduur-
zaamd. “Ik doe dit voor hen die werkzaam 
zijn bij een bedrijf waarvan de CO2 uitstoot 
of kosten voornamelijk in het wagenpark en 
de mobiliteit zitten. Denk dus niet alleen aan 
de auto’s, bestelbussen of vrachtwagens zelf, 
maar ook aan het woon-werkverkeer en de 
zakelijke kilometers.”

Kosteloze ondersteuning
Vanuit De Verkeersonderneming biedt 
Elske van de Fliert kosteloze ondersteu-
ning zoals het inzichtelijk maken van fiets 
en ov-potentie via een mobiliteitsscan, de 
thuiswerkplek, fietsprobeeraanbod en maat-
werk daar waar een bedrijf of organisatie het 
nodig heeft. “Ik ga werkgevers langs om ze 
te helpen met duurzaamheid en bereikbaar-
heid. Daar heeft corona ook wel het een en 
ander in gedaan.”

Als dochter van een kippenboer weet ze ‘dat 
als je wilt dat er iets gebeurt’ je de handen uit 
de mouwen zult moeten steken. “Dat je doelen 
kunt plannen en structureel en stelselmatig 
kunt werken aan een bepaalde uitkomst. Ik 
geef mensen graag handvatten en structuren 
hoe ze dit kunnen doen en hoe ze resultaat 
kunnen bereiken en succesvol kunnen zijn. Op 
een simpele, duidelijke manier. Ik geloof dat 
we allemaal iets kunnen en moeten doen om 
bij te dragen en dat we het daarmee uitein-
delijk voor onszelf en de wereld om ons heen 
beter maken. Ik stop niet totdat ik duizenden 
bedrijven heb bereikt met mijn verhaal en er 
500 volledig emissievrij zijn. Ik geloof dat het, 

wellicht niet morgen of volgende week, maar 
uiteindelijk voor elk bedrijf mogelijk is om het 
wagenpark en mobiliteit zo in te richten dat 
het CO2 neutraal is.”

Bedrijvenaanpak onderhoud A15
Kennispartner De Verkeersonderneming laat 
zien hoe het anders kan, wat er wel en niet 
moet en hoe een werkgever zich daarop 
kan voorbereiden. Ook in coronatijd. Zo wil 
het ministerie van Infrastructuur en Water-
staat, provincie Zuid-Holland en Drechtsteden 
een betere doorstroming van de A15 tussen 
Ridderkerk en Gorinchem. Daar is het, zeker in 
de spitsen, erg druk. De N3, nabij Dordrecht, 
is in groot onderhoud. Rijkswaterstaat werkt 
daar tot het eind van 2021 aan en heeft De 
Verkeersonderneming gevraagd om tijdens 
de werkzaamheden te ondersteunen met een 
bedrijvenaanpak, bewonersaanpak en commu-
nicatie gericht op mobiliteitsmaatregelen/
alternatieven. De Verkeersonderneming zet 
een aantal mobiliteitsmaatregelen in en maakt 
daarbij slimme combinaties van acties voor de 
N3 en de Korte Termijn Maatregelen A15.

Elske: “Voor de bedrijvenaanpak werken we 
samen met Samen Bereikbaar.” Dat is een 
bedrijvenplatform in de BAR-gemeenten 
(Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), 
Drechtsteden en Gorinchem en een initiatief 
van Drechtsteden en De Verkeersonderne-
ming. Bedrijven kunnen kosteloos een mobi-
liteitsscan laten uitvoeren die inzicht geeft in 
waar werknemers wonen, hoe ze nu naar het 
werk reizen en waar potentie zit voor minder 
autogebruik. Werkgevers kunnen ondersteund 
worden in het faciliteren van thuiswerken of 
er kan drie maanden een e-bike-probeerpool 
worden neergezet bij een bedrijf zodat mede-
werkers die kunnen proberen.”

De VerKeerSonDerneming
De Verkeersonderneming, gehuisvest aan 
de Boompjes in Rotterdam, is in 2008 opge-
richt door het ministerie van Infrastructuur & 
Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropool-
regio Rotterdam Den Haag en het Havenbe-
drijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar 
houden van haven, stad & regio Rotterdam.
www.verkeersonderneming.nl 
ways2go.nl/nl/ 

moBiliteitSonDerzoeK
Corona heeft impact op hoe wij leven, werken 
en reizen. Hoe gaat u hiermee om? Werken 
uw medewerkers nu thuis? Wat betekent 
dit voor de toekomst? Gaan uw medewer-
kers straks anders reizen naar het werk of 

zakelijke relaties? Heeft corona invloed op de 
keuzes die u moet maken met betrekking tot 
uw wagenpark of het reizen met het open-
baar vervoer?
 
De RET onderzoekt in samenwerking met 
Automobiel Management, RDC, de Vereni-
ging van Nederlandse Autoleasemaatschap-
pijen en de NS de manier waarop zakelijke 
mobiliteit binnen bedrijven is ingevuld. Met 
name in coronatijd. Dit doen zij via het Nati-
onaal Zakelijke MobiliteitsOnderzoek (NZMO). 

Deelnemers maken kans op een iPad, een 
wijnpakket of een week cabrio rijden. 
nl.research.net/r/NZMO_nov2020_
Bedrijven_ProMedia
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De nieuwe ID.3 1st

100% elektrisch
Ervaar hem zelf 
tijdens een proefrit

De ID.3 is ruim 
op voorraad

Stormpolderdijk 38, Krimpen a/d IJssel. Tel. 0180 - 55 95 00
Wormerhoek 16, Capelle a/d IJssel. Tel. 010 - 459 94 00
Vlambloem 40 - 48, Rotterdam Ommoord. Tel. 010 - 420 71 11
www.mdekoning.nl

*       Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden 
beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag. 
Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

**  Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Operational lease tarieven zijn o.b.v. 60 maanden/10.000 km per jaar. 
Getoonde Private Lease tarieven zijn o.b.v. Private Lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht.

8% bijtelling vanaf € 37.990
Operational lease vanaf € 488
of Private Lease vanaf € 579**

Na de Kever en de Golf start de ID.3 nu een nieuw 
tijdperk in de geschiedenis van Volkswagen: 
het tijdperk van de uitstootvrije mobiliteit.

Eindelijk een elektrische auto zonder de nadelen van 
een elektrische auto. Met het gebruiksgemak en 
comfort dat je van een Volkswagen gewend bent. 

En met een actieradius tot 424 km* die je het 
vertrouwen geeft om ook voor elektrisch rijden 
te kiezen. Stap over. Stap in.
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Mahler Vastgoed Ontwikkeling  
is de lokale betrokken  
ontwikkelaar met bijzondere  
projecten in de omgeving.

www.mahlervastgoed.nl

Project: ROOS, Zevenhuizen
Aantal woningen: 40

Project: De President, Den Haag
Aantal woningen: 157
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Ook zonder coronavirus wordt thuiswer-
ken vaker de norm. Wat betekent dat voor 
bedrijven en voor de kantorenmarkt? De 
vanzelfsprekendheid van het kantoor 
heeft plaatsgemaakt voor de mogelijk-
heden van het thuiswerken. 

Want de urgentie om mensen naar kantoor 
terug te laten keren, is niet hoog blijkt uit 
een rondgang van Vastgoedmarkt. Zo worden 
bijvoorbeeld de ongeveer 2,2 miljoen m2 van 
het Rijksvastgoedbedrijf, vergelijkbaar met 330 
voetbalvelden, nog maar beperkt gebruikt. 

80 procent niet beschikbaar
Ook bij Shell blijft thuiswerken de norm voor 
haar werknemers op kantoorlocaties. “Op dit 
moment is 20 procent van de bureaus vrij voor 
gebruik; 80 procent is niet beschikbaar’, aldus 
een woordvoerder. In totaal beslaat de kantoor-
ruimte van de multinational in Nederland bijna 
180.000 m2, waarvan ruim dertienduizend in 
Rotterdam.
Grote kantoorinrichter Ahrend heeft het nieuwe 
werken alvast omarmd. ‘De werkomgeving 
verandert blijvend. Thuiswerken? Wij regelen 
het voor je’. Maar het bedrijf biedt ook oplos-
singen om ‘samen op verantwoorde wijze weer 
aan de slag te gaan in onze vertrouwde werk-
omgeving’.
Het zal ook wel beide worden, verwacht Made-
line Buijs, sectoreconoom bouw en vastgoed 
bij ABN Amro. “Enerzijds gaat er meer thuis 
gewerkt worden, waardoor minder vloeropper-
vlak nodig is. Anderzijds hebben de mensen die 

wel op kantoor werken meer ruimte nodig. Hoe 
dan ook heeft deze nieuwe situatie een nega-
tief effect op de kantorenmarkt.”

eerst stijging, dan daling
ABN Amro berekende onlangs dat de waarde 
van het Nederlandse vastgoed eerst nog met 
1,5 procent stijgt. Volgend jaar daarentegen 
verwacht de bank een daling van de waarde 
van kantoorpanden van 6 procent. Buijs: “Dat 
heeft te maken met de verwachte toename 
van de werkloosheid. Het effect daarvan duurt 
altijd even, loopt als het ware achter de ontwik-
keling van de economie aan.”
Een recent onderzoek van het Kennisinstituut 
voor Mobiliteitsbeleid (KiM) wijst uit dat 40 tot 
60 procent van werkend Nederland verwacht 
vaker te blijven thuiswerken, ook als de crisis 
voorbij is. Volgens het KiM stijgt die verwach-
ting gedurende de coronacrisis. De voorkeur 
van de meeste ondervraagden gaat uit naar 1 
tot 3 dagen per week thuiswerken.
Sven Bertens, vastgoedadviseur bij JLL plaatst 
daarbij een kanttekening: “De nadruk komt 
al snel te liggen op de negatieve structurele 
effecten van de crisis, maar het is genuan-
ceerder. Er zijn ook onderzoeken die uitwijzen 
dat mensen juist graag weer terug naar kantoor 
willen.” Bovendien denkt Bertens dat de aard 
van het werk hierbij een grote rol speelt: “Een 
advocaat zal niet snel met zijn dossiers thuis 
gaan zitten. Op termijn denk ik dat de vraag 
naar kantoorruimte gewoon weer stijgt.” Hij 
merkt dat veel klanten vooral kampen met 
onzekerheid: “Ze hebben behoefte aan scena-

rio’s. Wat als...? Sommige bedrijven gaan over 
op een andere strategie. Een kleiner hoofd-
kantoor, bijvoorbeeld. Anderen zetten hun 
kantoor juist ruimer op. Dit is een periode van 
puzzelen.”

‘Werk is een activiteit, geen plaats’
“Natuurlijk heeft de nieuwe realiteit van hybride 
werken een groot gevolg voor de balans 
waarin wij en onze klanten werken”, zegt 
woordvoerder Willem Bonekamp van KPMG. 
De gedachte van zijn bedrijf luidt nu: werk 
is een activiteit, geen plaats. “De rol van het 
kantoor gaat hierdoor veranderen. Het wordt 
veel meer een clubhuis waar je komt voor de 
sociale interactie en de creatieve samenwer-
king. Dit heeft waarschijnlijk gevolgen voor de 
vierkante meters die we huren en hoe we die 
inrichten, maar het is nog te vroeg om conclu-
sies te trekken over onze kantoorlocaties of de 
manieren waarop wij ruimte huren. Wij blijven 
het ook belangrijk vinden om in de buurt van 
onze klanten te werken. Onze markten zijn 
immers óók regionaal.”

transformeren
Vastgoedadviseur Bertens ziet de crisis als kans 
om leegkomende kantoren om te bouwen naar 
woningen. “Huizen, kamers voor studenten; de 
behoefte aan huisvesting is groot. Toch denk ik 
dat deze crisis voornamelijk zal worden aange-
wend om de kwaliteit van kantoren te verhogen 
naar duurzamere en veiligere gebouwen om in 
te werken.”

Bronnen: Vastgoedmarkt, Trouw

Minder kantoorpanden 
nodig door thuiswerken
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Het normale kantoorleven verdwijnt door 
de tweede coronagolf steeds verder uit 
het zicht. Om het virus onder controle te 
houden moeten mensen zo veel mogelijk 
thuiswerken. Nu er (nog) geen uitzicht 
is op verbetering, zal een groot deel van 
werkend Nederland dat waarschijnlijk nog 
tot begin 2021 doen. Ondertussen worden 
de nadelen van thuiswerken steeds dui-
delijker. Zoals gebrekkige samenwerking 
en eenzaamheid. En dat is slecht voor de 
bedrijfscultuur en de resultaten. Uit een 
recente LinkedIn-peiling blijkt dat produc-
tiviteit nu de grootste kopzorg is voor 32% 
van de Nederlandse ceo’s. En twee derde 
vindt dat door het vele thuiswerken de 
bedrijfscultuur schade oploopt.

Tijdens de eerste lockdown waren vele werkge-
vers en thuiswerkers juist nog opgetogen; men 
kon zich best goed redden op afstand en de 
prestaties leden er ook niet onder. Die aanvan-
kelijke euforie is nu verdwenen. Veel thuiswer-
kers missen de verbinding. 

missen sociale cohesie
“Tot de zomer was het een kwestie van 
volhouden. Sindsdien hoor ik heel veel 

klachten over een gebrek aan verbinding. 
Iedere morgen zelf opstarten, nergens zomaar 
kunnen binnenlopen om iets te regelen, het 
slepende gedoe met videomeetings. We 
missen de sociale cohesie van werk’, aldus 
Bart Verhaagen van training- en adviesbureau 
De Crux. 
‘We zien het gemis aan sociaal contact over 
de hele linie toenemen’, zegt Henk Noort 
van onderzoeksbureau Stakeholderslab, dat 
een Nationale Thuiswerkmonitor bijhoudt. 
Hoewel werkgeluk en ‘wij-gevoel’ nog steeds 
ruim voldoende scoren, ziet hij vooral alleen-
staanden en millennials - die rond 2000 
zijn gaan werken - ‘helemaal gek’ worden. 
“Vergaderen via Zoom of Teams is dodelijk 
vermoeiend. Men wil uiteindelijk toch mensen 
van vlees en bloed zien. Ergens is dat een posi-
tieve uitkomst van het experiment. We worden 
ons bewust hoe belangrijk verbinding en rela-
ties zijn. Daar stonden we niet bij stil.”

groepen die last hebben 
Dat ziet ook Gijs Coppens. Hij is GZ-psycho-
loog en onderzoekt voor platform OpenUp.
care de impact van het coronavirus op de 
mentale gesteldheid van werkende Neder-
landers. In oktober werd onder 1.048 mensen 

een representatieve steekproef gedaan. “Een 
derde van hen is angstiger geworden. En maar 
liefst 60 procent mist de sociale activiteiten en 
contacten.”
Hij signaleert drie groepen thuiswerkers die 
het meest met eenzaamheid worstelen. Aller-
eerst millennials, die tussen 1981 en 1996 zijn 
geboren. “Die zijn opgevoed met het idee dat 
de wereld maakbaar is. Als er iets tegenzit, 
zijn ze eerder vatbaar voor teleurstelling”, legt 
de psycholoog uit. “Ze hebben een uitgebreid 
sociaal netwerk waar ze momenteel moeilijker 
mee kunnen afspreken.”

Daarnaast vormen alleenstaande 50+ mannen 
een groep die het sociale aspect van de werk-
vloer mist. Coppens: “Een man van die gene-
ratie is eerder opgevoed met competitie in 
plaats van verbinding.”
De derde risicogroep zijn gezinnen waarin de 
spanning oploopt. “Die gedijen bij externe 
structuur: als de kinderen naar een sportclub 
gaan en de ouders naar het werk. Als je moet 
thuiswerken in een gespannen sfeer, kun je 
je behoorlijk eenzaam voelen. Juist niet-func-
tioneel contact is cruciaal voor de mentale 
gezondheid: een spontane glimlach of een 
grap in de wandelgangen.”
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Eenzaamheid  
grijpt  

thuiswerkers  
naar de keel

Samen eten via zoom
Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan 
de Universiteit Utrecht en verbonden aan de 
Future of Work Hub: “Wees daarom als werk-
gever inventief om toch dingen met medewer-
kers te doen die niet direct over werk gaan. Het 
is de verantwoordelijkheid van de werkgever 
om het personeel hierbij te helpen.”
Dat vindt Coppens ook. “Die hoort met werkne-
mers regelmatig te communiceren over mentale 
gezondheid. Hoe deel jij je thuiswerkdag in? 
Hoe ga je om met spanningen thuis? Je hoeft 
als baas geen therapeut te worden, maar voor 
het welzijn van je medewerkers is het essen-
tieel om hier echt beleid op te maken. 
Zoals door in een buddy-systeem medewerkers 
mee te laten lopen bij afspraken met klanten en 
met elkaar een zelf gekookte maaltijd te eten 
via Zoom.

Wandelbila’s
Bij verzekeraar Unigarant letten ze al vanaf 
het begin van het thuiswerken scherp op het 
ziekteverzuim en het personeelsbeleid. Het 
bedrijf merkt dat isolement niet goed is voor 
de motivatie en de energie. Om het isolement 
te doorbreken, stimuleert de directie ‘wandel-
bila’s’: gesprekken in de buitenlucht. Hulpmid-

delen voor thuiswerken worden niet met de 
post gestuurd, maar bewust afgeleverd door 
leidinggevenden. Soms worden met cateraar 
afspraken gemaakt voor ontmoetingen op een 
buitenlocatie, waar mensen vooral niet over het 
virus moesten praten. 

Kijkend naar de periode na de lockdown 
verwacht Unigarant dat het kantoor alleen 
gebruikt zal worden voor essentiële functies 
als sociaal contact en teamsessies om nieuwe 
producten te bedenken.

Creatieve functies
Philips-topman Frans van Houten wees er in 
een interview in het Financieel Dagblad op dat 
vooral mensen in creatieve functies er last van 
hebben als ze niet fysiek met elkaar kunnen 
werken. zoals in onderzoek, ontwikkeling en 
marketing. “Dat is schadelijk voor de resul-
taten.” 

Dat herkent coach Bart Verhaagen: “In functies 
met een duidelijk taakveld kan thuiswerken heel 
goed, maar alles dat brede interactie vraagt, is 
ingewikkelder. Samen kom je tot interessante 
ideeën. Dat proces, waarin het alle kanten op 
vliegt, is online moeilijk na te bootsen. Maar 

voor brainstormachtige dingen bestaan wel 
degelijk nieuwe oplossingen. Je kunt in de chat 
bijvoorbeeld ook je boodschap appen. Dat voor-
komt ook het door elkaar heen praten.’

Potentieel knelpunt is dat sommige leidingge-
venden niet zijn toegerust op hun vermogen om 
online te coachen. Het blijkt volgens Verhaagen 
ook niet iedereen gegeven om via een beeld-
verbinding in één keer te zeggen wat hij of 
zij te zeggen heeft. “Een manager moet daar 
toch oog voor hebben, hoewel die ook minder 
signalen krijgt. Je ziet het niet als iemand met 
zijn knieën zit te bewegen. Een deel van de 
mensheid is gevoelsmatig ingesteld. Die krijgen 
online geen tijd om dingen af te wegen. Ze 
missen het gevoel dat ze dingen samen doen, 
terwijl ze dat wel nodig hebben.”

Verhaagen geeft workshops om mensen te 
laten ervaren wat er werkelijk gebeurt bij een 
onlinesessie. ‘Een inhoudelijk goede leider met 
wat minder goede menselijke kwaliteiten heeft 
een probleem, want dat laatste wordt uitver-
groot. Ook als je daar wel goed in bent, moet je 
nu trouwens extra contact zoeken om het hele 
team op de rit te houden.’

Bronnen: ipractise,nl, FD en nu.nl
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Ondanks dat de binnenlandse 
consumptie weer aantrok en 
lockdowns waren opgeheven, 
kregen sommige beursgeno-
teerde bedrijven afgelopen 
kwartaal te maken met verlie-
zen, fors dalende omzetten en 
stevige kostenbesparingen, 
zo blijkt uit de kwartaalcijfers 
van 72 Damrak-bedrijven. 

Hun totale omzet daalde stevig, 
van €327 miljard in hetzelfde 
kwartaal vorig jaar naar €202 
miljard in 2020. Een min van 38%. 
En de totale nettowinst van ruim 
18 miljard euro sloeg om naar een 
verlies van bijna €15 miljard. Een 
groot deel daarvan komt op het 
conto van Air France-KLM, Arcelor 
Mittal en Shell. Zij kregen harde 
klappen en presenteerden donker-
rode cijfers. Buiten deze drie blijft 
de totale kwartaalomzet van de 
Nederlandse beursgenoteerde 
ondernemingen nagenoeg gelijk 
met 2019: €71 miljard. De totale 

nettowinst daalt zonder de drie 
brekebenen nog wel met iets 
meer dan de helft tot €2,5 miljard.

Profiteren 
Ook zijn er bedrijven die flink profi-
teren van de coronacrisis. Zo steeg 
de omzet bij maaltijdbezorger Just 
Eat Takeaway, PostNL en fietsenfa-
brikant Accell respectievelijk met 
46%, 17% en 38%.

Positief over herstel
De meeste zijn opmerkelijk posi-
tief over een verwacht herstel, 
maar leggen zich niet vast op een 
datum of winstcijfers. Zo hebben 
veel ondernemingen hun prog-
noses voor 2020 losgelaten. 

meer winst
Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven 
die verwachten dit jaar meer 
winst te gaan boeken dan ze 
eerder aan beleggers haddenge-
meld. Zoals PostNL, Wereldhave, 
Accell en Heijmans. Bron: FD

Een vaste maandelijkse reis-
kostenvergoeding zal mede 
door de coronacrisis voor veel 
werkenden verleden tijd zijn 
in 2021, verwacht werkge-
versvereniging AWVN.

Nu is het bij veel werkgevers nog 
gebruikelijk om aan werknemers 
een vaste reiskostenvergoeding 
per maand uit te keren. Per 2021 
kan dat niet meer. Een vergoeding 
op basis van werkelijke gemaakte 
reiskosten (dus meer maatwerk) 
nog wel. AWVN stelt dat dit voor 
veel werkgevers betekent dat er 
een streep gaat door de vaste reis-
kostenvergoeding. Daarbij speelt 
ook de coronacrisis een rol, want 
door het vele thuiswerken wordt 
er veel ‘onnodig’ uitgekeerd.

Kosten thuiswerken
Maar met thuiswerken maken 
ook velen kosten. Denk aan extra 
water-, stroom- en gasgebruik. 
Daar kon de vaste reiskostenver-
goeding nu in zekere zin voor 
worden gebruikt. AWVN stelt dat 
hiervoor bij het vervallen van 

de vaste reiskostenvergoeding 
ongetwijfeld een oplossing wordt 
gevonden: “Wij vinden het abso-
luut niet onredelijk dat kosten 
worden vergoed als mensen 
die maken bij het thuiswerken. 
Bij veel bedrijven wordt dat al 
vergoed. Wij voorzien dat daar in 
alle redelijkheid over gesproken 
gaat worden.” 

onredelijk
Over een scenario dat werkgevers 
blij zijn met het schrappen van 
de reiskostenvergoeding en daar 
ook geen ‘thuiswerkvergoeding’ 
tegenover zetten, maakt AWVN 
zich geen zorgen: “Wij hebben 
geen indicatie dat werkgevers zo 
onredelijk zullen zijn.” 

Bronnen: BNR, Autoweek

AEX-bedrijven: omzetdaling 
en verdampte winst 

Reiskostenvergoeding  
onder druk

De uitzonderli jk sterke 
najaarswind heeft gezorgd 
voor noodzakelijk herstel-
werk op de Stormpolderdijk 
in Krimpen aan den IJssel. De 
bovenafdichting van het tij-
delijk AVI-slakkendepot en de 
gronddepots kreeg te lijden 
onder de sterke windvlagen 
die over het voormalige EMK 
terrein raasden. 

De bovenafdichting van deze tijde-
lijke depots was afgelopen zomer 
juist aangebracht om verwaaiing 
van het materiaal te voorkomen 
(en daarmee stofoverlast tegen 
te gaan). 

extra afdekking
Door de weersomstandigheden 
was het nodig om herstelwerk-
zaamheden aan deze bovenaf-
dichting uit te voeren. De folie op 
het AVI-slakkendepot is weer goed 
gelegd en vastgemaakt. En het 
gronddepot is als proef voorzien 
van extra bovenafdichting, over 
de folieafdichting heen. Als deze 
extra afdekking inderdaad effectief 
is, kan ook het AVI-slakkendepot 
met een extra afdekkingslaag 
worden afgedekt. De extra afdek-
king blijft totdat de bodemsane-
ring en de daaraan gekoppelde 
herontwikkeling op de Stormpol-
derdijk weer aanvangt.

Dura Vermeer wil die sanering 
luchtdicht uitvoeren. De veront-
reinigde grond wordt daarvoor in 
luchtdichte containers verpakt die 
per schip worden afgevoerd naar 
de afvalverwerker. De methode 
moet voorkomen dat schadelijke 
stoffen zich verspreiden en bewo-
ners en bedrijven in de omgeving 
daar last van ondervinden.

nieuw bedrijventerrein
Tijdens het bouwrijp maken van 
1,6 hectare -nagenoeg 30% van 
het terrein- dat afgelopen zomer 
werd voltooid, bleek dat het 
gebied met verontreinigde grond 
een stuk groter is dan vooraf 
duidelijk was. Sindsdien ligt het 
werk voor onbepaalde tijd stil.

Alle betrokken partijen werken nu 
aan plannen voor het opstarten 
van de bodemsanering van 
het terrein. Die hele operatie 
wordt naar schatting miljoenen 
euro’s duurder dan aanvankelijk 
verwacht. 

Na de bodemsanering (die wordt 
uitgevoerd in opdracht van het 
rijk) moet het gebied worden 
ingericht als bedrijventerrein, waar 
bij voorkeur maritieme bedrijven 
hun thuishaven moeten kunnen 
vinden.
stormpolderdijk.nl

Herstel en extra afdekken 
depots Stormpolderdijk
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De gemeente Rotterdam 
startte op 12 november 
een publiekscampagne om 
Rotterdammers op te roepen 
lokaal en online te winke-
len. Veel lokale ondernemers 
zien vanwege de corona-
maatregelen hun klandizie 
sterk teruglopen en bieden 
vaak online mogelijkheden 
aan om hun waar te ver-
kopen. Hoe meer mensen 
daarvan gebruik maken, hoe 
beter de ondernemers deze 
winter tijdens coronatijd 
doorkomen.

De campagne Rotterdam. Sterker 
door lokaal online winkelen is 
onderdeel van het Winterpro-
gramma, waarmee het college 
van burgemeester en wethouders 
ondernemers tijdens de komende 
winter zoveel mogelijk verlich-
ting wil bieden. De oproep om 
lokaal en online te winkelen is op 
abri’s en informatieschermen door 
de hele stad en in verschillende 
(social) media te zien.

lastige tijd 
Wethouder Barbara Kathmann 
(Economie, wijken en kleine 
kernen): “Zo lang we met deze 

strenge maatregelen te maken 
hebben zit een dagje shoppen 
of een bezoek aan een café of 
restaurant er even niet in. Maar 
online bestellen bij je favoriete 
toko, marktkraam of interieurzaak 
kan gewoon, want de meeste 
hebben een webshop of een 
bestelservice. Dus kruip achter je 
computer of pak je telefoon en 
help je lokale Rotterdamse onder-
nemer deze lastige tijd door. En 
als je eten bestelt, doe het dan 
direct bij je lievelingsrestaurant of 
eetcafé zodat zij maximaal kunnen 
profiteren.”

Bron: mkb-rotterdam

Campagne voor lokaal en online winkelen

Scheepsbouwer Royal IHC gaat 
het met tientallen tot honder-
den mensen minder doen in 
Nederland. Het gaat vooral 
om management- en kantoor-
functies. Het concern heeft 
een grote werf in Krimpen aan 
den IJssel, het hoofdkantoor 
in Kinderdijk en vestigingen 
in onder andere Rotterdam, 
Schiedam en Sliedrecht.

Royal IHC heeft op dit moment 
wereldwijd 3000 werknemers in 
dienst. Het bedrijf is vooral bekend 
als scheepsbouwer, maar gaat zich 
nu vooral richten op de bagger- en 
offshore-markt.

Verder specialiseren 
Op termijn wil IHC zich ook verder 
specialiseren in de mijnbouw- 
en defensiemarkt. Alle andere 
bedr i j fsonderdelen worden 
verkocht. Zo staan de engineers-
bureau Vuyk (Rotterdam) en KCI 
(Schiedam) in de etalage. Met 
de reorganisatie zegt Royal IHC 
een duurzame toekomst te willen 
realiseren.

eerder op omvallen
De scheepsbouwer kwam de 
afgelopen jaren in de financiële 
problemen nadat het bedrijf 
zich begon toe te leggen op het 
bouwen van innovatieve, grote 
schepen. Daarbij was steeds vaker 
sprake van grote kostenover-
schrijdingen. Afgelopen voorjaar 
stond IHC op omvallen en schoot 
de overheid te hulp. Het kabinet 
trok 377 miljoen euro uit om het 
bedrijf te redden.

orders overheid
Voor de werknemers van het 
bedrijf komt het nieuws over het 
banenverlies niet onverwacht. 
Vakbond FNV Metaal heeft over-
eenstemming over een sociaal 
plan en hoopt dat de ingrepen 
voldoende zijn om het bedrijf te 
laten voortbestaan. Ook zou de 
vakbond graag zien dat de over-
heid na de eerdere financiële 
steun nu ook bereid is om orders 
aan IHC te geven, bijvoorbeeld 
voor de bouw van marineschepen. 

Bronnen: rijnmond.nl, nos.nl,  

het kontakt

Onslaggolf voor Royal IHC

De Nederlandse economie is 
in het derde kwartaal van dit 
jaar met 7,7 procent gegroeid. 
Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) spreekt van 
de sterkste groei ooit geme-
ten. Die volgt op de onge-
kende krimp van 8,5 procent 
in het tweede kwartaal toen 
de coronacrisis duidelijk zijn 
sporen naliet.

Vooral door de consumptie van 
huishoudens veerde de economie 
sterk op. Hun bestedingen zijn 
goed voor de helft van de groei, 
aldus het CBS. Ook was sprake 
van een toename van overheids-
uitgaven, investeringen en het 
handelssaldo. 
Huishoudens trokken in het derde 
kwartaal vaker hun portemonnee 
voor het doen van uitgaven. 
Volgens het CBS werd in doorsnee 
9,4 procent meer besteed dan in 
het tweede kwartaal. De over-
heidsconsumptie en ook de inves-
teringen stegen met 6,3 procent. 
De uit- en invoer van goederen en 
diensten namen met respectieve-
lijk 8,6 en 6,8 procent toe.

economie nog niet op 
niveau
Ondanks het sterke groeicijfer 
is de economie nog niet op het 
niveau van voor de uitbraak van 

Covid-19. Daarvoor was de neer-
gang in de eerste twee kwar-
talen te groot. Vergeleken met 
het laatste kwartaal van 2019, 
de laatste meetperiode van voor 
de coronacrisis, is de economie in 
dit jaar per saldo tot nu toe met 
3 procent gekrompen. Het bruto 
binnenlands product (bbp) lag in 
het derde kwartaal 2,5 procent 
onder dat van 2019.

Consumentenbestedingen 
lager
In vergelijking met een jaar eerder 
vielen de consumentenbeste-
dingen in het derde kwartaal wel 
4,8 procent lager uit. Met name 
aan horeca, cultuur, recreatie, 
vervoer en communicatie werd 
minder uitgegeven. Daartegen-
over werd meer geld besteed aan 
eten, huisinrichting en elektrische 
apparaten. Dit alles resulteerde in 
een recordgroei voor de detail-
handel.  Bron: CBS

Na recorddaling sterke groei 
economie 
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Circulair ondernemen loont!

Een rode draad in het symposium ‘Circulair 
Ondernemen Loont!’, op 6 oktober, was het 
woord ‘samen’. Samenwerking loont, want 
circulair ondernemen wordt namelijk eenvou-
diger als bedrijven hun krachten bundelen en 
samenwerken. 

Wat voor de één afval of een restproduct is, is voor 
een ander grondstof. Met de leercurve van het ene 
bedrijf, kan het andere bedrijf een vliegende start 
maken. En bang voor concurrentie hoeft men niet te 
zijn, want iedereen wordt er beter van.

Kansen
De gemeente Capelle aan den IJssel wil graag onder-
steunen waar het kan. Enerzijds door zelf bij haar 
inkoop en aanbestedingen eisen te stellen aan circu-
lariteit, maar zeker zo belangrijk om te zorgen dat 
bedrijven elkaar vinden. Zodat zij van elkaar kunnen 
leren, met elkaar samen kunnen werken en genoeg 

kritische massa vormen om regels die circulariteit in 
de weg staan aangepast te krijgen.
De gemeente Capelle aan den IJssel komt graag in 
contact met bedrijven die kansen zien, of willen 
begrijpen waar de kansen liggen op het gebied van 
circulair ondernemen. 

meer weten?
Bent u nieuwsgierig naar de onderwerpen van het 
symposium en de visie van diverse Capelse onderne-
mers? Bekijk de korte samenvatting op www.duur-
zaamcapelle.nl (onder het tabblad circulair). 

Wilt u meer weten over bedrijfsmatige kansen op het 
vlak van circulaire economie? Dan kunt u op kennis-
kaarten.hetgroenebrein.nl/kenniskaart/circulaire-
economie onder meer terecht.

Of neem contact op met george.derksen@capelle-
aandenijssel.nl, projectleider circulaire economie.

Actuele besluiten,  
Europese aanbestedingen 

en nieuwsberichten,  
speciaal geselecteerd  

voor ondernemend Capelle,  
treft u aan op

www.capelleaandenijssel.nl.

Erik Hommel
accountmanager bedrijven  
en  detailhandel
010 - 284 81 59
e.hommel@capelle 
aandenijssel.nl
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Op bedrijventerrein Rivium wordt hard gewerkt aan het openbaar ver-
voer en bereikbaarheid via de ParkShuttle en vervoer over water en P+R. 

ParkShuttle
Voor wie nabij de Shuttlebaan woont of werkt, zijn de nieuwe shuttles al snel 
een vertrouwd gezicht omdat er al intensief wordt getest. Alle voertuigen en 
bijbehorende systemen zijn vernieuwd. Denk bijvoorbeeld aan de communicatie 
met de slagbomen en die tussen voertuigen onderling. De komende maanden 
komen er nog nieuwe voertuigen, waardoor het testen ook steeds verder wordt 
uitgebreid. Door de coronaontwikkelingen zijn we nog niet in staat een concrete 
startdatum van de ‘normale’ dienstregeling te geven.
 
Waterbushalte en P+r
Er is in oktober van dit jaar een definitief contract gesloten voor de nieuwe water-
bushalte en P+R op Rivium. Ook komt er uitbreiding van de Watertaxi voor het 
gebied ten westen van de Erasmusbrug. De planning is dat dit in januari 2022 
van start gaat. Op de huidige vaarverbinding tussen Rotterdam en Dordrecht, 
lijn 20, komt een stop op Rivium. Ook bij de permanente vaarverbinding tussen 
Rotterdam en Kinderdijk wordt er bij de halte Rivium gestopt.

Rivium: knooppunt van 
innovatief vervoer 

Dag van de Ondernemer: Wethouder Westerdijk ‘On Tour’
Vrijdag 20 november jl. heeft wethouder Harriët 
Westerdijk coronaproof een aantal lokale bedrijven 
bezocht. Op de nationale Dag van de Ondernemer ging 
zij met hen in gesprek over hoe zij deze uitdagende tij-
den beleven. 

Opvallend was dat deze Capelse ondernemers bijzonder creatief 
waren om deze bizarre tijden door te komen. Zo is onder meer 
de website www.kopenincapelle.nl gelanceerd en heeft Fuiks 
allerlei positieve acties rondom ‘eten & drinken’ georganiseerd. 

‘Wees loyaal, koop lokaal!’
Het werd haar duidelijk dat Capelse ondernemers zoveel moge-
lijk de schouders er onder zetten om de crisis door te komen en 
zelf nieuwe business-modellen creëren. Wethouder Westerdijk 
zag het tevreden aan en deed nogmaals de oproep ‘Wees loyaal, 
koop lokaal!’

Wethouder Westerdijk heropent gerestyled pand 
Afgelopen september heeft wethouder 
Economie Harriët Westerdijk vol trots een 
totaal gerestyled kantoorpand aan de 
Fascinatio Boulevard 522 heropend. 

Het hoogwaardige kantoorgebouw aan de 
Fascinatio Boulevard 522 uit 2006 van eigenaar 
Nordcapital GmbH uit Hamburg is volledig gere-
styled. Het pand is door ondernemer New-Nrg 
gewijzigd in een eigentijds kantoorpand FB522 
met op de begane grond een mixed-use zone 

voor zowel (kleine) startende ondernemers als 
grotere bedrijven. 

Uitstekende aanvulling
Op de begane grond is onder meer een schit-
terende coffeebar gevestigd en is het moge-
lijk om werkplekken en vergaderruimten met 
allerlei services te huren. Dit flexibele kantoor-
pand is een uitstekende aanvulling op het 
aanbod van werklocaties in Capelle aan den 
IJssel.

IJBM 13



Campus Offices heeft met 
Campus Delta een nieuw kan-
toorconcept aan de Rietbaan 
in Capelle aan den IJssel gere-
aliseerd. 

“Wij geloven erin dat groeisteden 
inspirerende werkplekken kunnen 
bieden en broedplaatsen van start-
ups en scale-ups zullen worden. 
Met een combinatie van moderne 
faciliteiten creëren wij een aange-
name werkplek voor verschillende 
soorten ondernemingen“, aldus 
het landelijk opererende bedrijf.

gebruiksgemak
Het draait in het kantoorconcept 
om de vier pijlers: ‘sharing, flexi-
bility, community en technology’. 
Dat betekent gedeelde ruimtes, 
geen lange opzegtermijnen, een 
gezellige sfeer en moderne tech-
nologieën om het gebruiksgemak 
van het kantoor te bevorderen. 

Door de nieuwe opzet wordt het 
contact met andere ondernemers 
en bedrijven laagdrempelig. De vijf 
‘workspaces’ zijn 24/7 toeganke-
lijk en voorzien van onder andere 
een terras, gameroom, panna-
kooi, fitnessruimte, jeu-de-boules-
baan om het werken nog leuker 
te maken. 
www.campusoffices.com

Bij Inloophuis De IJssel kan 
iedereen, die zelf of door een 
naaste met kanker te maken 
krijgt, terecht voor lotgeno-
tencontact, een kop koffie, 
informatie of een activiteit. 
Vanwege corona moest het 
Inloophuis maart dit jaar haar 
deuren sluiten. Dit was helaas 
noodzakelijk gezien de kwets-
bare doelgroepen die het 
Inloophuis bezoeken. Per 1 
september jl. is het Inloophuis 
in Capelle en Krimpen aan den 
IJssel weer volledig van start 
gegaan. 

“Het Inloophuis is een onmisbare 
plek. Daar waar het ziekenhuis 
zich richt op het fysieke herstel, 
zorgt het Inloophuis voor de 
emotionele (na)zorg. Een plek 
om thuis te komen, een verhaal 
te delen en een luisterend oor 
te vinden. En kanker raakt bijna 
iedereen. We willen dus dat zoveel 
mogelijk mensen de weg naar het 
Inloophuis weten te vinden, om te 
ervaren wat dit ze kan brengen”, 
aldus manager Anton Maurik. 

laagdrempelig
Het inloophuis organiseert laag-
drempelige activiteiten ter onder-
steuning en ontspanning. Zoals 
informatiebijeenkomsten, lotge-
notencontact, bewegingsactivi-
teiten en creatieve en spirituele 
workshops (een verwijzing is 
niet nodig). Op de website www.
inloophuisdeijssel.nl is daar meer 
over te vinden.“Mede door de 
inzet van onze vrijwilligers kan 
men daardoor, na verloop van tijd, 
de draad van het leven weer op 
eigen kracht op gaan pakken”, ziet 
Maurik. Uit landelijk onderzoek 
blijkt ook dat door het bezoek aan 
een Inloophuis ongeveer 50% van 

de bezoekers is gestart met revali-
datie en ruim 30% daardoor weer 
aan het werk is gegaan. 

minder inkomsten
Door corona kunnen veel evene-
menten en wervingsacties dit 
jaar niet doorgaan. Het Inloophuis 
mist daardoor dus veel inkom-
sten. Maurik: “Het Inloophuis 
de IJssel heeft daarom zeker nu 
steun nodig. Wij hebben daarom 
een actie genaamd “Huis in Actie” 
opgezet met ondersteuning van 
het KWF om Inloophuis de IJssel 
te ondersteunen. Men kan direct 
doneren, maar er worden ook 
allerlei acties door onze vrijwilli-
gers gestart om geld op te halen 
voor hun Inloophuis.” Meer infor-
matie daarover is te vinden op: 
acties.kwf.nl/deijssel.

oliebollenactie 
Maurik: ”Leuk om ook te noemen 
is onze Oliebollenactie. Dan kan 
men bij het Inloophuis oliebollen 
bestellen. De opbrengst daarvan 
gaat naar het Inloophuis. Leuk 
voor de feestdagen met familie 
of met personeel. Bestellen kan 
tot 20 december op: acties.kwf.
nl/oliebollen. Daarnaast bena-
deren we zowel inwoners als het 
bedrijfsleven van Capelle aan den 
IJssel en Krimpen aan den IJssel 
via “Huis in actie” om donateur te 
worden van het Inloophuis. Leuk 
om te noemen is dat een aantal 
supermarkten ons inmiddels 
steunt via een statiegeldactie “.

Alle opbrengsten uit de acties 
komen volledig ten goede aan 
Inloophuis de IJssel. 
Capelle: De Linie 1e 
Krimpen: Ontmoetingscentrum 
De Tuyter, Nachtegaalstraat 8. 
www.inloophuisdeijssel.nl.

Inloophuis De IJssel steun: 
Beter leven met kanker

De kick-off voor “Huis in Actie”, samen met KWF, werd gedaan door 

bestuursvoorzitter Auke de Boer en Manager Anton Maurik van het Inloophuis.

Tientallen bedrijven in 
Krimpen aan den IJssel hiel-
den een digitale handteke-
ningenactie tegen de afslui-
ting van elektriciteit op 27 
november in de Stormpolder. 
Die dag voerde netbeheerder 
Stedin werkzaamheden uit 
aan het stroomnet. 

Op vrijdag 20 november 2020 
plofte bij de bedrijven de brief van 
de netbeheerder met de aankon-
diging van de werkzaamheden 
op de mat. Dit voormalige over-
heidsbedrijf is verantwoordelijk 
voor beheer en onderhoud van het 
elektriciteitsnet in de regio. 

Hoge kosten
“Dit kost ons als ondernemers 
tienduizenden euro’s”, stelt Marten 
Buijs, directeur van Gebroeders 
Buijs Scheepsbouw BV en initia-
tiefnemer van de digitale hand-
tekeningenactie. “Er is vooraf 
geen enkel overleg of afstem-
ming geweest. Een bizarre situ-
atie. Uiteraard hebben we direct 
contact opgenomen met Stedin.” 
Maar volgens hem zonder 
gewenst resultaat. Marten Buijs: 

“Onvoorstelbaar dat Stedin dit 
zomaar zonder dringende reden 
kan maken in coronatijden. Veel 
bedrijven in Krimpen zijn hard 
geraakt door corona. Maar liefst 
150 ondernemers hebben over-
heidssteun moeten aanvragen om 
het hoofd boven water te houden 
onder deze moeilijke omstandig-
heden. En uitgerekend op zo’n 
moment trekt Stedin als stroom-
monopolist urenlang de stekker 
uit onze bedrijven.” Hij vindt de 
afsluiting onverteerbaar in een tijd 
dat de overheid alles op alles zet 
om het bedrijfsleven te stutten. 
“Hiervoor wordt veel belasting-
geld uitgetrokken. Zo’n monopolist 
als Stedin gaat hier compleet aan 
voorbij en zadelt de ondernemer 
op met de kosten.” 

Duizenden mensen
De Stormpolder is een bedrijven-
terrein in de gemeente Krimpen 
aan den IJssel. Het gebied ligt op 
een eiland, ingeklemd tussen de 
Hollandse IJssel, de Nieuwe Maas 
en de Sliksloot. Tegenwoordig 
biedt de Stormpolder plaats aan 
tientallen bedrijven met in totaal 
meer dan 7.000 arbeidsplaatsen. 

Protest tegen stroomafsluiting 
Krimpense ondernemers

Ondernem
ersnieuw

s

Campus Delta Een nieuw 
kantoorconcept in Capelle 
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Sinds de oprichting in 2001 ontwikkelt 
Mahler Vastgoed bedrijfspanden, woning-
projecten en zelfs hele buurten, vooral in 
Zuid-Holland. In het familiebedrijf zwaai-
en vader Tino en zoon Twan de scepter en 
hebben ze een team van specialisten om 
zich heen gebouwd. Van planologie tot 
techniek en marketing: alles is in huis.

Bijzondere projecten
Zo’n 20 jaar geleden besloot oprichter Tino 
Mahler zijn eigen weg in vastgoedland te 
bewandelen: bijzondere projecten ontwikkelen 
die voorzien in een maatschappelijke behoefte
en de buurt verrijken. Die koers varen de 
Mahlers nog steeds. Zoon Twan: “Daarnaast
letten we heel goed op de duurzaamheid. Onze 
gebouwen en woningen verbruiken weinig 
energie en gaan heel lang mee. Over 100 jaar 
moeten ze nog steeds in goede conditie zijn.”

Deze visie komt goed tot uiting in de herontwik-
keling van het dorpsplein in Zevenhuizen. Op

de plek van het voormalige gemeentehuis zijn 
40 energiezuinige woningen, winkels, zorgvoor-
zieningen en bedrijven aan huis gerealiseerd. En 
ook het plein is getransformeerd. De hele buurt 
was bij het project betrokken. Twan: “We krijgen 
heel veel gave reacties.”

600 woningen in zeven torens
Met trots en plezier kijkt de ontwikkelaar ook 
terug op Waldo City in het Haagse Laakhaven-
West. Daar hielp het diverse Hindoestaanse 
organisaties hun gebedshuizen realiseren. Het 
project viel zo in goede aarde dat Mahler in 
samenwerking ook nog eens zeven woontorens 
met ruim 600 woningen in de omgeving mocht 
ontwikkelen.

Presidentieel
En eind 2019 werd in het Haagse Statenkwar-
tier De President opgeleverd. De ontwikkelaar 
ontfermde zich niet alleen over het complex 
met 157 woningen, maar toverde tevens het 
grote kale plein ervoor om in een mooie groene 

ontmoetingsplek voor de hele buurt. “Ook hier 
kwam goed tot uiting dat we in elk project 
graag iets terugdoen voor de buurt.”

lokaal sterk
Samenwerken is het uitgangspunt van Mahler 
Vastgoed, vooral lokaal. Met verschillende 
partijen heeft ze dan ook de krachten gebun-
deld en wil ze investeren in de opwaardering 
van de Alexanderknoop.
In projecten als deze bewijst zich de kracht van 
de korte lijnen. Twan: “Omdat we vooral in de 
regio werken, zijn we goed bekend met de 
lokale situatie. Met veel gemeenten en onder-
nemers hebben we een vertrouwensband . We 
weten wat er speelt, zitten zelf aan tafel met 
gemeenten en kunnen dus heel snel schakelen.”

www.mahlervastgoed.nl

Creatief en met aandacht  
voor de omgeving

Mahler Vastgoed Ontwikkeling  
is de lokale betrokken  
ontwikkelaar met bijzondere  
projecten in de omgeving.

www.mahlervastgoed.nl

Project: ROOS, Zevenhuizen
Aantal woningen: 40

Project: De President, Den Haag
Aantal woningen: 157

ADVERTORIAL
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Covid-19 bracht rust op de weg. Maar 
voor degenen die over de Grote Kruising 
en de Algerabrug rijden, lijkt die rust 
soms ver te zoeken. En ook al is het even 
minder druk of staan parkeerplaatsen 
leeg, alles wijst er op dat dit tijdelijk 
is. Het verkeer blijft de komende jaren 
groeien. En het OV is door corona een 
onzekere factor geworden. Thuiswerken 
wordt massaal gedaan, maar moet de 
thuiswerkplek dan omgebouwd worden 
tot professioneel kantoor? Waardoor 
ontstaat de komende jaren verkeershin-
der en hoe kunnen we die oplossen? Als 
medewerkers thuiswerken, waar zijn we 
dan wel en niet verantwoordelijk voor? 
Een negental ondernemers en bestuur-
ders buigen zich op uitnodiging van het 
Economisch Netwerk Capelle (ENC) tij-
dens een webinar woensdag 25 novem-
ber 2020 over deze vragen in onzekere 
tijden. 

De discussie staat onder leiding van Elske van 
de Fliert. Zij helpt als mobiliteitsmakelaar van 
De Verkeersonderneming werkgevers met 
duurzaamheid en bereikbaarheid. De organi-
satie werd in 2008 opgericht door rijksover-
heid, metropoolregio, gemeente en Haven-
bedrijf Rotterdam om haven, stad & regio 
bereikbaar te houden. “We begonnen toen de 
A15 op de schop ging, maar werken inmiddels 
heel Rijnmond. Met de focus op de reiziger en 
de korte termijn. Vanuit data-analyses kijken 
we naar oplossingen die effect sorteren. Met 

toegespitste acties en regelingen verleiden we 
reizigers, werkgevers en logistieke partijen tot 
minder verkeer tijdens ochtend- en avondspits. 
Ook zetten we onze expertise in om mensen 
die helemaal niet mobiel zijn mobiel(er) te 
maken en hebben oog voor duurzaamheid en 
schone lucht.” 
De Verkeersonderneming biedt kosteloze 
ondersteuning. Zoals met een mobiliteitsscan 
fiets- en ov-potentie, een fietsprobeeraanbod 
en maatwerk waar nodig. “Onze mobiliteits-
professionals maken optimaal gebruik van de 
laatste kennis en kunde in het werkveld en 
voeren voor diverse partijen projecten uit. 
Zoals de Korte Termijn Aanpak 2020, mobi-
liteitsmanagement bij groot onderhoud van 
de N3, goede doorstroming op de A15 en als 
projectleider van het MaaS-project.”

Bereikbaarheid en corona
Elske ziet dat corona wel het een en ander 
heeft gedaan in bereikbaarheid. “Die nam 
zienderogen toe. De vraag is hoe dit er op 
langere termijn uit gaat zien.” Anthon Timm, 
wethouder Krimpen aan den IJssel: “ Voor ons 
als gemeente is het belangrijk hoe onderne-
mers naar de toekomst kijken van mobiliteit. 
Nu, straks en zeker ook na corona.”
Gert Abma, partner Daamen &Van Sluis 
accountants en belastingadviseurs: “Door 
corona zien we veel veranderingen. Het 
filespook bestaat even niet. Maar ik ben 
benieuwd hoe dit er straks uit gaat zien. Ook 
tijdens alle grote werkzaamheden die in onze 
regio de komende jaren op stapel staan.” 

Andries de Vries is mede-eigenaar van Van 
As Autoschade. In zijn business is thuiswerken 
zeldzaam. Hij constateert door minder verkeer 
ook minder schadegevallen en ziet het percen-
tage elektrische auto’s razendsnel stijgen. “Dat 
heeft gevolgen voor mijn business.”

thuiswerkvergoeding
Is een thuiswerkvergoeding goedkoper dan 
reiskostenvergoeding? Liggen daarin kansen 
voor ondernemers om geld te besparen? Gert 
Abma: “Er komen fiscale wijzigingen in de 
reiskostenvergoeding. Dan is dat inderdaad 
een optie. Maar ik denk dat je breder moet 
kijken dan duurder of goedkoper. Thuiswerken 
betekent niet altijd de meeste ideale situ-
atie. Zodra er meer ruimte is zal er toch meer 
worden gereisd. Als werkgever ben ik niet zo 
voor een thuiswerkvergoeding. Je moet wel 
de werkplek goed faciliteren. 
De Capelse wethouder Harriet Westerdijk vindt 
goedkoper ‘een vervelend woord’. “Ik kijk 
liever naar voordeel. Het ontnemen van een 
reiskostenvergoeding, zal ik niet adviseren. Er 
blijft een hybride variant tussen thuiswerken 
en op locatie. En we moeten met zijn allen 
door deze crisis. Dan past het niet om ons 
personeel met een thuiswerkvergoeding 
extra te bevoordelen tegenover degenen die 
op locatie werken bij bedrijven die het al zo 
moeilijk hebben.” Veel klanten van wervings- 
en selectiebureau CurrentRatio van Jacques 
Koekkoek, faciliteren al in beeldschermen en 
zitmeubilair. “Gaat een thuiswerkvergoeding 
het verschil maken? Ik denk het niet.”

Enc-Rondetafelgesprek
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Straks meer file
Staan we in 2021 meer in de file dan we in 
2019 stonden? Andries de Vries denkt van niet. 
“Thuiswerken zal blijven, al snakken velen 
weer naar mobiel zijn en naar het kantoor. 
Ook door de economische klap zal het aantal 
verkeersbewegingen en gereden kilometers 
minder zijn en loopt de filedruk terug.”
Anthon Timm: “Ik ben er nog niet zo zeker 
van dat we minder in de file staan. We zitten 
in een regio met veel maakindustrie, trans-
port en logistiek, waar mensen niet op kantoor 
werken. En zullen er wel zoveel met het open-
baar vervoer reizen? De angst voor besmet-
tingsgevaar is niet zomaar weg. Ik zie velen 
daarom wel weer heel makkelijk in de auto 
stappen.”
Gert Abma denkt dat door de opmars van de 
e-bike er wel een kentering komt en de fiets 
vaker wordt gepakt. 
Elske: “Ongeveer 30 procent kan niet thuis 
werken, die moeten hun werk op de zaak 
doen. Maar acht procent minder verkeer in 
de spits betekent al de helft minder filedruk. 
De flexibiliteit van thuis- en op kantoor werken 
kan daar nu een verschil in gaan maken.” 

Blijvertje
Thuiswerken is in ieder geval een blijvertje. 
Daarvan zijn de meeste deelnemers over-
tuigd. “Er zijn ook enorme voordelen aan 
thuiswerken. Als het slecht weer is, werk je 
liever thuis. Zeker voor degenen die ver weg 
wonen. Die flexibiliteit zullen we niet snel 
gaan loslaten. Een gezonde mix van thuis en 

op de zaak vind ik ideaal. Het personeel ook. 
Je kan thuis heel efficiënt werken en bent niet 
gebonden aan van 9 tot 6”, aldus Abma. 
Andries is fel tegen het automatisme van 
thuiswerken. “Sommige mensen zijn er niet 
geschikt voor en kunnen die vrijheid niet aan. 
Dat kost productiviteit.”
Harriet: “Een combinatie is voor heel veel 
mensen prettig. Maar thuiswerken maakt het 
voor diegenen die in de arbeidsmarkt stappen, 
stage willen lopen en begeleiding on the spot 
nodig hebben nu lastig. Dat is echt een zorg.”
Dat merkt Gert Abma ook. Hij krijgt begin 2021 
drie stagiairs over de vloer. “Hoe krijg je het 
organisatorisch rond. Dat is een hele kluif. De 
invulling van de stage, de begeleiding en het 
werk zelf is lastig. Het is learning on the job.”

Verkeersinfarcten
Gaan de werken aan de Grote Kruising, A20 
en Van Brienenoordbrug tot verkeersinfarcten 
leiden? Elske: “Er gaat een hoop gebeuren. 
Wat gaat dat op de lange termijn doen?” 
Andries: “Hinder voor het verkeer is onver-
mijdelijk. Het werk aan de Brienenoordbrug 
zal het meeste impact hebben. Dat wordt een 
uitdaging.” 
Anthon Timm ziet dat ook: ”We gaan veel 
overlast ervaren de komende tijd. De eerste 
twee jaar met het werk aan de Grote Kruising 
en daarna als nieuwe brugdelen van de Brie-
nenoord worden gebouwd. We adviseren dan 
ook zoveel mogelijk thuis te werken. Om te 
voorkomen dat we urenlang in de file staan.”
Harriet Westerdijk: “We investeren om onze 

regio bereikbaar te houden. Iedereen heeft 
er straks profijt van. We moeten even door 
de zure appel heen bijten. En omdat we nu 
geleerd hebben meer flexibel te zijn, kunnen 
we ons misschien daar beter op aanpassen.”
Betalen per kilometer
Kan rekeningrijden nog soelaas bieden? “Dan 
noemen we het anders, maar ik denk wel dat 
we iets aan beprijzen gaan doen. De wegge-
bruiker beïnvloeden om op andere momenten 
te gaan rijden. Iedere auto heeft communi-
catie. Registratie is veel makkelijker dan 
vroeger”, aldus wethouder Timm.
Harriet onderschrijft dat.“ Maar dan wel met 
een transparant systeem waarin je betaalt per 
kilometer. En daarbij kijken naar draagkracht 
en in hoeverre iemand een auto nodig heeft 
om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.”
“Gedragsverandering zit meer van binnen”, 
denkt Jacques Koekoek. Wel ziet hij als 
recruiter dat reiskosten en afstand woon-werk 
bij sollicitaties sterker een rol spelen. “Zeker 
als iemand vaak op de werkplek zit, is dat 
een afweging.”

Fietsmaatjes
En hoe krijgen we medewerkers meer op de 
fiets?’ Elske merkt dat bij veel werkgevers er 
van alles is gedaan, maar dat het ‘vooral veel 
fietsen in de schuur oplevert’. “We werken 
met hen nu aan een duidelijke doelstelling 
en een plan. Zoals met beloning, faciliteren of 
met fietsmaatjes samen fietsen. En monitoren 
dat. Laten zien hoe je dichter bij je doel komt 
en dat blijven aanwakkeren.” 
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DECEMBER 2020 

Overhandiging BIZ-plan  
2021-2025 aan  
gemeente.  
• Vaststellen verordening 
door gemeenteraad.  
Publicatie BIZ-plan op 
www.bizcapellexl.nl 
 

JANUARI 2021 

BIZ-activiteiten in eerste 
kwartaal 2021 gaan 
onverminderd door! 

Voorbereiding projecten 
nieuwe gebiedsinrichting 
en upgrading groen 
middenberm Hoofdweg 
en entrees 

FEBRUARI 2021 

Verspreiding 
informatiepakket en 
stembiljet BIZ 2021-2025 

Het bestuur gaat voor 
continuïteit. 

MAART 2021 

Stemperiode  
BIZ 2021-2025. 
Organisatie stemming 
door gemeente onder 
toezicht van notaris 

APRIL 2021 

Uitslag stemming  
BIZ CapelleXL 2021-2025 
door College van 
Burgemeester en 
Wethouders. 

BIZ CapelleXL 2021-2025 
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BIZ CapelleXL 2021-2025  

•	 	Plan	CapelleXL	duurzaam	en	toekomstbestending:		

nieuwe	gebiedsinrichting	en	-markering	

•	 	Investeringen	CapelleXL	als	verblijfsgebied

•	 	Extra	investeringen	in	groen:	upgrading	midden-

berm	Hoofdweg	en	entrees	binnengebied

•	 	Led	schermen:	communicatie	met	en	promotie		

van		bedrijven	op	CapelleXL

•	 	Uitbreiding	camera	beveiligingssysteem

Het bedrijventerrein CapelleXL

KERNGETALLEN-LOCATIE-WERKGELEGENHEID
ca. 500 bedrijven + ca. 300 ZZP-ers

WOZ-waarde ca. 285 mio
ca. 7.500 arbeidsplaatsen

25% werkgelegenheid voor gemeente
645.000 m2 oppervlakte

nieuwbouw, verbouw en renovatie van panden
optimale bereikbaarheid aan A20

BIZ-organisatie sinds 2012

De stemming voor de nieuwe 

BIZ periode is in maart 2021! 

Greep uit plannen  
BIZ 2021-2025



Samen	met	ondernemers	zorgen	voor	een	aantrekkelijk	vesti-
gingsklimaat.	Dat	heeft	voorrang	in	de	portefeuille	Economie	
van	Harriët	Westerdijk.	Zij	ziet	als	wethouder	dat	het	goed	
functioneren	van	de	BIZ	CapelleXL,	daarin	een	belangrijke	rol	
speelt.	Met	een	positieve	stemming	voor	het	verlengen	van	
de		BIZ	CapelleXL	en	uitvoeren	van	de	plannen	voor	2021-2025	
kunnen	volgens	haar	gemeente	en	ondernemers	het	grootste	
Capelse	bedrijventerrein	nog	beter	op	de	kaart	gaan	zetten	voor	
gebruikers,	klanten	en	bezoekers.

“We investeren graag in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Dat doen 
we samen met bedrijven en ondernemers al sinds 2012 op CapelleXL. 
Het is mooi dat de ondernemers, vertegenwoordigd door het BIZ Capel-
leXL bestuur, daarbij zelf aan het stuur zitten en met elkaar een extra stap 
kunnen zetten om het gebied toekomstbestendig, sterker en aantrekkelijker 
te maken. Met veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling. 
Zonder BIZ zijn dat echt meer losliggende elementen, die samen minder 
kracht en resultaat hebben.”

Branding
Ze noemt de buitenruimte als voorbeeld. “Die is nu hoogwaardig omdat 
ondernemers daarover zelf betere afspraken kunnen maken. Ook de veilig-
heid kreeg een enorme impuls. Dat is een echte plus bovenop wat de 
gemeente zelf kan doen. Een ander belangrijk wapenfeit is de branding 
van CapelleXL. Iedereen weet nu dat dit het Hoofdweggebied is. Dat is een 
mooi resultaat.” 

De wethouder ziet dat de BIZ daarbij werkt als hulpmotor in de communi-
catie. “Niet alleen met de gemeente, maar vooral ook tussen de onderne-
mers. Met elkaar is er meer betrokkenheid ontstaan. Bij de uitstraling van 
het gebied, maar ook in het onderling contact, bij het elkaar aanspreken 

en doorverwijzen. Het is ongemerkt een business netwerk geworden. We 
doen dit met elkaar. Dat blijkt ook uit de deelname aan het jaarlijkse onder-
nemersontbijt dat we organiseren en de door de BIZ aangestelde parkma-
nager die een directe lijn heeft naar de gemeente en onze ogen en oren 
zijn voor ondernemers.”

Ondernemershart
Ondernemen zit bij Westerdijk in het bloed. Na haar rechtenstudie ging 
ze aan de slag binnen het familiebedrijf waarin ze met haar broer diverse 
dameskledingwinkels runde.“Ik roep daarom niet alleen als wethouder, 
maar ook vanuit mijn ondernemershart, op om positief voor de nieuwe BIZ 
te stemmen. En vraag je collega’s dat ook te doen. Zo kunnen we samen 
mooie grote stappen voorwaarts zetten.” 

Sterker
Zoals nog meer impulsen geven aan de buitenruimte met een nieuwe look 
& feel en de komst van meer verblijfsmogelijkheden. “We leven in een 
moeilijke tijd. Maar veel ondernemers zijn creatief. En door saamhorigheid, 
als klankbord en vast aanspeekpunt bij de gemeente ben je herkenbaar. Ook 
als het gaat om coronamaatregelen. De BIZ is een basis voor ondernemen 
en met elkaar communiceren. Met creativiteit, saamhorigheid en diversiteit 
van bedrijven sta je met een BIZ echt sterker.” 

Andries	de	Vries,	directeur	en	mede-eigenaar	Van	As	Auto-
schade	Capelle	B.V	stemt	met	overtuiging	voor	de	volgende	
ronde	van	BIZ	CapelleXL:	“Omdat	de	BIZ	in	de	afgelopen	jaren	
zich	bewezen	heeft	in	daadkracht,	de	korte	lijnen	en	door	een	
luisterend	oor	te	zijn	voor	ondernemers.”

Hij is vanaf het begin gevestigd in het Hoofdweggebied. Andries startte 39 
jaar geleden op Essebaan 2. Hij bezit inmiddels vijf andere autoschadeher-
stelbedrijven in de regio.

Grootste	verbetering
Wat vindt Andries de grootste verbetering sinds de komst van de BIZ-
CapelleXL? “De uitstraling/upgrading van het bedrijventerrein. Samen met 
de beveiliging op CapelleXL,” 
En welke speerpunten uit het nieuwe BIZ-plan moeten volgens hem de 
komende jaren vooral aandacht krijgen? “Beveiliging, surveillance en 
Keurmerk Veilig Ondernemen op de eerste plaats. Beheer buitenruimte en 
gebiedsontwikkeling en inrichting direct daarna.”

‘Met elkaar zetten 

we CapelleXL verder 
op de kaart’

‘Ik stem voor de  
BIZ 2021-2025’ 

Harriët Westerdijk
Wethouder

Andries de Vries
Van As Autoschade
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Hij	speelt	met	zijn	bedrijf	een	sleutelrol	in	de	toegenomen	
veiligheid	op	CapelleXL.	Avinash	Gajadhar	 is	directeur	van	
AVG	Security	&	Services	tevens	ook	gevestigd	op	het	Capelse	
bedrijventerrein.	Sinds	hij	en	zijn	medewerkers	sinds	2013	in	
opdracht	van	het	BIZ-bestuur	vanaf	de	Akeleibaan	hun	rondjes	
draaien,	is	de	veiligheid	op	CapelleXL	aanmerkelijk	verbeterd.	
Dit	tot	tevredenheid	van	veel	ondernemers	en	bedrijven.

Avinash startte in 2011 als ondernemer in het beveiligingswerk. Acht jaar 
geleden vestigde hij zich in het Hoofdweggebied. “We hebben veel zien 
veranderen sinds de komst van de BIZ en de mobiele surveillance. Zo is de 
veiligheid flink toegenomen. Er zijn korte lijnen met politie, parkmanage-
ment en ondernemers.”

Meer	vertrouwen
“Ondernemers hebben door de toegenomen veiligheid ook meer 
vertrouwen gekregen”, ziet hij. Mede daardoor verwierf AVG security 
vaker opdrachten van bedrijven binnen het gebied. Want naast de mobiele 
surveillance en het dagelijks rapporteren over de situatie op CapelleXL heeft 
Avinash nog meer in petto als het gaat om toezicht, controle en veiligheid. 
Hij biedt met zijn team voor bedrijven in de Randstad en omgeving ook 
havenbeveiliging, objectbeveiliging, hospitality en beveiligingsadviezen.

Korte	aanrijdtijd
Alarmopvolging/keyholding is één van de specialiteiten van het huis. “Bij 
bijvoorbeeld een inbraak bij een ondernemer die niet is aangesloten bij 
een beveiligingsbedrijf worden wij door de meldkamer gebeld en onder-
nemen snel actie. Het wagenpark van AVG security groeit steeds meer in 
het gebied, met een korte aanrijdtijd van een paar minuten naar iedere 
locatie. En al onze mobiele surveillance voertuigen zijn uitgerust met een 
tracking- en trace volgsysteem.” 
AVG Security & Servic
telefoon 010 7857 895 en mobiel 06 48011 416
surveillance@avgsecurity.nl

Van	de	vrachtwagenhandel	van	pa	en	ma	naar	het	ontwikkelen	
en	verhuren	van	bedrijfsvastgoed.	Dat	is	in	een	notendop	het	
verhaal	van	het	familiebedrijf	PUKA.	Samen	met	zijn	broer	Puk	
streek	Anton	van	der	Heiden	tien	jaar	geleden	in	het	Hoofdweg-
gebied	neer	als	belangrijke	investeerder	en	ontwikkelaar	van	
bedrijfsruimten.

Het eerste project van beide nieuwkomers op de vastgoedmarkt was in 
2013 de ontwikkeling van Capelle XS aan de Hoofdweg. Daarin vonden 35 
ondernemingen in 2019 een plekje in de 42 bedrijfsunits op het dynamische 
bedrijvenpark. De investeringsgeschiedenis van PUKA aan de Hoofdweg 
loopt bijna synchroon met de ontwikkeling van de BIZ CapelleXL waarbij 
Anton ook zijdelings betrokken raakte. Hij hield zich als commissielid vooral 
bezig met de aanleg van het glasvezelnetwerk. “Dat was hoog nodig. De 
internetverbinding was hier slecht. En dat zijn nou precies zaken die goed in 
een BIZ geregeld kunnen worden, omdat je daarvoor de organisatiegraad en 
de gemeente als partner hebt. Dat geldt bijvoorbeeld voor groenonderhoud, 
camerabeveiliging, de komst van de parkmanager en de surveillancedienst.”

Achteruit	hollen
Anton is dan ook positief over het functioneren van de BIZ CapelleXL: “Voor 
ons als ontwikkelaar is het heel prettig dat er een BIZ is. En ik ben blij met 
hoe het nu staat, maar we moeten het ambitieniveau hooghouden. Als de 
aandacht verslapt, kan zo’n ondernemersgebied achteruit hollen. Alleen 
voor een cameraatje en surveillancedienst heb je eigenlijk geen BIZ nodig. 
Daarom moeten we de komende jaren verder profiteren van de organi-
satiegraad. Nog meer kansen benutten als we in de nieuwe BIZ kunnen 

doorgaan met de plannen om CapelleXL verder te upgraden. Zoals met de 
uitstraling van het terrein en de verdere ontwikkeling als verblijfsgebied 
met aantrekkelijk groen en bijvoorbeeld de komst van een leuke horeca-
voorziening. Ik denk dat je in een BIZ en de gemeente als partner makke-
lijker in beweging blijft om het ondernemersklimaat verder te ontwikkelen.”

Nieuwe	projecten
Als het gaat om ontwikkelen zit PUKA ook niet stil. Zo heeft het bedrijf 
met XS010 de bouw van een showroom en bedrijfsunits aan Hoofdweg 10 
afgerond. “Daarnaast ontwikkelen we Zuidplas XS; een nieuwe locatie op 
bedrijventerrein Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel Dit jaar zijn 28 
bedrijfsunits opgeleverd, in 2021 start de bouw van 17 units. Daar start ook 
een BIZ. Dat vinden we belangrijk. Goed voorbeeld doet volgen.”
www.capellexs.nl www.puka.nl

‘Ogen en oren CapelleXL’

Avinash Gajadhar 
AVG Security & Services 

Anton v/d Heiden
Puka Vastgoed 

‘Het ambitieniveau 

hooghouden’
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Hij	gaat	maart	2021	met	pensioen,	maar	zal	CapelleXL	niet	
zomaar	links	laten	liggen.	Al	is	het	alleen	maar	als	betrokken	
inwoner	en	ex-collega	op	een	steenworp	afstand	in	Nieuwer-
kerk	aan	den	IJssel.	Loek	Huizinga	is	hoofd	Stadsbeheer	van	de	
gemeente	Capelle	aan	den	IJssel.	Vanaf	2004	struint	hij	al	in	
het	ondernemersgebied	rond	en	heeft	dat	mede	door	de	activi-
teiten	van	de	BIZ	enorm	zien	veranderen	en	verbeteren.

Maar de upgrading van CapelleXL is nog niet af. De komende tijd is het in 
de nieuwe BIZ-plannen de bedoeling om de buitenruimte en de uitstraling 
van het grootste Capels ondernemersgebied nog een facelift te geven.
 
Entreemarkering
Loek is in zijn functie al volop bezig met de voorbereiding. Bijvoorbeeld als 
het gaat om het plaatsen van kwalitatieve gebiedsmarkering, middenberm, 
bewegwijzering, nieuw straatmeubilair, de toekomstige opknapbeurt van de 
NS-tunnel en duidelijke en moderne entreemarkering (naamblokken voor-
zien van metalen netten en kiezelstenen) voor elke ingang van een ‘Baan’.

Aantrekkelijk	verblijfsgebied
“Het idee is ook om het terrein waar het kan verder te vergroenen. Om 
zo CapelleXL ook als verblijfsgebied voor gebruikers en bezoekers aantrek-
kelijker te maken. Met looproutes en wandelpaden door natuurlijk groen, 
waarin met meer biodiversiteit ‘de bloemen en de bijtjes’ zich thuis kunnen 
voelen. Ook komen er bankjes om aangenaam te verpozen en lekker een 
boterhammetje te kunnen eten.”

Echt	sterker
Als ondernemer zou Loek het in april 2021 wel weten tijdens de stemronde 
voor de nieuwe BIZ 2012-2025. “Ik zou absoluut voor stemmen. Het is toch 
prachtig dat je als bedrijven met elkaar in een BIZ hier zelf keuzes kunt 
maken, invloed hebt op het reilen en zeilen en betrokken bent bij de verdere 
ontwikkeling van het ondernemersgebied. Dat maakt CapelleXL echt sterker.” 

Wim	Schipper	is	bestuurslid	van	CapelleXL.	Het	gebied	loopt	als	
een	rode	draad	door	zijn	leven,	64	jaar	geleden	werd	hij	geboren	
aan	de	Hoofdweg	en	als	ondernemer	is	Wim	sinds	1990	actief	op	
het	bedrijventerrein.	De	laatste	jaren	is	hij	bezig	om	het	stokje	
van	het	familiebedrijf	over	te	dragen	aan	zijn	drie	dochters.	Een	
onderdeel	van	Schipper	Vastgoed	is	Kantoortehuur010.	Langs	de	
Hoofdweg	zijn	daarvan	de	oranje	vlaggen	goed	zichtbaar.	

Wim Schipper ontwikkelde onder andere Het Ondernemershuis in het voor-
malige pand van het Amerikaanse leger. “De verhuur van kantoren met alle 
nodige voorzieningen voor ondernemers die flexibel en betaalbaar zijn, 
is een gat in de markt. Daarnaast kun je er in de Flexlounge coronaproof 
vergaderen.” Ook op andere locaties in CapelleXL heeft Schipper kantoor- 
en bedrijfsruimte in de portefeuille. Zo werd onlangs nog een nieuw pand 
aangekocht op CapelleXL. “Daarin bieden we in verschillende maten mooie 
ruimtes aan, maar dan meer gericht op een bredere groep ondernemers. 
Kantoorruimte hebben we nu wel genoeg. In de nieuwe opzet faciliteren 
we kleine opslagruimtes met kantoorruimte voor bijvoorbeeld ondernemers 
met een webshop die een kleine voorraad in huis hebben. Daarnaast willen 
wij ons richten op ondernemers in de personal care branche. We denken 
dan aan kamers met mooie strakke vloeren, watervoorzieningen, een luxe 
uitstraling en een fijne ontvangsthal die ook gelijk het dynamische hart 
van het pand is. Je kunt daar terecht voor een goede kop koffie, afspreken 
met klanten, sparren, of even weg van de werkplek om een telefoonge-
sprek te voeren.”
Schipper Vastgoed verhuurt en beheert ook grotere bedrijfshallen, winkel-
ruimten en verwerft vastgoed voor herontwikkeling en transformatie in de 
hele regio. Zoals recent nog aan Hoofdweg 38-40 waar een voormalige 
vleesverwerkingsbedrijf werd opgeleverd aan Motorkledingstore. 

BIZ	CapelleXL
Als bestuurslid van BIZ CapelleXL komt Wim Schipper stevig op voor de 
belangen van de ondernemers. Hij hamert vooral op het belang van het 
vestigingsbeleid, een kwalitatieve uitstraling en de toekomstgerichte 

ontwikkeling van CapelleXL. Hij ziet dat de afgelopen tijd diverse grote 
bedrijven besloten om op CapelleXL gevestigd te blijven en er ‘meer retail 
deze kant op komt.’ Wim is nauw betrokken bij de plannen voor een nieuwe 
gebiedsinrichting. “Een must vanwege de inmiddels niet meer eigentijdse 
uitstraling.” 

Stem	volmondig	‘ja’
Wim: “De continuïteit is van groot belang. Door de BIZ-activiteiten die alle 
gebruikers mogelijk maken, kunnen we als ondernemers als één front 
optreden. En de BIZ zorgt voor belangrijke extra investeringen van provincie 
en gemeente. Ook in de komende jaren. Juist in deze onzekere coronatijd 
moeten we de handen ineen slaan en met elkaar ervoor zorgen dat Capel-
leXL nog meer in het vizier komt. Stem daarom volmondig ‘ja’ volgend jaar.” 

Loek Huizinga
Hoofd Stadsbeheer 

‘Als ondernemer zou 

ik het wel weten’

‘CapelleXL nog 
meer in het vizier’ 

Wim Schipper
bestuurslid CapelleXL
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Coronacrisis of niet, aan de Grote Kruising wordt 
onverminderd hard doorgewerkt. Dat moet ook 
wel, want het kruispunt lijdt steeds harder 
onder zijn leeftijd. “We hebben de reconstructie 
van het kruispunt zelf om die reden een halfjaar 
vervroegd.”

Tot nu toe werkt de aannemer voornamelijk rond de 
Grote Kruising: aan het verplaatsen van de wissel-
strook, het aanleggen van een fly-over en aan een 
nieuw busperron langs de N210. De echte recon-
structie van het kruispunt zelf moet nog plaatsvinden.
Deze fase in het project zou pas in de tweede helft 
van 2021 aan de beurt zijn, maar omdat de kruising 
steeds harder verzakt, is dat vervroegd. “We gaan nu 
in april volgend jaar al aan de slag”, aldus projectwet-
houder Anthon Timm. 
“De verzakte plekken op de kruising vullen we tot nu 
toe steeds uit met asfalt, zodat de kruising berijdbaar 
blijft. Dat moest ongeveer eens per drie maanden. 
Inmiddels zijn we elke vier weken aan het asfalteren. 
De kruising is echt op.”

Verkeershinder echt ingrijpend
Ervaren mensen nu al hinder van de werkzaamheden, 
in april wordt dat er niet beter op. Anthon Timm: “Die 
nieuwe fase wordt écht ingrijpend. Een jaar lang 
kunnen weggebruikers de kruising maar voor de helft 
gebruiken. De eerste zes maanden sluiten we de 
noordzijde af (kant Nieuwe Tiendweg), de andere zes 
maanden de zuidzijde (kant Industrieweg). Je kunt dan 
dus niet meer vanaf de Nieuwe Tiendweg oversteken 
naar de Stormpolder.”
Ook nu al is er sprake van ernstige verkeershinder 
op de wegen rondom de Grote Kruising. Zo is sinds 
september één rijstrook op de C.G. Roosweg in de 
richting van de Algerabrug dicht. Door deze afsluiting 
moet ook een rijstrook vanaf de Nieuwe Tiendweg 
en een strook vanaf de N210 dicht. Met de nodige 
hinder tot gevolg. Erg vervelend, begrijpt Timm: “Ik 
kan het ook echt niet mooier maken dan het is.” Hij 

wil wel benadrukken dat er alternatieven zijn. “Er zijn 
voldoende mogelijkheden om te vermijden dat je in 
de file bij de kruising komt te staan. Er zijn omleidings-
routes, het OV is fantastisch goed, de fiets is ook een 
prima alternatief.”
De werkzaamheden lopen ondanks corona volgens 
planning,. “Gelukkig kan het werk doorgaan. Een 
bijkomend voordeel is dat er natuurlijk veel mensen 
thuis werken, wat zorgt voor minder verkeer over de 
kruising.”

tijdig op de hoogte 
De projectorganisatie doet er alles aan om ervoor 
te zorgen dat iedereen tijdig op de hoogte is van 
alle geplande werkzaamheden en afsluitingen. “We 
proberen alle groepen zo rechtstreeks mogelijk aan 
te spreken. We plaatsen regelmatig een bericht op 
de gemeentepagina in het Kontakt. Daarnaast houden 
we natuurlijk de website www.degrotekruising.nl up 
to date. En ondernemers berichten we nog eens 
apart.” Ook is het mogelijk om via www.Ways2go.nl 
deel te nemen aan een online focusgroep. Deze groep 
ontvangt informatie over werkzaamheden en omlei-
dingsroutes, maar deelnemers kunnen ook enquêtes 
invullen en in online sessies meedenken over reisal-
ternatieven.
Het kan natuurlijk gebeuren dat u vragen hebt. In 
dat geval kunt u mailen via het contactformulier op 
website www.degrotekruising.nl of bellen met omge-
vingsmanager Ruud de Vos (06 55 21 60 82).

investeren in bereikbaarheid
Met financiële steun van het Rijk en de regio pakt de 
gemeente Krimpen aan den IJssel één van de knel-
punten in de Algeracorridor aan: de Grote Kruising. De 
totale investering van dit grote en complexe project 
bedraagt bijna 35 miljoen euro. Het project is op 
streek. Daar zijn de Nieuwe Tiendweg en de wissel-
strook voorbeelden van. Het streven is dat het verkeer 
in 2022 de nieuwe kruising en de wegen ernaartoe in 
hun volle, uitgebreide capaciteit kan gebruiken.

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

Michel Noorlander
accountmanager bedrijven/ 
beleidsadviseur lokale economie 
14 0180 / 06 24 83 70 51 
michelnoorlander@krimpenaandenijssel.nl

Saskia van Grinsven
beleidsadviseur economie 
14 0180 / 06 50 16 02 32 
saskiavangrinsven@krimpenaandenijssel.nl

Reconstructie kruispunt  
eerder van start
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Of u zelfstandig ondernemer bent of 50 
 medewerkers in dienst heeft, voor iedere 

 ondernemer is het van belang om de digitale 
 veiligheid op orde te hebben. Zo komt u niet voor 

onaangename verrassingen te staan. 

Via onderstaande link vindt u informatie en adviezen om 
zelf aan de slag te gaan met de cyberweerbaarheid van 

uw onderneming.

BASiSSCAn
En heeft u de Basisscan Cyberweerbaarheid al gedaan? 

Met deze scan krijgt u binnen 5 minuten inzicht in de 
cyberweerbaarheid van uw onderneming. 

Kijk op www.digitaltrustcenter.nl

Coronamaatregelen ondernemers
De coronacrisis trekt ook op de onderne-
mers een zware wissel. Veel creativiteit 
en flexibiliteit is nodig. De gemeente 
Krimpen aan den IJssel staat in nauw 
contact met winkeliers en onderne-
mers. Regelmatig wordt overleg gevoerd 
om knelpunten te bespreken en zoveel 
mogelijk op te lossen. 

Momenteel is er regelmatig contact over de 
komende decembermaand. Voor veel onder-

nemers is deze maand de belangrijkste van 
het jaar. Vandaar dat de gemeente Krimpen 
aan den IJssel, samen met de ondernemers, 
alles op alles wil zetten om deze maand op 
een goede, maar ook veilige manier te laten 
verlopen binnen de richtlijnen van het Rijk.

Actuele informatie
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/ondernemers-en-
bedrijven voor de meest actuele informatie. 

Het kan natuurlijk gebeuren dat u vragen hebt. 
Ook op de website van de gemeente vindt u 
informatie over ondernemen in coronatijd. 
U vindt deze informatie op www.krimpenaan-
denijssel.nl/corona_ondernemers. 
In dat geval kunt u contact opnemen met 
Michel Noorlander, accountmanager bedrijven. 
U kunt Michel bereiken via het telefoonnummer 
06 24 83 70 51.

Begin januari organiseert het gemeente-
bestuur normaal gesproken een nieuw-
jaarsbijeenkomst. Vanwege de maatre-

gelen om het coronavirus onder controle 
te krijgen, kan dit begin 2021 niet. 

nieuwjaarstoespraak
Wel houdt burgemeester Martijn Vroom een 
nieuwjaarstoespraak. De toespraak vindt u 
op 4 januari rond 20.30 uur op de website en 
social media van de gemeente Krimpen aan 
den IJssel. 
www.krimpenaandenijssel.nl

Geen nieuwjaarsbijeenkomst 
gemeentebestuur

C y b e r w e e r - 

b a a r h e i d

o n d e r n e m e r s
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Vrijwel iedereen ervaart het thuiswerken als 
uniek voor deze tijd. We lopen daarbij tegen 
allerlei ongemakken aan. Maar tegelijk zien we 
het gemak van minder formeel overleg en kan-
toorrituelen waar we al zo klaar mee waren, en 
we staan niet meer in de file. Maar hoe bijzonder 
is thuiswerken eigenlijk? 

We werken sinds de industriële revolutie niet meer aan 
huis, maar zitten op kantoor en werken in bedrijven. 
Waar we aan de hand van prikklokken en lopende 
banden werden gedrild om allemaal in hetzelfde tempo 
en een vast ritme ons werk te doen. Vandaag de dag 
zijn de omstandigheden natuurlijk niet meer te verge-
lijken met die van honderd jaar geleden, maar het 
werken op de plek bij een bedrijf was tot maart dit 
jaar wel de norm. Tot in het begin van de negentiende 
eeuw werkten mensen veelal thuis. De ambachtslieden 

hadden een deel van hun woning ingericht als werk-
plaats, de visboer, de slager en de bakker gooiden bij 
het ochtendgloren de luiken van de ramen open en de 
toonbank was gelijk de voorzijde van hun huis. Ook de 
bankier, de notaris en de chirurgijn werkten allemaal 
thuis. De een in de steeg of in een huis aan de markt. 
de ander in een fraai grachtenpand met paard en koets 
voor de deur. 
In de late middeleeuwen, de tijd van de bouw van de 
imposante kathedralen werkten de steenhouwers, de 
beeldhouwers en schrijnwerkers allemaal in de buurt 
van het bouwwerk. De ambachtslieden hadden een 
onderkomen direct naast de bouwplaats waar houten 
keten zorgden dat ze warm en droog zaten en een 
slaapplaats vonden. De opzichters en bouwmeesters 
woonden vaak in huizen in de stad, waar ze met hun 
gezinnen hun intrek namen, meestal dicht bij de te 
bouwen kathedraal. 

Het leven speelde zich vooral om en rond het huis af. Bij 
het krieken van de dag aan het werk en wanneer het 
donker was werd de slaapplaats opgezocht. En bij een 
pestepidemie die nogal eens voorbijkwam. moesten de 
werkers binnen blijven en lag de bouw en de handel 
stil totdat de pest verder trok en een halve stad aan 
doden achterliet. 
Hoe anders is dat nu, nu we door corona gedwongen 
worden om veelal thuis te werken en vooral ook thuis 
te blijven. Er is nog geen ruimte voor vertier en afstand 
houden tot elkaar is de norm. In deze tijd waarin we 
kunnen lezen, netflixen en gamen hebben we het 
gevoel dat we echt zijn opgesloten. Thuiswerken is lang 
niet altijd een feest en vraagt om veel aanpassingen. 
Echter wanneer we dat eens afzetten tegen de mensen 
die vroeger thuiswerkten, hebben we eigenlijk geen 
reden tot klagen. Misschien moeten we daar dan ook 
gewoon eens mee ophouden. 

Peter Meulendijk, uitgever 
peter@cenp.eu

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 succes-
verhalen en af en toe misschien zelfs 
dezelfde dips. Het is goed om te weten 
niet de enige te zijn die met bepaalde 
zaken bezig is, maar dat veel meer 
collega-ondernemers dergelijke onder-
vindingen 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

Het jaar uit
De laatste dagen van 2020 zijn aanstaande. We tellen af. Niet op weg naar de gezelligheid met de feestdagen die 
we zo koesteren maar binnen een nieuwe zakelijkheid die de afgelopen 9 maanden gewoon is geworden. Begin dit 
jaar begon de ellende. Begin maart werden de eerste maatregelen afgekondigd en uiteindelijk op 12 maart de 1e 
lockdown met een enorme impact op onze samenleving. Niet alleen zwaar getroffen sectoren zoals horeca, evene-
mentenbranche, sport en recreatie voelden de gevolgen, maar ook de stille slachtoffers onder toeleveranciers en 
overige direct betrokkenen. Gelukkig kwam de regering met een fors pakket aan steunmaatregelen.
In algemene zin was het 2e kwartaal 2020 economisch een drama met een krimp van 8,5%. Gelukkig kon na de 
versoepeling begin juni weer het ondernemerschap voor veel bedrijven worden aangewend en beleefden we in het 
3e kwartaal een economische groei van 7,7%. Vooral consumentenbestedingen namen de groei op sleeptouw met 
sectoren als handel, vervoer, horeca, zorg, industrie en dienstverlening.

Nu vanaf begin oktober de 2e (gedeeltelijke) lockdown een feit is, moeten we zien wat het zal brengen. Veel maatre-
gelen zijn moeilijk te plaatsen. Diverse sectoren voelen zich zwaar benadeeld door de aanhoudende maatregelen. Wat 
was de toegevoegde waarde van het 2 weken sluiten van bibliotheek, theater, dierentuin, pretpark, terwijl de bouw-
markten en woonstores massabijeenkomsten mochten organiseren. Fantastisch voor de laatste groep ondernemers, 
zuur voor de eerste. En wat te denken van de restaurants? Ook daar is steeds minder begrip voor alle beperkingen als 
je ziet wat er wekelijks weer aan beelden voorbij kwam van grootbedrijven en op Black Friday. Natuurlijk is het enorm 
belangrijk dat de druk op de zorg minder wordt, maar moet dat zo scheef? Het is te hopen dat voor vele getroffen 
ondernemers snel duidelijkheid komt. Want licht in de tunnel is zeker in deze donkere dagen voor Kerst zeer gewenst. 
Het bestuur van het ENC wenst U hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2021!

Gert Abma, voorzitter ENC

Thuiswerken is van alle tijden

Van de voorzitter
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Golfclub Capelle is een gezellige vereni-
ging met een prachtige 18-holes golf-
baan, een professionele golfschool, uit-
stekende oefenfaciliteiten en horeca 
voorzieningen. Golf, zaken doen en ont-
spanning zijn op Golfclub Capelle perfect 
te combineren. 

De golfbaan wordt bezocht door leden, indivi-
duele bezoekers, groepen die voor een dagje 
golf komen of voor een clinic onder begeleiding 
van de golf professionals. 

Duurzaamheid en gezondheid
Naast het bieden van een toegankelijke sport-
club, waar iedereen mag mee doen, speelt de 
vereniging ook een maatschappelijke rol op het 
gebied van duurzaamheid en gezondheid. 

Golfclub Capelle ondersteunt goede doelen, 
onderhoudt de golfbaan op duurzame wijze 
en gaat zorgvuldig om met bronnen, milieu en 
natuur. In dat kader heeft Golfclub Capelle het 
afgelopen jaar deelgenomen aan de Rabobank 
Circulair Ondernemen Challenge. 

golf en corona
In verband met de huidige corona maatregelen 
is het restaurant -net zoals douches en kleed-
kamers- gesloten, maar wel dagelijks geopend 
voor take away van 10:00 - 16:00 uur.

Als u wilt u leren golfen, interesse heeft in een 
lidmaatschap, neem dan contact met ons op. U 
bent van harte welkom! 

www.golfclubcapelle.nl

“Omdat de digitale ontwikkelingen niet 
stilstaan werd het tijd om onze websi-
te te vernieuwen en uit te breiden met 
een geheel nieuw en eigentijds digitaal 
platform”, aldus Gert Abma, voorzitter 
van het Economisch Netwerk Capelle. De 
nieuwe website is lokaal gerealiseerd 
door YourSite | full service webstudio uit 
Capelle aan den IJssel.

Frans van der Schaft, directeur van YourSite: 
“Nu heeft ieder lid van het ENC een persoon-
lijke login. Na inloggen herkent het platform de 
gebruiker en worden gegevens voor aanmel-
dingen bij evenementen en contactformulieren 
automatisch ingevuld. Dat is lekker makkelijk 
voor de gebruiker. De digitale ledenlijst is nu 
ook voorzien van het bedrijfslogo. De leden 
kunnen een bedrijfsomschrijving plaatsen, 
zodat de website ook voor hen kan dienen als 
marketingkanaal.”

Activiteitenagenda
Door in te loggen met de persoonlijke account-
gegevens is het mogelijk alle activiteiten waar-
voor het lid zich heeft aangemeld, te bekijken 
of te annuleren. Het aanmelden is nu minder 
tijdrovend. De gegevens zijn immers al automa-
tisch ingevuld. Ook de dag van de week wordt 
nu vermeld in de activiteitenagenda. Net even 
wat handiger als je wil plannen in je agenda. 
De evenementen vinden tegenwoordig online 
plaats. Daarom is een YouTube kanaal voor ENC 
aangemaakt. Via de website kunnen de leden 
daarop alle webinars terugkijken.

Digitale zeepkist
Nieuw op de website is ook de digitale zeep-
kist. Heeft een ENC-lid iets te melden? Een 
aanbieding voor collega-ondernemers? Lever 
de input aan bij het ENC en wij plaatsen deze 
- na goedkeuring - op de digitale zeepkist. Per 
lid kan 1 item actief gepubliceerd zijn. De items 
worden in willekeurige volgorde op de website 
gepresenteerd.

Weekkalender
Een vertrouwd medium binnen het ENC is de 
weekkalender. Iedere maandag om 11:00 uur 
ontvangen de ENC-leden de weekkalender in 
hun digitale brievenbus. De weekkalender is 
voorzien van een overzicht van alle aanko-
mende evenementen waaraan men, met een 
druk op de knop, kan deelnemen. De kalender 
is ook uitgebreid met meldenswaardige zaken 
vanuit de leden: de digitale zeepkist. Op 
verzoek kan ook gebruik worden gemaakt van 
een (betaalde) advertentie.

Duurzaamheid
Natuurlijk wordt de website door YourSite 
gehost vanuit een milieuvriendelijk datacenter. 
Het datacentrum is energie-efficiënt door 
gebruik te maken van de laatste koeltech-
nieken en de modernste UPS systemen, waar-

door we een laag energieverlies hebben en 
een PUE (power usage effectiveness) behalen 
van 1.3. Hiermee behoort het datacentrum tot 
een van de zuinigste in Nederland. Daarnaast is 
alle energie die wordt gebruikt 100% opgewekt 
uit waterkracht en wind.
Dit past natuurlijk prima binnen de samenwer-
king tussen ENC en de gemeente Capelle aan 
den IJssel voor onze opgave naar een duur-
zame, groene en schone stad in 2050.

YourSite
Ook zo’n mooie website? 
Laat online van je horen!
YourSite | full service webstudio
Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den Ijssel
010 - 300 71 37 info@yoursite.nl
www.yoursite.nl 

Meer gemak en efficiency op 
nieuw digitaal platform ENC

Golfclub Capelle: toegankelijke sportclub voor iedereen 

IJBM 25



CAMPUS 
OFFICES

Rietbaan 2-12, Capelle aan den IJssel campusoffices.com info@campusoffices.com

Elke locatie van Campus Offices beschikt over 
meerdere faciliteiten die jouw werkzaamheden 
optimaal ondersteunen, waaronder vergader-
ruimten en stiltewerkplekken. Op onze locatie 
aan de Rietbaan in Capelle aan den IJssel zijn 
ook voorzieningen aanwezig om te 
ontspannen zoals: jeu-de-boules baan, 
pannakooi, fitnessruimte, bibliotheek, 
gameroom etc.

Wij snappen dat je juist in deze tijd flexibel wil zijn en 
daarom werken wij niet met lange termijnen in onze 
contracten, maar met korte opzegtermijnen. Je kunt bij 
ons je kantoorruimte aanpassen als jouw bedrijf op of 
afschaalt. Onze panden zijn zo ingericht dat je je 
gemakkelijk aan de richtlijnen van het RIVM omtrent de 
coronacrisis kunt houden. Geïnteresseerd in het een 
kantoor/werkplek bij Campus Offices?

Voor 25 eurocent per contact  
3.000 beslissers bereiken

Meer doorslaggevende 
argumenten:
•  Het IJssel Business Magazine bevat inhoudelijke 

artikelen gericht op ondernemers,

•	 	In	het	IJssel	Business	Magazine	leest	u	alles	over	 

de regio waarin u actief onderneemt en over  

zaken die u aangaan,

•	 	Het	IJssel	Business	Magazine	wordt	op	naam	 

verzonden aan beslissers binnen de bedrijven en  

organisaties.

  Bel Peter Meulendijk C&P Communicatie 06 54 75 14 62  
voor de mogelijkheden,of mail naar ijbm-abm@cenp.eu.

Jaimy Siebel,  
RoboHouse TU Delft
Robotica biedt  
Nederland enorme kans 
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Hoogleraar Transitie  
Jan Rotmans
De mens komt hierna 
weer centraal te staan
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Jeroen de Groot, 
MyMove
Beginnen met een 
schone lei en knallen

Arno Bosman,  
Inqar-cityrent

Nu snel en scherp  
schakelen

Lokale ondernemers  
en Corona
Alles voor de 
 continuïteit

Ondernemersnieuws

Producenten minder 
somber
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Ook in onze duurzaamheidsaspiraties 
werden wij telkenmale erop gewezen 
dat het ideaal is om zo veel mogelijk 
thuis te werken: lekker duurzaam en 
praktisch! Daar heb ik altijd mijn beden-
kingen over gehad. Dicht bij elkaar kan 
je als bedrijf vlot schakelen in probleem-
dossiers, heb je de ploeg beter onder 
controle en kan het team sociaal veel 
beter opereren. Want als iedereen lek-
ker thuis zit te “klooien”, lijkt het bedrijf 
wel los zand. De structuur is hetzelfde, 
maar de samenhang is ver te zoeken. 
Maar is dat wel zo...

Veel wijze koppen hebben zich over de voor- 
en nadelen van het “nieuwe werken” gebogen. 
Rabiate voor- en tegenstanders van de zoge-
naamde optimale duurzame werkoplossing 
vochten om hun gelijk zoals Republikeinen en 
Democraten dat in de VS doen: blind voor de 
mening van de ander.

Het coronavirus zorgde ervoor dat thuiswerken 
geen keuze was maar een verplichting. En zeker 
in de financiële dienstverlening vond binnen 
een maand een aardverschuiving plaats. Met 
het nodige knip- en plakwerk werd van maxi-
maal 5% thuiswerk naar 95% thuiswerk over-
geschakeld. Uit alle hoeken en gaten werden 
laptops, beeldschermen, bureaus en bureau-
stoelen gevist en communicatiesystemen als 

Skype, Zoom en Teams verhonderdvoudigden 
in gebruiksaantallen. En het werkte! Naar de 
omstandigheden van het moment bleven veel 
bedrijven doordraaien, waar thuiswerken een 
optie was. En nog steeds! Wij kunnen prima 
met de systemen die wij tot onze beschikking 
hebben de klanten bij problemen van dienst 
zijn en bestaande wijzigingen wegwerken. 

maar…
Het was wel schakelen hoe iedereen zich 
thuis staande hield. Zelfs de wekelijkse Skype 
gesprekken om elkaar een beetje op te beuren, 
konden niet voorkomen dat er steeds vaker 
gevraagd werd of het niet mogelijk was om 
toch, al was het maar een paar dagen, fysiek 
naar de zaak te komen. De sociale compo-
nent om samen iets voor elkaar te boksen 
ontbrak in het ogenschijnlijk geolied draaiende 
systeempje van lekker duurzaam thuiswerken. 
En die sociale component is één van de pijlers 
waarop ons bedrijf gestut is. 
Dus toen ik in onze MT-vergadering vrolijk 
opperde om ons pand, in verband met het pico 
bello functionerende thuiswerksysteem, maar 
in de verkoop te gooien, werd ik bijna gekiel-
haald. De meesten van ons MT en de mede-
werkers bleken te hunkeren naar een paar 
daagjes per week op de zaak. Met die nuance 
dat het helemaal prima is om enkele dagen per 
week thuis te werken. 
De regel kan ook toegepast worden op het 

gebruik en inzet van communicatiemiddelen. 
Nu vindt het meeste klantcontact gedwongen 
via computergestuurde systemen plaats. Ook 
hier zie je dat zowel collega als klant weer 
snakt naar een fysieke afspraak, waarin ook 
de sociale component weer een rol speelt. 
Al met al lijkt thuiswerken zich van gedwongen 
vorm van werken een plek te hebben 
verworven als serieus alternatief voor een 
fysieke werkomgeving. Wij gaan er nu als 
bedrijf vanuit dat er, zowel voor de werkplek 
als voor de keuze voor interne als externe 
communicatie, een afgewogen keuze moet 
worden gemaakt tussen thuis en op kantoor 
werken en tussen computergestuurde commu-
nicatie en fysieke communicatie. Dat betekent 
dat men als bedrijf er in de komende tijd goed 
over na moet gaan denken wat zich meer leent 
voor fysiek contact, intern of met klant, en wat 
prima vanuit huis afgehandeld kan worden. Dat 
zal naar mijn mening altijd een hybride vorm 
zijn met thuiswerk én kantoorwerk.

Daarbij is van essentieel belang dat de structuur 
en de visie van het bedrijf goed gewaarborgd 
zijn en men niet in een situatie komt dat de 
werknemer, door thuiswerk, geen flauw idee 
meer heeft welke kant het bedrijf op wil. 
Juist de borging van visie en het dalen van die 
visie bij de werknemers is in deze tijd cruciaal.
Anders drijft het bedrijf op los zand... 

Los zand?
Kees van Steensel

Van Steensel Assurantiën B.V.
www.steensel.nl

Jaimy Siebel,  
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Nederland enorme kans 
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Ons RisicoRapport, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons 
RisicoRapport voor de ondernemer.

Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam

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

Krimpen aan den IJssel

nèt even anders
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Tegenwoordig wordt het voor onderne-
mers en organisaties steeds moeilijker 
om een bankrekening te behouden dan 
wel naar een andere bank over te stap-
pen. Veel ondernemers krijgen hiermee 
te maken. Voor consumenten die in 
Nederland wonen is dat anders, omdat zij 
op grond van Europese regels altijd recht 
op een ‘basisbankrekening’ hebben. 

Daar waar banken geen verplichting hebben 
om een bankrekening aan te bieden, proberen 
zij alles wat zij ‘moeilijk’ vinden te ontlopen. 
Dit verschijnsel wordt ook wel ‘de-risking’ 
genoemd en heeft er met name mee te maken 
dat banken tegenwoordig als ‘poortwachter’ 
een rol spelen bij de opsporing van criminaliteit 
en met het feit dat als er crimineel geld over 
hun rekeningen loopt, zij zelf worden geacht 
wit te wassen. Banken moeten op grond van 
Europese en Nederlandse regelgeving hun 
cliënten permanent onderzoeken en al hun 
financiële transacties analyseren (‘monitoren’) 
om te zien of er criminaliteit in het spel is. Dit 
geldt voor alle soorten cliënten, ook consu-
menten. Dat klantenonderzoek is een kostbare 
geschiedenis en maakt dat het aanbieden van 
bankrekeningen voor banken een verliesge-
vende activiteit is.

opzeggen bankrekeningen
Die poortwachterstaak was de afgelopen tijd 
reden voor banken om de bankrekeningen 
van Nederlanders buiten Europa op te zeggen. 
Naar aanleiding daarvan werden door de leden 
van de Tweede Kamer vragen aan de minister 
van Financiën gesteld. In zijn antwoord zei de 
minister dat banken vrije ondernemers zijn, die 
een sleutelrol spelen door het aanbieden van 
bankrekeningen. Echter, zij kunnen – aldus de 
minister – naar eigen keuze klanten weigeren 
of wegsturen als het hen commercieel niet 
uitkomt of niet past in hun risicoprofiel (‘risk 
appetite’). De minister was van mening dat 
ontevreden klanten zich maar tot de rechter 
zouden moeten wenden. Daarbij verzuimde hij 
te melden dat het voor Nederlanders buiten de 
EU soms lastig is om een zaak aan een Neder-
landse rechter voor te leggen.

generieke opzegging
Er zijn wel veel banken in Nederland, maar een 
groot deel van die banken is gespecialiseerd. Zo 
zijn er banken die alleen consumenten, zzp’ers 
en bepaalde MKB-ondernemingen bedienen. 
Andere banken bieden alleen rekeningen voor 
klanten van de bank in het thuisland van de 
banken (Nederlandse dochterbanken van 
buitenlandse banken).
In de praktijk zijn er in Nederland niet veel 
banken bij wie alle ondernemers en organisa-
ties terecht kunnen. Sommige groepen onder-
nemingen treft dit extra sterk, waartoe de 
zogenaamde ‘trustkantoren’ behoren; onder-
nemingen die beroepshalve rechtspersonen 
besturen en daarmee samenhangende dien-
sten (domicilie, administratie) bieden. Enige 
tijd geleden besloot Citco Bank om andere 
trustkantoren die klant waren, weg te sturen. 
Daartoe behoorde een klein trustkantoor dat 
aanvankelijk dacht wel elders een bankreke-
ning te kunnen openen, maar vervolgens tot 
de ontdekking kwam dat dit heel moeilijk 
was. Banken zijn namelijk van mening dat alle 
trustkantoren ‘hoog risico’ zijn, ongeacht hun 
specifieke karakteristieken. Het weggestuurde 
trustkantoor besloot een kort geding tegen 
Citco Bank aan te spannen. Het vonnis werd 
onlangs bekend.
In de uitspraak brengt de rechter tot uitdrukking 
dat het voor rechts- en natuurlijke personen 
voor hun functioneren en voortbestaan van 
groot belang is dat zij toegang hebben tot 
het bancaire systeem. Voorts overweegt de 
rechter dat de beëindiging van een kredietre-
latie eenvoudiger zal kunnen plaatsvinden dan 
het beëindigen van de gehele bankrelatie. Een 
(rechts)persoon die legale activiteiten ontplooit, 
moet in beginsel toegang hebben tot het beta-
lingsverkeer, aldus de voorzieningenrechter. De 
rechter besloot het trustkantoor een uitstel van 
twee jaar te gunnen, gedurende die tijd mag 
de bankrekening worden gehandhaafd, alles in 
de veronderstelling dat het trustkantoor in die 
periode erin zou moeten kunnen slagen elders 
een bankrekening te openen.

europese bankentoezichthouder
Het trustkantoor van bovengenoemde uitspraak 

is niet de enige die te maken kreeg met 
de-risking door een bank. Vele andere werden 
en worden er eveneens mee geconfron-
teerd, zoals ondernemingen met een relatie 
met Oost-Europa en not-for-profit-organisa-
ties. Het fenomeen is doorgedrongen tot de 
Europese bankentoezichthouder, de European 
Banking Authority (EBA), die de de-risking-prak-
tijken ongewenst acht. EBA is een consultatie 
gestart, die op 11 september jl. is afgesloten en 
waarvan de uitkomsten nog niet bekend zijn. 

Verbetering rechtsbescherming 
Toegang tot een bankrekening is essentieel 
voor iedere burger, onderneming en organi-
satie. Om te voorkomen dat zij in problemen 
komen door optreden van hun bank, is gewenst 
dat er een laagdrempelige onafhankelijke 
geschillenbeslechting tot stand komt. Wat mij 
betreft is dat een kruising tussen de Nationale 
Ombudsman en de kantonrechter, aan wie 
geschillen kunnen worden voorgelegd over 
het niet-openen of de opzegging van de bank-
rekening, de wijze waarop de bank het cliën-
tenonderzoek uitvoert, over de plaatsing van 
personen op de zwarte lijsten van de banken 
(IVR/EVR) en alle andere thema’s die bank en 
klant verdeeld kunnen houden.

meer informatie
Is deze situatie herkenbaar voor u? Neemt 
u dan contact op met de ondernemings-
recht advocaten van Pellicaan Advocaten via  
088 627 22 87 of via info@pellicaan.nl.

Bankrekening bij Nederlandse 
bank niet meer vanzelfsprekend 

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

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

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

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

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

Durven, 
Denken, 
Doen
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Verschillende bureaus en instituten doen 
continu onderzoek naar hoe medewer-
kers én werkgevers het werken in tijden 
van corona ervaren. 

Hoewel dat niet voor iedereen op zal gaan is 
werken voor veel mensen veranderd vanaf 
maart 2020. Thuiswerken, online meetings, 
collega’s missen en organisaties die amper 
het hoofd boven water houden. Onderzoeken 
laten zien dat het langdurig thuiswerken de 
een zwaarder valt dan de ander, is het gemis 
van collega’s bij jongeren het grootst, gaat 
de samenwerking met collega’s vooral onder 
hoger opgeleiden niet altijd goed en hebben 
met name mannen moeite om zich thuis te 
concentreren. Maatwerk is dus noodzakelijk 
om medewerkers, ook op afstand, betrokken 
te houden.

grens prive/werk vervaagt
Het thuiswerken brengt ook nieuwe arbeids-
risico’s met zich mee. De grens tussen privé 
en werk vervaagt. Hierdoor kan veel moeilijker 
afstand worden genomen van het werk en 
verliest privé de functie van rust en herstel. Dat 
verschijnsel wordt ‘blurring’ genoemd door Jan 
Machek, psycholoog bij ArboNed. “Het continue 
‘aanstaan’ zorgt ervoor dat we geen afstand 
krijgen van (de zorgen over) het werk. Het 
hoofd blijft alert en het lijf blijft stresshormonen 
produceren en zowel hoofd als lijf kunnen dan 
de nachtrust verstoren”, aldus Machek. 

Uit onderzoek zegt Machek te weten dat “er 
aan werk gelijktijdig zowel ziek- als gezond-
makende elementen verbonden zijn. Energie-
bronnen zoals sociale steun, ontwikkelmoge-
lijkheden en autonomie, of stressbronnen zoals 
taakonduidelijkheid, gebrek aan feedback en 
de aanwezigheid van werkdruk bepalen samen 
de werkervaring. Normaal zijn mensen in hun 
werksituatie in staat om evenwicht te vinden 
tussen de stress- en energiebronnen, maar door 
de plots opgelegde beperkingen verandert het 
speelveld en daarmee de dynamiek tussen 
deze twee.” 

Balans en toon
Voor de leidinggevende verandert er plotsklaps 
ook heel veel, al is het maar dat een omslag 
gevraagd wordt van controle naar vertrouwen 
en van een taak- naar een resultaatgerichte 
manier van leidinggeven. Maar om op resul-
taten te kunnen sturen en om vertrouwen te 
kunnen geven, is het essentieel dat er duide-
lijk wordt gecommuniceerd over doelen van de 
organisatie en dat “output” wanneer mogelijk 
meetbaar is.
Meer dan ooit is communicatie belangrijk om 
als bedrijf succesvol te blijven. Het betrekken 
van medewerkers bij het waarmaken van 
de ambities van je organisatie is normaal 
gesproken al lastig. Maar wanneer je mede-
werkers maar weinig op het bedrijf zijn nog 
veel ingewikkelder. Het vraagt inzicht in de 
wensen van leidinggevenden en medewer-

kers om de juiste balans en toon te vinden in 
communicatie. 

Kortom, zorgen voor een gezonde balans werk 
en privé is een wederzijdse verantwoordelijk-
heid. 
Aandacht voor de medewerker en leidingge-
vende in het veranderde krachtenveld is dus 
cruciaal. Wat nu nodig is, is de juiste communi-
catie: dat vraagt om vaardigheden als inzicht, 
empathie en creativiteit. Dat is helaas niet 
iedereen gegeven. 

Thuiswerken is dat  
wel zo leuk?

René Verbruggen, 
Daamen & van Sluis

www.daasluis.nl
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VERGADERINGEN 
EN RECEPTIES 
I N  L A N D E L I J K  G R O E N

GROENENDIJK 325 (VER-HITLAND) – 2911 BB  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL – TELEFOON 0180-323414 – INFO@LEEFGOED.NL

Op Leefgoed de Olifant vindt u inspirerende  
vrijstaande locaties voor vergaderen, teambuilding, 
brainstormsessies, cursussen, bedrijfspresentaties 
enz.  
 
Rust, natuur en sfeer staan bij ons centraal.  
Park Hitland en de werkhaven van de getijrivier 
met zijn historische schepen zijn onze buren. 
 
De vrijstaande locaties gaan helemaal op in de landelijke  
omgeving en hebben alle voorzieningen als wifi, beamer en 
flip-over. De catering verzorgt Restaurant De Dames. 
 
Informeer wat we kunnen betekenen bij de organisatie van 
een workshop of teambuildingactiviteit. 
 
Parkeren is gratis op ons eigen terrein. 
 
Duurzaam 
Leefgoed de Olifant gebruikt waar  
mogelijk zelfgekweekte  
biologische groente, fruit, kruiden  
en eetbare bloemen. De runderen voor 
vlees, melk en kaas worden bij ons  
geweid en we hebben een bijenkast voor 
Leefgoedhoning. 
 
 
Leefgoed de Olifant is een non-profit- 
organisatie die het Leefgoed, met ondermeer  
rijksmonument Steenoven de Olifant,  
publiekstoegankelijk en in stand wil houden. 

Vergaderingen 
& partijen

RESTAURANT & TERRAS DE DAMES

LEEFGOED.NL/VERGADEREN

 De Hut

 De Dames

 De Beer
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