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Uw nieuwe 
notaris

Mr. B. (Bas) Zwaveling, vele jaren werkzaam als notaris 
bij Lint Notarissen, heeft de praktijk van notaris 
mr. S.W. (Simon) de Stigter in Capelle aan den IJssel 
overgenomen. In zijn modern geoutilleerde kantoor 
worden snel en efficiënt alle voorkomende notariële 
werkzaamheden verricht. 

Mr. H.G. (Harrald) Hoogeveen, die ook reeds langdurig 
werkzaam is bij Lint Notarissen en haar voorgangers,  
is als toegevoegd notaris ook werkzaam op het kantoor 
in Capelle aan den IJssel. 

Voor meer informatie: www.lintnotarissen.nl
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Een miljoen vacatures, het hoogste 
ondernemersvertrouwen sinds 2008 en 
dalende personeelskosten. Het lijkt er op 
dat de vlag uit kan bij ondernemers, werk-
gevers, werknemers en werkzoekenden. 

Maar niets is minder waar. Het is niet alles 
goud wat er blinkt. De druk op de arbeids-
markt neemt toe. Die kent een nijpend 
tekort aan technici en vaklui, te weinig 
mensen met een arbeidsbeperking die aan 
de slag gaan bij bedrijven, een gapend gat 
tussen onderwijs en eisen van werkgevers, 
talrijke zzp’ers die verliezers worden door 
flexibilisering van de arbeidsmarkt en veel 
ondernemers die nog niet op de hoogte 
zijn van regelingen om werkzoekenden 
en groepen met een achterstand aan te  
trekken. 

In deze eerste uitgave van Alexander  
Business Magazine buigen onder andere 
een Rotterdamse hoogleraar arbeids-

marktbeleid, een salesmanager van het 
Werkgeversservicepunt Rijnmond en 
ondernemers uit de regio zich over de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat 
die voor hen betekenen. 

Dat doen ze niet alleen in deze uitgave, 
maar ook in de jongste editie van IJssel 
Business Magazine dat gelijktijdig met ABM 
verschijnt in Capelle en Krimpen aan den 
IJssel. Samen met dit zusterblad kunnen 
we de talrijke ondernemers in de bedrij- 
vige oostelijke regio van Rijnmond nog 
beter bedienen bij belangrijke actuele 
kwesties die op hun bordje liggen. 

Met dank aan de Gebiedscommissie Prins 
Alexander, Businessclub Prins Alexan-
der, First Support, Lievaart Vormgeving &  
Communicatie en alle andere meewerkende 
en meedenkende ondernemers. Graag tot 
15 juni dit jaar als de tweede editie van dit 
magazine voor u zal verschijnen.

Arbeidsmarkt onder druk 
Van de redactie
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‘Flexibilisering van 
arbeidsmarkt is doorgeslagen’

Jaap de Koning, hoogleraar arbeidsmarktbeleid EUR

De flexibilisering van de arbeidsmarkt slaat met de stormachtige groei van 
zzp’ers de verkeerde richting in. En voor ‘een leven lang leren’ zijn overheid, 
werkgevers en onderwijs onvoldoende voorbereid. Verder deugt de Partici-
patiewet voor mensen met een beperking niet en mogen werkgevers best 
wat zuiniger zijn op oudere werknemers. Het zijn constateringen van Jaap de  
Koning, hoogleraar arbeidsmarktbeleid van de Rotterdamse Erasmus  
Universiteit (EUR) en wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut 
SEOR van de Erasmus School of Economics.

Hij maakte in 2015 met een groep onderzoekers voor de gemeente Rotterdam 
een analyse van veranderingspatronen en kansen op de regionale arbeidsmarkt. 
“Kenmerk van onze regio is een behoorlijke concentratie van laagopgeleide werk-
zoekenden, waarvan veel met een migratieachtergrond. Tegelijkertijd werken er 
in de haven en industrie wel buitenlandse werknemers, maar nauwelijks lokale 
mensen met een migratieachtergrond. Er is bijvoorbeeld veel onderhoudswerk 
dat zij ook zouden kunnen doen. Daarom woedt al heel lang de discussie of je de 
mensen die hier wonen, niet meer kunt gaan inzetten. Daar zit wel een spannings-
veld.”
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Polarisatie
Hij ziet op de arbeidsmarkt in Rijnmond ‘de 
polarisatie’. “Vooral van functies op middel-
baar niveau is de ontwikkeling het minst 
goed. Dat aandeel in de werkgelegenheid 
neemt af. Middelbaar geschoolden zie je 
dan steeds meer concurreren met lager 
opgeleide groepen. Tegelijk heeft de indus-
trie de neiging om opleidingseisen omhoog 
te schroeven. Bij de banken en diensten-
sector zien we dat ook gebeuren. In de 
regio is een belangrijk knelpunt het tekort 
aan technici. Voor een deel worden daarom 
ook tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten 
ingezet. Dat is al jaren zo en echt een aan-
dachtspunt. Jongeren kiezen nog steeds 
vaak richtingen die in onze regio zo baan-
gunstig zijn. Zoals kantoorbanen die bij 
veel mensen met een migratieachtergrond 
een hogere status hebben.” Omdat dat te 
veranderen kan volgens hem goede infor-
matie helpen en moeten we daarvoor ook 
niet roomser zijn dan de paus. “Ik vind dat 
je ook pragmatisch moet kunnen zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat als je ouders in 
de eigen taal benadert dat resultaat heeft.  
Duidelijke informatie en schooladviezen 
maken echt uit voor de keuze. Het is niet 
zo dat mensen zich niet laten overtuigen. “

Als het gaat om het bijstellen van het imago, 
mogen sommige werkgevers in de industrie 
ook zelf in de spiegel kijken. “We hebben in 
onze onderzoeken gezien dat discriminatie 
ook onderdeel is van het verhaal. Werk-
gevers moeten zich ook meer openstellen 
voor werknemers met een migratieachter-
grond.”

Hoopgevend
Jongeren beter en kansrijker opleiden, ligt 
voor een groot deel op het bord van het 
onderwijs. En dat komt volgens De Koning 
nog moeizaam van de grond. Toch ziet de 
Rotterdamse wetenschapper hoopgev-
ende inspanningen. Zoals in het Nationaal 
Programma Rotterdam-Zuid. “Daar is een 
lange periode uitgetrokken om vooral het 
onderwijs te versterken. En te bevorderen 
dat jongeren kansrijke opleidingen kiezen. 
Daar is men nu hard mee bezig. Ook daar 
blijkt dat ondernemers daarin veel meer 
kunnen betekenen dan nu het geval is.”

Zo zijn er voldoende leerplaatsen nodig. 
Dat is volgens De Koning ook een verant-
woordelijkheid van de bedrijven. “Vroeger 
had je in de industrie, zoals in de scheeps-
bouw in het IJsselgebied de traditionele 
bedrijfsscholen.“ Hij zou daar graag weer 

meer moderne varianten van willen zien. 
“Daar wordt wel al jaren over gesproken. 
Maar overheid, onderwijs en bedrijfs- 
leven wijzen teveel naar elkaar. De scholen 
zeggen van ‘ja, maar dan moet je ook onze 
mensen kansen en contracten garanderen’. 
En de werkgevers wijzen weer naar de over-
heden en het onderwijs. In Rotterdam Zuid 
probeert men dat te doorbreken.”

Ouderen
De positie van ouderen op de arbeidsmarkt 
is weinig florissant. Ook binnen bedrijven. 
“Als mensen op oudere leeftijd werkloos 
worden, is het heel moeilijk om een baan te 
vinden. Ik denk dat dit voorlopig zo blijft. Uit 
enquêtes onder werkgevers blijkt dat velen 
er niks in zien om die groep aan te nemen. 
Ze worden vaak als duur en minder flexibel 
beschouwd. De Koning denkt dat dit ook 
negatieve gevolgen voor werkgevers heeft. 
Zo kan een onderneming door het vertrek 
van oudere werknemers juist gaan interen 
op ervaring, kennis en identiteit. “Overal 
zie je de neiging van ‘die ouderen moeten 
er maar uit’. Men vergeet dat als je naar 
pure productiviteit kijkt, ouderen gemid-
deld hoger scoren dan jongere mensen die 
beginnen op de arbeidsmarkt. Natuurlijk is 
bij ouderen een wat groter afbreukrisico. 
Maar dat imago is veel te negatief. Ze zijn 
soms zelfs minder vaak ziek. Als ze uitvallen 
is het wel vaak langdurig. Je moet als werk-
gever zorgen voor een evenwichtige leef-
tijdsverdeling. Ook voor kennisoverdracht. 
In de techniek en onderwijs is bijvoorbeeld  
kennis en ervaring heel belangrijk. Ik hoop 
dat door het langer doorwerken het imago 
van oudere werknemers uiteindelijk gaat 
veranderen.”

Flexibilisering anders
Hij vindt dat met de groei van het aantal 
zzp’ers de flexibilisering van de arbeids-
markt teveel is doorgeschoten. “Er zijn ook 
andere vormen van flexibel werken die je 
kunt toepassen. Zoals het aantal uren dat 
werknemers werken, het tijdelijk vervullen 
van andere functies in een bedrijf en per-
soneel tijdelijk van elkaar overnemen. In de 
bouw is door de crisis een enorm gat ge-
slagen. Er is geen loodgieter te vinden. Als 
teveel mensen geen vaste arbeidsrelatie 
hebben, heeft dat verschillende nadelige 
effecten. Ze vertrekken naar sectoren met 
meer zekerheid. Dan ben je ze kwijt. Dat is 
zonde van investeringen in vakmanschap. 
Ook de neerwaartse druk van de lonen en 
tarieven voor ZZP’ers zorgt voor minder 
uitgebalanceerde verhoudingen. Dat is 

voor een gezonde economische ontwik-
keling niet goed. We moeten voldoende 
kunnen blijven besteden. Flexibiliteit is 
nodig in onze economie, maar we zien nu 
ook ave-rechtse effecten. Dat iedere werk- 
nemer zijn werk moet verkopen aan een werk- 
gever, vind ik een slecht idee. Dan is de balans 
weg.”

Illusie
De Participatiewet vindt hij een hele 
slechte wet. “Het idee is natuurlijk mooi 
dat veel mensen met een beperking een 
baan zouden kunnen krijgen in het be-
drijfsleven. Maar dat is op korte termijn 
een illusie. Er staat maar een heel beperkt 
deel van werkgevers, meestal alleen uit 
sociale of financiële overtuiging open voor 
deze doelgroep. Als je realistisch bent,  
verander je dat niet zomaar. Ik denk dat het 
daarom heel onverstandig is om het mes 
te zetten in de sociale werkvoorziening. Een 
tweesporenbeleid zou verstandiger zijn. 
Voor werkgevers die kansen willen bieden, 
moet je het mogelijk maken om hen aan 
te trekken en te begeleiden. Maar je weet 
van tevoren dat dit beperkt kan. Zoek meer 
in groepsdetachering vanuit de sociale 
werkvoorziening. Daar was men al mee 
bezig, maar daar is een paar jaar geleden 
een streep doorgezet. Dit heeft er echt toe 
geleid dat veel mensen met een beperking 
thuis zitten. Dat kan niet de bedoeling zijn.”  

Op lange termijn is de grote vraag wat er 
gaat gebeuren met technologische ont- 
wikkelingen, robotisering en lokale pro-
ductie. “Wat dat betekent voor de arbeids-
markt is koffiedik kijken. Hoe de wereld 
erover 20 jaar uitziet, is niet te voorspellen. 
Ik denk wel dat de gevolgen heel ingrijpend 
kunnen zijn. Zoals andere banen en andere 
eisen aan werknemers. In ieder geval zal de 
behoefte aan omscholing in de toekomst 
veel groter zal zijn dan nu. En een leven 
lang leren gaat niet vanzelf. Het is echt  
belangrijk voor de toekomst dat we dat 
goed op poten gaan zetten. Wij blinken nu 
in het onderwijs niet uit in het aanbod voor 
volwassenen. Op dit moment gebeurt er 
bar weinig aan vakscholing van werklozen. 
Dat is ook redelijk vreemd. Studeren met 
een uitkering kan sowieso niet en het UWV 
heeft geen geld voor opleidingen.”

www.seor.nl
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Barry Kors werkt vanuit het WSPR voor 
werkgevers in het hele gebied en heeft 
ruim twintig jaar ervaring als Account-
manager Sales in Rotterdam en de regio 
Rijnmond. “Wat ik doe is de dienstverlen-
ing en mogelijkheden van het werkgevers-
punt kenbaar maken bij de werkgever 
om gezamenlijk te verkennen hoe invul-
ling te geven aan eventuele  personeels- 
vraagstukken. Die vraag en het functiepro-
fiel is ten allen tijde leidend. De werkgever 
is tenslotte onze klant. Die staat met zijn 
personeelsvraag bij ons centraal. De werk-
gever weet ons nog niet altijd te vinden. 
Ik ga dan ook de boer op om als vooruit-
geschoven accountmanager onze diensten 
onder de aandacht te brengen. En dat doe 
ik in de hele regio. Ik maak duidelijk dat 
we kunnen schakelen met verschillende 
partijen, de samenwerkende gemeenten, 
het UWV, de  sociale werkvoorzieningen en 
het onderwijs. Zo zijn we een verbindende  
factor tussen werkgever en arbeidsmarkt. 
We brengen de vraag op de arbeids-
markt in kaart. En faciliteren en adviseren 
ondernemers bij en over hun personeels-
vraag.  Ik praat met iedere ondernemer. In 
verschillende branches. Vervoer, techniek, 
productie, schoonmaak, zorg en onderwijs. 
Overal waar werkgevers personeelsvraag-
stukken hebben, nu of in de toekomst, of 
andere vragen hebben op het gebied van 
werkgelegenheid.”

Goed ondernemersklimaat
Hij bezoekt bedrijven, geeft presentaties, 
staat op ondernemersbeurzen zoals tijdens 
de afgelopen Dag van Maatschappelijk 
Ondernemen in Rotterdam-Alexander en 
is actief in allerlei ondernemersplatforms. 
“En daar verspreid ik het woord van WPSR.  
Zo ben ik lid van ondernemersnetwerken 
zoals Friends in Business en BNI (Business 
Network International) met wekelijkse ont-
bijtsessies met ondernemers, daar houd 
ik wekelijks een pitch over waar wij de 
aanwezige bedrijven mee kunnen helpen. 
Werkgevers zijn dan ook aangenaam ver-
rast dat vanuit de overheid zo proactief 
wordt geacteerd. Je moet laten zien dat 
je er bent en samen iets voor elkaar wilt 
betekenen. Niet alleen wanneer er vaca-

tures zijn maar ook met als doel om elkaar 
beter te leren kennen, te weten wat er 
speelt om eventueel in een later stadium 
wel samen te gaan werken.  Mijn focus is 
werkgelegenheid, maar als ik bij iemand 
zit met een vraag over vergunningen neem 
ik die vraag ook mee en zorg ik dat een 
collega die over vergunningen gaat met 
de werkgever contact opneemt. Ook dat 
is accountmanagement. Ik luister zoveel 
mogelijk naar bedrijven, hoe ervaren zij 
het ondernemersklimaat? Kan dat klimaat 
beter en kunnen wij daar invloed op uit-
oefenen? Dat is goed voor de regio, voor 
de economie en voor werkzoekenden.

Zoals gezegd komt het WSPR dus niet  
alleen bij werkgevers langs omdat ze direct 
vacatures hebben. Barry Kors. “Het gaat 
er om dat je niet alleen klantvriendelijk 
bent op die momenten, maar ook  klantge-
richt werkt, dus meedenkt om gezamenlijk  
kansen of openingen te creëren. Zo komt 
het geregeld voor dat we met een onderne-
mer een forecast maken. ‘Waar sta je nu, 
waar wil je naartoe in 1 of 2 jaar en wat 
voor personeel heb je daarbij nodig?’ Als ik 
kansen zie, draag ik dat verder over aan een 
dedicated accountmanager die verder de  
dienstverlening oppakt, regelt en monitort. 
Ik ga dan weer door. Zo ben ik pas met 
een groot loodgietersbedrijf in gesprek ge- 
weest dat nu 200 mensen in dienst heeft 
en binnen 3 jaar wil groeien naar 240 
werknemers. Echter doorgaans zijn goede 
ervaren loodgieters al aan het werk. Samen 
maken we dan een traject hoe we in die tijd 
40 loodgieters kunnen klaarstomen. Daar 
betrekken we bijvoorbeeld scholing bij. Er 
ontstaat zo een vruchtbare samenwerking. 
Het gaat om samen de toekomstige perso-
neelsvraag op pakken. ”Ook bij knelpunten 
van ondernemers zoals vergrijzing. “Dat is 
een enorme uitdaging. Daar spelen we op 
in door jongeren vanuit de regio op te lei-
den. Met een schildersbedrijf maken we nu  
een instroomplan maken voor het in dienst 
toe leiden van jongeren”.

Profiel werkgever is leidend
Als een werkgever een personeelsvraagstuk 
heeft kijkt het WSPR mee met die werk-

gever hoe die vraag op te pakken. Kors:  
“We gaan kandidaten persoonlijk spreken 
en toetsen op haalbaarheid om hen daar-
na te voorselecteren op het profiel van de 
werkgever.  Profiel van de klant is leidend. 
Als blijkt dat die de kandidaat interes-
sant vindt, maar er is enige aantoonbare  
twijfel proberen wij die twijfel weg te 
nemen door  bijvoorbeeld het behalen 
van een ontbrekend certificaat mogelijk te  
maken, een proefplaatsing aan te bieden, 
een opleiding of job-coaching in te zetten. 
Onze dienstverlening stopt niet na het 
matchen van de kandidaat: de juiste bege-
leiding van de werknemer op de werkvloer 
kan het verschil maken. De verhalen van 
verschillende werkgevers staan op onze 
website. Dat opent vaak ogen bij onderne-
mers, wij kunnen andere inzichten bieden 
en kansen die eerst nog niet bekend 
waren. Als je samenwerkt leer je veel beter 
het bedrijfsproces en de cultuur van een 
onderneming kennen. Ook bieden we 
ondersteunen en advies op het gebied van 
ondernemen of omgaan met relevante 
wet- en regelgeving.an de Participatiewet. 
“Bijvoorbeeld 
1-loket
Barry Kors signaleert helaas dat nog niet 
alle werkgevers op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden van de Participatiewet.  
“Bijvoorbeeld als je kijkt naar de doelgroep 
van de Wet garantiebanen. Die mensen 
hebben een bepaalde loonwaarde. Is die 
bijvoorbeeld 70 procent dan wordt dat 
voor de werkgever aangevuld tot 100 pro-
cent van het minimumloon.” Het WSPR is 
een samenwerking van diverse gemeenten 
en UWV in regio Rijnmond vanuit de 1-loket 
gedachte. Waaronder het Werkplein IJssel-
gemeenten. “ Voordeel is dat wanneer  we 
de kandidaat-werknemers niet uit een ge-
meente hoeven te halen, maar dat we de 
vacatures breed kunnen uitzetten in de 
hele regio. Onze klant hoeft dan vervolgens 
niet te dealen met andere gemeenten en 
partijen. We blijven ook dan werken vanuit 
dat ene loket.”

www.wspr.nl

’De personeelsvraag van de 
ondernemer is leidend’

Barry Kors, Werkgevers Servicepunt Rijnmond

Hoe geef je als werkgever invulling aan de wet banenafspraak  (garantiebanen)? Wat zijn de mogelijkheden om werkzoekenden 
een kans te bieden op een betaalde baan in het bedrijf? Hoe zit het met premiekortingen, begeleiding en subsidies? Werkgevers 
Servicepunt Rijnmond (WSPR), een samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten uit de regio Rijnmond en het UWV, kijkt samen 
met ondernemers naar personeelsplanning en adviseert, ondersteunt en faciliteert daarbij. Of het nu om vast, tijdelijk, of  flexi-
bel inzetbaar personeel gaat.
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‘Sluit allianties met elkaar 
voor zoeken van personeel’

Ondernemers uit regio buigen zich over arbeidsmarkt

Een vijftiental ondernemers uit de 
regio staken woensdag 8 februari 
2017 op uitnodiging van het Econo-
misch Netwerk Capelle (ENC) tijdens 
een lunchbijeenkomst onder leiding 
van lokale ondernemer Richard van 
de Berg de koppen bij elkaar om de 
laatste ontwikkelingen op het gebied 
van arbeidsmarkt en personeel te be-
spreken. 

Richard is afgestudeerd op de relatie werk-
gever-werknemer en ondersteunt met zijn 
bedrijf RVMA onder andere ondernemers 
in de detailhandel bij het werven, trainen 
en coachen van verkoopmedewerkers 
en leidinggevenden. De gespreksleider is 
daarnaast gastdocent en trainer manage-
mentcommunicatie, scriptiebegeleider en 
examinator voor een landelijke manage-
mentopleiding. Hij heeft ook veel ervaring 
in coaching van sporters. Hij ziet daarin 
veel paralellen met de omgang met per-
soneel en ontwikkelingen op de arbeids-
markt voor ondernemers. “

Grote kloof
Veel aanwezigen constateren dat er vaak 
een grote kloof bestaat tussen de op- 
leidingen en wat de arbeidsmarkt vraagt 
van nieuw personeel. Zoals bijvoorbeeld bij 
de BK Groep van Jan-Cees Hordijk die ad-
viezen geeft op het gebied van bouwen. Dit 
jaar verwacht het bedrijf van 257 te groeien 
naar 300 personeelsleden.” Het wordt voor 
ons steeds moeilijker om goed opgeleide 
mensen te vinden, omdat er geen goede 
milieukundige opleidingen meer zijn.” 
Ook ziet hij dat de ongevallen in de bouw  

toenemen door een gebrek aan ge- 
certificeerde vakmensen. “We hebben nu 
in april/mei tientallen monteurs nodig. 
Die zijn niet te vinden.” Hij wijt dat onder  
andere aan het gebrek aan opgeleide werk-
tuigbouwkundigen.

Leo Hille van HRM- en reïntegratie- 
bedrijf  Translion  vraagt  zich af of  ‘we met z’n  
allen als onderwijs, overheid en werkgevers 
geen boter op ons hoofd hebben’ wat 
betreft de aansluiting van het onder- 
wijs op de arbeidsmarkt. Zo heeft 39  
procent van de werkzoekenden in de 
regio geen startkwalificatie op zak. “Die 
mismatch is overduidelijk.”

Scholen op de bedrijfsvloer
Ook in de ICT is er een gigantisch probleem 
om goede mensen te vinden, ziet Kees Rijk-
hoff van Advantage. Volgens velen is er niet  
alleen een gebrek aan goede opleidingen, 
maar zit het probleem dieper. Het begint 
volgens de aanwezigen al met een gebrek 
aan belangstelling voor de opleidingen 
van veelgevraagde functies. Daar ligt ook 
een verantwoordelijkheid van het bedrijfs- 
leven zelf. “We moeten als werkgevers 
veel meer laten zien hoe mooi het werk 
is in onze bedrijven.” Ondernemers  
kunnen daarvoor bijvoorbeeld zelf meer 
de deur open zetten om leerlingen van  
scholen een kijkje te laten nemen in het 
bedrijf en te laten kennismaken met het 
werk op de bedrijfsvloer. En daar kan 
je volgens de meeste deelnemers niet 
vroeg genoeg mee beginnen. Dus ook al  
klassen uit het basisonderwijs uitnodigen. 
De deelnemers zijn het erover eens dat 

er niet elke keer met de vinger naar het 
onderwijs moet worden gewezen. Mensen 
opleiden is ook een verantwoordelijkheid 
van de bedrijven zelf. Dat gebeurt nu nog 
veel te weinig. Ook is er een tekort aan 
leerwerkervaringsplaatsen bij bedrijven 
voor leerlingen uit het beroepsonderwijs. 
Ondernemers en sectoren moeten daar-
voor meer de krachten bundelen en af-
stappen van het elkaar als concurrenten 
zien als het gaat om opleiden, zoeken 
en detacheren van personeel. “Maak  
allianties voor het aan elkaar leveren van 
goede mensen. Daarmee worden we 
met z’n allen sterker. Gebruik daarvoor 
ook elkaars ondernemersnetwerken en  
businessclubs.”

Ook zitten er teveel mensen thuis die wel 
bruikbare vakkennis en ervaring hebben. 
“Je moet als bedrijven contact houden met 
goede werknemers die de afgelopen jaren 
zijn ontslagen. Zo zijn mensen van 61 jaar 
in de bouw nog steeds goud waard,” aldus 
Cees-Jan Hordijk.

Wetgeving werkt niet
Sommige deelnemers vinden dat de 
wet- en regelgeving om personeel aan te 
nemen, niet goed aansluit op de samen-
leving. “De Wet Werk en Zekerheid voldoet 
niet aan de behoefte van het bedrijfs-
leven,” constateert Dennis Oud, ad- 
vocaat arbeidsrecht van kantoor De Haij en 
Van der Wende. ‘Ondernemers met werk  
willen flexibiliteit. Als bijvoorbeeld een boot 
af is, heb je nog niet direct een nieuwe klaar 
liggen. Een idee is dan om mensen als werk- 
gever naar verschillende klussen te kunnen 
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switchen. Bijvoorbeeld ook tijdelijk bij een 
order van een collega-bedrijf. De huidige 
wetgeving voorziet nauwelijks in dit soort  
oplossingen.”

Een ander punt van zorg is de transitie-
vergoeding. Die is ‘killing voor het MKB’ 
en wordt veel te weinig gebruikt om ont-
slagen werknemers bij te scholen voor een 
nieuwe functie of baan, terwijl het juist de 
bedoeling is om met dat extra geld mensen 
mobiel te houden voor ander werk. 

Verandering is constant
De aanwezigen zien dat de maatschappij 
en dus ook de eisen aan werk en functies 
in razendsnel tempo verandert. “Niets is 
zo constant als verandering. En veranderd 
worden, is vaak een bedreiging”, aldus  
Richard van den Berg. 

Voordat werknemers de poort uitlopen en 
thuis komen te zitten, is dan ook coaching 
op de werkvloer een steeds belangrijker 
issue om uitval en ontslag te voorkomen. 
‘Daarbij blijft de gedragskant onderbelicht. 
Werkgevers hebben daarvoor te weinig 
aandacht. Voor een functie van nu worden 
heel andere competenties gevraagd dan 
vijf jaar geleden. Het toverwoord is flexi-
biliteit, maar gedragsmatig is dat vaak een 
illusie. Zorg ervoor dat het werk leuk blijft 
voor je mensen. En houd rekening met 
het individu. Besteedt meer aandacht aan 
intern opleiden en investeer in motivatie”, 
betoogt loopbaanadviseur Fred van der 
Meij. “De een heeft een aai over zijn 
bol nodig en de ander een schop onder 
zijn kont,” zo stelt Leo Hille het op z’n  
Rotterdams.
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Nieuwe 
maatregelen 
tegen schijn-
constructies
De Wet aanpak schijnconstructies 
(WAS) wordt sinds 1 juli 2015 in stappen 
ingevoerd. In januari 2017 gaat het 
laatste deel van de wet in.

Vanaf 1 januari 2017 moeten werkgevers 
het volledige minimumloon betalen. Con-
structies waarbij zij  minder betalen, zijn 
verboden. Er mogen bijvoorbeeld niet ten 
onrechte maaltijdkosten, boetes voor te 
hard praten onder werktijd of verzekering-
spremies worden ingehouden.

Alleen de volgens de wet verplichte of 
toegestane bedragen mogen nog worden 
ingehouden op het minimumloon. Inhou-
dingen op kosten voor huisvesting en de 
zorgverzekering zijn nog wel toegestaan, 
als de werknemer hiervoor een schriftelijke 
volmacht aan de werkgever geeft. 

Werkgevers hebben weer moeite met 
het vullen van vacatures. Er is be- 
hoefte aan meer loodgieters, meer elek-
triciens en onderhoudsmonteurs en 
in de ICT zoeken bedrijven naar werk- 
nemers met kennis van specifieke pro-
grammeertalen. Hoe moeten bedrijven 
toch vakmensen zien te werven en 
vast te houden? Personeelsdeskundige 
Willem de Lange geeft op nu.nl een 
aantal tips. Belangrijk is te luisteren, 
benadrukt De Lange. Dat kan door een 
hr-deskundige, maar misschien is het 
nog belangrijker om dat te doen door 
de lijnmanager te laten doen, aldus hr-
expert. Een manager moet dan bijvoor-
beeld aan iemand vragen wat hij of zij 
van het werk vindt en vragen hoe het 
werk leuk kan blijven.

Arbeidsrelatie
"Je moet ook kijken naar de situatie waarin 
mensen verkeren. We hebben vaak het 
idee dat jonge mensen geen zekerheid 
willen. Dat is veel te algemeen gesteld. 
Het is zo dat het sterk afhangt van de 
omstandigheden waarin jongeren zich 
bevinden en of ze een gezin hebben of een 

hypotheek willen. Dan is die zekerheid wel 
belangrijk. En naarmate mensen ouder 
worden, is dat ook zeker wel belangrijker."

Zeggenschap
"Een ander belangrijk punt is zeggenschap. 
Dus hoeveel zekerheid iemand heeft in zijn 
werk. In hoeverre heb je een arbeidsrelatie 
waarin je die autonomie kunt waarmaken. 
Dus de organisatie van het werk is een 
belangrijk aspect. Naarmate je te maken 
hebt met hoger opgeleide medewerkers 
wordt autonomie in het werk steeds 
belangrijker gevonden. Ook in de techniek, 
bouw en ICT is zeggenschap belangrijk, 
maar met name in de techniek en ICT."

Ontwikkelingsmogelijkheden
"Een derde factor geldt zeker voor 
techniek en ICT. Die derde factor is de 
mogelijkheid om je door te ontwikkelen. 
Die ontwikkelingen in de techniek en ICT 
gaan zo onvoorstelbaar snel dat als je niet 
oppast je heel snel over verouderde kennis 
beschikt. Dat moet je zien te voorkomen en 
dat kan alleen maar als je de mogelijkheden 
hebt om je bij te scholen. Dat betekent dat 
je als werkgever faciliteiten moet bieden 

Tips voor behoud van je vakmensen
om tijdens werktijd door te ontwikkelen. 

Ruimte voor eigen functie 
"Dat betekent dat je mensen de ruimte 
geeft om op een eigen manier het werk in 
te vullen. Het gaat er om in hoeverre je je 
eigen functie zodanig kan vormgeven dat 
je je talenten kunt benutten en dat is dan 
ook vaak in het belang van het bedrijf waar 
je mee bezig bent."

Ruimte voor vakmanschap 
"Bij de bouw ligt het iets anders. Daar zie 
je natuurlijk ook wel veel technologische 
ontwikkelingen, maar daar is het oude 
vakmanschap minder aan verandering 
onderhevig en juist aan die vaklieden 
bestaat nog veel behoefte. Dat zie je ook 
in het bericht van het UWV. In de bouw 
is dus belangrijk dat je de vaklieden de 
ruimte geeft om hun eigen vakmanschap 
uit te oefenen en zich daarin te bekwamen. 
Dat is wat anders dan in de technologie 
en ICT waarin voortdurende scholing 
veel belangrijker is. In de bouw gaat het 
vooral ook om de mogelijkheid om je te 
ontwikkelen in je eigen werk."

Jongeren met 
arbeidsbeperking 
makkelijker in dienst 

De Participatiewet en Wet banenafspraak worden vereenvoudigd. 
Hierdoor kunnen leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs 
straks zonder beoordeling door het UWV worden opgenomen in het 
doelgroepregister. In dit landelijke register staan alle mensen die onder 
de banenafspraak vallen.

Als werkgevers iemand aannemen die in het doelgoepregister staat, telt dit 
mee voor de banenafspraak. Hierin is afgesproken dat zoveel mogelijk mensen 
met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap een baan bij een 
gewone werkgever moeten krijgen. 

Daarnaast is het straks mogelijk loonkostensubsidie aan te vragen voor 
jongeren die al in dienst zijn, maar die vanwege hun beperkingen geen 
aanspraak kunnen maken op het minimumloon. Er komt bovendien een 
forfaitaire loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon 
in het eerste halfjaar van het dienstverband. 
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Afspraken voor 
meer banen 
mensen met 
arbeidsbeperking
Mensen met een afstand tot de arbeids-
markt hebben vaak moeite een baan te 
vinden. Het gaat om mensen met een 
lichamelijke, psychische of verstan-
delijke handicap. De gedachte achter de 
Participatiewet is ‘uitgaan van de eigen 
kracht van mensen en ondersteuning 
bieden waar nodig’. De Rijksoverheid 
wil dat zij zoveel mogelijk een baan bij 
een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daar-
om komen er volgens de banenafspraak 
voor hen 125.000 extra banen tot 2026. 
Honderdduizend bij bedrijven in de 
marktsector en 25.000 bij de overheid.

Heeft u meer dan 25 medewerkers in  
dienst? Dan is de participatiewet voor u van 
toepassing. Werkgevend Nederland moest 
begin 2016 minimaal 15.000 mensen 
met een arbeidsbeperking aan het werk  
hebben geholpen. Het kabinet controleert 
ieder jaar of werkgevers voor genoeg extra 
banen zorgen. In 2016 heeft het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
geconstateerd dat de werkgevers de 
doelstelling voor 2015 ruimschoots hebben 
gehaald. Voor dit jaar is dit wordt verwacht 
dat het bedrijfsleven 23.000 banen heeft 
ingevuld? Wordt dit aantal niet gehaald? 
Dan treedt de quotumwet in werking en 
riskeren ondernemers een flinke boete. 

Voor wie?
De doelgroepen voor de extra banen zijn: 
mensen die onder de Participatiewet vallen 
en geen wettelijk minimumloon kunnen 
verdienen, mensen met een Wsw-indicatie 

(sociale werkvoorziening), Wajongers met 
arbeidsvermogen en mensen met een 
Wiw-baan of ID-baan.

Doelgroepregister
De mensen voor wie de extra banen zijn 
bestemd komen in het doelgroepregister. 
UWV beheert dit register. Als een werk-
gever iemand uit dit register in dienst 
neemt, telt dit mee voor de banenafspraak. 
Bij invoering heeft UWV de Wajongers en 
mensen met een Wsw-indicatie in 1 keer 
erin opgenomen.

Kandidatenverkenner
Er is sinds eind 2016 een nieuw  
systeem om werkgevers op een eenvoudige  
manier in contact te brengen met de 
mensen die graag willen werken en een  
arbeidsbeperking hebben. Het UWV  
lanceert de ‘kandidatenverkenner banen-
afspraak’, een online personeelsbank met al 
bijna 60 duizend werkzoekenden met een 
arbeidsbeperking. 

En de polis die het werkgeversrisico van loon-
doorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor  
onbepaalde tijd geldig. Ondernemers kunnen 
de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’  met 
een account voor werk.nl. Log in op Mijn werk.
nl en klik onder ‘Cv’s zoeken’ op ‘Kandidaten-
verkenner banenafspraak’.

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs
Mensen die onder de Participatiewet  
vallen, komen pas in het register na 
beoordeling door UWV. Leerlingen uit het 
voortgezet speciaal onderwijs behoren ook 
tot deze groep. Het kabinet wil dat deze 
leerlingen meteen in het register komen. 
Dus zonder beoordeling door UWV. Dit 
stond in een wetsvoorstel om de Partici-
patiewet en de Wet banenafspraak te ver-
beteren. De Participatiewet en Wet banen-
afspraak zijn daarom vereenvoudigd. 
Zo kunnen leerlingen uit het voortgezet  
speciaal onderwijs voortaan zonder 
beoordeling door UWV worden op- 

genomen in het doelgroepregister.

Loonkostensubsidie voor jongeren in 
dienst 
Werkgevers kunnen loonkostensubsidie 
krijgen voor jongeren die al in dienst zijn. 
Het gaat om jongeren die   door hun be-
perking niet het minimumloon kunnen ver-
dienen. Ook dit komt   in het wetsvoorstel 
ter verbetering van de Participatiewet en 
de Wet banenafspraak te staan. 

Gemeenten mogen de loonkostensubsidie 
al geven wanneer het wetsvoorstel bij de 
Tweede Kamer is ingediend. De verwacht-
ing is dat dit vlak na de zomer van 2016 
gebeurt.

Quotum arbeidsbeperkten
Als werkgevers niet voor genoeg ex-
tra banen voor arbeidsgehandicapten  
zorgen, gaat de ‘quotumheffing’ in. Dit bete-
kent dat werkgevers die zich niet aan de  
banenafspraak houden, gaan betalen voor 
niet opgevulde werkplekken. Dit geldt 
voor werkgevers met meer dan 25 mede- 
werkers.

Regionale Werkbedrijven begeleiden 
In een regionaal Werkbedrijf werken  
gemeenten samen met UWV, werkgevers, 
vakbonden en scholen uit 1 regio. Deze 
partijen maken samen afspraken over 
de begeleiding van mensen met een be-
perking naar de extra banen. Zo kunnen  
gemeenten binnen een regio allemaal 
op dezelfde manier deze begeleiding uit-
voeren. Werkgevers in een regio krijgen  
bijvoorbeeld 1 vast loket voor het aan-
melden van vacatures voor arbeids- 
gehan-dicapten. Er zijn 35 regionale 
werkbedrijven die aansluiten op de al 
bestaande indeling van Nederland in 35 ar-
beidsmarktregio’s.

www.ondernemersplein.nl
www.werk.nl
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Foto: Arno Hoogwerf Fotografie
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Het belooft een spannend en enerver-
end jaar te worden voor Mobility Centre. 
Want in 2017 staat de introductie van drie  
nieuwe Zweedse modellen op stapel, 
waarvan er alvast een in de showroom 
aan de Hoofdweg 137 staat. Ook vragen 
ontwikkelingen als onder andere elek-
trisch, semiautonoom en volledig zelf-
standig rijden, de private lease-markt 
en de vergrijzing op de arbeidsmarkt de 
volle aandacht van de automobielond-
erneming.

Het bedrijf is vanaf 1973 officieel dealer 
van Volvo. In die jaren groeide het uit tot 
Mobility Centre met drie vestigingen in 
Rotterdam, Vlaardingen en Barendrecht 
en ruim 70 werknemers. De onderneming 
voelt zich al die tijd sterk verbonden met 
het Zweedse automerk. De drijfveer van 
de Scandinavische autobouwer is volgens 
vestigingsmanager Marco Vervoorn het 
leven van mensen eenvoudiger te maken 
en tegelijkertijd de betrokkenheid bij vei-
ligheid en milieu te versterken. ‘We her-
kennen ons sterk in de filosofie van Volvo 
Cars. Ingetogenheid, betrouwbaarheid, 
representativiteit en familiegevoel spelen 
daarin bijvoorbeeld een rol. We voelen als 
familiebedrijf ons al 44 jaar erg verbonden 
met het merk. Volvo is betrouwbaar en 
een groot deel van onze klantengroep is 
ook opvallend trouw. De slogan ‘Volvo for 
life’ geldt daarom ook dubbel. Niet alleen 
wat betreft veiligheid, maar ook als merk 
voor het leven.” Dat geldt ook een beetje 
voor de carrière van Marco zelf. Die binnen 
het bedrijf vanaf 2004 via functies in de 
verkoop, inkoop, lease en business sales 
de facetten van het familiare autobedrijf 
leerde kennen.

Mobility Centre is officieel dealer Volvo 
Cars voor het zuidwesten van Neder-
land. De Rotterdamse vestiging is verant-
woordelijk voor alle nieuwe en gebruikte 
Volvo modellen die van Rotterdam tot  

Lekkerkerk worden geleverd. De klap van 
de crisisjaren die de autobranche hard 
heeft geraakt, viel bij Mobility Centre ge-
lukkig nogal mee. “We hadden op het juiste 
moment de modellen waar vooral de zake-
lijke markt om vroeg. En dat is voor ons een 
heel belangrijke markt”

De Zweedse autobouwer lanceert in 2017 
drie nieuwe auto’s. De nieuwe Volvo V90 
Cross Country staat als Zweeds topmodel 
vanaf nu alvast te pronken in de show-
room in Rotterdam. De Estate moet voor 
een perfecte balans tussen avontuur en 
ont-spanning zorgen. Marco: “Deze auto zit 
in een niche die Volvo zelf heeft gecreëerd. 
Je ziet die varianten nu bij steeds meer  
merken.” Deze maand word de lang-
verwachte nieuwe XC60 in Geneve gelan-
ceerd en aan het eind van het jaar het 
derde nieuwe Zweedse model.’ Het merk 
timmert hard aan de weg. Niet alleen met 
nieuwe auto’s, maar ook met techniek en 
nieuwe vormen van mobiliteit.

“Iedereen kan in een Volvo voor komen  
rijden. Het merk is ingetogen en repre-
sentatief. Maar qua afwerking, motoren 
en techniek zijn we steeds meer naar de 
premium merken toe gekropen. Volvo  
blijft voorloper in veiligheidsinnovatie en 
is hard bezig met elektrisch en autonoom 
rijden. We bieden nu ook bij sommige 
modellen semi autonoom rijden. Klanten 
krijgen bij aflevering desgewenst een aan-
vullende training over hoe je deze techniek 
voor je kunt laten werken. Bij de laatste  
modellen wordt door deze systemen auto-
matisch alle gebruiksinformatie terugge-
stuurd naar de fabrikant zodat die met 
deze data en opgedane kennis straks hele-
maal perfect voorbereid zal zijn om een 
volledig zelfrijdende auto aan te kunnen 
bieden”, vertelt Marco.

Hij ziet dat de markt meer verschuift naar 
private lease. “Deels gevoed doordat het 

steeds minder vanzelfsprekend is dat  
iemand een auto van de zaak heeft. Je ziet 
dat werknemers steeds vaker van hun 
baas een mobiliteitsvergoeding krijgen 
en dan zelf in kunnen vullen hoe ze dat 
besteden. Veel mensen zijn de afgelopen 
jaren wel gewend geraakt aan een lease-
auto. Het voordeel van een private lease-
constructie is dat je nu de keuze hebt uit 
diverse nieuwe lease auto’s en er geen  
bijtelling bij komt. Het enige dat je betaalt 
is de brandstof. De rest is geregeld. Je ziet 
dat zorgeloos autorijden in een abonne-
mentsvorm door steeds meer mensen 
aantrekkelijk wordt gevonden en het bezit 
van een auto minder belangrijk. Wij spelen 
volledig op deze ontwikkeling in.”

Naast de verkoop en service van de  
nieuwste Volvo modellen heeft het bedrijf 
ook ruime ervaring op het gebied van  
onderhoud aan Volvo’s met oudere bouw-
jaren. In 2016 is Mobility Centre wederom 
door de BOVAG gecertificeerd als ‘Erkend 
Duurzaam’ dankzij haar duurzame bedrijfs-
voering op het gebied van communicatie, 
financiën, inkoop, verkoop en personeel. 

Mobility Centre is een erkend leer- 
bedrijf. “We hebben een opleidingstraject 
voor monteurs die op school zitten en  
verder willen groeien in het vak. Die bieden 
we de kans om hier vier dagen per week 
te werken. Nu zijn er vijf van die jonge  
mannen bij ons aan de slag. We moeten 
in de automobielbranche heel hard werk-
en om ons te wapenen tegen de verdere  
vergrijzing. Daar zijn we volop mee bezig. 
Vorig jaar hebben we stappen onder-
nomen om meer verse lui aan boord te 
hebben, die worden nu ingewerkt door 
onze ervaren professionals. Zodat we 
straks op de arbeidsmarkt helemaal klaar 
zijn voor de toekomst.”

www.mobilitycentre.nl 

‘Klaar voor innovatie in 
autorijden en toekomstige 
arbeidsmarkt’

Marco Vervoorn, Mobility Centre
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Ondernemersnieuws

Snelgroeiende bedrijven 
wisselen personeel uit 
Zeven snelgroeiende bedrijven starten 
een pilot om onderling personeel te gaan 
uitwisselen. Ze hopen zo de specifieke 
problemen die zij ervaren op person-
eelsgebied op te lossen, maken onderne-
mersorganisaties MKB-Nederland en 
Port4Growth bekend. Zij werken daar-
voor samen met Brunel en Pink Elephant.

Uiteindelijk moet het proefproject uit- 
groeien tot een groot digitaal platform 
waarop snelgroeiende ondernemingen in 
Nederland samenwerken op het gebied 
van personeelsbehoefte.

In eerste instantie wisselen de zeven in-
ternationaal actieve bedrijven ongeveer 
tweehonderd werknemers in een groot 
aantal verschillende functies uit. Zij blijven 
in dienst bij hun oorspronkelijke werk- 
gever en nemen op vrijwillige basis deel 
aan de pilot. Er worden bijvoorbeeld 
mensen uitgewisseld met specifieke  

kennis, of medewerkers die niet per se full-
time nodig zijn.

Belemmering
Volgens directeur Leendert-Jan Visser 
van MKB-Nederland is een tekort aan ge-
kwalificeerde mensen een van de grootste 
belemmeringen voor groeibedrijven."Deze 
ondernemers krijgen allerlei HR-uitdag-
ingen in een veel hoger tempo en in 
een korter tijdsbestek op hun bord dan  
andere bedrijven. Nu zijn ze die problemen  
allemaal ieder voor zich aan het oplossen. 
Met deze pilot maken we personeelsmobi-
liteit mogelijk en faciliteren we dat", aldus  
Visser.

De eerste fase van de pilot loopt tot zomer 
2017. Na een evaluatie wordt het aantal 
deelnemende bedrijven steeds verder uit-
gebouwd.

Bron: NU.nl/zakelijk

‘Bouwsector gaat meer 
werknemers aannemen’ 
De werkgelegenheid in de bouw- 
sector gaat dit en komend jaar met 
34.000 arbeidsjaren groeien. Waar in 
2016 nog vooral flexibele krachten 
werden aangenomen, wordt voor de  
komende jaren verwacht dat de verde-
ling tussen werknemers en zelfstandi-
gen meer in evenwicht zal zijn. 

Vorig jaar nam de werkgelegenheid met 
10.000 voltijdsbanen toe, schrijft het Eco-
nomisch Instituut voor de Bouw (EIB). Voor 
de periode tussen 2019 en 2022 groeit de 
werkgelegenheid naar verwachting met 
nog eens 23.000 arbeidsjaren.

In 2016 maakte de bouw een hoge groei 
door. Het productievolume steeg met 7 
procent, omgerekend een stijging van 
4 miljard euro. Die groei was vooral te  
danken aan de woningbouw. In de afgelo-
pen twee jaar stegen daar de investeringen 
met 50 procent.

Vooruitzichten 
Ook voor de komende jaren zijn de vooruit-
zichten gunstig. Het EIB voorspelt groei- 

cijfers van 8 en 6 procent voor respectieve-
lijk 2017 en 2018. Het zwaartepunt komt bij 
de nieuwbouw te liggen.

De utiliteitsbouw en de grond-, water- en 
wegenbouw trekken ook aan, vooral in 
2018. Bij de utiliteitsbouw is het de nieuw-
bouw die profiteert van economische 
groei, afnemende leegstand en de lage 
rente. Bij de grond-, water- en wegenbouw 
is na 2017 sprake van toenemende budget-
ten bij de overheden, na eerdere bezuinig-
ingen.

Bron: NU.nl/economie

De beroepsbevolking is in het derde 
kwartaal van 2016 verder gegroeid. 
In vergelijking met een jaar eerder  
kwamen er bijna 130.000 werkenden 
bij.  De werkloosheid daalde in dezelfde  
periode met tachtigduizend, meldt  het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 

De afname kwam enerzijds doordat min-
der werkenden hun baan kwijtraakten en 
anderzijds doordat meer toetreders op 
de arbeidsmarkt werk vonden. Vorig jaar 
waren meer nieuwkomers werkloos, wat 
de daling van de werkloosheid remde. 

De langdurige werkloosheid (mensen die 
langer dan een jaar thuis zitten)  daalde 
eveneens, ook onder de moeilijke groep 
van 45-plussers. Wel zijn nog steeds ruim 
zes op de tien werkloze 45-plussers twaalf 
maanden of langer op zoek naar werk. 
Onder alle werklozen is dat vier op de tien.

Nieuwkomers
In het derde kwartaal meldden zich 392.000 
nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dit zijn 
mensen die zich drie maanden eerder nog 
niet aanboden. Toetreders vonden sneller 
werk dan een jaar eerder. Van hen had 54 
procent in het derde kwartaal betaald werk 
tegenover 49 procent een jaar eerder. 

Ruim de helft van de nieuwkomers op 
de arbeidsmarkt is 15 tot 25 jaar. Van 
deze groep had 62 procent een be- 
taalde baan. Onder 25- tot 45-jarige en 45- 
tot  65-jarige  toetreders was dat respec-
tievelijk 46 procent en 43 procent.

Asscher
De kansen op een baan nemen toe, ook 
voor langdurig werklozen. Dat zei mi- 
nister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid maandag in reactie 
op de cijfers.

''Ik ben blij voor al die duizenden mensen 
die de afgelopen maanden een baan  
hebben gevonden. Soms moesten ze daar 
lang op wachten, maar hun wachten is be-
loond'', aldus Asscher. ''Ik hoop dat er de 
komende maanden nog veel meer mensen 
aan de slag kunnen komen. Daar wil ik alles 
aan doen."

Bron: ANP/NU.nl/zakelijk

Druk op 
arbeidsmarkt 
neemt toe 
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Metaalsector: 
moeite met 
vinden technici 
De metaalsector heeft moeite met het 
vinden van technici. Bijna de helft van 
de werknemers is middelbaar opgeleid, 
terwijl technologische ontwikkelin-
gen leiden tot een grotere vraag naar 
hogeropgeleiden. 

In een verschenen rapport van het UWV 
worden onder meer monteurs, gespeciali-
seerde lassers, tekenaars, calculators en 

werkvoorbereiders genoemd als beroepen 
waar veel vraag naar is.

De metaal- en technologische industrie 
zitten beide weer in de lift. De productie 
groeit sinds 2014 en de afgelopen twee 
jaar was sprake van herstel van de werk- 
gelegenheid. Ook voor 2017 houdt het 
UWV rekening met een bescheiden banen-
groei. 

In de komende twee jaar worden alles bij 
elkaar zo’n 50.000 vacatures verwacht. 
In de sector werken nu ruim een kwart  
miljoen mensen.

Bron: ANP

Ondernemers-
vertrouwen 
hoogst sinds 
2008 
De ondernemers in het niet-financiële 
bedrijfsleven zijn het jaar vol vertrou-
wen begonnen.   Hun ondernemersver-
trouwen, de stemmingsindicator van 
ondernemend Nederland, verbeterde 
in het eerste kwartaal van 2017 sterk 
en kwam uit op 14,7. Dat is de hoogste 
waarde sinds het begin van de crisis. 

Hiermee ligt de indicator 5,5 punt 
hoger dan in het laatste kwartaal van 
vorig jaar, aldus het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS), de Kamer van  
Koophandel, EIB, MKB-Nederland en 
VNO-NCW. In nagenoeg alle sectoren ver-
beterde het ondernemersvertrouwen ten 
opzichte van het vorige kwartaal, merken 
ze daarbij op.

Industrie
Het sentiment onder de ondernemers in 
de industrie, detailhandel, groothandel, 
verhuur van en handel in onroerend goed 
en zakelijke dienstverlening bereikte in 
het eerste kwartaal het hoogste niveau 
sinds de start van de meting in 2008. 
Het vertrouwen van ondernemers in de  

Ondernemersnieuws

De meeste ondernemingen zullen de 
werkgeverslasten voor het personeel in 
2017 en 2018 zien dalen. Vooral perso-
neel met een lager inkomen of midden-
inkomen wordt goedkoper. 

Werkgevers moeten wel meer afdragen 
voor werknemers met een inkomen van 
twee keer modaal (5.710 euro). Dit komt 
vooral door de hogere premies voor het 
Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en 
WIA en door de verhoging van het maxi-
mumloon waarover deze premies worden 
geheven. De gemiddelde basispremie voor 
de Wet Werk en Inkomen naar Arbeids- 
vermogen (WIA) stijgt met 0,28.
 
Minder WW-premie
De meeste bedrijven betalen komend 
jaar echter minder aan premies voor 
de Werkloosheidswet (WW), het ge- 
middelde bedrag daalt van 1,78 procent 

'Personeelskosten dalen voorlopig' 

bouwnijverheid is met 27,2 voor het 
tweede kwartaal op rij het hoogstt, hoewel 
een fractie lager dan een kwartaal eerder. 
Toen werd nog de hoogste waarde ooit  
bereikt.

Ook in de groothandel is het vertrouwen 
relatief groot, aldus de onderzoekers. Dat 
is de enige sector waar het ondernemers-
vertrouwen negatief is, maar beduidend  
lager dan het laatste kwartaal van vorig 
jaar.

Bron: ANP 

naar 1,36 procent.  Ook de werkgevers- 
bijdrage voor de Zorgverzekeringswet 
(Zvw) daalt met gemiddeld 0,1 procentpunt 
tot 6,65 procent.Werkgevers zijn hierdoor 
voor personeel met een laag inkomen tot 
middeninkomen in veel gevallen goedkop-
er uit in 2017.  Voor veel ondernemers geldt 
dat alle wijzigingen automatisch worden 
doorgevoerd. "Dat geldt voor alle klanten 
van ADP", zegt de instantie. "Alle premie-
percentages worden door ons aangepast, 
dat geldt ook voor de pensioenen."

Ondernemers die niet zijn aangesloten bij 
ADP of een administratiekantoor dat is ver-
bonden aan de loonstrookjesverwerker, 
zullen in sommige gevallen de wijzigingen 
zelf moeten doorvoeren. 

"Sommige bedrijven gebruiken eigen soft-
ware die eigenhandig wordt bijgehouden", 
aldus ADP. De instantie heeft duizenden 

mkb'ers als klant en verwerkt zo'n 1,4  
miljoen loonstroken per maand.

Subsidie lage inkomensvoordeel
Werkgevers kunnen per 1 januari profi-
teren van een overheidssubsidie onder het 
lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werkne-
mers met een salaris tussen de 100 en 125 
procent van het minimumloon. De subsidie 
over 2017 wordt zomer 2018 automatisch 
uitbetaald door de Belastingdienst en kan 
oplopen tot 2.000 euro per jaar per werk-
nemer. "Maar werkgevers moeten zich niet 
op voorhand rijk rekenen met deze rege-
ling", zegt Dik van Leeuwerden van ADP. 
"Factoren zoals overwerk, een dertiende 
maand of bonus, beïnvloeden het ge- 
middelde uurloon. De uiteindelijke terug-
gave kan daardoor tegenvallen of zelfs in 
zijn geheel vervallen."

Bron: nu.nl/zakelijk
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Een week Prins Alexander
Het gebied Prins Alexander telt circa 94.000 inwoners en heeft 8 wijken. Het is een plan-
matig opgezet stadsdeel in de jaren 60 van de vorige eeuw  tot en met 2000 gebouwd. 
Prins Alexander kent geen historische kern zoals de meeste middelgrote steden.

Het gebied Prins Alexander is een gewone, middelgrote stad met doorgaans  
zelfredzame bewoners, maar er zijn ook bewoners die een steun in de rug kunnen ge-
bruiken en dan moet dat er ook zijn. Prins Alexander kent overigens wat meer senioren 
dan de stad die overwegend jonger is.

Prins Alexander is zeer geschikt om je wooncarrière voort te zetten binnen Rotterdam. 
Het is er groen met waterpartijen, eengezinswoningen of appartementen in veel diver-
siteit. Mede door Alexandrium is er ruime werkgelegenheid. Door de grootstedelijke 
problematiek van onze stad dreigt een dergelijk gebied wat minder in de belangstelling 
van het stadsbestuur te staan, zo niet bij dit college. Programma Oost, de remake van 
het stationsgebied en Alexandrium moeten ervoor zorgen dat Prins Alexander weer 
even mee kan.

Ook trekken de bouw en verbouw van kantoren en woningen weer aan. Kantoren 
worden omgezet in woningen bijv. voor starters of gerenoveerd om weer als kantoor 
dienst te gaan doen. Daar is belangstelling voor, gezien de gunstige ligging langs de 
diverse invalswegen en openbaar vervoer. Ook worden nog braakliggende terreinen 
bebouwd. Dat is goed nieuws voor de 8 winkelcentra die ons gebied rijk is. Een hoog 
voorzieningenniveau is van belang om Rotterdammers letterlijk vast te houden voor 
onze stad. 

Een nieuw zakenblad in een dynamisch 
gebied oostelijk van Rotterdam. Een ge-
bied waar zakelijke dienstverlening,  
leisure en retail centraal staan en zorgen 
voor de noodzakelijke economische diver-
siteit. Dat betekent werkgelegenheid maar 
ook wijken, woningen die aantrekkelijk zijn 
om werknemers aan te trekken voor dit ge-
bied en te behouden. Next economy stelt 
dit zelfs als een voorwaarde wat een uit-
daging moet zijn voor de lokale overheden.    

De gemeente Rotterdam en de gebieds-
commissie Prins Alexander  werken  
samen met ondernemers aan een op-
waardering van het gebied in en rond het 
Alexandrium. De komend tijd gaan de zoge- 
naamde Alliantie-partners aan de slag om 10  
plannen uit te werken, 1 maart moet het rond 
zijn zodat de gebiedscommissie naar het  
college en de raad kan.

In de herontwikkeling van het Alexander-
knooppunt werken NS, Prorail, de Metro-
poolregio, De Verkeersonderneming en de 
gemeente Rotterdam samen onder andere 
aan de bouw van een nieuw station.

Ron Davids
Voorzitter
Gebiedscommissie 
Prins Alexander

Woord 
van de 
voorzitter

Parkeerleed: te weinig 
gebiedsgericht verkeersbeleid
Parkeren en verkeer zijn in alle ge-
bieden actuele problemen. We  
hebben een goed OV-net in onze 
stad, maar het autogebruik is nog erg  
stevig. Dat geeft problemen in buur-
ten en straten, zeker als ze dicht bij  
bijvoorbeeld het Alexandrium zijn  
gelegen. In de deelraadtijd kon de 
deelgemeente eigen beleid maken dat 
gebiedsgericht is. Nu zien we vaker  
stedelijk beleid dat primair gericht is op 
het centrum en omgeving en niet op  
gebieden daarbuiten. Dat is jammer, 
de gemeenteraad, het college en de 
gebieden moeten daar samen wat aan 
gaan doen. We worden nu met z’n allen 
in een stedelijke mal geduwd en dat kan 
niet de bedoeling zijn. Er moet gekozen 
worden tussen wel of niet betaald par-
keren. Dat vindt niemand leuk, dus geef 
bewoners de ruimte om met ideeën te 
komen en ga daar als college dan ook in 
mee.



Alliantie Hart van Alexander

Op 1 februari j.l. werden aan wethouder Joost Eerdmans de plannen  
gepresenteerd rond het stationsgebied, Marten Meesweg, Prins  
Alexanderplein en Alexandrium. Samenwerken aan een brede kwaliteitsimpuls 
is het motto. 25 betrokken ondernemers en investeerders slaan de handen 
ineen samen met de gemeente. Ook hier is de gebiedscommissie de aan-
jager geweest door direct na de verkiezingen middels zogenoemde alliantie- 
gesprekken de samenwerking tussen NS, RET, het Alexandrium en de  
kantoren aan de Marten Meesweg te initieren. De renovatie van het NS en 
Metrostation waren hiervoor de directe aanleiding. Gezamenlijk komen we 
tot een nieuwe invulling van de buitenruimte en gaan het echte hart van  
Alexander ontwikkelen. De gemeente investeert een half miljoen t.b.v. de om-
geving in het stationsgebied. Investeerders renoveren kantoorgebouwen, Eneco  
heeft nieuwe en duurzame straatverlichting die goed als pilot kan dienen voor  
moderne en eigentijdse openbare verlichting, wifi gestuurd! 

De komende tijd gaan de Alliantiepartners aan de slag om de 10 plannen 
uit te werken, 1 maart moet het rond zijn zodat de gebiedscommissie naar 
het college en de raad kan.  In de herontwikkeling van het Alexanderknoop-
punt werken NS, Prorail, de Metropoolregio, Beter Benutten en de gemeente  
Rotterdam samen. In de herontwikkeling van het Alexanderknooppunt  
werken NS, Prorail, de Metropoolregio, Beter Benutten en de gemeente  
Rotterdam samen.

Met dank aan Ilse Schutte, NS Stations

Gebiedscommissie Prins Alexander
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Rotte plezier
We werken niet alleen aan grote zaken. Op wijkniveau is er in Nesselande een leuk project 
dat deel uitmaakt van de brede beweging Rotte Plezier. We gaan als Rotterdam de Rotte, 
maar ook de Nieuwe Maas en de Schie weer op de kaart zetten. In Nesselande werken  
gebiedscommissie  en de Stichting Rotte Plezier samen, overigens allemaal vrijwilligers, 
om een waterbrug tot stand te brengen tussen de Rotte en de Zevenhuizenplas. De  
gemeente heeft inmiddels een programma Rivieren om stad en water bij elkaar te  
brengen. Overigens wordt het strand Nesselande nu een echt strand. Op 18 mei aan-
staande ontvangt de voorzitter van de gebiedscommissie in Scheveningen de blauw vlag als 
teken dat ons strand aan alle kwaliteitseisen voldoet. We zijn in de leer gegaan in Hoek van  
Holland en met succes. Dat moet ze daar goed doen.

Programma Oost: kwaliteiten van 
Prins Alexander
Programma Oost is tot stand gekomen 
in samenspraak tussen gebied en het  
college. Het gebiedsplan Prins Alexander 
en  het collegeprogramma sloten goed op 
elkaar aan. Door actieve inzet vanuit de  
gebiedscommissie vonden wethouder 
Joost Eerdmans en de commissie elkaar 
snel. Kwaliteit is kwetsbaar zegt ons  
gebiedsplan, het is in het belang van  
Rotterdam dat er gebieden zijn zoals Prins 
Alexander. Het programma omvat de 
thema’s veiligheid, schoon en heel, een 
aanvalsplan winkelcentra, ouderen zoals 
Langer Thuis, maar ook vroegsignalering 
en verbeteren taalvaardigheid. Samen 
goed voor een bedrag van € 10 miljoen. 
Zo gaan vier grote woongebieden op de 
schop en wordt de inrichting van straten 
verbeterd en aan de tijd aangepast. Het 
gaat om de rivierenbuurt in Zevenkamp, 
Oosterflank, Architectenbuurt in Het Lage 
Land en buurten in de wijk Ommoord. 
Verzakkingen zijn in Prins Alexander groot 
door de drassige veenbodem waarop de 
wijken zijn gebouwd. Dat vraagt vaker  
onderhoud aan de buitenruimte.   
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Werken aan 
duurzaamheid: 
meer woonplezier en 
minder energiekosten 
voor bewoners.
De gemeente Rotterdam wil, nog eens benadrukt door de Klimaat-
top van Parijs in november 2015, dat er in de stad in 2030 meer en-
ergie wordt opgewekt dan dat er wordt gebruikt. Om dat te bereiken 
zijn er uitvoeringsprogramma’s voor de haven, het bedrijfsleven en de  
inwoners. De gemeente Rotterdam werkt daar samen met partners 
hard aan. Gericht op de inwoners zijn er een aantal campagnes om in- 
woners meer energiebewust te maken en om hen aan te zetten om maat- 
regelen te nemen die leiden tot energiesparing en meer opwekking 

van duurzame energie. De gemeente  
Rotterdam heeft eind 2016 samen met 
een aantal andere Europese steden en 
regio’s een Europese subsidie verkregen 
om de interesse van bewoners in energie- 
besparing en duurzame woningver- 
betering aan te wakkeren en het kiezen en 
nemen van maatregelen te vereenvoudi-
gen.
 
Vorig jaar februari 2016 heeft wethouder 
P. Langenberg een eerste pop-up shop  
“Energiebesparing010” geopend in het 
pand van Donner in het centrum. Hier 
konden bewoners naar toe komen voor ad-
vies over diverse isolatie-producten, zonne-
panelen, ledlampen, groene daken en 
dergelijke. De materialen waren daar ook 
tentoongesteld. Ook kon de Rotterdammer 
er terecht voor informatie over subsidie-
regelingen en financieringen. In het najaar 
is shop verplaatst naar de Koopgoot.
 
In 2017 gaat de gemeente met de  
pop-up shop de buurt/wijk in! Als eerste 
is in Rotterdam gekozen voor het gebied 
Prins Alexander. Prins Alexander kent 
relatief veel huiseigenaren en er zijn ook 
al bewoners initiatieven. Juist in Prins  
Alexander zijn er door bewoners en 
huiseigenaren door verschillende 
maatregelen duurzame woningverbe-
tering te realiseren en daardoor ook te  
besparen op energieverbruik.
 
Samen met de gebiedscommissie is 
deze wijkaanpak in voorbereiding. De  
eerste pop-up Energiebesparing wordt 
in maart in het winkelcentrum Binnen-
hof officieel geopend. In deze pop-up 
shop kunt u terecht voor informatie en 
advies. Ook leggen de medewerkers zelf 
contacten met o.a. huiseigenaren, huur-
ders, bewonersinitiatieven en energie- 
corporaties. Ook zijn er komende maanden  
geregeld thema activiteiten rond het  
thema energiebewust wonen. U wordt op 
de hoogte gehouden van de planning van 
deze bijeenkomsten. 

Gebiedscommissie Prins Alexander
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Het lidmaadschap staat open voor bedrijven en  

organisaties met een vestiging in het stadsgebied Prins 

Alexander of nabije omgeving. Bel naar het secretariaat 

010 421 46 13 voor inschrijving of een vrijblijvende kennismaking. 

Een mail sturen kan ook naar: 

secretaris@businessclubpa.nl

De BusinessClub Prins Alexander is een netwerkorganisatie. 

Door ondernemers en organisaties in het stadsgebied 

Prins Alexander bijeen te brengen streven we ernaar het 

ondernemersklimaat te versterken. 

Word ook lid!

Netwerken en kennisoverdracht 
is ons doel

Secretariaat: Postbus 81140 • 3009 GC Rotterdam • Telefoon: 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl
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Marco Bunk

Café Wilskracht 

José van der Knaap en Yole Rizzo

Isala Theater

In dit nummer stellen we 2 leden 
aan u voor!

Café Wilskracht: Lunch, Borrel & Diner; 
voor ieder wat Wils!
 
Als lid van het eerste uur, vertel ik u graag 
waarom ik lid ben van Businessclub Prins 
Alexander.
 
Eerst even voorstellen: 

Ik, Marco Bunk, ben al ruim 18 jaar trotse 
eigenaar van Café Wilskracht. Het café 
met het grote ‘zonnige’ terras is gelegen  
tegenover metro-, trein- en busstation 
Prins Alexander op het Prins Alexanderplein.
 
Toen ik in ‘99 de zaak overnam kwam 
vanuit de toenmalige deelgemeente het 
initiatief (op aandringen van een aantal 
ondernemende geestverwanten) om een 
Businessclub op te starten. Ik ben direct 
aangehaakt. En zo geschiede...
 
Het is de enige businessclub in deze regio 
waar de belangen van haar leden uit Prins 
Alexander op de eerste plaats staan. Wij zijn 
met u, bij u, voor u en u bent er voor ons! 

In al de jaren heb ik al vele leuke contacten 
opgedaan en mooie bedrijven in de buurt 
beter leren kennen door bijvoorbeeld de 
interessante bedrijfsbezoeken. Wat mij 
het meest aanstaat is dat gedachten en 
ervaringen kunnen worden uitgewisseld, 
hetgeen me verder brengt in mijn 
ondernemerschap.
 
Oh ja en over Wilskracht... loop (weer) 
eens binnen als u in de buurt bent, u zult 
aangenaam verrast worden door onze 
gastgerichte service met een glimlach en 
een knipoog. Graag tot ziens....

Met gastvrije groet,

Marco Bunk

www.cafewilskracht.nl
010 4556624

Het Isala theater is naast het culturele hart 
van Capelle ook een ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Niet alleen onze bezoekers 
maar ook ondernemers gebruiken 
regelmatig onze mooie locatie aan het 
Stadsplein. 

Het lidmaatschap van de businesscub 
Alexander sluit daarom perfect aan bij onze 
visie om meer en meer aangesloten te zijn 
bij de diverse ondernemersclubs in de regio. 

Wij zien dat de netwerkbijeenkomsten 
altijd erg goed bezocht worden. Het theater 
leent zich natuurlijk bij uitstek om elkaar in 
een gastvrije, inspirerende en professionele 
omgeving te ontmoeten. 

Wij, de directie van het Isala Theater, 
José van der Knaap en Yole Rizzo, hopen 
de leden van de BCA in de komende tijd 
persoonlijk te kunnen spreken tijdens de 
bijeenkomsten en nader kennis te maken. 

Wij verheugen ons er op en zien uit naar 
een langdurig lidmaatschap.  

José van der Knaap en Yole Rizzo

www.isalatheater.nl
010  458 64 00
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Kees van Steensel en Harry de Breij

‘Gedrevenheid in 
sport en zaak’

Kees van Steensel van Van Steensel Assurantiën en Harry de Breij van RiSCON 
vonden elkaar in een gezamenlijke afwijking: hun krankzinnige gedrevenheid in 
sport. Dat bracht de mannen tezamen. Toen ontdekten zij dat beide niet alleen in 
sport raakvlakken hebben. Ook de manier waarop je met de klant en het vak om-
gaat ligt angstig dicht bij elkaar. Dus was een samenwerking snel beklonken.

Sportidioten
Fier pronkt al jaren het logo van RiSCON op de strakke tenuutjes van TC de IJsselrenners. 
Dat is niet voor niks. Harry is een fanatiek wielrenner, die het niet kan laten om, met 
zijn zesenzestig jaar, in de snelle groep van de IJsselrenners regelmatig de sprint aan te  
trekken. In de ogen van Harry komen twinkelingen als hij over sport praat. Het is niet  
alleen fietsen wat hem sportief bezig houdt. Ook in hardlopen staat hij zijn mannetje. Mini-
maal twee keer in de week zoekt hij het Kralingse Bos op om op z’n gemakkie al joggende 
studenten zoek te lopen. Rekelmatig traint hij ook met zijn dochter en werkmaatje Bianca. 
Want Bianca heeft dezelfde genen als Harry en loopt regelmatig marathons.  Ook bij Kees 
van Steensel is sport met de paplepel ingegoten. 

Kees speelde met zijn twaalfde als keeper 
in de nationale waterpolojeugd. Later ging 
de gedrevenheid in wedstrijdzeilen zitten, 
waar hij met zijn team zes jaar geleden nog 
in de top van de grote boten (IRC2) mee-
draaide. Pas laat vond Kees ook de passie 
voor duursport: op zijn 49ste schaatste 
hij zijn eerste alternatieve elfstedentocht 
op de Weissensee uit en met het trainen 
voor het schaatsen ontstond zijn interesse 
voor het racefietsen. Dus worden ieder jaar 
nieuwe Alpenreuzen beklommen.

Dan snapt u dat de mannen in hun eerste 
gesprekken het meer over hun prestaties 
hadden dan over zaken.  
 
Passie voor klant en vak     
Toen zij eindelijk over hun haantjes- 
gedrag waren uitgeluld, bleken er op-
vallend veel raakpunten te zijn op het 
zakelijk vlak. RiSCON deed eigenlijk in een 
kleinere setting wat Van Steensel ook al 
jaren (53 jaar) doet: door het vuur gaan 
voor een klant met een vracht aan vak-
kennis. Ook daar twinkelen de ogen van de 
heren als zij over hun bedrijven spreken. 
Harry wist, met dochter Bianca als be-
waker van het fort en vrouw Gerda op de 
achtergrond op de administratie, op een  
geoliede manier de klanten te bedienen:  
dicht bij de klant staan en klaar staan  
wanneer er schade is.

Kees doet dan niet anders in zijn ISO- 
gecertificeerde club. Daar werkt een hecht 
team van tweeëntwintig medewerkers aan 
een mooi product voor de klant. En dat 
lijkt aardig te lukken. De klantentevreden-
heid is de laatste kwartalen gestegen naar 
een top van een 8,9. En daar zijn zij bij Van 
Steensel apetrots op!

Samenwerking: één en één is drie!
Nu RiSCON onder de vleugels van Van  
Steensel is gebracht voelen Harry en  
Bianca zich als een vis in het water. 
Voor de klanten binnen blijft Bianca het 
aanspreekpunt en Harry kan zich volledig 
op buiten concentreren. Dat voelt goed! 
Ook zijn zij beiden blij met het speer-
punt van Van Steensel voor de zakelijke 
klant: het Risico-Rapport. Hier werkt Van 
Steensel al 25 jaar mee. Het rapport geeft 
de bestaande klanten een haarscherp 
beeld van de risico’s die zij lopen en de  
risico’s die zij, al dan niet, verzekerd  
hebben. 

Ook geeft Kees aan dat Harry, ondanks zijn 
leeftijd, een welkome aanvulling is voor het 
commerciële team van Van Steensel. Al 
met al voelt de samenwerking voor Kees en 
Harry als een samenwerking tussen oude 
vrienden. Hier geldt één en één is drie. En 
dat zie je niet vaak. 
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mr. Erwin den Hartog

‘Juridisch’ 
gezien

De bedoeling van wetgeving is meestal 
dat allerlei op dat moment bestaande 
on-zekerheden worden vastgelegd in een 
één of meer wetten. Dat schept duide-
lijkheid, zo zou je zeggen. De Wet De- 
regulering Beoordeling Arbeidsrelaties 
heeft precies het tegenovergestelde gedaan. 
De bestaande zekerheid van een WAR- 
verklaring werd daarmee afgeschaft en  
inmiddels is over de nieuwe wet zoveel on-
duidelijkheid dat de wet DBA tot 1 januari 
2018 is opgeschort.
 
Per 1 mei 2016 verdween de VAR  
(Ver-klaring arbeidsrelatie). Opdracht- 
nemers konden vanaf dat moment geen VAR 
meer aanvragen, maar dienden gebruik te  
maken van overeenkomsten die vooraf 
door de belastingdienst zijn opgesteld 
en/of beoordeeld. De relevante vraag die 
de belastingdienst concreet moet beant-
woorden bij de beoordeling van een 
overeenkomst, is de vraag of er wel/geen 
sprake is van een (fictief) dienstverband 
tussen opdrachtnemer (werknemer) en 
opdrachtgever (werkgever).
 
Het oordeel van de belastingdienst over 
de voorgelegde overeenkomsten heeft uit-
sluitend betrekking op de eventuele plicht 
van de opdrachtgever tot het afdragen of 
voldoen van loonheffingen. Omdat de be-
lastingdienst de vraag moet beantwoorden 
of er wel/geen sprake is van een (fictief)  
dienstverband tussen opdrachtnemer 
(werknemer) en opdrachtgever (werk- 
gever), kan er geen afbreuk worden 
gedaan aan het geldende arbeidsrecht. 
Bij de beoordeling wordt door de belas-
tingdienst rekening gehouden met alle 
omstandigheden van het geval die onder-
linge samenhang bezien moeten worden. 
Relevante factoren daarbij zijn onder meer, 
maar niet uitsluitend.

• Mag de opdrachtnemer zich alleen laten   
 vervangen door iemand uit een vaste  
 groep van personen, die de opdracht- 
 gever zelf ook inschakelt en die de   
 opdrachtgever ook uit dien hoofde kent?
• Bestaat er een verplichting tot het 
 betalen van loon?
• Heeft de opdrachtgever de leiding en  
 houdt deze toezicht op het werk van de  
 opdrachtnemer?
• Heeft de opdrachtgever een 
 beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
• Zorgt de opdrachtgever voor gereed 
 schappen, hulpmiddelen en materialen?
 
Deze en andere factoren uit de jurispru-
dentie zullen door de belastingdienst 
worden gewogen bij het beoordelen van 
de aan hem voorgelegde overeenkomsten. 
Het wetsvoorstel vermeldt met nadruk 
dat niet kan worden uitgesloten dat een 
rechter achteraf oordeelt dat er sprake is 
van een arbeidsovereenkomst, terwijl de 
belastingdienst heeft geoordeeld dat de 
betreffende overeenkomst geen plicht tot 
het afdragen of voldoen van loonheffingen 
creëert. Indien de rechter oordeelt dat er 
sprake is van een arbeidsovereenkomst zal 
de betreffende (voorbeeld)overeenkomst 
voor de toekomst worden ingetrokken. 
De belastingdienst sluit dus aan bij het 
arbeidsrechtelijke begrip van de arbeids-
overeenkomst. Oordeelt de belasting-
dienst dat een overeenkomst kan worden 
gebruikt zonder dat er sprake zal zijn van 
een (fictief) dienstverband dan hoeft de op-
drachtgever in beginsel geen loonbelasting 
en premies in te houden.
 
Dit geeft echter geen zekerheid voor 
de opdrachtgever. Mocht op enig  
moment blijken dat er feitelijk niet conform 
de overeenkomst is gewerkt dan kan er 
een naheffingsaanslag worden opgelegd. 

Een opdrachtgever heeft, in tegenstelling 
tot de VAR, dus geen absolute zekerheid 
dat hij geen naheffingsaanslag krijgt op- 
gelegd. Gebruikt een opdrachtgever echter 
een door de belastingdienst goedgekeurde 
(model)overeenkomst en komt de inhoud 
daarvan exact overeen met de praktijk dan 
zal er in beginsel niet snel een   naheffings-
aanslag volgen.

Modelovereenkomsten
Het heeft modelovereenkomsten ge- 
regend bij de belastingdienst. Zoveel dat 
de belastingdienst heeft gemeend om de 
handhaving van de Wet DBA maar op te 
schorten tot 1 januari 2018. Dat betekent 
dat er geen naheffing, boetes of correctie-
verplichting voor de loonheffing worden 
opgelegd. De ZZP’er kan dus thans ook 
gewoon opdrachten uitvoeren zonder een 
modelovereenkomst.
 
De consequenties voor ZZP’ers zijn overi-
gens groot. Onderzoek heeft aangetoond 
dat ruim 122.000 ZZP’ers verlies aan omzet 
hebben opgelopen door de Wet DBA,  
simpelweg omdat opdrachtgevers  
minder met ZZP’ers wilden samenwerken, 
uit angst voor naheffing en boetes. Heel 
veel rustiger is het er dus voor de ZZP’er 
niet op geworden. Hopelijk zal aangepaste 
wet-geving daar wel voor gaan zorgen. 
 
De Haij & Van der Wende Advocaten
Barbizonlaan 82 
2908 ME Capelle a/d IJssel 
T 010-2204400 
www.haijwende.nl

ZZP’er: Een rustig bestaan?
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Op het moment van schrijven maakt  
Nederland zich op voor de Tweede Kamer-
verkiezingen 2017. Eenieder zal vanuit zijn 
of haar eigen situatie een weloverwogen 
keus maken en een stem uitbrengen. Op 
het gebied van o.a. zorg, veiligheid, werk-
gelegenheid en arbeid.

Over arbeid gesproken
Bij het hervormingskabinet van Rutte II ging 
er bij de hervorming van de arbeidsmarkt 
nogal wat mis. De Wet werk en zekerheid 
(WWZ) kende in het geval van de flex- 
werkers alleen maar verliezers. Het aan-
nemen van personeel stond onder druk. 
Onzekerheid alom. En ook de Wet deregu-
lering arbeidsrelaties (DBA) die schijnzelf-
standigheid zou bestrijden zonder echte 
zzp’ers het werken onmogelijk te maken 
bleek een farce en vooralsnog onuitvoer-
baar.

Nieuwe kansen
De hervorming van de arbeidsmarkt is in 
de afgelopen jaren dus mislukt. Maar één 
geruststelling: nieuwe verkiezingen, nieu-
we kansen! In de diverse partijprogram-
ma’s komen nogal wat voorstellen voorbij 
waaronder de invoering van een nieuwe 
werknemersaftrek voor de zzp’er, een  

verplichte arbeidsongeschiktheidsverzek-
ering en zelfs de collectieve WIA ligt weer 
op de ‘tekentafel’ van één van de partijen.

Ook het pensioensparen, al dan niet op  
vrijwillige basis, is onderwerp van gesprek 
en er zijn al weer wat geluiden om de 
voormalige VAR, in een aangepaste vorm, 
nieuw leven in te blazen. En het recht op 
transitievergoeding vanaf de eerste werk-
dag is een interessant onderwerp voor 
zowel werkgever als werknemer.

Arbeidsmarkt 3.0
Maar de meeste ingrijpende hervorming 
die ik ben tegengekomen is ook het meest 
ambitieus: iedereen een vaste baan om 
het onderscheid tussen vast en flex weg 
te nemen. Maar die vaste baan is dan in 
veel gevallen wel wat minder ‘vast’ dan we 
gewend zijn. Arbeidsmarkt 3.0 zullen we 
maar zeggen.

Wie uiteindelijk de meest gunstige op- 
lossingen aandraagt voor ons allen, ik kan 
het u niet vertellen. Aan u was de keus om 
te kiezen voor de partij die ‘onze’ belangen 
behartigt en het beste met ‘ons’ voorheeft. 

Ik wens u veel succes op de arbeidsmarkt 
dit jaar!

Arbeidsmarkt en politiek

Hans Lemmers
bestuurslid BusinessClub Prins Alexander
 
Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

Barbizonlaan 82
2908 ME  Capelle a/d IJssel
Postbus 84233
3009 CE  Rotterdam
T 010 - 220 44 00
F 010 - 220 44 99
E be@haijwende.nl 

De Haij & Van der Wende Advocaten in Capelle aan den IJssel werkt voor ondernemingen en (non-profit) organisaties.  
We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

We lossen het liever buiten de ring op, 
maar als het nodig is gaan we de strijd aan
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Als ondernemer bent u vanuit de  
Nederlandse arbeidswetgeving verplicht 
uw werknemer tijdens de eerste twee jaar 
van ziekte door te betalen. Dat is vooral 
voor kleinere werkgevers een zwaar risico 
en dus wordt dit vaak verzekerd. Maar 
voor veel werkgevers is het volkomen on- 
duidelijk hoe men daartegen verzekerd is 
en wat de basis van de jaarlijkse premie is 
die men betaalt. 

Veelal is niet bekend dat de premie af-
hankelijk is van het schadeverleden: heeft 
men iemand met lang ziekteverzuim in 
dienst, dan wordt keurig de uitkering over 
de twee jaar betaald of aangevuld door de 
verzekeraar. Dat is allemaal prachtig, maar 
waar de werkgever niet op gerekend had, 
is dat de premie in de volgende jaren fors 
de lucht in schiet. Dit is één van de gevaren 
die een ondernemer loopt bij het aangaan 
van een ziekteverzuimverzekering.

Om dit soort gevaren duidelijk te maken is 
Minister Asscher om de tafel gegaan met 
verzekeraars om hen meer aan te zetten 
tot transparantie bij het aangaan van die 
verzuimverzekeringen: vooraf met de  
billen bloot, zodat de ondernemer van te 
voren weet wat die koopt.

Dit is met ingang van dit jaar allemaal vast-
gelegd in het kersverse “Convenant verbe-
teren transparantie verzuimpremies”. Hier-
in moet van te voren voor de klant duidelijk 

zijn hoe de premie wordt berekend bij het 
afsluiten van de polis en hoe die premie 
tussentijds kan worden gewijzigd. Daar-
naast moet ook duidelijk worden aan- 
gegeven wat je voor je polis krijgt: wat is de 
dienstverlening die je hebt ingekocht? 
Duidelijk moet zijn op welke elementen de 
premie is gebaseerd. In het algemeen is 
dat:

• De samenstelling van het
 personeelsbestand;

• De branche waarin men werkzaam is;

• De verzuimcijfers van het te verzekeren  
   bedrijf, waarbij ook de periode van de te     
   toetsen cijfers aangegeven moet worden;

• De dekking van de polis: termijn waar de          
   werkgever zelf risico loopt en de hoogte       
   van de dekking etc.;

• De mate waarop de eigen 
   verzuimcijfers de premie beïnvloeden.
   Dit is bijvoorbeeld bij een grote werk- 
 gever aanmerkelijk hoger dan bij een  
 kleine werkgever.

Ook moet worden omschreven wat de  
dienstverlening eigenlijk inhoudt: wat 
doet de verzekeraar voor de werkgever 
aan begeleiding van de zieke werknemer? 
Verzorgt de verzekeraar het re-integratie- 
traject? En zo ja: hoe?  

Het convenant zou er voor moeten zorgen 
dat verzuimverzekeringen transparanter 
worden voor de werkgever en vooral voor 
de kleine(-ere) werkgever. Dit door in de  
offertes meer duidelijkheid te geven wat 
men kan verwachten in premies en dienst-
verlening. Niks mis mee. Wat mij betreft 
had de minister nog een stapje verder 
moeten gaan, door de informatieplicht niet 
alleen bij verzekeraars neer te leggen, maar 
ook bij adviseurs. De praktijk leert ons 
dat het nog teveel voorkomt dat verzuim- 
offertes niet met de klant worden besproken.  
Vervolgens leest de werkgever de offerte 
niet en kiest voor het goedkoopste aanbod. 
In dit geval kan, alle goede bedoelingen 
van de minister ten spijt, de ondernemer 
nog steeds “de Sjaak” zijn bij de aanschaf 
van een verzuimverzekering.   

Van Steensel Assurantiën b.v. 
Pr. Pieter Christiaanstraat 61 
3066 TB Rotterdam 
info@steensel.nl 
T 010 412 39 11
www.steensel.nl

mr. Kees van Steensel

‘Financieel’ 
gezien

Helderheid in verzuimverzekeringen?
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RTL Z met 
Business 010 
op tv 
‘Een zakenprogramma met ballen en 
net een tikje anders.’ Dat wil Business 
010 zijn. Een nieuwe talkshow van het 
weekend, gericht op ondernemend Ned-
erland, uitgezonden vanuit evenemen-
tenlocatie Boompjes 701 met uitzicht op 
de Nieuwe Maas. Business 010 is vanaf  
1 april 2017 wekelijks te zien op RTL Z. 

Met een combinatie van tv, online, 
netwerkborrels en (regionale) media- 
partnerships is Business 010 een compleet 
nieuw platform voor de Rotterdamse regio 
en ondernemend Nederland.

Van starter tot multinational
Naast Rotterdamse bedrijven, ontvan-
gt Business 010 inspirerende onder- 
nemers uit heel Nederland. Van starters tot  

Het gebied rond NS-station Rotterdam 
Alexander krijgt een oppepper. Daar-
voor is woensdag 1 februari 2017 een  
akkoord ondertekend. Niet minder 
dan 24 partijen hebben op het voorma-
lige deelgemeentekantoor van Prins  
Alexander hun handtekening gezet om 
de buitenruimte van het complex  bij   
rijksweg A20 op te knappen. 

Oppepper gebied NS-metro-station Rotterdam Alexander

UWV: aantal 
vacatures stijgt 
tot 1 miljoen
Het aantal vacatures neemt sneller 
toe dan eerder voorspeld, dankzij de 
economische groei. Dat  staat in de  
nieuwe  landelijke arbeidsprognose 
van uitkeringsinstantie UWV. Vooral het 
aantal flexbanen groeit snel.

Uitkeringsinstantie UWV verwacht 965.000 
vacatures in 2017, bijna evenveel als net 
voor de crisis, toen het aantal openstaande 
banen net boven een miljoen per jaar lag. 
Het is een 4 procent stijging ten opzichte 
van 2016. De toename van 2015 op 2016 
was driemaal zo groot: 12 procent.

Bron: NOS

multinationals en alles wat zich daartussen 
bevindt. Met succesverhalen, maar ook ob-
stakels. Business 010 belicht de facetten 
van het ondernemerschap, biedt ruimte 
voor een goed debat en belicht Rotter-
damse bedrijven op thema’s als showcase. 

Presentator Kevin Brouwer gaat, met 
‘opgestroopte mouwen’, in gesprek met 
opvallende, succesvolle en innovatieve 
ondernemers. En uiteenlopende trends 
en ontwikkelingen in het bedrijfsleven  
passeren de revue.

John Buijsman
De studiogesprekken worden afgewisseld 
met een kijkje in de keuken bij de (kleinere) 
ondernemers door theatermaker John  
Buijsman en verslaggeving in het werkveld 
door Ingrid Adriaanse. Ook leert zij succes-
volle ondernemers en BN’ers een beetje 
beter kennen op de ‘Business 010 klap-
stoel’. 

Het programma moet de charme krijgen 
van een late night talkshow en zich onder-
scheiden met een vleugje Rotterdamse  

humor, mentaliteit en aanpak. 

Kennismaken met Business 010
De uitzendingen, met ieder een lengte van 
een uur, zijn vanaf het voorjaar 2017 te zien 
op RTL Z, dé zender voor ondernemend 
Nederland! Vanaf 1 april is het programma 
Business 010 wekelijks te zien op RTL Z.

www.stayintouchmedia.nl
www.business010.tv

Op de lijst met betrokken organisa- 
ties staan onder andere provincie Zuid- 
Holland, Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag, gemeente Rotterdam en gebieds-
commissie Prins Alexander, vervoers-
bedrijven ProRail, NS, RET, de Verkeers-
onderneming Rotterdam en Stedenbaan, 
projectontwikkelaars Klépierre, OVG 

en NSI, Eneco, de Nationale Politie en 
onderwijsinstellingen Albeda en Zadkine. 
En uit het gebied zelf onder meer Café  
Wilskracht, Stichting Hart voor Prins  
Alexander en de Business Club Prins  
Alexander.

9,2 miljoen
Het ondertekenen van de plannen van de 
zogenoemde Alliantie voor Stationsgebied 
Rotterdam Alexander moet ook het start-
sein zijn voor de opknapbeurt van het  
station. Daarvoor ligt 9,2 miljoen euro klaar. 
De gemeente Rotterdam gaat daarvan  
zeker vijf ton investeren. Die inbreng volgt 
uit het grootschalige Programma Oost, 
waarmee de gemeente bijna tien miljoen 
euro gaat investeren in Prins Alexander. 
Die bijdrage geldt als een soort inhaal-
slag die moet voorkomen dat het oostelijk 
stadsdeel gaat afglijden.

Aanpak Alexanderknoop
De verbouwing van de verouderde 
halteplek (van 1968) maakt deel uit van een 
veel groter plan voor de zogenoemde Alex-
anderknoop. Zo hebben de ontwikkelaars 
Klépierre en OVG ideeën om het woon-
winkelcentrum Alexandrium, de Marten 
Meesweg en omgeving, meer kleur moeten 
geven.

20.000 reizigers
NS-station Alexander is met 20.000 
reizigers per dag het tweede station van 
Rotterdam. De aanpak van dit knooppunt 

past in het verkeersprogramma Beter  
Benutten, waarmee de files op snelweg 
A20 (Rotterdam-Gouda) moeten worden 
teruggedrongen. Met het plan moet de 
overstap tussen trein, metro en bus ver-
beteren, zodat het openbaar vervoer een 
beter alternatief wordt voor de auto. Het 
werk moet volgens de ‘spelregels’ van 
Beter Benutten eind dit jaar klaar zijn.

Bronnen: AD/Gemeente Rotterdam

Ondernemersnieuws
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Uitzendbureau 
start opleiding 
omgaan met 
robots 
Smart Robotics, Nederlands eerste en 
enige uitzendbureau voor robots, gaat 
later dit jaar een drie-daagse opleiding 
aanbieden die mensen moet leren om-
gaan met robots. Dat melden  NOS en 
nu.nl.  "Er is veel om het onderwerp 
te doen", aldus Heico Sandee, mede-
oprichter van Smart Robotics. "Auto-
matisering betekent dat er banen ver-
dwijnen, dat is niet te voorkomen. Wij 
willen mensen omscholen die eerder 
het werk van de robot deden. In veel 
gevallen gaan ze in de toekomst mét de 
robot werken."

Meer mensen 
met arbeidsbe-
perking aan de 
slag
Het aantal mensen met een arbeidsbe-
perking dat een baan heeft, groeit gestaag. 
In het derde kwartaal van 2016 werden 
door bedrijven bij elkaar tweeduizend 
banen voor deze doelgroep gecreëerd. Dat 
blijkt uit een rapport van uitkerings- 
instantie UWV.

"Stel je voor dat een productiemedewerker 
eerst doosjes opstapelde aan een lopende 
band", legt Sandee uit. "Die medewerker 
kunnen we nu opleiden om zes robots aan 
het werk te houden die doosjes opstape-
len." De opleiding moet aan eind 2017 van 
start gaan. "We zijn nu druk bezig met het 
opzetten ervan. We willen beginnen met 
het opleiden van driehonderd man in de 
maand, maar dat moet uiteindelijk uit-
groeien tot het tienvoudige."

Robots in voedselproductie
Nederland is volgens Sandee een ge-
schikt land voor een bedrijf als het zijne.  
"Nederland is sterk in voedselproductie. 
Daar komt veel handwerk bij kijken. Tra-
ditioneel halen we veel krachten uit onder 
meer Oostbloklanden hierheen, maar als-
nog is er een tekort aan goede medewerk-
ers. Robots zijn in dat geval een goede  
oplossing."

Smart Robotics zag zich vanwege de groei 
van het bedrijf onlangs genoodzaakt te 

verhuizen van Eindhoven naar Best. Daar 
staan in een flinke hal verschillende typen 
robots. "We hebben er nu zo'n dertig  en 
per maand komen er ongeveer vier bij", al-
dus Sandee. "We groeien hard. Ik heb me 
er lange tijd over verbaasd dat niemand  
anders dit bedrijf is begonnen", zegt  
Sandee, die zelf een achtergrond in ro-
botica heeft. Zijn compagnon Mark  
Menting komt uit de detacheringswereld.  
Smart Robotics werd in mei 2015 opgericht 
en heeft momenteel vijftien medewerkers. 
"Elke maand komt er wel weer iemand bij."

122.000 zzp'ers: minder werk door nieuwe wet 
Rond de 122.000 zelfstandigen 
zonder personeel voelden afgelopen 
jaar de negatieve gevolgen van de  
nieuwe wet die in het leven is geroepen 
om schijnconstructies tegen te gaan. 
Dat komt neer op ongeveer een vijfde 
van de zelfstandigen die één of meer 
opdrachten misliepen, zo concludeert 
de Kamer van Koophandel (KvK) na  
eigen onderzoek.

Opdrachtgevers voelen zich onzekerder 
over het inhuren van zzp’ers. Daar-
naast wordt ook steeds vaker een be- 
roep gedaan op een tussenpersoon zoals  

bemiddelaar of payrollbedrijf om risico’s in 
te dammen. De zzp’er verliest hierdoor wel 
zijn zelfstandigheid en soms ook zijn fiscale 
voordelen, benadrukt de KvK. De zoge-
noemde wet DBA (deregulering beoorde-
ling arbeidsrelaties) moest zzp’ers en 
opdrachtgevers vooraf zekerheid bieden 
dat hun werkrelatie achteraf niet als een 
verkapt dienstverband wordt beschouwd. 
Maar in plaats daarvan zijn de ondernem-
ers volgens criticasters in grote onzeker-
heid beland.

Uitstellen
Verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes 

heeft de wet vanwege de onduidelijkheid 
in ieder geval opgeschort tot 2018. Alleen 
ondernemers die bewust misbruik maken 
van de regels  worden ook bestraft.  Vol-
gens het ministerie van Financien kunnen 
opdrachtgevers dus gerust zaken doen 
met zzp’ers, omdat de Belastingdienst tot 
die tijd niks doet. ‘’Geen boetes, geen na- 
heffingen, geen handhaving.” Het mini-
sterie had in februari 2017 zeven opdracht-
gevers in het vizier die zich schuldig zouden 
maken aan fraude, zwendel en uitbuiting.

Bron: ANP/NU.nl/zakelijk

De overheid, werkgevers- en werknemers-
organisaties hebben als doel om tegen 
2026 minstens honderdduizend  banen in 
de marktsector en 25.000 bij de overheid 
voor mensen met een arbeidsbeperking te 
regelen.

Inmiddels staat de teller op 21.057 banen, 
waarvan 15.604 in het bedrijfsleven. Daar-
mee ligt de sector naar eigen zeggen op  
koers om aan de doelstelling te voldoen. 
Eind 2017 moeten 23.000 banen gecreëerd 
zijn voor mensen met een beperking.

Bron: ANP 

Ondernemersnieuws
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In de stoel bij Maat Kappers
Evenementenondernemer 
Wilco Koldenhof 

In deze rubriek zit een lokale onder-
nemer in de stoel bij Maat Kappers 
(vestigingen R’dam-Oost, Krimpen 
aan den IJssel, Gouda en Lekkerkerk). 
Hij of zij wordt binnen een kwartier 
tijdens een gesprek over zijn onder-
nemerschap ‘geknipt en geschoren’. 
De in Alexander opgegroeide en in 
Capelle woonachtige evenementen-
ondernemer Wilco Koldenhof vertelt 
-terwijl hij door kappersondernemer 
Henk Maat met de schaar onderhan-
den wordt genomen over zijn bedrijf, 
ondernemerschap, achtergrond en 
persoon onder de haardos.

Wilco is ondernemer in de evenementen-
branche en eigenaar van Muac Producti-
ons en Rondje Rotterdam. Voordat hij in de  
business rolde, had Wilco zijn sporen al 
in de muziek- en evenementensector ver-
diend. Onder andere als gastdocent aan 
Zadkine Popacademie, shiphost van ss  
Rotterdam en bedrijfsleider World Wide 
Music (Muziek Hakkert). Hij zit regelmatig 
in de kappersstoel. Henk zal hem alleen 
knippen. ‘Je moet niet interviewen als een 
vent in de wasbak ligt.’ Wilco heeft allerlei 
artiesten in zijn stal. “Die kunnen allemaal 
hun kunstje doen. Maar het gaat ook om: 
zijn ze representatief, sociaal vaardig, ver-
zorgd en goed gekleed? Want zij vertegen-
woordigen ons bedrijf.”

“Ik was tot 2006 directeur van een tradi-
tionele muziekwinkel. Wat ik toen al erg 
leuk vond, was het organiseren van activi-
teiten voor leveranciers en producenten. 
Zoals presentaties, masterclasses, en gast- 
optredens. Daar is de motivatie vandaan 
gekomen om er mijn bedrijf van te maken. 
Zeker toen ik zag dat het lastig werd om te-
gen de opkomende internetaanbieders te 
concurreren.”

Nu tien jaar later is er nog geen haar op zijn 
hoofd die spijt heeft van die stap. Al moest 
hij in het begin wel direct een zware pijp  
roken. “Wat ik toen niet wist, is dat we 
in 2008 een economische crisis indraai-
den. En die raakte ook de evenementen- 
branche hard. Die is zeer conjunctuur-
gevoelig. Het eerste jaar had ik nog een  
dappere omzet, daarna stortte het in. En 
had het geluk dat ik toen nog geen bedrijfs-
auto’s, gebouwen, apparatuur en personeel 
had. Ik heb kans gezien in de jaren dat het 
echt slecht was mijn netwerk verder uit te 
bouwen. Ik zat thuis met mijn laptop en een 
telefoon, dat was eerst wel een verademing.  

Maar voordat je het weet, zit je ’s avonds 
nog in je pyjama tussen het wasgoed te 
werken. Je moet mensen ook goed kunnen 
ontvangen. Zodra de relatie er is met de 
klant ben ik ook graag informeel. Dan blijf 
je als ondernemer dicht bij jezelf.”

Belangrijkste drive? “De diversiteit en de  
dynamiek in dit vak. Omdat je als onderne-
mer door allerlei sectoren, beroepsgroepen 
en sociale lagen gaat. En je werkt vaak pro-
jectmatig, zoals bij de opening van Schmidt  
Zeevis en het Nieuwe Centrum Waddinx-
veen. Je begint eraan, maar er komt ook 
een einde aan. Dat is heerlijk. En je werkt 
met mensen. Dat geeft ook meteen je 
kwetsbaarheid aan. Bijvoorbeeld dat je niet 
zomaar op het laatste moment een ver- 
vanger voor een bekende artiest kan  
sturen naar je klant. Flexibiliteit is een sleutel- 
woord. Want soms moet een dag voor een 
evenement van de opdrachtgever opeens 
alles anders.”

Wakker liggen als ondernemer? “Dat ge-
beurt me zeker. Zowel over positieve 
als negatieve zaken. Als 1-pitter heb je 
zorgen over je inkomen, maar nu draag 
ik tevens de verantwoording voor mijn 
personeel. Je ben als ondernemer nooit 
meer echt zorgeloos. Er is altijd wel weer 
iets. Bijvoorbeeld wetgeving die ver-
andert zoals de Wwz. Je bent continu  
bezig met bijsturen en ontwikkelen van  
nieuwe ideeën. Bij de les blijven, ‘scherp 
zijn’ betekent ook wel dat je ergens wakker 
van kunt liggen. Je ziet continu kansen, daar 
kan je soms wel moe van worden haha. In 
alles wat je onderneemt, gaat het om iets 
toevoegen. Kwaliteit, exclusiviteit, prijs en 
je netwerk. Dat gaat ook voor je aan de 
slag. De gunfactor is belangrijk, maar dan 
moet je wel iets kunnen. Zakendoen is ook 
letterlijk wat je voor elkaar kunt beteke-

nen. Laat anderen maar zeggen dat je goed  
bezig bent. Al spreek ik liever met mijn 
mensen over ‘wij’. Ik ben het bedrijf be-
gonnen, maar zij maken het.”

Hij startte in 2014 met Rondje Rotterdam. 
Inmiddels een concept dat door de vraag 
behoorlijk is uitgebreid. “Hoewel we die 
eerst zelf hebben gecreëerd. Al laat ik me 
meestal liever door de markt sturen. Maar 
ik had wel het idee dat dit kon aanslaan. 
Rotterdam is natuurlijk een prachtig decor. 
De sfeer in de bus en op de boot bepaalt 
het succes op dit moment. Het is het enige  
publieksevenement dat we doen.“ Meestal 
is dat voor groepen van bedrijven, overheid, 
personeelsverenigingen, alumni. Rondje 
Rotterdam gaat inmiddels ook de provin-
cie in. Zoals Noord-Brabant en Twente. 
“Het is aardig om te zien dat het potentieel 
van dit evenement heel breed is.” Rondje  
Rotterdam is een ludieke stadstour met 
Rotterdams entertainment, boordevol 
informatie en hilarische anekdotes. Een 
uitje per touringcar door de stad met de 
vermaarde Rotterdamse humor en be- 
geleidende artiesten zoals Simon  
Stokvis, Joriz Lutz, trio Naar de Haaien, Jack 
Kerklaan en anderen. Met diverse vertrek-
punten en thema’s.

muac.nl
rondejerotterdam.nl
maatkappers.nl
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mr. Bas Zwaveling

‘Notarieel’ 
gezien

Steeds meer particulieren realiseren zich 
dat als hen iets overkomt, zij niets geregeld 
hebben en maken daarom een levens- 
testament. Dit thema leeft nog niet bij 
iedere ondernemer. Er zijn helaas nog 
steeds ondernemers die denken dat dit 
een ver van hun bed show is en dat het pas 
relevant wordt na hun zeventigste. Niets is 
minder waar. 

Stel X (45 jaar) is DGA. Op een dag krijgt 
hij een ernstig auto ongeluk waardoor 
hij weken in coma ligt en daarna nog 
maanden moet revalideren. X heeft nooit 
iets geregeld voor deze situatie. Zijn vrouw 
kan niet over de bankrekeningen van de BV 
beschikken en dus geen betalingen doen. 
Gevolg is dat niet betaalde rekeningen zich 
opstapelen en schuldeisers beslag gaan 
leggen, met kans op een faillissement.

Het enige wat zijn vrouw kan doen, is haar 
man onder bewind laten stellen via de  
rechter. Los van de vraag of de rechter 
voor deze tijdelijke situatie wel bewind zal 
willen instellen, duurt de procedure een 
paar maanden. Zijn vrouw kan ook niet de 
aandelen in de BV verkopen of namens de 
BV andere bedrijven overnemen zonder 
toestemming van de rechter. Deze  moet 
dus beslissen en het duurt in de praktijk 
ook vaak een paar maanden voordat deze 
toestemming er komt. Dit betekent dat het 
bedrijf van X eigenlijk een paar maanden 
stil ligt.

Met behulp van een levenstestament had 
X deze situatie kunnen voorkomen. Het  
levenstestament is een notariële akte 
waarin u vastlegt wie namens u mag han-
delen indien u daar tijdelijk of blijvend niet 
toe in staat bent. Het bevat onder meer een 
algemene volmacht voor zowel privé als 
zakelijk. U wijst vertrouwenspersonen aan 

die namens u beslissingen mogen nemen. 
De gevolmachtigde kan dan, zonder tussen- 
komst van de rechter, beslissingen nemen 
over uw bedrijf. Om te controleren of de 
gevolmachtigde wel goed handelt, kunt u 
in het levenstestament ook een toezicht-
houder benoemen. Dit is een controleur 
die kijkt of de gevolmachtigde wel juist 
heeft gehandeld en geen vreemde dingen 
doet.

In het levenstestament kunnen ook per-
soonlijke onderwerpen geregeld worden, 
bijvoorbeeld wie de privérekening mag 
beheren, wie het huis mag verkopen, of 
er schenkingen gedaan mogen worden, 
wie de beslissingen over een medische 
behandeling neemt. U kunt in uw levens-
testament meerdere gevolmachtigden be-
noemen.  

Conclusie: als X een levenstestament had 
laten maken met daarin volmachten aan 
zijn vrouw of iemand anders, had hij veel 
ellende kunnen voorkomen.

Voor meer informatie over het levens- 
testament kunt u contact opnemen met uw 
notaris.

Lint Notarissen
Kanaalweg 3-7
2903 LR Capelle aan den IJssel
E info@lintnotarissen.nl
T 010 44 222 33
www.lintnotarissen.nl

Ondernemer met levenstestament 
goed voorbereid 
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Krimpen aan den IJssel

maatwerk in drukwerk

www.zakenopderails.nl • info@zakenopderails.nl

Entree voor bezoekers is GRATIS!

Aanmelden kan via de website zakenopderails.nl

Wij stomen door 
naar de 4e editie! #4

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Kom naar het inspirerende 
netwerkevenement op 16 mei 2017
Deze 4e editie zal wederom plaatsvinden in het nostalgische 
en industriële Museum Stoomdepot Rotterdam. 
De beursvloer zal dit jaar worden geopend door de 
Commandant der Mariniers Ten Hove.

Zijn inspirerende toespraak zal volledig in het teken staan van 
‘Uniek Leiderschap’. Immers hebben veel succesvolle mensen in 
het bedrijfsleven een achtergrond in het Korps Mariniers.
 
Daarnaast zullen wij in het verlengde van deze 
bijzondere spreker nog een spectaculair 
verrassingselement toevoegen aan 
het evenement. 

Wat dat is…?

Graag tot ziens op 16 mei!
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In Rotterdam en Capelle aan den 
IJssel wordt de onbemande park- 
shuttle uitgebreid. Was die in 1999 nog 
het eerste zelfrijdende systeem in Ned-
erland, vanaf 2018 gaat de shuttle ook 
over de openbare weg rijden. Daarmee 
is het de eerste vorm van zelfrijdend 
vervoer.

De Parkshuttle is een nu nog een onbe-
mande busdienst tussen metrostation 
Kralingse Zoom in Rotterdam en bedrijven-
terrein Rivium in Capelle aan den IJssel. De 
shuttle rijdt op een weg zonder ander ver-
keer, een zogenoemde ‘dedicated lane’. 

Openbare weg
In 2018 gaat deze Parkshuttle ook voor 
een deel op de openbare weg rijden. De 
route wordt verlengd tot de Nieuwe Maas, 
waar de reiziger dan kan overstappen op 
de Waterbus of een elektrische fiets kan 
huren. Op het nieuwe traject mengt de 
Parkshuttle zich met het overige verkeer 
en wordt daarmee mogelijk de eerste auto-
nome ov-bus in het Nederlandse verkeer. 
Om dit mogelijk te maken zijn veranderin-
gen aan de weg noodzakelijk. Zo wordt die 
uitgerust met slimme verkeerslichten. De 
gemeente Capelle werkt voor deze park-
shuttle 3.0 nauw samen met 2Getthere. 

Uitbreiding zelfrijdend vervoer 
Ook elektrische deelfietsen
De uitbreiding van de parkshuttle is de 
uitkomst van een aanbesteding van De 
Verkeersonderneming in 2016. Naast de 
gemeente Capelle aan den IJssel heeft 
ook Go Bike de aanbesteding gewonnen. 
Go Bike is de organisatie die in Rotterdam  
elektrische deelfietsen bij een aantal P+R 
locaties zoals Capelsebrug en Meijersplein 
gaat neerzetten. Ov-reizigers pakken dan 
vanaf 2018 een e-bike naar de eindbestem-
ming. Gobike is erg blij met deze beslissing. 
“Dit betekent dat wij onze mobiliteit ser-
vice nu ook direct aan de automobilist aan  
kunnen bieden als duurzame, comfor-
tabele en effectieve aanvulling voor de  
urbane regio”.

Marktplaats voor Infrastructuur
Zowel de parkshuttle als de deel- 
fietsen maken onderdeel uit van de 
Markt-plaats voor Infrastructuur waar 
overheid en marktpartijen samenwerken 
aan infrastructurele oplossingen. De par-
tij investeert 50% en De Verkeersonder- 
neming legt er vanuit het programma Beter  
Benutten 50% bij. Met beide partijen is nu 
een overeenkomst op hoofdlijnen afge-
sloten. Zij werken dit de komende tijd  
verder uit en vervolgens gaat daarna nog 
dit jaar de schop in de grond. 

Primeur voor Parkshuttle



* Deze actie is geldig tot en met 29 april 2017.**Bijtellingsvoordeel berekent o.b.v. 60 maanden 52% inkomstenbelasting en kentekenregistratie in 2016. Het maximale voordeel is opgebouwd uit een Connected Series pakketvoordeel. 
Voor meeruitvoeringen gelden de prijzen uit de daarbij behorende prijslijsten.

Lease nu een Passat GTE of Golf GTE uit voorraad en profiteer ook in 2017 nog van 15% bijtelling. Het zijn de laatste modellen, 
dus wees er snel bij! Om u optimaal te laten profiteren van deze laatste kans hebben wij de Golf GTE en Passat GTE nu extra scherp 
geprijsd en extra rijk uitgerust. De Volkswagen GTE is dus niet alleen zuinig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. 

Wij nodigen u graag uit in de showroom!

Brandstofverbruik gemiddeld tussen 1,5 en 1,7L/100 km, CO2-uitstoot gemiddeld tussen 35 en 39 g/km.

Kijk op www.mdekoningautolease.nl voor meer informatie.

De laatste GTE modellen 
met 15% bijtelling. 
Wie wil daar nou niet in zitten?

OP
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OP

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

Wormerhoek 5-7
Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 459 94 75
www.mdekoningautolease.nl
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