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De wereld, Nederland en onze regio staan 
aan de vooravond van een nieuw tijdperk. 
Een omwenteling in economie, ener- 
gie, technologie en business-modellen. 
Een transitie in denken en doen.  
Volgens sommigen is die 3e Industriële 
Revolutie al in volle gang. Degenen die 
daarin hun plek niet kunnen vinden,  
zullen definitief afhaken, zo luidt een 
veelgehoorde opvatting. Succesvol on-
dernemen vroeger en nu, is daarbij geen 
enkele garantie voor de toekomst.

Overleven in de nieuwe samenleving 
en economie betekent ‘innoveren, aan-
passen, samenwerken en een zoektocht 
aangaan naar nieuwe waarden’, zo stelt 
Jan Rotmans hoogleraar transitiebeleid 
van de Erasmus Universiteit in deze uit-
gave van Alexander Business Magazine. 
‘Alleen adaptieve organisaties overleven’, 
aldus de gedreven Rotterdamse weten-

Ondernemen in transitie

Van de redactie
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schapper. “Grote veranderingen zitten 
onder andere in energievoorzieningen,  
arbeidsmarkt en vergaande, slimme toe-  
passingen van ICT’, aldus de Rotterdamse 
wethouder economie en werkgelegenheid 
Maarten Struivenberg over zijn econo- 
mische verkenningen voor Rotterdam en de 
regio. 

In een exclusief interview laat de voorzitter 
van de Gebiedscommissie Prins Alexander 
Ron Davids in deze editie zijn licht schijnen 
op wat dat zal kunnen gaan betekenen voor 
de economie, het ondernemen en gebieds-
plannen in Rotterdam-Oost. 

En last but not least, buigen lokale onder-
nemers uit onze regio zich in deze uitgave  
tijdens een gezamenlijke discussie over de 
veranderingen in hun bedrijf, markt, de 
wereld om hun heen en hoe zij daarmee  
omgaan. 



‘Zakelijk belang kan prima 
de gemeenschap dienen’

Ron Davids, voorzitter gebiedscommissie



5

Sinds 2014 is Ron Davids (67) voor- 
zitter van de gebiedscommissie Prins  
Alexander die het Rotterdamse stads- 
bestuur gevraagd en ongevraagd  
adviseert over de ontwikkelingen in 
dit stadsdeel. Ook op het gebied van 
ondernemen. “The next economy is 
daarbij voor ons een belang-rijk punt. 
Het college gaat besluiten nemen over 
wat dit betekent voor de belangrijkste 
districten van de stad. Dat is spannend. 
Onze opgave? Hoe maken we Rotterdam 
sterker, vooral sociaal-economisch. En 
wat kunnen wij daaraan bijdragen?”

Volgens hem gaat het dan niet simpelweg 
om bevoegdheden. “Het gaat om hoe je 
Prins Alexander verkoopt en de belangen 
van bewoners, instellingen en onderne-
mers over het voetlicht brengt bij de  
Coolsingel. Dat is soms best lastig. Maar bij 
dit college vinden we gelukkig wel een goed 
gehoor. Daar ben ik blij om. We zeggen: 
‘kijk wel goed naar welke vestigings- 
plaatsen je in de nieuwe economie gaat 
kiezen.’ Want het college blijft naar mijn 
smaak nog teveel op de klassieke toer. Tra-
ditioneel komt men dan vooral uit op het 
centrum en de haven. Dat snap ik. Want 
de haven heeft emotie, Maar biedt weinig 
werkgelegenheid meer. Het sjouwen van 
balen is over, alles is geautomatiseerd. 

Ik maak me wel een beetje zorgen over het 
college of ze de politieke moed heeft om 
te zeggen dat grote investeringen voor de 
next economy ook elders in de stad nodig 
zijn. Je hebt hier een stad neergezet met 
honderdduizend inwoners en een infra-
structuur met een eigen centrumfunctie. 
Het gaat dus niet alleen om de maak- 
industrie. Prins Alexander is een gebied 
met veel internationale bedrijven. We  
hebben hier zo’n 33.000 arbeidsplaatsen 
te vergeven. Vooral de retail is hier eco-
nomisch belangrijk.”

Prop uit de leiding
“Een van de belangrijkste succesfactoren 
is: ‘Heb ik werknemers die met het oog op 
de toekomst goed zijn opgeleid? En die hier 
willen wonen? Dat speelt hier ook sterk. 
Rotterdam gaat de komende jaren groeien 
met 60.000 inwoners en wij willen ook als 
belangrijk stadsgebied in die discussie be-
trokken worden en voor werknemers in 
dit gebied goede nieuwe huisvesting ont-
wikkelen.” 

En het ijzer lijkt daar volgens Davids op-
eens heet genoeg voor te zijn. “Er wordt 

ook weer gebouwd. Dat is binnen een half 
jaar veranderd, alsof er opeens een prop 
uit de leiding is geschoten. Projectontwikke-
laars willen hier kantoren omkatten en ook  
nieuwbouwlocaties van de grond trekken. 
De jonge generatie vraagt om een ander 
type woning en woonomgeving. 

Als het daarvoor een goede tijd is, dan is 
die wel nu.” Bereikbaarheid is voor Prins  
Alexander essentieel. Ook in een vernieuw-
de stad en economie. “Dat hoor je ook van 
ondernemers”, zegt Davids. “We moeten 
wel zorgen dat die goed blijft. Er komt 
een vernieuwd trein- en metrostation, de 
stationsomgeving wordt met een alliantie 
van ondernemers en andere partners 
opgeknapt en er komt een grote nieuwe 
fietsenberging. Daar is veel behoefte 
aan, want mobiliteit gaat enorm veran-
deren. Dat blijkt heel duidelijk. Een nieuwe 
generatie denkt ‘een auto is leuk, maar het 
gaat om het vervoer en niet om het bezit’. 
Daar proberen wij op in te spelen door  
fietsen die nu overal en nergens staan mooi 
te kunnen bergen. Op ons verzoek heeft 
het college daar gelukkig geld voor kunnen  
vrijmaken.”

‘Hier zit het aanbod’
Hij wil ook duidelijk maken dat verdere ont-
sluiting met de aangrenzende gemeenten 
Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den 
IJssel goed voor de stad is. “Dat is nog wel 
een punt. Daar gaan wij mee verder. Ik 
heb bijvoorbeeld goede contacten met het 
bestuur in Krimpen aan den IJssel. Er wer-
ken hier veel werknemers uit Krimpen. Dus 
ons belang zit in een goede verbinding met 
die gemeente. Ik zeg ‘kom deze kant op’. 
Want hier zit het aanbod.”

Prins Alexander heeft een scholencapaciteit 
van ongeveer tienduizend studenten ver-
deeld over Zadkine en Albeda. “Die eerste 
biedt veel techniek aan, zoals voor de auto-
mobielsector die bij ons in de Koperstraat 
sterk is vertegenwoordigd. Daar zijn we 
blij mee. We proberen hen zoveel mogelijk  
bij de ontwikkelingen in dit gebied te  
betrekken. Zoals bij de plannen voor de 
Marten Meesweg en het stationsgebied. 
Met name Zadkine heeft daarvoor veel be-
langstelling. Stichting Hart van Alexander is 
actief om het plein te gaan verbinden met 
het station en Alexandrium. Daar kunnen 
we ook de inzichten van studenten goed 
bij gebruiken. Dus de combinatie tussen 
onderwijs en gebiedsontwikkeling gaat erg 
goed. En daar ben ik als oud onderwijsman 
extra blij om.”

Lantaarnpalen met Wi-Fi
De gebiedscommissie doet er zoveel moge-
lijk aan om ondernemers bij haar adviezen 
en plannen zoals de detailhandelsnota, de 
aanpak winkelcentra en het station Marten 
Meeswegen te betrekken. “We zijn lid van 
een business club, nemen deel aan de alli-
antie stationsgebied en nodigen onderne-
mers voor bijeenkomsten. Voor hun ideeën 
en om onze plannen te ontvouwen. Ook 
hebben we goed contact met vastgoed- 
eigenaren in dit gebied. Een landelijke 
green business club verenigt ondernemers 
op het gebied van duurzaamheid. Die is hier 
ook met een delegatie geland. 

Royal Haskoning, Coca Cola en Eneco, 
zijn daarbij onze belangrijke spelers. We  
hebben hier het grootste groene dak van  
Europa dat vol staat met planten en bijen-
kassen. We hebben in duurzaamheid al een 
slag gemaakt. Eneco gebruikt dit gebied als 
proeftuin voor nieuwe stroomvoorzieningen 
zoals hypermoderne lantaarnpalen die op 
Wi-Fi reageren. Het gaat erom wat je met je 
bedrijf wilt in ons gebied. Een zakelijk belang 
kan zo prima de gemeenschap dienen.”

Werkzaamheden gebiedscommissie 
Prins Alexander telt bijna 95.000 inwoners 
verdeeld over zeven wijken: Het Lage Land, 
Kralingseveer, Nesselande, Ommoord, 
Oosterflank, Prinsenland en Zevenkamp. 
De inwoners en ondernemers worden 
vertegenwoordigd door de leden van de 
gebiedscommissie Prins Alexander. Zij 
zijn de ogen en oren van het gebied voor 
het stadsbestuur. Op alle onderwerpen 
die voor het gebied van belang zijn, kan 
de gebiedscommissie het Rotterdamse 
gemeentebestuur gevraagd en onge-
vraagd adviseren. Hun vergaderingen zijn 
openbaar. Meer weten over de taken en  
bevoegdheden van de gebiedscommissies, 
kijk dan op: 

www.rotterdam.nl
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De wereld om ons heen, Nederland 
en de samenleving veranderen in rap 
tempo. Zoals in het onderwijs, tech-
nologie, productie, werken, logistiek, 
mobiliteit, duurzaamheid, economie en 
ondernemen. In de toekomstvisie van 
Jan Rotmans, maatschappelijk onder-
nemer en transitiehoogleraar aan de  
Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat 
onze havenregio de komende decennia 
niet een beetje veranderen, maar  
‘totaal’. “Een heroïsche opgave”, volgens 
hem.

Het einde van een haven die op fossiele 
grondstoffen draait is volgens Rotmans  
nabij. Hij weet zeker dat ‘het grootste kool-
stofknooppunt van Europa, misschien van 
de hele wereld’ verdwijnt. “Van de vijf 
raffinaderijen zullen er binnen tien jaar  
minstens vier verdwijnen. De kolencentrales  
hebben sowieso hun langste tijd gehad. 
De petrochemie zal vervangen worden 
door biochemie.” Rotmans gebruikt daarbij 
soms woorden als ‘mausoleum’, ‘stervens- 
begeleiding’ en ‘begrafenis voorbereiden’.

200 miljard euro nodig
Regelmatig dringt hij met een groeiende 
groep hoogleraren bij overheid en bedrijfs-
leven aan op drastische stappen. Afgelopen 
24 april 2017 eiste hij met 90 hooggeleerde 
collega’s in een open brief aan het toekom-
stige kabinet 200 miljard euro, uitgesmeerd 
over dertig jaar, voor een ‘nieuwe groene 
economie’. “Ik ben een Rotterdammer, ik 
ben trots op de haven. In 150 jaar hebben we 
hem groot gemaakt, maar de pijlers waren 
altijd massa en volume. Alles moest meer en 
groter. Maar alles wat Rotterdam en de regio 
doet, kan tegenwoordig elders in de wereld 
goedkoper.” In de nieuwe economie gaat 
het om toegevoegde waarde.” Die hebben 
de containers op de Maasvlakte en de olie-
tanks in de Europoort volgens hem steeds 
minder. Algen ‘het nieuwe goud, de olie 
van de toekomst’ en andere grondstoffen 
waar biochemische producten van worden  
gemaakt, hebben dat wel. Ook 3D-printers 
die onderdelen maken die eerder per 
stookolie slurpend vrachtschip uit China 
moest worden aangevoerd, hebben toe-
gevoegde waarde.

Felle reacties
Rotmans is niet onomstreden. Zijn opinies 
en publicaties roepen vaak felle reacties 
op in de traditionele energiewereld. Toch 
heeft Allard Castelein, baas van het Haven-
bedrijf Rotterdam, hem binnengehaald als  
adviseur. Ook schreef hij met Jeremy Rifkin 
mee aan de Roadmap To The Next  Eco- 
nomy voor onze metropoolregio (MRDH). 
Het denken en doen moet volgens hem 
drastisch kantelen. Hij ervaart nog steeds 
dat velen zich nog niet kunnen voorstellen 
dat de fossiele industrie zal verdwijnen: „Als 
ik mijn visie etaleer, kijken veel mensen mij 
aan van: dat zal toch niet waar zijn?” Maar 
zo is het in de negentiende eeuw ook be-
gonnen. Toen had je G.J. De Jongh en Pincoffs 
die een toekomst zagen in de scheepvaart. 
Rotterdammers verklaarden ze voor gek. 
Je gaat toch geen havens bouwen in het  
centrum van de stad? Dat wordt de  
financiële ondergang van Rotterdam.”

Moed, leiderschap en lef
Maar de schepen kwamen, en bleven komen 
totdat Rotterdam de grootste havenstad 
ter wereld werd. Rotmans stelt dat er ‘moed, 

leiderschap en lef’ nodig is om de energie- 
transitie de definitieve zet te geven. “Je moet 
de pijn accepteren en een visie schetsen 
waar je naar toe wilt.“

Er gebeurt nu wel steeds meer op het  
gebied van vergroening. Restwarmte wordt 
gebruikt, er worden biobrandstoffen en 
-plastics geproduceerd, vloeibaar gas (LNG) 
wordt toegepast als scheepsbrandstof zoals 
bij de werven in de IJsselregio en er komt 
een fabriek die afval omzet in chemische 
producten. Rotterdam heeft zichzelf zelfs 
tot doel gesteld om koploper te worden 
in de energietransitie. “Maar het gaat te 
langzaam, de echte doorbraak moet nog 
komen”, vindt Rotmans. En die gaat ieder-
een pijn doen. De oude bedrijven, de werk-
nemers in de haven, maar ook de belasting-
betaler die voor een deel van de kosten zal 
moeten opdraaien. Een loodzware politieke 
boodschap.

Daarom moet je het uitsmeren over een 
aantal decennia. Maar de kosten gaan altijd 
uit voor de baat. Eerst investeren en dan 
pas verdienen. Het levert ook heel veel op.”

Rijnmond kantelt: 
‘Een heroïsche opgave’

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde EUR

Een gedreven wetenschapper
Jan Rotmans (1961) werd in 1997 Nederlands jongste hoogleraar en is sindsdien 
een maatschappelijk gedreven wetenschapper met ruim 200 publicaties op het 
gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikke-
ling, transities en systeeminnovaties op zijn naam. In september 2004 richtte 
hij het onderzoeksinstituut DRIFT op: Dutch Research Institute For Transitions. 
Daarmee werd hij professor in transities en transitiemanagement aan de EUR. 
Rotmans is een man met een missie. Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, 
nationaal en internationaal) wil hij ook een bijdrage leveren aan de maatschappij 
en een weg banen naar een duurzame samenleving. 

Daarvoor is volgens hem een ingrijpende omslag, een transitie, noodzakelijk. 
Met zijn kennis wil de hoogleraar graag de spelregels opstellen van hoe dat moet, 
zodat daarna creatieve doeners uit alle hoeken van de maatschappij ermee aan 
de slag kunnen. Of het nou om een duurzaam project, regio, of sector gaat. Om 
Nederland duurzamer te maken heeft Rotmans in 2007 de stichting Urgenda 
opgericht, samen met een groep andere koplopers. Als bestuurslid probeert de 
Rotterdammer zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in die beweging en de 
transitie naar een duurzame samenleving hoger op de agenda zetten. In 2014 
publiceerde hij de invloedrijke bestseller ‘Nederland kantelt’. 

Bronnen:
nrc.nl
www.janrotmans.nl
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Toekomstbestendige metropoolregio kost 50 miljard
De metropoolregio Rotterdam - Den Haag 
(MRDH) gaat een enorme, miljarden 
kostende transformatie tegemoet. Dat 
staat in het rapport ‘Roadmap To The 
Next Economy’ dat eind 2016 uitkwam 
en waarin de toekomstplannen voor 
ons gebied uiteen worden gezet.

Het rapport schetst de toekomst van de 
regio in 2050. Het gaat om een gigantische 
metamorfose van de regio met 23 
gemeenten, die in totaal 50 miljard euro 
zal gaan kosten.  Als onze regio de boot 
niet wil missen, moeten er behoorlijk wat 
slagen worden gemaakt. Op vijf terreinen: 
ICT, energie, economie, arbeidsmarkt en 
onderwijs. 

Digitale poort naar Europa
Het belangrijkst zijn de internettechnologie 
en de overgang naar schone energie. Het 
streven is om in 2050 een compleet schone 
energievoorziening te hebben, onder meer 
met energie uit zon en wind. Daarnaast 
moet de internettechnologie een slag  
maken, zo zijn overal 5G-netwerken nodig 
om “de digitale poort naar Europa” te 
worden. 

Innovatieve ondernemers
Economisch gezien moet er een over-
gang worden gemaakt naar een circulaire 
economie, dat wil zeggen: een economie 
die alleen gebruik maakt van hernieuw-
bare hulpbronnen, een voorbeeld hiervan 

is BlueCity010 in het oude Tropicana in 
Rotterdam.  Verder moet er een gunstig 
investeringsklimaat komen voor inno- 
vatieve ondernemers. En ook het onderwijs 
moet een slag maken, zo is het belangrijk dat 
scholen onderwijzen in ondernemerschap.  

Rotmans en Rifkin
Het rapport is gebaseerd op het advies van 
de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin. 
Ook transitiehoogleraar Jan Rotmans van 
de Erasmus Universiteit schreef mee aan 
het rapport.

www.mdrh.nl

7
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Stad en regio in de 
lift en transitie

Economische Verkenning Rotterdam 2017

Maarten Struivenberg
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De groei in de economie laat ook de werk-
gelegenheid in Rijnmond weer toenemen. 
Met name de sector ICT gaat goed met 
een groei van 4%, maar ook bouw, handel 
en horeca floreren. Start-ups zijn grote  
groeiers. Het Rotterdamse bedrijf Coolblue 
met onder andere een vestiging in Capelle 
aan den IJssel is landelijk een van de grootste 
Nederlandse scale-ups, ofwel snel groei- 
ende bedrijven. Meer dan de helft van die 
snelle groeiers is in Rotterdam gevestigd 
(155). Maar ook Capelle aan den IJssel (70) 
heeft er veel. 

Krimp wordt verwacht voor de industrie, 
landbouw, financiën, onderwijs en zorg, 
het gaat om percentages van 0,5% tot 0,8%.

Meeste ondernemers zzp’er
De grootste groep bedrijven? Dat zijn in-
middels de zelfstandigen zonder personeel. 
Meer dan de helft van de Rotterdamse 
ondernemers (55%) is zzp‘er, goed voor 

We verdienen meer 
dan Amsterdamse zzp’ers

Rotterdam en haar omgeving zijn volop 
in beweging en verandering. “De next 
economy staat voor fundamentele ver-
anderingen in economie en maatschap-
pij. Die worden grotendeels gedreven 
door technologische en maatschappe-
lijke vernieuwingen en grensverleggend 
ondernemerschap. Grote veranderin-
gen zitten onder andere in energievoor-
zieningen, arbeidsmarkt en vergaande, 
slimme toepassingen van ICT’, aldus de 
Rotterdamse wethouder economie en 
werkgelegenheid Maarten Struivenberg. 

Ontstaan van ondernemershubs
Die veranderingen bieden volgens hem  
volop mogelijkheden: “De inzet op inno- 
vatie, nieuwe bedrijvigheid en nieuwe 
ontwikkellocaties maakt een belangrijk on-
derdeel uit van het regionale en stedelijke 
beleid. De RDM campus, de ontwikke- 
lingen in Merwe-Vierhavensgebied, maar 
ook initiatieven vanuit het havenbedrijfs- 
leven en de onderwijsinstellingen ver- 
sterken het innovatieve klimaat van de stad 
en de Rotterdamse regio. Er ontstaan meer 
ondernemershubs in de stad waar jonge 

ondernemers werken aan het verwezen-
lijken van hun ideeën en economische 
groei.”

Struivenberg; “De effecten van alle inno- 
vatieve nieuwe ideeën zijn steeds duide- 
lijker zichtbaar. Zonnepanelen, laadpalen, 
elektrische auto’s en fietsen zijn inmiddels  
gemeengoed. In de nabije toekomst zullen 
nieuwe technologieën als Artificial Intel-
ligence, het gebruik van 3D-printing, smart 
grids de stedelijke economie en het werken 
daarin verder veranderen. Ook de gezond-
heidssector transformeert verder door  
gebruik van nieuwe techniek. Zoals de  
Virtual Medschool waarbij gebruik gemaakt 
wordt van serious gaming technologie. Zo 
wordt onder andere het onderwijs in de 
gezondheidszorg op een kosteneffectieve 
manier verbeterd.”

Hightech in de regio
Door flexibele productieve voorzieningen 
zal het flexwerken een steeds andere 
invulling krijgen en groeit het aantal zzp’ers 
in alle sectoren. Daarnaast ontwikkelt regio 
Zuidoost-Zuid-Holland zich na de regio 

Het gaat goed met de Rotterdamse economie in stad en regio. De economische groei 
van afgelopen jaar zet vooral dankzij ICT dit jaar door, de werkgelegenheid neemt 
toe en steeds meer toeristen komen naar de stad. En zzp’ers verdienen er meer 
dan Amsterdamse eenpitters. Dat blijkt uit de jongste Economische Verkenning  
Rotterdam (EVR) van 2017.

ongeveer 7% van het totaal aantal banen 
(tegenover circa 10% in Amsterdam en Den 
Haag). 

De afgelopen vijf jaar steeg het aantal zzp‘ers 
in Rotterdam met 36%. De branche met de 
grootste toename aan zzp-ers is de industrie 
(10%). Maar ook hun aandeel in de logistiek 
en de sector gezondheid groeit snel. Andere 
terreinen met veel zelfstandigen zijn verder 
de zakelijke dienstverlening, zoals accoun- 
tant & administratie- consulenten, advisering, 
arbeidsbemiddeling, particuliere beveiliging 
en verhuur. Ook in de bouw is het aandeel 
zzp’ers hoog. En Rotterdamse zzp’ers ver-
dienen meer dan die in Amsterdam en Den 
Haag. 

Meer informatie over feiten, trends en  
cijfers van de economie in de Rotterdamse 
regio:

www.rotterdam.nl/evr

Eindhoven als belangrijkste concentratie 
van hightech bedrijven in het land. “Het 
wordt duidelijk dat de Next Economy in 
ons gebied goed uit de voeten kan. Die 
biedt plek aan zowel de maakindustrie als 
kennisintensieve dienstverlening. 

We kunnen niet stil blijven staan. De EVR 
geeft als eerste stap naar die toekomst 
inzicht in de contouren en betekenis 
van de nieuwe economie. Die is geen 
eenduidig, perfect omschreven concept en 
laat zich nog niet in al zijn facetten scherp 
duiden. De strekking en betekenis ervan 
tekenen zich echter steeds duidelijker 
af en zullen op korte en langere termijn 
inspanningen vergen om onze economie 
en samenleving te helpen voorbereiden”, 
aldus de wethouder. 

Exclusief interview wethouder
In onze decemberuitgaven van IJBM en ABM 
zal hij voor de ondernemers en beleids- 
makers in de oostelijke Rotterdamse regio 
exclusief worden geïnterviewd. 



CapelsebrugCapelsebrug

KANTOORRUIMTES
TE HUUR

Op loopafstand bij Metrostation 
Capelsebrug

Dicht bij Rotterdam en de A16

Vlak bij diverse lunchlocaties en 
een supermarkt

Voldoende parkeergelegenheid

Hoogwaardig, duurzaam en 
energiezuinig 

Meer informatie of een virtuele tour? 
Kijk op rhijnspoor.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 

Zaken zijn er om op te lossen,
dat appeltje schillen wij wel vaker.

De Haij & Van der Wende Advocaten in Capelle aan den IJssel werkt voor ondernemingen en (non-profi t) organisaties. 
We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.
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Maak Nederland groener!
Oproep hoogleraren aan nieuw kabinet en ondernemers:

Negentig hoogleraren onder aanvoering 
van EUR-wetenschapper Jan Rotmans 
schreven  24 april 2017 een open brief 
aan de deelnemers aan de coalitie- 
onderhandelingen. Het nieuwe kabinet 
moet volgens hen meer gaan investeren 
in duurzaamheid en groene energie. 
Daarvoor is de komende decennia zo’n 
tweehonderd miljard euro nodig.

Nederland bungelt nog steeds onderaan 
de lijstjes wanneer het gaat om duurzame 
energie, waarschuwen de wetenschappers. 
“Van een lineaire, fossiele, op koolstof  
gebaseerde economie naar een circulaire, 
schone, op groene grondstoffen gebaseerde 
economie. Voor Nederland, nog diep ge-
worteld in de fossiele economie, betekent 
dit volgens ons dé grote uitdaging voor 
de komende decennia. Van alle Europese 
landen staan wij momenteel het verst van de 
duurzame energie doelstelling af. Dit moet 
snel veranderen. Alleen een langdurige 
inspanning, gebaseerd op een consistente 
combinatie van visie, strategie en actie, kan 
helpen om Nederland koploper te maken in 
de nieuwe economie.” 

Ze doen een dringend beroep op het nieuwe 
kabinet om fors te investeren. Zo’n 200  
miljard is de komende decennia nodig om 
een nieuwe, slimme infrastructuur op te 
bouwen zowel digitaal als fysiek met ener-
gie, water, mobiliteit. Het gaat hierbij niet 
alleen om ‘hardware’, maar ook en vooral 
om ‘software’: investeringen in mensen, 

met name in kennis, arbeid, scholing en 
nieuwe manieren van organiseren. Dat 
levert volgens hen veel maatschappelijke 
winst op: honderdduizenden banen en  
innovatie, het realiseren van de klimaat- en 
duurzaamheidsdoelstellingen en sociale in-
novatie, met meer wendbare en beter voor-
bereide mensen. “Investeert Nederland 
niet op grote schaal, dan mist het de boot 

ten opzichte van andere landen en dreigt 
er bovendien een tweedeling in de samen- 
leving, in die zin dat een grote groep mensen 
afhaakt, voor wie onvoldoende zinvol werk 
is. “Ze doen twaalf aanbevelingen om een 
omslag te bewerkstelligen. Allereerst moet 
een minister van Energie en Klimaat worden 
aangesteld, die zich bezig moet houden 
met de zogenoemde ‘energietransitie’. Zijn  
eerste taak zou zijn om een klimaatwet in 
te voeren.

Kilometerheffing
‘De vervuiler betaalt’, moet het uitgangspunt 
zijn, vinden de onderzoekers. “Voer bijvoor-
beeld CO2-belasting in, zoals in Zweden. Het 
geld dat dit oplevert kan dan weer gebruikt 
worden om mensen met lage inkomens te 
compenseren. Een kilometerheffing moet 
de CO2-uitstoot nog verder terugdringen en 
de vijf resterende kolencentrales moeten 
binnen drie jaar hun deuren sluiten.”

Bij deze ‘vergroening’ is het onderwijs erg 
belangrijk. “Geef duurzaamheid een belang-
rijke plek in het curriculum”, adviseren de 

wetenschappers. Zo kunnen kinderen en 
jongeren goed worden voorbereid op een 
duurzame wereld. Het beroepsonderwijs 
zou de innovatie kunnen aanjagen, door 
‘regionale campussen’ te starten waarin 
jongeren samen met bedrijven en kennis- 
instellingen klimaatadaptatie of de circulaire 
economie onderzoeken. “Creatieve broed-
plaatsen waarin ze gezamenlijk werken aan 
innovatieve toepassingen voor de nieuwe 
economie. Juist het beroepsonderwijs 
vormt het scharnier voor de nieuwe, regio-
nale maakindustrie die de komende jaren 
ontstaat.”

Experimenteerruimte voor bedrijven
Ook constateren ze dat er nog steeds  
tientallen belemmerende wetten en regels  
haaks staan op de nieuwe economie. “De 
afvalstoffenwet- en regelgeving is een 
berucht voorbeeld, die hergebruik van afval 
verhindert, terwijl dat een essentieel onder-
deel is van de circulaire economie. Versoepel 
belemmerende wetten en regels, of stel 
ze tijdelijk buiten werking, om zodoende 
experimenteerruimte te creëren voor 
de nieuwe economie. Onderwijl kunnen 
we werken aan betere en slimmere wet- en 
regelgeving.”

De transitie naar een duurzame economie 
vraagt volgens de invloedrijke wetenschap-
pers om grootschalige (co-)financiering, 
waarbij overheid en private investeerders 
gezamenlijk kapitaal beschikbaar stellen 
voor duurzame innovaties. “Het idee is 
een investeringsfonds op te zetten naar 
het model van Dutch Good Growth Fund. 
Daarnaast zijn leningen tegen gunstige  
voorwaarden en kapitaalgaranties vereist.”

Moed en leiderschap
De hoogleraren geven toe dat de verande-
ringen veel vergen van burgers, bedrijven 
en overheid. “Dat vraagt om moed en leider-
schap. Want de transitie naar een nieuwe, 
schone en inclusieve economie kent niet 
alleen winnaars, maar ook verliezers. Ieder-
een gaat het voelen in zijn portemonnee, 
de overheid, bedrijven en burgers. Maar 
het levert ook veel op: werkgelegenheid,  
innovatie en een nieuw economisch  
perspectief. Kortom, de transitie naar een 
fossielvrije economie, is een ongekende 
uitdaging, vergelijkbaar met de industriële 
revolutie en sociale modernisering in de 
tweede helft van de 19de eeuw.”
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‘Iedereen kan eten op tafel zetten, 
maar niet iedereen kan koken’

Ondernemers buigen zich over economie in transitie

Een vijftiental ondernemers uit de regio 
staken woensdag 17 mei 2017 op uit-
nodiging van het Economisch Netwerk 
Capelle (ENC) tijdens een lunchbijeen-
komst onder leiding van ondernemers-
coach Kees Kuijlman de koppen bij elkaar 
om de invloed van de vele transities in 
markten, economie, mobiliteit, bedrijfs-
takken, veranderend klantgedrag en 
technologie op hun ondernemerschap  
te bespreken. Deze keer was het Capelse 
DNS Artwork op het Rivium de gastheer.

Kees Kuijlman: “De ondernemer leeft in een 
krachtenveld waarin enorm veel verandert 
in zo’n korte tijd dat je voortdurend moet 
kunnen meebewegen. Dat is lastig. Markten 
bewegen, het koopgedrag verandert. We 
worden op basis van internet uitgedaagd. 
Hadden we op de komst van Airbnb ge- 
rekend? Je zal maar een hotelketen hebben 
of veel vastgoed in de portefeuille. De vraag 
is hoe ondernemers omgaan met deze tran-
sities. Welke spelen er? Welke zien zij als 
kans en als bedreiging?”, legt Kees Kuijlman 
die als coach, trainer en adviseur onder-
nemers bijstaat bij ondernemersvragen de 
aanwezigen voor.

Van lood zetten tot 3d
DNS Artwork heeft met de grafische 
bedrijfstak als eerste de digitale revolutie 
meegemaakt. De transitie van handwerk in 
een bedrijfsruimte naar volledige digitale 
productie. Die begon al begin jaren tachtig. 
Van lood zetten tot opmaak via een beeld-
scherm tot aan het uitprinten in 3d. “Nu 
kan je ook vanuit huis werken. Of op locatie 
van de klant met een laptop publiceren 
en internationaal vergaderen via Skype en 
wereldwijd communiceren. Techniek is voor 
iedereen bereikbaar. Onderscheidende  
dienstverlening gaat veel meer om concept, 
scherpe bewaking van details, co-creatie, 
deskundigheid en strategie.”

Erik-Jan Theunissen van BD Lease ziet 
in zijn mobiliteits-business een enorme 
bedreiging in de omwenteling van zakelijke 
lease naar private lease. “Dat is een minder 
gunstig verdienmodel. En ook heel arbeids-
intensief. Het maakt verschil of je een deal 
sluit met een bedrijf over 50 auto’s of apart 

met 50 individuele particulieren.” De aan-
wezige ondernemers vallen hem bij. Het 
zal in de toekomst meer gaan om een 
persoonlijk abonnement op vervoer, niet 
meer het bezit. Daarin zullen de business- 
modellen van mobiliteitsaanbieders moe-
ten veranderen.

Niet maken, maar kennis verkopen
Jan-Cees Hordijk geeft met zijn bedrijf 
BK-groep met bijna 300 personeelsleden 
adviezen op het gebied van bouwen: “Wij  
hebben geen ouderwetse maakindustrie 
meer. Ik kom regelmatig op campussen. 
Dat zijn broedkooien van innovatie en toe-
komstige vernieuwing. Je moet in de nieuwe 
economie zorgen dat een idee leidt tot 
productie. We hebben in Nederland vooral 
kennis te bieden, die we over de hele 
wereld kunnen verkopen.”

Ada Goverde van organisatie- en advies- 
bureau Allois Deite: “Als je het over 
bedreigingen hebt, is dat de algehele 
kwaliteitsnorm gemiddeld op alle fronten 
van veel producten naar beneden gaat. 
Maar een kans is wel dat er nog mensen 
bereid zijn om te betalen voor echte 
kwaliteit. Zoals ambachtelijke schoenen. Je 
ziet daardoor wel specialisme en vakman-
schap ontstaan. Daar is nog ruimte voor.” 
Kansen ontstaan volgens haar ook voor  
degenen die echt weten waar ze het over 
hebben. “Als je naar de boekhoudfunctie 
van ondernemers kijkt, is die geheel geau-
tomatiseerd. Het gaat nu om de analyse 
achter de cijfers en daarover goed advies 
kunnen geven. Iedereen kan eten op tafel 
zetten, maar niet iedereen kan koken.”

Robot als advocaat
Robotisering en automatisering gaan vol-
gens sommige deelnemers nog veel dieper 
ingrijpen. Tot in de juridische bedrijfstak 
toe. “Onze business staat aan de vooravond 
om geautomatiseerd te worden. Je ziet 
in Amerika kantoren al werken met intel-
ligente software, die contracten bouwen in 
plaats van dat de advocaat dat zelf doet. Ik 
denk wel dat er voor een goede advocaat 
en specialist altijd ruimte is, maar je moet 
wel kunnen overleven in die transitie 
waarbij iedereen advocaat of zogenaamd 

deskundige kan worden. We zijn druk aan 
het nadenken wat onze kansen zijn. Je kunt 
als ondernemer een heleboel juridische 
overeenkomsten standaard downloaden. 
Het punt is alleen om ze goed toepassen 
zonder dat je gezeur krijgt over wat je 
bent overeengekomen. Daar heb je toch 
iemand voor nodig. Alleen zullen dat niet 
meer zoveel juristen als nu zijn.” Hij merkt 
dat branches vervagen en ook meer onder 
elkaars duiven gaan schieten. “Daar hebben 
we natuurlijk last van. Je ziet bijvoorbeeld 
steeds vaker dat accountantskantoren  
opeens HR-advies gaan geven. En waarom 
doen ze dat? Ze zitten binnen bij de klant 
die hem of haar vertrouwt. Dat zijn alle-
maal kansen en bedreigingen die je tegen-
komt. Ik ben ervan overtuigd dat als je 
deze revolutie overleeft er nog brood is te  
verdienen. Uiteindelijk moet jij iemand 
vertellen ‘heb je daar en daar ook aan  
gedacht?’. Dat kun je nog niet aan een  
computer overlaten”, constateert Dennis 
Oud, advocaat arbeidsrecht van kantoor 
Haij en Van der Wende.
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Klanten leiden, niet sturen
Hans Lemmers van Erasmus Uitvaart: “Ik 
kom uit een redelijk traditionele business. 
Daarin zie ik ook een enorme verschuiving. 
Het evenement wordt nu bepaald door de 
consument. Vroeger was het ‘wat gaan we 
doen’. Nu vraag ik; ‘hoe wilt u het?’ Die ver-
schuiving vindt in alle branches plaats. Het 
gaat om het perspectief van de consument 
en klant. Iedereen is in transitie. 

Kleinschalig en grootschalig. Iedereen kan 
morgen starten. Dat is veranderd. Ook in de 
uitvaart. Dat is een leermoment. Transitie 
is feitelijk het nakomertje van verandering. 
We blijven continue in beweging. Je moet 
kijken naar de mogelijkheden die er wel 
zijn. In welk vak dan ook. Klanten leiden, 
maar niet sturen. Want vergelijken en een 
aanbod vinden kunnen klanten door de 
transparantie van internet zelf wel. Je moet 
daarom kunnen verantwoorden waar 
je voor staat. De toekomst is veel meer  
luisteren naar je klant. Die gaat bepalen. 
Nu is het veel meer samen vormen geven 
aan. Dat is ons nieuwe business-model.”

Macht en vertrouwen
“Vertrouwen is een van de belangrijkste 
waarden. Als er iets is wat dat ondermijnt 
breidt dat zich in het digitale tijdperk als een 
olievlek uit. De macht van de consument 
en het individu als klant is de belang-
rijkste verandering waar we met z’n allen 
mee te maken hebben.” concludeert Kees  
Kuijlman.
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Ondernemersnieuws

Kleine ondernemers merken niets 
van aantrekkende economie
Veel ondernemers merken niets van de 
aantrekkende economie. Vooral zzp’ers 
en kleinere ondernemers zeggen geen 
vooruitgang te zien.  De helft van de 
ondernemers en 61 procent van de 
zzp’ers ziet geen groei, concludeert ver-
zekeraar Allianz in een onderzoek onder 
ruim vijfhonderd ondernemers.

“Grotere mkb-bedrijven plukken wel de 
vruchten van de aantrekkende economie, 
met een groeiend aantal opdrachten”,  
aldus Allianz. Van de onderzochte onder-
nemers verwacht 52 procent volgend 
kwartaal net zoveel te investeren als in het 

afgelopen kwartaal. Zo’n 14 procent denkt 
meer te investeren. Ook ziet 35 procent de 
omzet in de komende twee jaar groeien.

Concurrentie
Bijna de helft van de ondernemers maakt 
zich zorgen over de concurrentie. Ruim een 
kwart denkt dat die het komende jaar toe-
neemt. Grotere mkb-bedrijven hebben de 
meeste vrees voor competitie, zeggen de 
onderzoekers. 

Ook maken jongere ondernemers (tot 34 
jaar) zich vaker zorgen over concurrentie 
dan oudere ondernemers.

Drijvende kracht
Bijna drie kwart (74 procent) van de 
ondernemers ziet zichzelf als de drijvende 
kracht achter de onderneming. Langdurig 
ziek of arbeidsongeschikt raken, is volgens 
de meeste ondernemers (62 procent) dan 
ook het ergste wat hen kan overkomen. 
Gevolgd door een faillissement (20 pro-
cent).

Bron: NU.nl/zakelijk

Bedrijven: meer 
zorgen over 
cyberrisico’s
Nederlandse bedrijven zijn zich meer 
zorgen gaan maken over cyberrisico’s, 
zoals hackersaanvallen. Zij blijven daar- 
om investeren in maatregelen om die 
risico’s af te wenden, waardoor vele 
cyberaanslagen in ons land succesvol  
zijn afgeslagen. 

Volgens verzekeringsmakelaar en risico- 
adviseur Aon zijn Nederlandse onder- 
nemers kritischer geworden over het 
gevaar van cyberrisico’s en dus blijven ze 
kijken naar verbetering.

Driekwart goed voorbereid
Bovendien verandert het risico van cyber-
aanvallen constant waardoor bedrijven 
gedwongen worden hun verdediging op 
peil te houden. Driekwart van de bedrij-
ven zegt goed voorbereid te zijn op cyber-
risico’s, waarmee Nederland overigens iets 
achterblijft op internationaal niveau.

Risicomanagement 
Helemaal hackerproof zal echter nooit  
lukken, omdat de ontwikkeling bij hackers 
te snel gaat. Alex van den Doel van Aon 
wijst erop dat een hack naast financiële 

gevolgen ook impact heeft op de reputatie 
van een bedrijf. ‘’Risicomanagement moet 
daarom op de agenda staan van alle af-
delingen binnen een bedrijf.’’ 

Begin mei 2017 vond nog een wereld-
wijde cyberaanval plaats die bedrijven en  

organisaties in veel landen heeft geraakt. 
In Nederland werden onder andere par-
keergarages van Q-Park getroffen door 
een storing.

Bron: ANP 
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Ondernemersnieuws

Ondernemersvertrouwen hoogst sinds crisis
De ondernemers in het niet-financiële 
bedrijfsleven zijn aan het begin van 
het tweede kwartaal positiever dan 
ooit. Het ondernemersvertrouwen, de 
stemmingsindicator van ondernemend 
Nederland, verbeterde voor het derde 
kwartaal op rij en kwam uit op 15,5. 
Dat is het hoogste peil sinds het begin 
van de metingen eind 2008.  Aldus het  
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS), de Kamer van Koophandel, EIB, 
MKB-Nederland en VNO-NCW.

Positiever
Ondernemers in de sector informatie en 
communicatie, zoals uitgeverijen, media en 

ICT-bedrijven, zijn met een ondernemers-
vertrouwen van 23,4 een stuk positiever 
gestemd dan een kwartaal eerder. Het ver-
trouwen in deze sector maakte een sprong 
van bijna 12 punten en liet daarmee de 
grootste verbetering zien vergeleken met 
andere sectoren, aldus de onderzoekers.

Bouwsector
Op de delfstoffenwinning na is er in alle sec-
toren sprake van een positieve stemming.  
Net als in de afgelopen twee kwartalen is 
het ondernemersvertrouwen in de bouw-
sector het hoogst van alle sectoren.

Bron: ANP

Amsterdam economisch kampioen
Feyenoord veroverde de landstitel. Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek deed 
onderzoek naar de economisch kam-
pioen van Nederland. Het resultaat zal 
menig Rotterdammer een doorn in het 
oog zijn. 

Amsterdam doet het economisch beter. 
De economische groei in de hoofdstad is  
groter, er wordt meer geïnvesteerd en 
de werkloosheid is er lager. Het CBS 
vergeleek de economieën van de regio’s  
Amsterdam en Rotterdam. 

Er is onder andere gekeken naar het bruto 
regionaal product per inwoner, de verschil-
lende bedrijfstakken, de huizenprijzen en 
de werkloosheid. Zo blijkt uit het CBS- 
rapport dat het werkloosheidspercentage 
in Rotterdam 8.1 procent bedroeg in 2016 

tegenover 6,2 procent in Amsterdam. In 
heel Nederland gaat het om 6 procent.

Haven
Het CBS heeft ook het aandeel van de 
verschillende bedrijfstakken uit de twee  
regio’s met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt 
dat de financiële instellingen de grootste 
bedrijfstak vormen in Amsterdam. In  
Rotterdam zijn dit de groot- en detailhandel 
en de reparatie van auto’s. In Amsterdam 
komt de detailhandel op de tweede plek.  
Dat de handel, vervoer en opslag in  
Rotterdam een grotere rol spelen dan in 
Amsterdam, is te verklaren door de invloed 
van de Rotterdamse haven.

De Rotterdammers hebben één aspect 
wel mee: wonen is in Rotterdam een stuk 
goedkoper. De gemiddelde woningprijs is 

in Amsterdam bijna 79 procent hoger dan 
in de Maasstad.

Deelder
De onderzoekers wijzen op een uitspraak 
van Jules Deelder: In Rotterdam wordt het 
geld verdiend, in Den Haag verdeeld en in 
Amsterdam smijten ze het over de balk. Die 
bewering ‘heeft enige nuancering nodig’, 
zegt het CBS, wijzend op de cijfers. 

In Amsterdam en omgeving wordt be-
duidend meer geld verdiend dan in  
Rotterdam. En voorlopig ziet het er volgens 
economen ook niet naar uit dat het verschil 
kleiner wordt. 

Bron: Financieel Dagblad
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Woord 
van de 
voorzitter

In april 2014 werd de deelgemeente Prins 
Alexander opgeheven en de gebieds- 
commissie geïnstalleerd. Het tijdperk van 
waterplannen, waterbeheer en beleid werd 
daarmee afgesloten en kwam bij het stads-
bestuur te liggen. Het blijft opmerkelijk dat 
pas het huidige college een programma 
‘De drie rivieren’ heeft opgestart. We gaan  
eindelijk ook op een andere manier naar 
ons water kijken. Nu niet als bedreiging, 
maar als bron voor een beter welbevinden 
van onze bewoners.

Prins Alexander heeft veel water of 
grenst daaraan. Denk aan de Rotte en de  
Zevenhuizerplas. Water dat niet van “ons” 
is, maar we hebben wel de opdracht om 
ook dat water een goede functie te geven 
voor onze bewoners. Verder kent ons  
gebied talloze singels, vaarten en plassen. 
Wat kunnen die betekenen, anders dan  
alleen waterberging?

Het is de Stichting Hart van Alexander die 
zich hard gaat maken om via het water-
element de PR van Prins Alexander te  
verbeteren. Want dat is echt nodig. We zijn 
iets te bescheiden in het promoten van ons 
woon- en leefgebied waardoor potentiële 
bewoners ons wellicht over het hoofd zien.

Wat is er mooier dan dat water ook nu weer 
nieuw leven betekent? Ik kan niet wachten 
op de komende ideeën en initiatieven.

Polder Prins Alexander, van harte gefeli-
citeerd met die 150 jaar en we gaan met 
droge voeten op naar weer 150 jaar. 

Ron Davids
Voorzitter
Gebiedscommissie
Prins Alexander

Duurzaam inspireren 
op MVO Festival
Op 10 oktober 2017 organiseren gemeente Rotterdam, maatschappelijke organi- 
saties en Business Club Prins Alexander tijdens de nationale Dag van de  
Duurzaamheid voor de derde keer het inspirerende en succesvolle MVO Festival.

Deelnemende bedrijven, maatschappelijke organisaties, partners en gelijkgestemden 
inspireren, verbinden en delen kennis met elkaar op dit gebied. Zoals innovatieve en 
duurzame bedrijfsvoering, meer groen in de stad, duurzame energie, schonere lucht 
of inzetbaarheid op biodiversiteit.

Presentatie André Kuipers
Om het thema kracht bij te zetten zal onze bekende astronaut André Kuipers tijdens 
het MVO Festival een inspirerende presentatie geven. Hij neemt ons mee in de wereld 
van de ruimtevaart, innovatieve technologieën en vooral in de wereld van duurzaam-
heid. André laat ons inzien hoe bedrijven en mensen een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan een gezonde en duurzame wereld.

Het evenement prikkelt geïnteresseerden en biedt een platform aan gemeenten, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners met als doel duurzaamheid te 
integreren in de bedrijfsactiviteiten en in de huishoudens. Zij kunnen zich kosteloos 
presenteren op de beursvloer van het MVO Festival. 

Gebiedscommissie jureert
De bewoners worden net zoals in de voorgaande edities in de gelegenheid gesteld 
“bewoners-initiatieven” in te dienen. Deze initiatieven worden dezelfde avond nog 
beoordeeld door de Gebiedscommissie. Het MVO Festival wordt mede mogelijk ge-
maakt door financiële ondersteuning van de gebiedscommissie Prins Alexander.

Meer informatie en aanmelden
Locatie:  Recreatiecentrum Zevenkamp - Zevenkampse Ring 301, Rotterdam
Datum: Dinsdag 10 oktober 17.00 – 21.00 uur
Deelname: Gratis 
Bezoek:  Gratis

Aanmelden voor een gratis informatiestand of meer informatie over het festival 

W www.mvo-festival.nl | E info@mvo-festival.nl | T 010 - 455 28 00 |  M 06 – 215 135 28
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Strand Nesselande verdient de Blauwe vlag
Op 18 mei 2017 ontving de gebieds-
commissie Prins Alexander namens de 
gemeente Rotterdam de eerste Blauwe 
Vlag voor het strand Nesselande. Ron 
Davids voorzitter en Sigrid de Jong 
van Stadsbeheer ontvingen de vlag in 
Scheveningen, een passende locatie. 
Overigens ook onze collega’s van Hoek van 
Holland ontvingen dit kwaliteitskeurmerk. 
Zij doen al langer mee met dit internationale 
gebeuren. Onze vlag hangt inmiddels op 
het strand van Nesselande.

Gebiedscommissie Prins Alexander

Fotogragrafie: Roel Dijkstra voor Gemeente Rotterdam

Wat is de Blauwe Vlag?
De Blauwe Vlag is een exclusief eco-
label dat wordt uitgereikt aan meer dan 
3500 stranden en jachthavens in ruim 30 
Europese landen, Zuid-Afrika, Marokko,  
Nieuw-Zeeland, Canada en het Caribisch 
gebied.

De Blauwe Vlag is een internationale 
milieuonderscheiding, die jaarlijks wordt 
toegekend aan stranden en jachthavens 
die aan de campagne deelnemen en 
hebben aangetoond schoon en veilig te 
zijn. Ze moeten daarvoor aan diverse 
criteria voldoen.

Schoon en veilig water
Het doel van het Blauwe Vlag Pro- 
gramma is om overheden, ondernemers  
en recreanten blijvend te betrekken bij  

de zorg voor schoon en veilig water, mooie 
natuur en een gezond milieu. Het mogen 
voeren van een Blauwe Vlag is een er-
kenning voor de inspanningen die de 
strand-gemeente of jachthavenbeheerder 
op dit gebied heeft geleverd. Voor de  
toerist is de Blauwe Vlag internationaal het  
herkenning- en kwaliteitssymbool voor 
goede schone stranden met goede water-
kwaliteit en veilige en schone jachthavens.

FEE
De Blauwe Vlag is een initiatief van FEE 
(Foundation for Environmental Education). 
FEE is een onafhankelijk internationaal 
netwerk van organisaties uit inmiddels 59 
landen die zich inspannen op het gebied 
van natuur- en milieuvoorlichting. De 
Stichting KMVK voert voor FEE-Nederland 
de Nederlandse Blauwe Vlag campagne.
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Wandelvierdaagse in het Lage Land en 
Prinsenland: veel beweging
Maar liefst 650 kinderen liepen mee onder begeleiding van vele 
ouders. Een 4-daags evenement met start en finish in het 
Prinsenpark. Op de slotavond werden de medailles onder begelei-
ding van muziek, bloemen, koffie/thee, ijsjes en trotse opa’s en 
oma’s om de nek van de jonge wandelaars gehangen. 

De hoofdorganisator Het Fysiotherapiecentrum Lage Land kreeg 
hulp van vrijwilligers vanuit de BusinessClub Prins Alexander, 
patiënten van de praktijk en wijkbewoners. Buurtwerk heeft met 
haar jongerenbus de wandelaars van een stevige warming-up 
voorzien. De gastvrijheid van speeltuin Pietje Bell in het Prinsenpark 
was hartverwarmend. 

Het was een feest wat mede door de ondersteuning van de 
Gebiedscommissie Prins Alexander en lokale winkeliers weer tot 
een succes is geworden. Voor herhaling vatbaar!

Fotografie: Jan Trouwborst
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Gebiedscommissie Prins Alexander

Op dinsdag 23 mei 2017 werd tijdens een causerie stil gestaan bij het 150-jarig bestaan 
van de polder Prins Alexander. De initiatiefnemer was de Stichting Hart voor Alexander. 
In het auditorium van Eneco, die als gastheer optrad, hielden drie inleiders een  reflectie 
op de 150 jarige polder. Onno de Wit namens de Historische Vereniging, Hans Oosters, 
Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap en Ron Davids, voorzitter gebiedscommissie Prins 
Alexander.

Hans Oosters hield een beklemmend verhaal, uiteraard met animatie. ”Wat gebeurt er als 
de dijken breken? Een watervlakte van hier tot Leiden.” Zijn boodschap: “Het nieuwe  
klimaat is al begonnen, bewoners zullen ook zelf aan de slag moeten als het gaat om 
waterbeheer.”

Hier sloot Ron Davids in zijn inleiding op aan. “Allereerst moeten we ons er veel meer 
bewust van zijn waar we wonen. De identiteit van ons woon- en leefgebied bevindt zich 
tot 7 meter onder NAP, vanuit Utrecht gezien een verval van ruim 12 meter. De betrok-
kenheid met het water waar we op en rond leven, moet hoger. Niet alleen als bedreiging, 
maar juist ook als bron van welzijn en ontspanning. Wie start met het eerste Waterfeest 
Prins Alexander als bewoners initiatief?“

De volgende stap is meer participatie van bewoners, instellingen en bedrijven als het gaat 
om waterbeheer. “Voor de boerenbedrijven in onze omgeving niets bijzonders, wij als 
stedelingen moeten daar weer even aan wennen. Ik denk dat de gemeente Rotterdam, de 
gebiedscommissie Prins Alexander en het Hoogheemraadschap samen de handen ineen 
moeten slaan om participatie rond het element water vorm en inhoud te geven. Hans 
Oosters en de gebiedscommissie doen mee, nu nog de wethouder bellen.”

Wat gebeurt er als de dijken breken?

Het gemaal Prins Alexander rond de opening in 1869. 
Foto: Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard
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Secretariaat: Postbus 81140 • 3009 GC Rotterdam • Telefoon: 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl • www.businessclubpa.nl

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

www.emiellops.nl

www.emiellops.nl

www.emiellops.nl
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Glenn Linger

GLR administratiekantoor, coaching 
en begeleiding ondernemers.

Marieken Neijman

In dit nummer stellen we 2 leden 
aan u voor!

GLR administratiekantoor, coaching en 
begeleiding ondernemers houdt zich 
voornamelijk bezig met accountancy, 
coaching en educatie. Als lid vertel ik u 
graag waarom ik toegetreden ben tot de 
Businessclub Prins Alexander.

Eerst even voorstellen. Ik, Glenn Linger,  
ben na mijn studies Economie-Handels-
wetenschappen & Marketing, nu alweer 37 
jaar als docent werkzaam in het Handels /
Ondernemersonderwijs. 

(MBO-HBO). Nadat ik in 2006-2009 werk-
zaam ben geweest op de ROA (Rotterdamse 
Ondernemersacademie), vond ik het na  
jarenlang onder andere ondernemers te 
hebben opgeleid, nu echt tijd worden om 
voor mijzelf te beginnen. 

Groei van de onderneming
In 2009 begon ik dan ook met mijn bedrijf. 
Dit doe ik in combinatie met mijn baan als 
docent in het onderwijs, omdat het onder-
wijs na al die jaren nog steeds uitdagend 
is en ik graag met enthousiaste jongeren 

werk. Door de groei van de onderneming 
ben ik nu nog slechts drie dagen per week 
actief in het onderwijs (MBO-HBO). En 
de andere dagen (inclusief schoolvakan-
ties) ben ik volledig met mijn eigen onder- 
neming bezig.

Buurvrouw
Toen mijn buurvrouw Kathy mij 2,5 jaar 
geleden benaderde om een keer als intro-
ducé mee te gaan naar de Businessclub 
Prins Alexander, heb ik besloten dat maar 
eens te gaan doen. Wat mij meteen opviel 
was de saamhorigheid en vooral de ge-
zellige en ontspannen sfeer, die mij direct 
aansprak. Ik had gelijk na de eerste keer 
een goed gevoel en besloot meteen lid te 
worden. En zo geschiede.

Ik kan u met trots melden dat deze  
Businessclub een uitstekende regionale 
functie vervult, waar de belangen van 
haar leden uit Prins Alexander op de eerste 
plaats staan. Bravo!

Glenn Linger

Je vakantie begint al vóór de reis!
Toen ik in 2016 besloot het roer volledig 
om te gooien had ik al behoorlijk wat 
afgereisd. Na 12 jaar een eigen admini-
stratiekantoor, maar ook met een grote 
interesse in cultuur, natuur en lokale be-
volking, leek de keuze voor mijn mobiel 
reisbureau ikwilreisadvies.nl dan ook 
meer dan logisch. Tevens had ik al een 
dosis werkervaring bij een grote Franse 
reisorganisatie opgedaan. 

Reizen regelen is een persoonlijke passie 
en wanneer je van je passie je beroep 
kunt maken, kom je nooit in de knoop 
met je motivatie. Zowel voor zakelijke als  
particuliere reizigers regel ik daarom graag  
zakelijke incentives, groepsreizen, rond-
reizen of kortere vakanties. 

Dus, een wijntrip in Zuid-Afrika of Vespa 
tour in Rome? Een game-drive in Bots-
wana of zeilen in Kroatië? Individueel of 
in een groep? Laat mij het regelen en het 

enige wat jij hoeft te doen, is je koffers te 
pakken!

Bij de start van mijn nieuwe bedrijf  
ikwilreisadvies.nl stond ik ook voor keuze 
van een netwerkclub. Logisch dat dat  
Business Club Prins Alexander geworden 
is. Wat een leuke mensen! Minstens iedere 
maand samen op een inspirerende locatie 
met elkaar lekker eten. Contact leggen 
gaat vanzelf, heel ontspannen. Daar heb ik 
geen spijt van!

Marieken Neijman



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

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

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

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

LI NT NOTARISSEN
Kanaalweg 3-7,
2903 LR Capelle a/d IJssel
010 - 442 2233
capelle@lintnotarissen.nl  

mr. Bas Zwaveling
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mr. Erwin den Hartog

‘Juridisch’ 
gezien

Transitie
De redactie van dit blad heeft mij  
gevraagd om een juridische bijdrage 
te leveren, die verband houdt met het 
begrip “transitie”. Om er handen en 
voeten aan te geven heb ik eerst maar 
eens de betekenis van het woord tran-
sitie opgezocht. 

Een definitie is: “een structurele veran- 
dering van de maatschappij, die het resul-
taat is van op elkaar ingrijpende en elkaar 
versterkende grootschalige technologische, 
economische, ecologische, sociaal culturele 
en institutionele ontwikkelingen. Een tran-
sitie is een procesinnovatie die een (deel 
van de) maatschappij compleet verandert 
en als vernieuwing de grenzen van orga-
nisaties overstijgt.’ 

Niet verschuilen
Wanneer ik die definitie lees, dan is een 
aantal ontwikkelingen in de wereld van de 
juridische bijstand wel te schetsen. Aller-
eerst hebben de moderne technologieën 
zoals e-mail en internet een belangrijke 
verschuiving meegebracht in de manier 
waarop wij als juristen werken. De wereld 
is sneller geworden. Als vroeger een cliënt 
een vraag stelde dan gebeurde dat tele-
fonisch of per brief en als je een advies 
wilde formuleren, dan kon je je altijd nog 
verschuilen achter het feit dat de tekstver-
werker wat langzaam was en de post er ook 
wat langer over deed. Tegenwoordig krijg 
ik om 10.03 uur een vraag van een klant 
en belt dezelfde klant om 10.05 uur om te 
informeren of ik het antwoord al heb. Dan 
kun je je niet verschuilen achter het feit dat 
de postbode nog niet is geweest.

Klanten kunnen, dankzij het internet, veel 
juridische informatie zelf opzoeken. Er is 
overal wel een blog voor te vinden en elk 

zichzelf respecterend advocatenkantoor 
schrijft artikelen, die via Google zijn te 
raadplegen. Cliënten verwachten geen ad-
vocaat meer die alleen maar de juridische 
kanten van de kwestie belichten. Ze ver-
wachten iemand die een goede juridische 
kennis heeft, maar ook iemand die mee 
kan denken in andere disciplines, zoals 
organisatorisch, fiscaal en economisch.  
Zeker de zakelijke klanten, waar dit blad voor 
geschreven wordt, zijn meer geholpen bij 
een advocaat die als juridisch vertrouwens 
persoon wordt gezien, dan bij iemand die 
alleen meer juridische kennis kan spuien. 
Dat vereist dus een ander soort advocaat, 
namelijk een die niet alleen juridische ken-
nis heeft, maar ook de nodige sociale skills. 

Digitale advocaat
De technologie zal zijn impact hebben op 
de juridische dienstverlening. Contracten 
en andere standaarddocumenten zullen 
binnenkort geautomatiseerd kunnen 
worden ingekocht. Robot Ross is een intelli- 
gente, digitale advocaat, ontwikkeld door 
studenten van de Universiteit van Toronto. 
Ross, ’s werelds eerste “Artificially Intelli-
gent Lawyer” is een cognitieve computer die 
antwoord kan geven op juridische vragen. 
Ross heet “Kunstmatig Intelligent” want hij 
ontwikkelt zichzelf naar mate advocaten 
hem vaker raadplegen. Zo wordt hij steeds 
slimmer en sneller. Het zal al snel realiteit 
zijn dat ook de consumenten (tegen beta-
ling naar mag worden aangenomen) vragen 
zouden kunnen stellen. Dat betekent 
dat een klant uiteindelijk slechts voor de 
echt moeilijke specialistische zaken een  
advocaat raadpleegt. Wel van belang; Ross 
is wel intelligent, maar niet emotioneel en 
blijft een robot. De vraag is of je als klant 
de oplossing van je zaken volledig aan een 
robot wil overlaten.

Kwaliteit en innovatie
Transities vinden ook plaats op het gebied 
van de rechtspraak. Om toegankelijk en 
begrijpelijk te zijn voor rechtzoekenden 
en alle andere betrokken partijen heeft de  
Rechtspraak het programma Kwaliteit en 
Innovatie (KEI) ontwikkeld. Dat betekent 
dat op korte termijn alle procedures digi-
taal worden gevoerd. Alle gegevens in een 
procedure worden dus geautomatiseerd 
uitgewisseld. Elk advocatenkantoor zal 
daarop moeten zijn ingericht. Via beveiligde 
webportals kan het digitale dossier snel, 
veilig en gemakkelijk worden geraadpleegd 
en kunnen stukken worden uitgewisseld. 
Ook in de procedures waar klanten   zelf 
kunnen procederen (dus zonder verplichte 
bijstand van een advocaat) wordt hard 
gewerkt aan een digitaal platform, zodat 
procedures in de die zaken digitaal kunnen 
worden gevoerd. 

Voor advocatenkantoren als de onze is 
het dus zaak dat wij voor die manier van 
procederen gereed zijn. Daar wordt op 
dit moment hard aan gewerkt. De wereld  
verandert, de juridische dienstverlening 
ook. Daar hoeven wij niet bang voor te zijn, 
het brengt ook nieuwe kansen. 

De Haij & Van der Wende Advocaten 
Postbus 84233 
3009 CE Rotterdam 
Barbizonlaan 82 
2908 ME Capelle a/d IJssel 
tel:  010-2204400 
fax: 010-2204499
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Vol vertrouwen zien we toe op een 
wereld waarin we gezamenlijk bouwen 
aan een duurzame en humane maat-
schappij. En we zijn het er allemaal over 
eens, het moet anders! En de tijd van  
veranderingen maakt nu plaats voor een 
volgende fase: transitie.

En dan te bedenken dat in veel literatuur 
terug te vinden is dat de mensheid verande- 
ringen helemaal niet als prettig ervaart. 
Structuren worden doorbroken, er is 
geen weg terug, we moeten mee in de 
stroom van aanpassingen. Al die verande- 
ringen komen zo onze huiskamer binnen als  
logisch gevolg van de continue stroom 
van nieuws wat we te verwerken krijgen 
in ons dagelijks bestaan. Ons brein wordt 
24 uur per dag geprikkeld door de huidige  
(sociale) media. En blijkbaar zijn we  
inmiddels gewend geraakt aan al die op-
eenvolgende veranderingen dat we ons nu 
moeiteloos aanpassen aan die omslag van 
denken en doen, zonder het zelf echt te 
beseffen. Transitie als een ‘nakomertje’ van 
verandering. Transitie zorgt voor beweging. 
Het levert een gezamenlijke visie op en de wil 
tot samenwerken, waarbij voorbij gekeken 
wordt aan meer dan een eigenbelang. Mooi 
woord trouwens: Transitie… Staat volgens  
mij momenteel op nummer één in de top 10 

van beleidswoorden. We beleven een tran-
sitie in o.a. de zorg, technologie, mobiliteit,  
duurzaamheid en ondernemen. Wij zijn met  
z’n allen lekker ‘in transitie’. Overigens is het 
mooie van een transitie dat we niet weten 
welke weg we moeten gaan. Het is een  
voortdurend proces zonder einde. En de  
veranderingen verlopen allerminst plan-
matig. Geen uitgestippelde plannen ge-
smeed aan de vergadertafel. Nee, niets is 
minder waar. De institutionele orde is aan 
het wankelen. Beleid is niet alleen meer 
voorbehouden aan de bureaucratische, ano-
nieme en onpersoonlijke (groot)machten. 

Machtsverschuiving
Ingegeven door de moderne informatie- 
technologie zien we een machtsverschuiving 
richting de burgers. Burgers worden part-
ner, zij kiezen zelf, reorganiseren zelf en 
organiseren zelf. Met als gevolg dat de 
gevestigde orde, de professionals anders 
moeten gaan denken en werken. Een  
positieve ontwikkeling, toch?

Kortom: Grootschaligheid zal door de eigen 
kracht van de samenleving ‘getrans- 
formeerd’ worden tot zelfsturende een-
heden. En daar doe ik, daar doet u, daar 
doen we met z’n allen aan mee: Revolutie!

Voortdenderende revolutie!

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

Voor een onvergetelijke beleving 
in de wereld van BBQ en Grill

MEER INFO: 06  513 55 775 • WWW.GOODYGRILL.NL

Wij verzorgen graag een uitstekend verzorgde BBQ & Grill 
arrangement voor uw bedrijf of vereniging. 

Wij leveren kwaliteitvlees, snijden het af waar u bij staat en 
geven uitleg als u dat vraagt. 

Voor al uw

bedrijfscatering!
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Wil je als ondernemer nog een boterham-
metje verdienen, dan kan je vol aan de bak 
met vernieuwingen. Dat geeft de meeste 
ondernemers nieuw elan, maar het vergt 
ook een nieuw soort ondernemen. En dat 
brengt nieuwe, vaak onbekende, risico’s 
met zich mee.

Ondernemen is constant meegaan met  
veranderingen, markten zoeken en het de 
klant naar zijn zin maken. Die veranderingen 
gaan tegenwoordig met de snelheid van het 
licht. De ondernemer wordt steeds meer 
een man die naast het aloude mensenwerk 
gedwongen wordt om geautomatiseerd zijn  
diensten te optimaliseren. Digitale facturering, 
betaling via telefoonapps, gedigitaliseerde 
bestellingen en afhandeling. Ook worden met 
webapplicaties klantgegevens gedeeld en 
gewijzigd. 

Voor al deze door de ondernemer geleverde 
diensten worden vaak gespecialiseerde be-
drijven ingeschakeld die een deel van de  
klantvraag invullen. Toch blijven onderne-
mers hoofdverantwoordelijk voor hun eigen 
product, inclusief de zorg voor de automati-
sering en de bescherming van de data van de 
klant.
   
‘Nieuwerwetse dieven’
ICT gaat een steeds belangrijkere rol spelen 
om de klant te behagen. De risico’s die de 
ondernemer loopt met die ICT en de veilig-
heid daarvan komen steeds meer onder de 

aandacht. Het zijn allang niet meer de ING’s 
of de Rabobanken die lastig gevallen worden 
door “nieuwerwetse” dieven die er met uw  
informatie en geld vandoor gaan. 

Of erger nog met het geld of de informatie  
van uw klanten. Dus worden wij ook als  
“risico-specialisten” bijgeschoold door dure 
juristen die ons om de oren slaan met een ICT 
die zo lek is als een mandje.

Cyberrisks
Ik weet dat ik niet de eerste ben die u als 
ondernemer waarschuwt voor dit soort 
risico’s. Wij hebben namelijk het idee dat 
de kans dat u schade leidt door cyberrisks 
hard gaat in de richting van de kans dat 
uw pand in de fik vliegt. Niemand denkt er 
over na om dat risico niet te verzekeren. 
Maar misschien is het maatregelen nemen 
tegen cyberrisks wel veel belangrijker dan 
verzekeren? Het is in ieder geval een eerste 
stap. 

Medewerkers
Laat u goed informeren over wat u als 
ondernemer voor risico’s loopt met ICT. En 
zorg er voor dat uw medewerkers zich ook 
van die risico’s bewust zijn. Schaf een leesbare 
checklist aan om de risico’s voor uw onder-
neming in kaart te brengen. Niet zo een die 
door dure cyberjuristen is opgesteld. Daar 
raken de hersencellen alleen maar van in de 
war. Bekijk het als ondernemer en vul uw 
maatregelen op het gebied ICT praktisch in. 

Maar cyberrisks negeren, is schaatsen op dun 
ijs: je gaat er een keer doorheen……. Dat kan 
ik als fanatiek schaatser beamen.

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 RAiA

‘Financieel’ 
gezien

Ondernemen in de nieuwe wereld: Schaatsen op dun ijs?
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Business 010 
ook op RTL7

Business 010 is een nieuwe weekend talk-
show gericht op ondernemend Nederland.  
Het programma wordt uitgezonden van-
uit evenementenlocatie Boompjes in  
Rotterdam met prachtig uitzicht op de 
Nieuwe Maas. 

Business 010 is vanaf 1 april 2017 met acht 
afleveringen elke week op zaterdag te zien 
op RTL Z, dé zender voor ondernemend 
Nederland en vanaf zondag 9 juli wekelijks 
op RTL 7. De reeks afleveringen, die in deze 
periode te zien waren op RTL Z , wordt elke 
zondag om 11:30 uur uitgezonden. 

Business met vleugje humor
De studiogesprekken worden afgewisseld 
met een kijkje in de keuken bij de (kleinere) 
ondernemers door theatermaker John 
Buijsman en met verslaggeving over het 
werkveld van bedrijven.

www.business010.tv

Ondernemersnieuws

Familiebedrijven goed voor 343 miljard omzet
Familiebedrijven waren in 2015 goed 
voor een totale omzet van 343 miljard 
euro. Dat komt neer op 27 procent van de 
omzet van alle niet-financiële bedrijven 
met meer dan één werkzame persoon. 
Dat blijkt uit nieuw onderzoek van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS).

Begin 2016 waren er bijna 278.000 familie-
bedrijven in ons land. Dat is ongeveer 71 
procent van alle Nederlandse bedrijven 
waar meer dan één persoon in werkzaam 
is.

Zeggenschap
Familiebedrijven zijn ondernemingen waar 
één familie direct of indirect een meerder-
heid van zeggenschap heeft en formeel 
is betrokken bij het bestuur. Vooral bij de  

kleinere bedrijven spelen familiebedrijven 
een belangrijke  rol. Voor bedrijven met 
minder dan vijftig werkzame personen zijn 
familiebedrijven goed voor 50 procent van 
de omzet. Bij grotere met meer dan 250 
personen is dit maar 14 procent.

Sectoren
Familiebedrijven zijn vooral te vinden in 
de  horeca, bouwnijverheid en autohandel 
en reparatie. Daarin realiseerden zij meer 
dan de helft van de totale omzet. In de 
groothandel, industrie en informatie en 
communicatie is het aandeel juist weer 
relatief klein. In Noord-Holland, Groningen 
en  Zuid-Holland is het aandeel familie-
bedrijven het laagst. In Groningen is vooral 
de delfstoffenwinning daar debet aan.

Bron: NU.nl 

Zaken op de Rails editie 4

Op 16 mei heeft de 4e editie van Zaken op 
de Rails plaatsgevonden in het Museum 
Stoomdepot in Rotterdam. Maar liefst 
500 ondernemers hebben de beursvloer 
bezocht en kennisgemaakt met de 
diverse bedrijven die zich presenteerden.

De opening werd verzorgd door 
Commandant Van Ghentkazerne, luitenant-
kolonel der Mariniers Jan Ten Hove. De 
organisatie was ook nu weer in handen van 
Carola Kalishoek, Inge Lievaart en Diana van 
Gool. Op naar de 5e editie!

Fotografie: Peter Dane
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Fieldlabs Zuid-Holland voor 
vernieuwende ondernemers
Voor bedrijven is het een hele uitdaging 
om de kansen, die de nieuwe economie 
biedt, te benutten. Het vraagt om 
specifieke kennis van nieuwe tech-
nologieën, nieuwe klanten en nieuwe 
markten. Het is, zeker voor het MKB, 
niet te doen om al deze kennis zelf 
in huis te halen. Innovatie netwerken 
over specifieke sectoren of clusters 
bieden hier een oplossing in de vorm 
van Fieldlabs. 

Een Fieldlab is een faciliteit of omgeving 
met (fysieke) ruimte voor het ontwikkelen, 
testen, demonstreren en valideren van 
nieuwe technologieën, producten en inno-
vaties. Denk aan robotisering, 3D-printing 
en big dataprocessing. 

In een Fieldlab werken het regionale be-
drijfsleven en kennisinstellingen intensief 
samen. Doelen: versterken van de regio-
nale economie, bijdragen aan het oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken en ver-
beteren van de aansluiting van onderwijs 
en arbeidsmarkt.  

Mondiale vraagstukken en marktkansen
De kracht van de Fieldlabs in de regio Zuid-
Holland is dat ze zich richten op mondiale 
vraagstukken en internationale marktkan-
sen en daarvoor oplossingen vinden vanuit 
de sterke sectoren die de regio kenmerken. 
Denk daarbij aan de high tech sector, glas- 

tuinbouw, het haven-industrieel-complex  
of bijvoorbeeld de beschikbare kennis en  
expertise op het terein van deltatechnologie 

Springplank samenwerking en innovatie
De 15 fieldlabs die in het kader van de  
Regionale Investeringsstrategie bijeen zijn 
gebracht, vormen een regionaal netwerk als 
springplank voor cross-sectorale samen-
werking en innovatie. Dit zijn: Freshteq.NL, 
The Green Village, Smart, Safe & Resilient 
Mainports, Additive Manufacturing, Robo-

valley, Dutch Windwheel, SMASH, Smart  
Integrator 4 Aero/Space ,  Dutch Optic Centre, 
Duurzaamheidsfabriek: Smart Metrology 
en TIMA, Big Data Innovatiehub, Medical  
Delta Living Labs, Digital Factory Compo- 
sites, VP Delta en Automatisch Vervoer op 
de Last Mile.

Meer informatie?
www.mdrh.nl of neem contact op met  
Elske Janssens via e.janssens@mrdh.nl

Ondernemersnieuws

Startabonnement Milieubarometer voor ondernemers
Ruim 60 gemeenten waaronder de 
gemeente Krimpen aan den IJssel en 
Drechtsteden geven bedrijven een gratis 
startabonnement op de Milieubaro-
meter. Zij hebben dit aanbod verlengd 
tot eind 2019. Ondernemers kunnen zo 
samen op een praktische manier aan de 
slag met verduurzaming van hun bedrijf. 
De Milieubarometer is de stok achter de 
deur om besparingen te realiseren.

De Milieubarometer is een praktisch hulp-
middel voor ondernemers om hiermee 
aan de slag te gaan. Ruim 60 gemeenten 
bieden aan hun bedrijven een gratis start- 

abonnement op de Milieubarometer aan. 
Hiermee geven ze invulling aan hun  
klimaaten schone luchtbeleid, en de pre- 
thema’s energie, afval en vervoer in de Wet 
Milieubeheer. 

Workshop
Wilt u met uw bedrijf ook verder aan de slag 
met klimaatneutraal zijn? Kom dan naar 
de workshop klimaatneutraal op dinsdag 
26 september 2017 of bespreek een aanpak 
op maat. 

www.milieubarometer.nl
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mr. Bas Zwaveling

‘Notarieel’ 
gezien

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht  

Per 1 januari 2018 wijzigt het huwelijks- 
vermogensrecht. Deze wijzigingen gelden 
niet alleen voor een huwelijk, maar ook 
voor een geregistreerd partnerschap.

Wat behelzen deze wijzigingen? 
In de kern wordt de huidige algemene  
gemeenschap van goederen, waarin alles 
gemeenschappelijk wordt, beperkt. Alleen 
het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt 
verkregen, wordt nu gemeenschappelijk 
en het voorhuwelijkse vermogen blijft dus 
buiten de gemeenschap, met uitzondering 
van het vermogen dat er al samen was, 
zoals bijvoorbeeld een huis dat al op beider 
naam stond. 

Wie heeft welk vermogen?
In het nieuwe huwelijksvermogensrecht 
is wederom opgenomen dat als er tussen 
echtgenoten een geschil bestaat over aan 
wie van hen beiden een “goed” toebehoort 
en geen van beiden zijn recht op dit goed 
kan bewijzen, dit als gemeenschapsgoed 
wordt aangemerkt. Het is daarom nog 
steeds van groot belang dat men vóór het 
huwelijk via de notaris vastlegt wie welk ver-
mogen heeft en vervolgens dat de echtge-
noten daarna een goede administratie 
bijhouden. Het is echter zeer waarschijnlijk, 
dat velen dit in de praktijk niet zullen doen. 
Het gevolg is dat dan alsnog het vermogen, 
waarvan niet bewezen kan worden dat 
het aan één van beide echtgenoten toebe- 
hoort, geacht wordt van beide echtgenoten 
gemeenschappelijk te zijn. En dit kan bij 
een echtscheiding tot grote problemen lei-
den, juist omdat dan dit vermogen alsnog 
moet worden verdeeld.

Conflicten
Als één van de echtgenoten vóór het hu-
welijk een onderneming had, dan valt die 
(zoals eenmanszaak, VOF, B.V.) niet in de 
gemeenschap. Het risico bestaat nu dat 
een echtgenoot die zijn inkomen uit een 
onderneming haalt, die niet uitkeert aan 
zijn priverekening, maar in de onderne-
ming laat zitten. Met als gevolg dat die 
inkomsten niet in de gemeenschap vallen 
en dat de andere echtgenoot daar dus 
niet van profiteert. Dit is in strijd met het 
uitgangspunt van het nieuwe huwelijks-
vermogensrecht, namelijk dat alles wat 
gedurende het huwelijk verdiend wordt, 
in de gemeenschap valt en dus van beide 
echtgenoten gemeenschappelijk is. Dat is 
juist de reden dat in de nieuwe wet is be-
paald dat vergoedingen ten bedrage van 
de winsten en verliezen van de onderne-
ming, die ten tijde van het huwelijk zijn  
gerealiseerd, in de gemeenschap vallen, 
voorzover deze in het maatschappelijk 
verkeer als redelijk worden beschouwd. 
Dit kan in een echtscheidingssituatie tot  
conflicten leiden.

Van geval tot geval beantwoorden
Op de vraag wat in het maatschappelijk ver-
keer als redelijk kan worden beschouwd, 
geeft de wetgever helaas geen antwoord. 
Dit zal dus in de praktijk van geval tot geval 
door middel van gerechtelijke procedures 
beantwoord moeten worden. 

Voor echtgenoten die vóór 1 januari 2018 
in gemeenschap van goederen  getrouwd 
zijn, verandert er niets. Al het vermogen, 
ongeacht of dat nu vóór of tijdens het 

huwelijk is verkregen, is en blijft gemeen-
schappelijk.

Uit het bovenstaande blijkt, dat het van 
groot belang is om vóór het huwelijk via de 
notaris huwelijksvoorwaarden te maken.

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



In de stoel bij Maat Kappers
Automotive ondernemer Arno Bosman

In deze rubriek zit een lokale onder- 
nemer in de stoel bij Maat Kappers 
(o.a. vestigingen in R’dam-Ommoord, 
Gouda, Lekkerkerk,  en Krimpen aan 
den IJssel). Hij of zij wordt binnen 
een half uur tijdens een gesprek over 
zijn ondernemerschap ‘geknipt en  
geschoren’. De in Leiden opgegroeide 
en in Rotterdam ondernemende Arno 
Bosman vertelt -terwijl hij door Krim-
penaar- Henk Maat aan de Hesseplaats 
29 met de schaar onderhanden wordt 
genomen over zijn bedrijf, ondernemer-
schap, achtergrond en persoon onder 
de haardos.

Hij neemt net als veel ondernemers plaats 
in de kappersstoel van Henk Maat die dan 
niet alleen over koetjes en kalfjes praat, 
maar ook indringend over het ondernemer- 
schap. Zijn klanten kunnen online een af-
spraak met hem maken. Of de Maatkappers 
afspraken-app downloaden via Google en 
de App Store.

Verzorging en aandacht
Arno Bosman is bijna tien jaar operationeel 
manager in de automotive-branche bij Inqar 
CityRent Rotterdam. Zijn bedrijf is partner 
in mobiliteit voor de zakelijke, maar ook 
de particuliere markt. Voordat Arno in de 
business rolde, woonde hij in Rotterdam 
en studeerde hij Applied Sciences aan de  
Hogeschool Rotterdam en retailmanage- 
ment en small business op het Da Vinci  
college. Hij bezoekt iedere drie à vier weken  
de coiffeur. “Ik heb in mijn studie duidelijk  
gekozen voor het ondernemerschap. Daar- 
bij is persoonlijke verzorging natuurlijk  
belangrijk. Voor mezelf en voor mijn  
klanten. Aandacht daar gaat het om. Zeker 
in onze business.”

Sinds 1978 zit CityRent op de Couwen-
burgh bij het Hofplein. “Het bedrijf was 
van mijn schoonvader, van wie ik het heb 
overgenomen. Zo ben ik er als ondernemer 
ingerold. Het is nog steeds een familie-
bedrijf. Ik ben onderin ingestapt om te kijken 
hoe de branche en het bedrijf in elkaar zit 
en in 12 jaar van verhuurmedewerker door- 
gegroeid tot eigenaar.”

Markt in transitie
“De uitdagingen zijn groot in de toekomst. 
Zeker in de rental-branche. Er verandert 
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inderdaad heel veel. Waar het precies 
heen gaat, is lastig te voorspellen.  Zo zijn 
we ook afhankelijk van de keuzes van een 
nieuw kabinet met bijtellingen, kilometer- 
heffing en milieueisen. Aan de andere kant 
is er de groep waar het gaat om delen 
en niet om bezitten. De vraag is of dat nu 
al zo speelt. Zo zijn de leasecontracten 
evenals het autogebruik het laatste jaar 
toegenomen. 

We hebben wel al veel gedaan in groen 
biogas en elektrisch rijden in het aanbod 
van ons wagenpark. Om mee te gaan in de 
nieuwe, schone economie, maar ook om 
daarmee de klant kennis te kunnen laten 
maken. Sinds vorige maand rijdt onze  
eerste auto met deelsoftware erin. Klanten 
kunnen hem met hun bankpasje open-
maken. Waar we kunnen, doen we mee en 
proberen nieuwe dienstverlening uit. We 
denken verder dan autoverhuur. Ook in 
alle service erom heen. Zoals tankpassen, 
schoonmaken, management info systemen 
voor de klant en wagenparkcontroles. Als 
klein bedrijf kunnen we daar flexibel in 
zijn. Daarmee maken we het onderscheid. 
Zeven dagen in de week als het moet.”  
Inqar CityRent Rotterdam is onderdeel van 
de Inqar organisatie. Samen met alle collega  
vestigingen is er een landelijk dekkend 
netwerk. Hierdoor gaat de service verder 
dan de stadsgrenzen. “We kunnen veel 
aanbieden. Bijna wereldwijd.”

Parkeren en verder fietsen
Inqar CityRent Rotterdam heeft een ruime 
keuze uit verschillende jonge personen- 
auto’s van klein en compact tot groot en 
luxe. Verschillende soorten bestelbussen 

zijn al te huur vanaf een halve dag en in ver-
schillende uitvoeringen verkrijgbaar. Ook 
verzorgt Inqar CityRent Rotterdam met 
Park&Bike (www.parkbike.nl) verhuur van 
fietsen, e-bikes en tandems. “Kunnen ze 
bij ons parkeren en met de fiets verder. Er 
komt steeds meer leven in ons gebied met 
dagelijkse bezoekers en ondernemers. Wij 
zitten als een van de weinigen nog midden 
in de stad. Handig voor fiets- en auto- 
verhuur als je buiten de stad moet zijn. 
En met het aantrekkelijker worden van  
Rotterdam is dat een sterk exclusief punt.”

Zijn belangrijkste drive als ondernemer? 
“Het is leuk om met een klein hecht team dat 
voor elkaar te krijgen wat de klant graag wil. 
We pakken met zijn allen de handschoenen 
en het sop op. De klant is van iedereen. Bij 
specifieke wensen kunnen we vaak flexibel 
en op maat extra’s uit de kast halen.  
Ook hebben we in de zomerperiode aan- 
trekkelijke aanbiedingen voor particulieren. 
Zoals het personal profit-plan voor grote 
bedrijven met personeelsverenigingen.
 
www.maat-kappers.nl
www.cityrent.nl



* Deze actie is geldig tot en met 30 juni 2017 en zolang de voorraad strekt.**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?
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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

Krimpen aan den IJssel

maatwerk in drukwerk




