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Specialiteitenslagerij Rien Bezooijen een omweg waard!

Bij Rien Bezooijen Specialiteitenslagerij hebben ze verstand van lekker eten!
Zij bieden het lekkerste vlees en gastronomische maaltijden. Hét adres als u eens 
wat anders wilt eten dan wat de supermarkt u te bieden heeft. Van runder ribeye tot 
heerlijke runder hamburgers en van verse stampotten tot pasta’s.  
Het assortiment van Rien Bezooijen is eindeloos!
 
Slagerij Rien Bezooijen heeft een breed publiek van verschillende nationaliteiten. 
Dit komt onder andere door de buitenlandse specialiteiten die hier verkrijgbaar 
zijn, maar natuurlijk ook door de goede service en de vriendelijke medewerk(st)ers. 
Laagdrempelig, gemoedelijk en dat maakt dat mensen vaak terugkomen.
 
Diversiteit is gegarandeerd want iedere dag staat er weer een andere kant-en-klare 
maaltijd op u te wachten. Vers uit de pan en met liefde bereid. Een uitkomst voor 
drukke dagen of als er van de man wordt verwacht, dat hij bijvoorbeeld ’s avonds 
zal koken. Vrouwen zijn immers ook dol op lekker eten!

OPENINGSTIJDEN

Maandag: 10.00 - 18.00 uur

Dinsdag t/m donderdag: 08.30 - 18.00 uur

Vrijdag: 08.00 - 20.00 uur

Zaterdag: 08.00 - 17.00 uur

www.slagerijrienbezooijen.nl
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Samuel Esmeijerplein 35 • Winkelcentrum Lage Land • 3067 AP Rotterdam
Telefoon: 010 420 87 87 • Fax: 010 421 01 64 • E-mail: info@slagerijrienbezooijen.nl
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Zaken uit Star Trek worden in snel tem-
po ook normaal in onze wereld. Denk 
aan robots die operaties uitvoeren, zelf-
rijdende voertuigen, intelligente drones, 
3d-foodprinters, bio-scanners, zelflerende 
robots, maar ook digitale advocaten en 
accountants. 

Dit alles zal de samenleving en het onder- 
nemerschap sterk gaan beïnvloeden.  
Moeten we daar bang van worden? Wat 
zijn de kansen en bedreigingen? En hoe 
voorkom je dat intelligente robots de wereld 
en de boardrooms overnemen? Er zijn veel 
meer vragen dan antwoorden. Want wet- en 
regelgeving sloffen door de technologie van  
kunstmatige intelligentie onherroepelijk 
achteraan. 

Maar duidelijke zegeningen zijn er ook.  
Robots hoeven geen opslag, zijn nooit ziek 
of moe, gaan niet op vakantie en klagen niet. 
De productiviteit zal daarom enorm kunnen 

De robots rukken op
stijgen. En veel saai, vies, ongezond, gevaar-
lijk en zwaar werk kan de wereld uit. Zoals in 
de logistiek, zo blijkt uit een interview in dit 
blad met de projectleider robotisering van 
megagroothandel Technische Unie. Daar is 
zwaar tilwerk tot ieders opluchting uitgeban-
nen.

“Je kunt wel tegen robots zijn, maar er zijn 
gewoon werkzaamheden die niet zo slim 
zijn om als mens te doen,‘’ stelt de toonaan-
gevende robotica-ondernemer Herbert ten 
Have van Delft Robotics, die ook werkt voor 
bedrijven in onze regio. Verder buigen een 
twintigtal lokale ondernemers zich in deze 
uitgave over de impact die robotica in hun 
bedrijfstak en onze samenleving kan hebben.  

Dit stukje is trouwens niet geschreven door 
een robot, maar dat zou een aantal uitgaven 
verder zomaar anders kunnen zijn. Had ik 
maar een echt vak moeten leren. Onder-
nemer worden bijvoorbeeld.
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‘Saai, repetitief, vies, zwaar en 
gevaarlijk werk door robots‘

Herbert ten Have, Delft Robotics

Midden in onze metropoolregio ligt een 
‘Silicon Valley’ van de robotica, met TU 
Delft Robotics Institute als kloppend 
hart. RoboValley is ontstaan uit de TU 
Delft en is de plek waar onderzoekers, 
ondernemers en overheden elkaar 
treffen. Samen werken zij aan de nieuwe 
generatie robots en hebben inmiddels 
een belangrijke positie in de robotica-
industrie. Momenteel werken er meer 
dan 170 robotica-onderzoekers samen 
met experts, ondernemers en beslissers. 
Hierdoor neemt RoboValley de leiding bij 
de ontwikkeling van de ‘next generation’ 
robotica. Met als een van de voorlopers 
Delft Robotics dat gelooft dat ‘saai, 
repetitief, vies, zwaar en gevaarlijk werk 
door robots gedaan zou moeten worden.

Herbert ten Have is frontman van het jonge 
bedrijf. Eind 2016 werd hij op verzoek 
van het team van Delft Robotics CEO en 
medeaandeelhouder. Hij kent als ondernemer 
het klappen van de zweep bij enkele start-ups, 
won zelf in 2009 de MKB Innovation Award en 
is mentor bij Yes!Delft. 

Herbert leerde vorig jaar september Delft 
Robotics kennen op een internationaal con-
gres waar veel technologische bedrijven 
waren. Inclusief grote spelers zoals Intel en 
nieuwe Chinese bedrijven. “Er was meteen 
een click met Kanter van Deurzen, de CTO. 
Ik vond het gewoon leuk om hem te helpen 
met het installeren van de robot en vooral 
de interactie met potentiele klanten. Dat 
voelde meteen goed. Of dat we maatjes 
waren. Een van de aandeelhouders was er 
ook en die zei na enkele dagen ‘we zochten 
een directeur maar volgens mij hebben we 
die gevonden’.“

Lange tijd blind 
Delft Robotics zit in een pand van Robo-
Valley en gebruikt de gezamenlijke faci- 
liteiten. “Wij zijn eigenlijk een spin-off 
van de universiteit. Zo is professor 
Martijn Wisse, die als eerste Nederlandse 
hoogleraar Robotica in 2014 aan de 
wieg stond van het bedrijf, nog steeds 
aandeelhouder. Wisse wilde juist voor het 
mkb roboticaoplossingen ontwikkelen. 

Toepassingen zijn vooral kansrijk in de 
agriculturele bedrijfstakken, warehousing 
en logistiek. 

Ten Have: “Grote bedrijven werken al langer 
met robots. Die bestaan immers al 50 jaar. 
Ze waren lange tijd blind, reageerden 
op informatie van buitenaf, konden niet 
voelen en opereren in een gecontroleerde 
omgeving. Maar de robots van de laatste 
tien jaar kunnen waarnemen en reageren. 
Ze hebben een sensor en een camera en 
kunnen daarmee bijvoorbeeld zelfstandig 
rijden. Denk aan de autonoom sturende 
Tesla en vorkheftrucks.”

Robots trainen
Delft Robotics ontwikkelt kunstmatige 
intelligentie voor robots en heeft daarmee 
wereldwijd een koploperspositie verworven. 
“We zitten nog in de kinderschoenen met 
Deep Learning zodat robots zelfstandig 
onbekende objecten kunnen pakken. Maar 
het gaat heel hard. Kunstmatige intelligentie 
gaat de komende jaren enorm het verschil 
maken in robotica. 

Omdat je ze autonoom kunt maken. Kijk 
naar Tesla die laat een auto omgaan met 
omstandigheden die hij nog nooit heeft 
meegemaakt. Zij gebruiken dezelfde tech-
nieken als ons bedrijf. Wij geven een robot 
ogen via 3D-vision en met onze algoritmen 
kan het zich  aanpassen aan een nieuwe 
situatie. Dus het herkent niet alleen 
duizend keer die bos bloemen die het moet 
pakken, maar kan ook nieuwe voorwerpen 
bekijken, analyseren en hoe het daar mee 
moet omgaan. En dat opent een hele 
nieuwe wereld. Bijvoorbeeld bij groente, 
fruit en vlees. 

Als je een stuk vlees pakt, is de vorm en 
de structuur elke keer als je dat neerlegt 
anders. De camera van de robot ziet dan 
telkens een ander stuk vlees. Om dat op te 
lossen, komt artificiële intelligentie om de 
hoek kijken. Die is in staat om net als een 
mens te snappen, dat hoe het pootje van 
mijn bril ook op tafel ligt, dat het nog steeds 
diezelfde bril is. Wat wij dus doen is robots 
trainen met voorbeelden, die annoteren 

en het brein van de robot laten zien ‘dit is 
het doosje, dit is de bril, dit is de bloem’. 
Die data gaan we in een algoritmesysteem 
trainen. Dan gaat de robot zelf voorwerpen 
herkennen en wat daarvan de features zijn. 
We weten niet hoe het dat precies herkent 
en analyseert. Deep Learning is dat je het 
systeem loslaat en het algoritme zijn werk 
laat doen.”

Gevaarlijk en ongezond werk
“Sommigen vinden dat eng. Je kunt wel 
tegen robots zijn, maar er zijn gewoon 
werkzaamheden die niet zo slim zijn om 
als mens te doen. Zoals ‘s nachts, in een 
koelcel of heel gevaarlijk werk.” Voor  
Post.nl is Delft Robotics bijvoorbeeld bezig 
met de applicatie van het uitpakken van 
rolcontainers. “Dat is zwaar werk. Daar 
kunnen zware pakketten en zakken in 
zitten die niet prettig te tillen zijn. Tot op 
heden konden robots de grote variëteit 
aan pakketten niet juist herkennen om ze 
correct op te pakken. Dat maken wij nu 
mogelijk met een robot. 

Wij geloven dat als het werk repetitief is, 
saai, zwaar en vies, gevaarlijk of 24-uur 
doorgaat, je dat het liefst door robots zou 
willen laten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld 
aan het plukken, pakken en sorteren van 
groenten, fruit, vlees of onbekende doosjes. 
Alle retailers die boodschappen bij je thuis 
brengen, doen het order picken nog met 
de hand. Vaak ook ‘s nachts. Dan kom je op 
zo’n plek en dan voel jezelf nog wel eens 
gênant over het saaie en vaak ook zware 
werk. Daar willen het wij met robotiseren 
graag een handje bij helpen.”

Winnaar Amazone wedstrijd
En dat lijkt aardig te lukken. Zo werd Delft 
Robotics met een team van de TU in 2016 
de dubbele winnaar van de prestigieuze 
Amazon Picking Award. Daarbij konden 
punten verdiend worden door in een 
bak het volledig autonoom herkennen, 
oppakken en verplaatsen van een grote 
variatie aan producten. De multinational 
heeft 40 miljoen verschillende artikelen in 
huis. Herbert ziet dat het heel snel gaat met 
de toepassing van kunstmatige intelligentie 
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in allerlei systemen. “Vooral de laatste 2 jaar. 
Kijk nu naar voice- en gezichtsherkenning. 
Wat Google doet met foto’s en video’s, doen 
wij heel specifiek voor het herkennen en 
pakken van voorwerpen en programmeren 
daarmee robots.”

Spannende reis met de klant 
Hij maakt zich zorgen over wat er bij-
voorbeeld in China gebeurt met data 
en gezichtsherkenning. “Dan kan een 
algoritme met heel veel data straks bepalen 
of je bijvoorbeeld een bepaalde studie mag 
volgen of niet. Ik ben blij dat we in Europa 
wat strenger zijn. Maar we moeten wel 
voorzichtig blijven. We geven heel veel data 
weg aan grote partijen. 

Op Facebook bijvoorbeeld. Zeker kinderen 
zou je in bescherming moeten nemen. 
Wij passen onze producten niet toe op 
mensen, maar in de industrie. Daar zie ik 
weinig gevaar in. Robotica is niets zonder 
software, die is in staat om die auto zelf 
rijdend te maken en zijn omgeving te 
kunnen laten zien en interpreteren. Dat 
is de kracht. Maar er komt nog zoveel bij 
kijken voor het robuust wordt, het moet 
worden geïmplementeerd en wereldwijd 
geïnstalleerd. Het is heel spannend om zo’n 
reis met een klant te maken. “Deep learning 
heeft veel te bieden, maar we komen pas 
net kijken.”

www.delftrobotics.com
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Technische Unie is marktleider in het 
leveren van installatiematerialen. Als 
groothandel levert het bedrijf -met ook 
een verkoopvestiging in Capelle a/d  
IJssel - in Nederland meer dan één  
miljoen producten op het gebied van  
elektrotechniek, licht, datacommu-
nicatie, installatiematerialen, sanitair, 
verwarming en klimaattechniek. En de 
afzet van goederen groeit stevig door. 
Robotisering in de vorm van een nieuw 
miniload systeem (DPS) biedt sinds 2011 
uitkomst. 

“Dit slimme systeem geeft de beste op-
slaglocatie voor goederen en onthoudt 
ook waar goederen zijn opgeslagen“, 
vertelt Ron Kars, projectmanager logistiek 
van distributiecentrum Alphen a/d Rijn. 
De manier waarop de ombouw en in-
voering ter hand werd genomen, leverde 
hem in 2012 in de Rotterdamse Van 
Nelle fabriek de titel ‘Logistiek manager 
van het jaar’ op.

Andere manier van werken
Ron Kars is van huis uit ICT-er en kwam in 
1995 bij het bedrijf. “Wat je ziet, is vooral 
fysieke bouw en staal, maar het hart is ICT. 
Ik twijfelde dan ook niet toen ik in 2005 
gevraagd werd als projectmanager. Want 
daardoor kon ik mijn ervaring met ICT en 
projectmanagement inzetten. We bouw-
den een compleet nieuw opslagsysteem 
om slimmer om te gaan met de ruimte. 
Want het was nogal vol. Dit betekende voor 
veel collega’s een heel andere manier van 
werken. 

Vandaar dat zij nauw betrokken werden 
tijdens het hele project. We hebben alles 
samen zorgvuldig getest. Zo kwamen we 
tot een goed en prettig werkbaar sys-
teem. Daarnaast was het belangrijk dat 
de dagelijkse logistieke keten gewoon 
doordraaide. Onze klanten en leveranciers 
merkten niets van deze hele operatie. Het 
project was een grote uitdaging, maar 
we hebben het opgeleverd binnen de  
afgesproken planning, budget en kwaliteit. 
Mede door teamwork en alle gedreven 
mensen om mij heen, werd het een succes. 
En we groeien nog steeds. Dus we gaan 

door met het verbouwen en het aan- 
passen van werkprocessen en zijn nu  
begonnen aan een vierde fase.“

De robotisering is goed zichtbaar in het 
distributiecentrum. ‘Het is vooral het trans- 
port dat is geautomatiseerd. Alles wordt 
automatisch gebracht. Het orderpicken 
en het vullen van bakken met voorraad is 
nog handwerk. Dat zal in de toekomst mis-
schien veranderen. We volgen natuurlijk 
de ontwikkelingen van piecepicking robots 
op de voet. Maar dit zal nog niet zo snel 
gaan bij logistieke bedrijven zoals wij, met 
een enorme variëteit aan producten. Wij  
hebben 80.000 artikelen van klein tot groot, 
licht tot zwaar en los of vast verpakt. Wat je 
nu wel steeds meer ziet, zijn autonoom rij-
dende heftrucks en wagentjes en karretjes 
die door het magazijn rijden.”

Ron Kars: “Met het systeem dat we ge- 
bouwd hebben, zijn we ondanks het grote 
volume in staat om direct op klantniveau 
te picken. Een enorme verbeterslag in ef-
ficiency. Want 80.000 keer een product 
dagelijks een of twee keer in je in handen 
hebben, scheelt nogal wat. En doordat al-
les compacter wordt opgeslagen, zijn de 
loopafstanden voor onze mensen veel 
kleiner geworden en kunnen meer orders 
worden verwerkt. Ook kunnen we 24 uur 
per dag leveren en handelen nu bijvoor-
beeld ook nachtorders en leveringen af. 
Dat gaat steeds weer een stapje verder. 

Zo leveren we nu ook spullen voor in de 
auto van de servicemonteurs. Die kan dan 
’s ochtends gewoon vanaf huis op pad. Dat 
doen we ook op bouwkavels. Daar staan 
dan per kavel onze bakjes met spullen al 
klaar. Ook zijn we actief in logistiek op de 
bouwplaats. Op de SS Rotterdam hadden 
we bijvoorbeeld 5 tot 10 van onze mensen 
rondlopen die de logistiek van bouw- 
materiaal op het schip deden.”

Hij is niet bang dat robots in de toekomst 
massaal personeel de deur uitjagen. 
“Er zijn nu veel meer banen dan 30 jaar 
geleden, terwijl in de tussentijd veel werk 
en werkprocessen zijn geautomatiseerd of 
gerobotiseerd. Kijk naar de lifecycles van 

producten en diensten. Het volgt elkaar 
steeds sneller op. En er zijn nu enorme 
bedrijfstakken die tien jaar geleden niet 
bestonden zoals in de duurzaamheid en 
game-industrie.”

Angst wegnemen
Belangrijk bij het invoeren van nieuwe 
systemen is ‘angst wegnemen’ bij het  
personeel. “We waren goed voorbereid en 
vertelden dat het geen banen zou kosten, 
wel dat functies veranderen. Dat hebben 
we waargemaakt. Toen ik het project ging 
doen, hoefde ik niet meer tegen weer-
stand op te boksen. Er was veel helderheid 
en dat creëerde rust op de werkvloer. Van 
de werkplekken met orderpickmachine  
maakten we een testopstelling. Vrijwel 
iedere medewerker heeft daar zijn ding 
kunnen doen en input gegeven. Je kan 
je soms vergissen in het bedenken van 
wat belangrijk is voor mensen. Laat ze 
dat vooral zelf vertellen. Het orderpicken 
en lopen zal blijven. Wat helemaal is ver-
dwenen, is het tillen. Niemand tilt of sjouwt 
meer een bak. Die gaan automatisch door 
het systeem de vrachtwagen in. Ergo- 
nomisch een belangrijke winst. Vroeger 
ging er 3000 kilo per dag door de handen 
van een medewerker. We noemden het 
hier onze interne sportschool.”

www.technischeunie.nl

‘Niemand tilt hier 
meer een bak’

Ron Kars, Technische Unie:
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Thuisbasis voor
succesvol ondernemen!

 

 

Van bureau tot kantoor, iedereen een eigen plek!
Wil jij een eigen inspirerend kantoor dan is Ntoren iets voor jou: van één bureau tot gekoppelde kantoorruimten. 
Voorzien van moderne in hoogte verstelbare bureaus, ARBO bureaustoel en afsluitbare kasten. Maar heb jij 
specifieke inrichtingswensen dan maakt Ntoren dat graag mogelijk. Uiteraard kun je ook je eigen meubels 
meenemen.

Thuisbasis, jouw kantoor om te groeien
Jouw eigen plek, zoals jij het wil. Waar je graag thuiskomt en ontvangen wordt terwijl de koffie al klaar 
staat. De andere ondernemers leer je kennen tijdens de vrijdagmiddagborrel, koffie of via het 
lanceerplatform. Pitch jij ook hier straks jouw inspirerende idee? Of organiseer jij je eigen event 
op het mooiste dakterras van Rotterdam. Bij Ntoren kun je ontmoeten, leren, doen, 
presteren en groeien met de ruimte die je krijgt.

Services die verder gaan
De basis is compleet: van de thee die klaar staat tot internet en wifi. Door onze 
receptie worden jij en jouw klanten hartelijk en gastvrij ontvangen. We helpen je 
graag verder op weg met aanvullende diensten zoals: parkeren, 
print/scanmogelijkheden, vergaderfaciliteiten en telefonie. Mis je nog iets? 
Ga gewoon even naar beneden, naar het grootste overdekte
winkelcentrum Alexandrium.

Inmiddels is onze eerste verdieping vol en gaan we beginnen aan 
de volgende verdieping.

 010 - 52 11 819 K@Ntoren.nl www.Ntoren.nl

Een makkelijke, snelle en zorgeloze
overgang van ISDN naar VoIP.

dean one  the business provider for mobile, internet and voice

Neem voor vragen
en meer informatie

contact op met

www.desatel.nl

Van ISDN naar 

VoIP zonder

investering!

tijd
elij

ke 
act

ie

Ligusterbaan 1 • 2908 LW Capelle a/d IJssel • tel. 088-2024400

Einde ISDN



9

Week van de Ondernemer 
in Rotterdam

Ook in 2017 is MKB-Nederland weer initia-
tiefnemer van dit grote en hoog gewaar-
deerde ondernemersevent. Tijdens de 
twintigste editie worden ongeveer 10.000 
ondernemers geïnspireerd door topspre-
kers, experts en succesvolle onderne-
mers.  De organisatie heeft daarvoor 
een team van experts en topondernem-
ers voor de bezoekers samengesteld. Zij 
geven antwoorden, schetsen perspec-
tieven en geven hun uitgesproken visies. 
Bovendien ontmoeten veel ambitieuze 
ondernemers elkaar tijdens dit evene-
ment en leren zij van elkaar.

Toepasbaar advies
Deelnemers krijgen in de Van Nelle Fabriek, 
een Rotterdams icoon van architectuur en 
industriële ontwikkeling, in één dag een 
update voor de toekomststrategie van 
hun bedrijf, raken geïnspireerd door de 
allerbeste experts en topondernemers en  
horen de laatste inzichten op het ge-
bied van Groei, Marketing, Innovatie, 
Personeel en Financieren. Verder kun-
nen ondernemersvaardigheden worden 
getraind en krijgen ondernemers een 
toepasbaar advies voor het eigen bedrijf. 
En last but not least ontmoeten zij andere 
ambitieuze ondernemers en delen hun 
kennis en ervaringen.

Digitaal netwerken via handshake
Vorig jaar was er de primeur van Shake-
On op de Week van de Ondernemer 2016, 
een digitaal polsbandje voor eventregis-
tratie en gegevensuitwisseling. Dit jaar zal 
daarmee nog veel meer mogelijk zijn. 

Iedere bezoeker ontvangt bij binnenkomt 
een persoonlijk polsbandje van Shake-
On. Vervolgens kan die ‘aan de slag’ met 
het polsbandje: met iedereen die hij of zij  
tijdens het event de hand schudt, worden 
- na onderlinge toestemming – direct con-
tactgegevens uitgewisseld via de WVDO 

app. Na het event ontvang alle deelne-
mers via de mail een overzicht van alle 
onder-nemers en experts die zij tijdens 
de dag gesproken hebt. Het is netwerken 
nieuwe stijl met een eenvoudige hand-
shake.

Openingsshow
Er wordt die dag vanaf 9.30 uur afgetrapt 
met drie spraakmakende inleiders. Rik Vera 
met ‘Dan ooit is de klant koning’ Roeland 
Dietvorst met ‘The naked consumer’ en 
‘De groeistrategie van een toponderne-
mer’ door Bas van der Veldt.

Keynotes en thema’s
Bij registratie krijgen deelnemers de mo-
gelijkheid om twee thema’s en keynotes 
te kiezen. Zo zijn zij verzekerd van een 
plaats bij hun favoriete thema of spreker. 
Dat zijn deze keer:

Tijd voor een aangescherpte toekomststrategie van je bedrijf? En hoe weet je of je op de 
beste manier aan het bouwen bent voor de toekomst? Kan het slimmer, sneller en hoe 
doen andere succesvolle ondernemers dat? Deze ondernemersvragen staan woensdag 
27 september van 09:30 tot 17:00 uur centraal in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek 
tijdens de Week van de Ondernemer.

Marketing: Eén fan per dag, Jos Burgers
Innovatie:  De omslag naar een nieuwe  
 economie, Thomas Rau
Economie: De kansen voor Ondernemend  
 Nederland, Barbara Baarsma
Online: Optimaal gebruik maken van 
 digitale kansen, Kate Adams
Groei: Op zoek naar de Groeiformule,  
 Heleen Dura-van Oord en   
 Kees de Jong

Workshops
Verder zijn er ‘s middags meer dan twintig 
inloopworkshops om ondernemersvaardig-
heden te trainen. Verschillende experts 
geven hun meest waardevolle inzichten en 
adviezen. Op de dag zelf bepaalt de deelne-
mende ondernemer welke hij of zij wil vol-
gen. Vooraf inschrijven is dus niet nodig. De 
toegang en deelname aan het ondernemer-
sevent is gratis voor leden MKB-Nederland.

www.deondernemer.nl/events



We weten wat er speelt bij ondernemers
en staan met onze poten in de modder

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-profi t) organisaties. 
We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

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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Gloednieuwe Volkswagen 
Arteon nu in de showroom bij 
M. de Koning Autobedrijven

De Arteon is  de nieuwe Gran Turismo 
van Volkswagen  die boven de Passat is 
gepositioneerd. Het stijlvolle uiterlijk 
van de 5-deurs carrosserie wordt geken-
merkt door een lange wielbasis en een 
gestrekte daklijn met de looks van een 
coupé. De lange wielbasis zorgt voor een 
riante ruimte voor vijf inzittenden en hun 
bagage. Door de wijd openende achter-
klep heeft de Arteon bovendien meer 
ruimte en praktische gebruiksmogelijk-
heden dan een sedan. De 563 liter grote 
bagageruimte – de ruimste in deze klasse 
– is tot liefst 1.557 liter te vergroten.

Eén van de meest kenmerkende design-
elementen van de Volkswagen Arteon is het 
compleet nieuw ontworpen front. Daarin 
vloeien de led-koplampen en led-dagrijver-
lichting via de verchroomde lamellen naad-
loos over in de motorkap en de grille die over 
de gehele breedte van de auto loopt. De 
opvallende schouderlijn is een ander herken-
baar element, net als de sportief aangezette 
wielkasten die lichtmetalen velgen tot 20 
inch kunnen herbergen.

Nieuwe, geavanceerde assistentiesystemen
De Arteon is het ultieme alternatief voor 
mensen die vallen voor sportief design, 
praktische veelzijdigheid en de nieuwste 
technologieën, zoals de nieuwste generatie 

automatische afstandsregeling (Adaptive 
Cruise Control), die nu ook rekening houdt 
met snelheidslimieten en/of routeinformatie 
en de snelheid automatisch hierop aanpast. 
Ook nieuw is de dynamische bochten- 
verlichting die op basis van het navigatie-
systeem de verlichting in de bochten al  
aanpast voordat de auto de bocht daad-
werkelijk wordt ingestuurd. Wanneer de  
bestuurder onwel wordt, remt Emergency 
Assist de Arteon nu bovendien niet alleen 
af, maar stuurt het systeem de auto auto- 
matisch naar de meest rechtse rijstrook  
indien het verkeer dat toelaat. 

Vanafprijs onder 40.000 euro*
Naast het brede aanbod aan lines is de  
Arteon er met een ruime keuze aan motoren. 
Het gamma start vanaf het najaar met de 
Arteon 1.5 TSI Evo (110 kW/150 pk). Deze 
uitvoering met cilinderuitschakeling (Active 
Cylinder Management) en handgeschakelde 
zesversnellingsbak krijgt een vanafprijs onder 
de 40.000 euro* en is naar verwachting 
vanaf september 2017 te bestellen. Nu al 
is de 2.0 TSI met 206 kW/280 pk bestel-
baar, waaraan later dit jaar ook nog de 140 
kW/190 pk vermogensvariant wordt toe-
gevoegd. De 2.0 TDI met DSG-transmissie 
is op dit moment leverbaar met vermogens 
van 110 kW/150 pk en 176 kW/240 pk. Een 
140 kW/190 pk dieselvariant wordt eveneens 

later dit jaar verwacht. De sterkste varianten 
zijn standaard voorzien van 4MOTION vier-
wielaandrijving.

De Volkswagen Arteon is vanaf nu te ervaren 
bij M. de Koning Autobedrijven en is per direct 
te bestellen in de volgende uitvoeringen:

• Arteon 2.0 TDI (110 kW/150 pk) 7-DSG:    
 45.760 euro*
• Arteon Elegance Business 2.0 TDI 
 (110 kW/150 pk) 7-DSG: 47.990 euro*
• Arteon Business R 2.0 TDI (110 kW/150 pk)  
 7-DSG: 48.750 euro*
• Arteon Business R 2.0 TSI (206 kW/280 pk)  
 7-DSG 4MOTION 58.090 euro*
• Arteon Business R 2.0 TDI (176 kW/240 pk)  
 7-DSG 58.190 euro*

De informatie in dit nieuwsbericht was ac-
tueel op de datum van publicatie. Wijzigingen 
in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische 
specificaties, afbeeldingen, of andere infor-
matie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan 
de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen 
geen rechten worden ontleend.

* Alle prijzen vermeld in dit nieuwsbericht 
zijn, tenzij anders vermeld (fiscale waarde), 
inclusief BTW, BPM, kosten  rijklaar maken, 
recyclingbijdrage en legeskosten. Zie voor 
verkoopinformatie volkswagen.nl.

Advertorial
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‘Wie maakt er straks 
de dienst uit?’

Ondernemers buigen zich over robotisering

Nemen de robots het straks allemaal 
over en worden we ondergedompeld 
in een wereld die we alleen nog op af-
stand beleven of staan we toch aan het 
roer? Twintig ondernemers uit onze 
regio kwamen woensdag 23 augustus 
2017 op uitnodiging van het Economisch 
Netwerk Capelle (ENC) bij elkaar om de 
invloed van de oprukkende robots op 
hun ondernemerschap en de samen-
leving te bespreken. Deze keer was be- 
leggingsondernemer Hans Tielkemeijer 
van Darion Wealthmanagement aan de 
statige Rotterdamse Parklaan gastheer 
en gespreksleider.

“Het is geen sciencefiction meer. Met kunst-
matige intelligentie hebben we allemaal 
te maken. Zoals met de Siri-robot in onze  
iPhone en de cookies op je computer. Want 
hoe je surft, wordt bijgehouden door zelf-
lerende systemen. Die zelflerende robots 
zullen we steeds meer gaan tegenkomen. 
Vinden we dat nou fijn of niet fijn? Het 
zal niet zo lang duren of onze menselijke  
intelligentie wordt overtroffen door kunst-
matige intelligentie. Tegenhouden kunnen 
we het niet”, aldus Hans Tielkemeijer.

De robotisering biedt zeker ook kansen. 
Daar is bijna iedereen aan tafel het wel 
over eens. Werkzaamheden die vooral 
bestaan uit repeteerwerk zullen geheel 
worden overgenomen. Maar wat te denken 
van robots die geheel op eigen wijze opera-
ties uitvoeren? Of zeer complexe bedrijfs- 
en productieprocessen die door mensen  
nauwelijks bij te houden zijn? Hoe bereiden 
ondernemers zich voor op deze nieuwe 
werkelijkheid of zijn ze van mening dat het 
niet zo’n vaart zal lopen?

Kijken in de achteruitkijkspiegel
Hans Tielkemeijer: “Robotica met kunst-
matige intelligentie is ook hot in beleggings-
land. Dat is hartstikke tricky, want veel 
bedrijven staan nog in de kinderschoenen. 
Denk maar aan de internethype van begin 
deze eeuw. Beleggen is vooral je risico ma-
nagen en kijken in de achteruitkijkspiegels. 
En zo is het ook met robotica. Had je daarin 
belegd, had je vorig jaar 13 procent ren-
dement gehad. De verwachting is dat de  

robotindustrie de komende jaren een om-
zetstijging haalt van zo’n 300 procent. Dat is 
echt heel veel.”

Accountant en directeur-eigenaar Gert-Jan 
van Witteloostuijn van eMGé Accountants & 
Adviseurs ziet in zijn branche ook duidelijk 
de opmars van automatisering en robotica. 
“Alles gaat tegenwoordig digitaal en ook 
automatisering in de administratie is al 
vergevorderd. De volgende stap is data- 
analyse. Daarbij maken we ook gebruik van 
Big data. Al die informatie is basis voor ver-
werking door kunstmatige intelligentie. Dat 
zie je al bij het maken van risicoanalyses 
voor ondernemingen.” Het werk gaat zich 
daarom volgens hem verleggen, naar per-
soonlijke advisering: ‘samen brainstormen 
met de klant’. 

‘De grootste merkbare verandering zien we 
vooral in transport en logistiek”, ziet Marcel 
Kornegoor, Microsoft Cloudconsultant bij 
Didacticum. “Zelfrijdende voertuigen zullen 
snel toenemen. Het autonoom rijden is een 
goed voorbeeld van hoe kunstmatige in-
telligentie al zijn intrede doet. De hoeveel-
heid elektronica wordt de komende jaren 
vertienvoudigd.”

Drones als schade-expert
In de verzekeringsbranche maakt de robot 
ook een opmars, zo ziet Kees Van Steenstel 
met zijn gelijknamige assurantiebedrijf. 
“Schades en ongevallen worden op een 
hele andere manier afgewikkeld. Schade-
experts worden vervangen door drones 
en er wordt volop gebruik gemaakt van 
beelden en data van Google. Het zit zelfs 
zo dat met behulp van kunstmatige intel-
ligentie de schadebehandelaar bijna wordt 
uitgeschakeld. Een robot doet dat 4 keer 
sneller. Alleen wil de klant nog steeds graag 
dat een persoon zijn verhaal inklopt. Een 
gezicht bij dienstverlening, zeker bij emo-
tionele belangrijke gebeurtenissen, blijft 
gewoon belangrijk.”

De mens kan niet harder werken, terwijl 
een robot steeds sneller kan. De meeste 
ondernemers denken dan ook dat veel 
werkgelegenheid verdwijnt, maar in elk 
vak of branche ook meer ruimte komt voor  

specialisten. “Bijvoorbeeld die meer aan-
dacht kunnen besteden aan complexe 
zaken bij klanten en aan preventie kunnen 
doen. Automatiseren waar het moet, 
mensen waar het kan. Dat lijkt me de  
combi voor de toekomst. Specialisme wordt 
de kracht van de nieuwe samenleving”,  
aldus Kees van Steensel.

Zorgrobot
Maar niet alleen het bedrijfsleven ook de 
gezondheidszorg verandert radicaal door 
de intrede van de robot. “Het economisch 
principe hoeft voor robotisering niet altijd 
leidend te zijn. Dat zie je bijvoorbeeld 
terug bij de functie van de zorgrobot die 
zwaar werk overneemt bij de toenemende  
vergrijzing,” zegt ENC-voorzitter Gert Abma 
en partner bij Daamen & van Sluis Accoun-
tants en Belastingadviseurs. “Daar zijn veel 
ouderen inmiddels gek op. Die vervullen  
allerlei taken tegelijk en je kan er eindeloos 
tegenaan praten. Ze worden nooit moe en 
ze zijn altijd stand-by“, vult Hans Tielke- 
meijer aan. “Ik zal zeker een zorgrobot voor 
mijn ouders kopen”, weet Ada Goverde 
ondernemer in Interim Proces- en Kwaliteits- 
management.

De aanwezigen maken zich wel zorgen over 
de snelheid van de robotisering en de over-
heid die daar achteraan lijkt te huppelen. 
“Weet de overheid wel wat robotisering 
en datamining is?,’ vraagt netwerkonder-
nemer Rob Tol zich af. “Het valt moeilijk te 
voorkomen dat de robotisering harder gaat 
dan de wetgever kan bijbenen”, zegt Hans 
Tielkemeijer. “Er moet iets gebeuren in de 
mindset van de overheid en Europa. Wat 
er op ons afkomt, gaat heel snel“, vindt Rob 
Tol,

Gaan robots ons dan anders overvleugelen 
en worden ze de baas? Sommige onder-
nemers zijn daar bang voor. Zoals Carola  
Kalishoek van First Support: “Die bedreiging 
is er wel degelijk. Zo gingen robots bij een 
proef hun eigen taal ontwikkelen. Daar had 
niemand op gerekend. Dat vind ik eng.”

SF-auteur Isaac Asimov kwam daarom 65 
jaar geleden al met wet voor robots die 
erop neerkomt dat zij mensen nooit schade  
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mogen berokkenen. “Als robots intelli-
genter worden dan hun maker, kom je er 
met wet- en regelgeving niet. Dat die zo 
hopeloos achterloopt, is misschien wel 
de grootste bedreiging,” vindt Kees van  
Steensel.

De robotisering zal zorgen voor goedkoper 
leven en meer vrije tijd. Niet alleen in het 
werk, maar ook privé als we zelf geen huis-
houdelijk werk hoeven te verrichten of auto 
hoeven te rijden. Wat gaan we doen met 
onze tijd? Hans Tielkemeijer: “We moeten 
af van het idee dat er voor iedereen werk 
is. Gaat het dan om geld, om voldoening en 
zingeving?’’

Een mens moet zoeken 
Gert Abma: “Raak je door de robotisering 
ook geen emotie kwijt? Zo wordt autobezit 
door autonoom rijden minder belangrijk. 
Dat zie je nu al bij de jeugd. Gebruik en 
beschikbaarheid is belangrijker dan bezit, 
terwijl voor ouderen een auto ook emotie 
is.” Ada Goverde: “Ik denk dat mijn kinderen 
tot de laatste generatie behoren die een rij-
bewijs halen. En wat doen we met de extra 
tijd? Ik ben ervan overtuigd dat daarin zin-
geving steeds belangrijke wordt. De hele 
dag rondlummelen en loltrappen, zal ons 
niet gelukkiger maken. Het betekent dat 
we totaal geen zicht hebben wat er precies 
nodig is. En degenen die opzich moeilijk in 
een nieuwe omgeving kunnen aanpassen, 
worden extra kwetsbaar.” 

Kees van Steensel: “Mensen zullen werk 
nodig hebben om respect en waardering 
voor zichzelf te kunnen blijven houden. 
De zin van het leven is dat een mens moet 
zoeken. Als je een robot laat zoeken, vind 
je zelfs niets.”  Hans Tielkemeijer: “De toe-
komst wordt voorspeld op basis van het 
verleden. We weten wat nu hebben en 
dat is ons vertrekpunt. Maar dat is zeer 
beperkt. Dat maakt het extra lastig om  
voorspellingen te maken in de toekomst. 
Pas over vijf jaar kunnen we bedenken 
wat we er nu van zouden moeten vinden. 
En dan zullen we een aantal basis- 
taken die we nu normaal vinden totaal zijn  
veranderd.”
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Ondernemersnieuws

Het volgende kabinet moet razendsnel 
aan de slag met robotisering. Gebeurt 
dat niet, dan is dat funest voor de banen 
van honderdduizenden Nederlanders 
en voor onze economie. Dat schrijft een 
groep van twintig wetenschappers in 
een brandbrief die is gepubliceerd door 
RTL Nieuws. De oproep wordt onder-
steund door werkgevers en vakbonden. 

“Wij maken ons zorgen, omdat de politieke 
partijen weinig prioriteit lijken te geven aan 
zo’n visie”, staat er in de brandbrief. “We 
zijn er niet van overtuigd dat de nieuwe  
coalitie na de verkiezing voldoende en op 
tijd zal inspelen op de robotsamenleving.”

Invloed op meeste banen
Hoeveel banen de komende twintig 
jaar zullen verdwijnen weten de weten- 
schappers niet precies. “Wel is duidelijk 

dat ons werk onherkenbaar en definitief 
zal veranderen. Zo’n 60 procent van alle 
banen komt mogelijk op takenniveau 
in aanmerking voor gedeeltelijke robo- 
tisering en automatisering.”

Ook kansen
Robotisering biedt tegelijk ook kansen, 
benadrukken de wetenschappers: “We 
worden productiever, waardoor we nieuw 
werk kunnen creëren of werk kunnen  
behouden in Nederland dat anders zou 
verdwijnen. 

Robots kunnen ons verlossen van gevaar-
lijk en ongezond werk en precisie-operaties 
mogelijk maken waarvoor een mensen-
hand ongeschikt is. Er zullen nieuwe  
beroepen ontstaan, die we nu nog niet  
kennen. Robots kunnen mensen met  
beperkingen helpen om aan het werk te 

Material Handling dag over robotisering
Robots staan klaar om massaal het 
fysieke werk in distributiecentra te 
gaan doen. Volgens Buck Consultants 
nemen ze in de komende jaren het werk 
over van zeker 35.000 medewerkers. 

Maar hoe zien die gerobotiseerde dc’s er 
straks uit? Over welk type dc praten we 
eigenlijk? Wat kunnen robots vandaag de 
dag? Hoe slagen we er in om mensen en 
robots als collega’s te laten samenwerken 
met een tot nu toe ongekende perfor-
mance? Deze en andere vragen vormen 
op woensdag 27 september in Congres- 
centrum Den Bosch de rode draad tijdens 
de Material Handling dag 2017 met  
aandacht voor nieuwe robottechnologie, 

de kosten en mogelijkheden, het inpassen 
in bestaande organisaties en gebouwen en 
aandacht voor de mens en machine in een 
optimale samenwerking.

Business cases
Verder komen er business cases aan de 
orde van Fiege: ‘E-commerce groeit hard, 
dit is het juiste antwoord op personeels-
inzet en pieken op te kunnen vangen’, 
Montapacking: ‘Robotisering is mooi maar 
werpt ook grenzen op’ en DHL Supply 
Chain: ‘Mensen stap voor stap laten  
wennen aan robotisering’. 

Meer informatie en inschrijving: 
www.materialhandlingdag.nl

Pakketmarkt groeit fors
Bedrijven en consumenten verstuurden 
vorig jaar 12 procent meer pakketten 
dan een jaar eerder. Het aantal ver- 
stuurde brieven, tijdschriften en zake-
lijke post daalde. 

In absolute getallen betekent dat Neder- 
landers in 2016 350 miljoen pakketten 
hebben verstuurd. Hiermee behaalden 
de pakketvervoerders een omzet van  

€1,8 miljard. Dat blijkt uit cijfers van  de  
Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Binnen Nederland werden de meeste  
pakketten verstuurd door bedrijven naar 
consumenten: 152 miljoen stuks. 

Bedrijven stuurden elkaar bijna 70 miljoen 
pakketten. Consumenten verstuurden 7 
miljoen pakketten.

Brandbrief wetenschappers over robotisering
blijven en te komen. Zij kunnen onder-
steunen en faciliteren. Daarmee wordt 
de arbeidsmarkt niet exclusief maar juist  
inclusief.”

Meer distributiecentra
De groeiende e-commerce is de oorzaak 
van de stijging. Dat is ook te merken 
aan de bouwactiviteiten van distributie- 
centra zoals Lidl, Jumbo, Fiege en Bol.com. 
Tientallen projecten worden uit de grond  
gestampt om de online groei te kunnen  
faciliteren.

Bron: logistiek.nl
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Ondernemersnieuws

Nieuwe slimme bril geeft werknemers instructies
Instructies X, de onderzoekdivisie 
van Google’s moederbedrijf Alphabet,  
lanceert de Glass Enterprise Edition. Dit 
is een nieuwe versie van de slimme bril 
Google Glass. De bril is gericht op het 
bedrijfsleven en geeft werknemers in 
onder andere technische werkplaatsen 
de mogelijkheid beide handen vrij te 
hebben, terwijl zij informatie voor- 
geschoteld krijgen over de werkzaam-
heden die zij verrichten. 

Google Glass is een slimme bril die door 
Google in 2012 werd gelanceerd. De bril 
geeft gebruikers toegang tot informatie 
door data te projecteren op een klein  
scherm dat voor het oog van de gebruikers 
is gepositioneerd. Dit stelt gebruikers in 
staat informatie tot zich te nemen, terwijl zij 
taken uitvoeren. Het product bleek echter 
geen groot succes. De Google Glass werd 
slechts mondjesmaat verkocht, waarna 
Google in januari 2015 de verkoop staakte.

Glass Enterprise Edition
Nu lanceert X, een zusterbedrijf van Google, 
een nieuwe versie van de Google Glass. 
De Glass Enterprise Edition is zoals de 
naam doet vermoeden specifiek gericht 

op zakelijke gebruikers. De bril was al twee 
jaar beschikbaar via een bètaprogramma, 
waar slechts een beperkt aantal bedrijven 
toegang toe hadden. Nu is de bril al- 
gemeen verkrijgbaar. Met de Glass Enter-
prise Edition richt Google zich op bedrijven 
in uiteenlopende sectoren, waaronder 
de maakindustrie, de logistieke sector en 
de zorg. De bril werkt met applicaties van 
uiteenlopende partners van X, die gericht 
zijn op uiteenlopende toepassingen. De 

Robots zorgen voor minder zwaar tilwerk DHL
Scheepsmotorenbouwer Wärtsilä en 
logistiek dienstverlener DHL hebben 
volgens eigen zeggen met succes een 
pilot gedaan met mobiele robots. De 
test met robots vond plaats in het cen-
trale onderdelen distributiecentrum van 
het Finse bedrijf in Kampen. De robots 
zorgden voor minder zwaar tilwerk en 
het magazijnpersoneel hoefde per dag 
gemiddeld 32 kilometer minder loop- 
afstand af te leggen.

In het distributiecentrum van Wärtsilä, 
dat sinds 2016 wordt beheerd door DHL, 
is een test uitgevoerd met robots van de  
Amerikaanse startup Fetch Robotics. Voor-
naamste doel van deze pilot was om te  
kijken of de robots geschikt zijn voor inzet 
in de dagelijkse magazijn operatie. Ook 
wilde DHL meer te weten komen over de 
menselijke interactie tussen de robots en de 
medewerkers. De robots werden ingezet bij 
het verplaatsen van zware onderdelen voor 
scheepsmotoren. Het magazijnpersoneel 
bestuurde de robots met behulp van touch-
screens. Met een simpele druk op de knop 

werden de robots inclusief order letterlijk 
op pad gestuurd naar hun eindbestemming.

Minder loopafstanden
Belangrijke bevinding is dat de robots 
werknemers veel zwaar tilwerk uit handen 
nemen. Bovendien namen ze een gemid-
delde loopafstand van 32 kilometer over 
van het DHL-personeel. “Dat gegeven alleen 
al zorgt voor een verhoging van de producti-
viteit en veiligheid in de werkomgeving van 
dit magazijn”, aldus robotspecialist Denis 
Niezgoda van DHL. Een Fetch-robot kan, 
zo bleek tijdens de proef, bovendien tot  
bijna tachtig kilogram door het magazijn 
verplaatsen met een snelheid van twee  
meter per seconde. De accu die de robot 
aandrijft is na negen uur vrijwel leeg. De 
robot is dusdanig intelligent dat hij zich uit 
eigen beweging naar het oplaadstation rijdt. 
De robots die getest werden bij Wärtsilä 
kunnen zowel statische als bewegende  
hindernissen herkennen en onderscheiden. 
Ook beschikken ze over programmatuur 
waarmee automatisch uitwijkmanoeuvres 
kunnen worden gemaakt.

Pilot krijgt vervolg
DHL wil de inzet van de Fetch robots  
verder continueren. “Dit resultaat geeft 
eens te meer het belang aan om dit soort 
pilots door te zetten. De ervaringen die we 
opdoen geeft onze mensen de gelegenheid 
om stap voor stap te wennen aan robo- 
tisering van onze warehouses”, zegt Tjalling 
de Vries, site development manager &  
innovation Lead bij DHL Supply Chain.

Bron: Vakmedianet

bril geeft technische medewerkers bijvoor-
beeld de mogelijkheid werkzaamheden 
aan een machine uit te voeren, terwijl de 
Glass Enterprise Edition hen hiervoor in-
structies geeft. Ook is het mogelijk collega’s 
om ondersteuning te vragen door hen via 
de ingebouwde 8 megapixel camera van de 
bril live te laten meekijken. De slimme bril 
kan worden bediend met spraakbediening.

Bron: maakindustrie.nl
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Woord 
van de 
voorzitter

Directe democratie in Prins Alexander 
De gebiedscommissie Prins Alexander gaat 
haar laatste maanden in. Op 21 maart 2018 
zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In op-
dracht van de Rotterdamse gemeenteraad 
heeft de Erasmus Universiteit de gebiedscom-
missies geëvalueerd en  een aantal aanbe-
velingen gedaan. De raad heeft die evaluatie 
nog voor het zomerreces besproken en een 
aantal besluiten genomen die vooral demo-
cratische experimenten betreffen. Allereerst 
gaan de gebiedscommissies vanaf maart 
2018 door. Er komen dus weer verkiezingen 
gelijktijdig met die van de gemeenteraad. 
Daar zijn wel enkele uitzonderingen op. In het 
gebied Prins Alexander komen naast de ge-
biedscommissie in de wijken Zevenkamp en 
Nesselande ook zogenaamde wijkcomités. 
Die bestaan uit 5 bewoners die via loting in 
het wijkcomité zitting nemen. Hoe dat verder 
in zijn werk gaat, zal het college medio okto-
ber aan de raad voorleggen. 

De gebiedscommissie gaat nu weer na het 
reces aan de slag. Het Plan Oost wordt uit-
gewerkt met 10 miljoen voor onderhoud, 
veilig en taalachterstand. Verder wordt er 
gewerkt aan de uitbouw van de zogenoemde 
Alliantie. Verbouw van het NS-station, de 
omgeving van Alexandrium en de Marten 
Meesweg. De Stichting Hart voor Prins  
Alexander heeft plannen ingediend voor 
onder andere het Prins Alexanderplein en de 
omgeving van het station. 

Tenslotte doet ons gebied nu mee aan het 
stedelijk programma Sterke Schouders.  
Rotterdam heeft een aantal Sterke Schouders 
nodig. Een sterk Prins Alexander zorgt voor 
draagvlak in de stad, sociaal, financieel, qua 
kennis en ondernemerschap. Dit business 
magazine draagt daar aan bij.

Ron Davids
Voorzitter
Gebiedscommissie
Prins Alexander

Week van de mantelzorg 
in Alexander
In Rotterdam zorgen duizenden mensen voor een familielid of iemand uit de 
vriendenkring. Iemand die langere tijd voor een ander zorgt, is een mantel- 
zorger. Grote kans dat er  ook onder uw collega-ondernemers mantelzorgers 
zijn. Of misschien bent u er zelf één. Mantelzorgers verlenen onmisbare zorg 
en zijn daarmee van onschatbare waarde. Door hun inzet kunnen veel mensen 
langer thuis blijven wonen.

In de week van 6 tot en met 10 november is er aandacht voor deze mantelzorg-
ers in Prins Alexander. Iedere dag is er een activiteit in één van de Huizen van de 
Wijk. Studenten van het Albeda College van de opleidingen Dienstverlening, Verzor-
gende en Verpleegkundige organiseren dit. Een mooie ervaring, waarbij ze kennis 
maken met de wereld van de mantelzorg. Uit de wijk krijgen zij support van DOCK 
en Buurtwerk. Op vrijdag is er als afsluiting van de week een Captains Dinner met  
muzikale ondersteuning van het koor Happy Days. 

Ondersteuning voor mantelzorgers
Bent u mantelzorger? Dan helpt de gemeente Rotterdam u graag. Als u een mantel 
zorgverklaring invult, krijgt u een Rotterdampas. Die geeft voordelen, zoals een dagje 
uit en kortingen. Zo willen we u bedanken voor uw zorg voor een ander. Daarnaast 
zijn er ook regelingen op het gebied van vervangende zorg, professionele hulp,  
huishoudelijke hulp, urgentie huurwoning en parkeren bij het huis van degene die u 
verzorgt.

Rotterdam.nl/mantelzorg of bel met 14010.
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Op 13 september is wijkbedijf Lage Land 
geopend.

Wijkbedrijf Lage Land is een initiatief 
van DOCK, Buurtwerk, Middin en de 
Lelie zorggroep. Deze organisaties mak-
en deel uit van de BSPA. Die afkorting 
staat voor Buurtgericht Samenwerken 
Prins Alexander en is een samenwerk-
ingsverband van zorg- en welzijns- 
organisaties in Rotterdam Prins Alex-
ander.

De locatie is restaurant Ridderhof in ver-
pleeghuis De Burcht, onderdeel van de 
Lelie Zorggroep. Het Wijkbedrijf wil de 

Wijkbedrijf Lage Land: 
voor een ondernemende wijk!

Gebiedscommissie Prins Alexander

wijk en haar bewoners sterker en zelf-
standiger maken. Onder meer door zorg, 
welzijn en (lokaal) ondernemerschap met 
elkaar te verbinden. Dat kan op diverse 
manieren. Binnen, buiten, digitaal en op 
diverse locaties.

Contactpersonen voor het Wijkbedrijf in 
oprichting zijn:  
Rene Hoeflaak (DOCK), 06-24952309, 
Tom Boxman (Buurtwerk 06-13777447) en 
Aad de Kool (Lelie Zorggroep 06-10816943).

Voor meer informatie: 
www.wijkbedrijflageland.nl
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‘De Polder en het Water’
Over leven, wonen en werken 6 meter onder NAP
De Polder en het Water is onderdeel van het door de stichting samengestelde  
Spoorboekje ‘Op weg naar een Hart van Prins Alexander’. Hart van Prins Alexander 
is een activiteitenprogramma dat zich de komende jaren focust op het activeren en  
programmeren van de publieke ruimte op, aan en rond het Prins Alexanderplein en de  
stations-omgeving. Dit als opmaat naar het ontwikkelen van een aangename en  
levendige plek in het kerngebied dat in het hart van Prins Alexander ligt.

Op 12 juni 2017 heeft de Stichting Hart voor Prins Alexander een workshop  
georganiseerd als voorlopig laatste onderdeel van dit programma rond de viering van het  
150 -jarige bestaan van de Prins Alexanderpolder. Een workshop In OVVICE, een recent her- 
ontwikkelde kantoor-locatie in het Hart van Prins Alexander, over leven & wonen en werken op  
6 meter onder NAP en de betekenis hiervan voor de identiteit van het stadsgebied Prins  
Alexander. De deelnemers aan de workshop bestonden uit vertegenwoordigers van de  
gemeente Rotterdam (Gebiedscommissie Prins Alexander, Dienst Stadsontwikkeling en  
Ingenieursbureau), het Hoogheemraadschap, Water Sensitive Rotterdam, stedenbouw 
en architectuur, maatschappelijke- en ondernemersorganisaties uit het gebied en uit het  
stedelijke- en lokale culturele veld.

Gezichtsbepalend
Het uitgangspunt van de workshop was de stelling dat het stadsgebied Prins Alexander haar 
identiteit ontleent aan de geschiedenis van de drooglegging, de polder en de Rotte. In het 
zes meter onder NAP gelegen woon-, werk-, leef- en recreatiegebied speelt het water een  
belangrijke rol en is mede gezichtsbepalend voor het gebied. De stichting wil dit in het 
Hart van Prins Alexander, met de herinrichting van het centrumgebied en die van het Prins  
Alexanderplein in het bijzonder, inhoud gaan geven. Een rondje langs de deelnemers maakte 
duidelijk dat het leven, wonen en werken op 6 meter onder NAP als een unieke eigenschap 
van het gebied Prins Alexander wordt beschouwd. Door de bewoners wordt die zowel bij-
zonder als ook vanzelfsprekend ervaren. Ze nemen het wonen in een natte polder voor lief.

Laagste punt Europa
Onno de Wit van de Historische Vereniging Prins Alexander vertelde dat toen de eerste  
huizen verrezen in 1961, de ligging van de polder nog iets bijzonders was. In de aardrijks-
kundeboekjes is de Polder Prins Alexander altijd de laagste polder van Europa geweest en 
ook rond 1960 vroeg men zich af of het wel verstandig was om hier te gaan bouwen in het  
laagste punt van Nederland. Toen het bestuur van de historische vereniging in 2014 bij burge-
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Gebiedscommissie Prins Alexander

meester Aboutaleb op bezoek was, beantwoordde hij die vraag overigens zeer eenduidig: 
“Hier had nooit gebouwd mogen worden, 94.000 mensen in het laagste punt van  
Europa. Wie heeft dat bedacht?” Maar in zijn algemeenheid lijkt dat niet iets waar bewoners  
wakker van liggen. Maarten Hogenkamp van het Hoogheemraadschap zette met zijn inleiding 
vervolgens de toon met een enkele eenvoudige tekening. Een dwarsdoorsnede van de Prins 
Alexanderpolder. “Wij leven, wonen en werken in een enorme badkuip.” Maarten benadrukte 
het belang van waterbewustzijn bij bewoners en ondernemers, voor de waterveiligheid en de 
toekomstbestendigheid van ons gebied. 

Identiteit zicht baar maken
Na de inleiding gingen de deelnemers aan de slag in vijf creatieve werksessies, met als  
uitgangspunt hoe de identiteit van het stadsgebied betekenis kan krijgen en kan worden  
versterkt. De vraag aan de deelnemers was, op welke wijze en met welke concrete ideeën dit 
zichtbaar en leefbaar kan worden gemaakt in het centrumgebied van Prins Alexander. Wat 
volgde was een tsunami aan ideeën en plannen. Jan Metz had de opdracht gekregen deze in 
een aantal pakkende illustraties samen te vatten. Het beeldverslag van de workshop is een 
geweldige oogst, waarmee wij met elkaar aan de slag kunnen.

De oogst
Hoewel de voorstellen en de wijze waarop deze moesten worden vormgegeven varieerden, 
bestond er grote overeenstemming over de thema’s;
1. Poldergevoel; Polderen = Alexanderen.
2. Beleving; polder, met water en groen.
3. Duurzaamheid; waterveiligheid en waterbewustzijn, een ecologische zone.
4. Cultuurhistorie; drooglegging (dijken, ringvaarten, gemalen) en de Rotte.

Het programma
Uit de bovenstaande leidende thema’s zijn zeven overeenkomstige programma’s 
samen te stellen;
1. Een stedelijk waterplein, de grijsheid van het beton moet plaatsmaken voor water en  
 groen, voor een polderlandschap.
2. Zichtbaar maken van het peil 0 NAP.
3. Positioneren van het gebied met dit thema, een Unique Deep Selling Point (USDP).
4. Cultuurhistorie en culturele activiteiten.
5. Ecologische verbindingszone.
6. Horeca & Retail.
7. Verbinding maken met de wijken.

Rap uit Prins Aleander
Het laatste onderdeel van het programma 150 jaar Prins Alexanderpolder, werd aan 
het einde van de workshop afgesloten met een ter plekke gemaakte rap van Ruwhel
Emers van de Rotterdamse HipHop-groep

Het Alexanderpolderplein, het vervolg…
De Stichting Hart voor Prins Alexander wil het Prins Alexanderplein tijdelijk transformeren 
naar het Alexanderpolderplein. Het doel is een podium en ontmoetingsplek te creëren als 
opmaat naar de herinrichting van het plein en de stationsomgeving in 2018. In samen-
werking met bewoners, ondernemers, lokale- en stedelijke organisaties en de alliantie 
voor stationsgebied Rotterdam Alexander, willen de stichting een programma opstellen 
voor het Prins Alexanderplein; het Alexanderpolderplein. “Vanaf het najaar 2017 willen wij 
het plein inrichten met een Polderterras en Polderpodium voor activiteiten; waaronder 
horeca, evenementen,  educatie en als markplaats voor lokale initiatieven en informatie-
uitwisseling rond het thema De Polder; Water en Groen.”

Rap
‘Wat is het leuk om te weten

Dat wij kunnen overleven
Onder de zeespiegel

een meter of zes zeven

Word aub geen 9
Want ik wil kunnen weten 

Of ik morgen vaar op mijn boot
Of mijn voordeur nog kan vegen

Ik zweer het wij zijn gezegend
Mijn dank aan ons techniek
Prins Alexander pompt hard 

Al zien wij het niet

Maar zonder het zien kan je schijnen
Water laten verdwijnen

En met trots kan ik zeggen
Prins Alexander is de mijne’
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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

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

WION: ook voor de buurt, wijk, werk en onderwijs

Johan en Ronald Schaeffer

In dit nummer stellen we 2 leden 
aan u voor!

Korfbalvereniging WION uit de wijk  
Ommoord is sinds 2014 een Sportplus-
vereniging. Sportplusverenigingen doen 
meer dan hun kerntaak: niet alleen 
sport verzorgen voor leden, maar ook 
hun maatschappelijke functie benutten 
voor de wijk. WION richt zich net als alle 
Sportplusverenigingen op verschillende 
doelgroepen met als thema’s gezond- 
heid (KombiFit, Senioren Sportief),  
werk/reintegratie (Bewegen naar werk), 
participatie (G-Korfbal) en onderwijs 
(schoolsportactiviteiten).  
 
Onze vereniging heeft een mooi clubhuis, 
een sporthal en (kunst)grasvelden. WION 
is niet de enige gebruiker van deze sport- 
accommodatie, maar  vormt samen met  een 
aantal andere verenigingen het Sportpunt 
WION.  

De vereniging heeft altijd al aandacht voor 
maatschappelijk kwetsbare groepen ge-
had en startte als eerste in Nederland met  
G-korfbal. De club kenmerkt zich als een 
warm bad, een echte familieclub, zoals veel 
korfbalverenigingen te boek staan. Ook 
komt een groep personen met een verstan-

delijke beperking via het AWVZ  een dag per 
week WION helpen bij onderhoud van de 
accommodatie.

De club is een goede partner voor de  
gemeente en de buurt. De vereniging staat 
open voor samenwerking en heeft ook  
nauwe banden met de regionale overheid 
en wijkorganisaties. WION hecht bij alles 
wat er op ons complex gebeurt veel waarde 
aan integriteit. Daarom wordt van alle 
trainers en begeleiders, maar ook van het 
bestuurlijke kader een VOG-verklaring 
gevraagd. Daarnaast zijn ook een tweetal 
vertrouwenspersonen aanwezig.

Om onze samenwerking lokaal nog verder 
te vergroten was aansluiting bij BC Prins 
Alexander de volgende logische stap. Zo 
willen we onze rol als verbindende factor 
tussen sport, overheid, maatschappelijke 
instanties en bedrijfsleven verder benutten. 
Met sportieve groet,

Teun Bijlsma

De KlusBij bezig bij u thuis
De KlusBij is een klusbedrijf dat zich  
bezighoudt met alle(rlei) klussen in 
en om het huis. Of het nu gaat om het 
vervangen van een kraan, die drupt of 
stroef gaat, of het renoveren van een 
badkamer, het bewoonbaar maken 
van de zolderverdieping, u kunt bij ons  
terecht.

Ik, Johan Schaeffer, heb 40 jaar als docent 
biologie lesgegeven aan havo en vwo.  
Omdat ik al op jonge leeftijd was begonnen 
met lesgeven, kon ik al op 61 jarige leef-
tijd met pensioen. En dat vond ik te jong 
om achter de geraniums te gaan zitten.  
Zodoende heb ik een loopbaanswitch  
gemaakt in een totaal andere richting.

Van jongs af aan -ik herinner me eigenlijk 
niet anders- heb ik geklust. Thuis voor mijn 
ouders en voor kennissen, bekenden en 
familie. Telkens werd mij weer gevraagd 
om een klusje uit te voeren. En door de 
opmerking van Ronald, mijn zoon: “Pappa, 
wat ga je doen als je met pensioen bent” 
kwam ik ertoe om me in te schrijven bij 
de KvK als klusbedrijf. Door me door  
anderen te laten informeren, vakliteratuur 

te lezen en het volgen van cursussen heb ik 
me laten bijscholen en me allerlei handige 
zaken eigen gemaakt. 

Nadat ik alleen ben begonnen met kleine, 
maar ook grotere klussen, is De KlusBij  
gegroeid. Zoon Ronald is gaan meewerken 
en ook een kleinzoon helpt mee. En mijn 
vrouw Helma is een trouwe kracht op het 
thuisfront voor het plegen van telefoontjes 
en het maken van afspraken. Sinds 4 jaar 
hebben we stagières van het Albeda- 
college, die het bij ons erg naar hun zin 
hebben. 

Het is geweldig om in overleg met de klant-
en tot mooie oplossingen te komen voor 
verbouwingen en renovaties. We werken 
als montagepartner van de Hornbach 
en doen veel klussen voor verzekeringen, 
zoals het verhelpen van waterschades.  
Kortom we zijn elke dag druk bezig en 
genieten ook van contacten met andere 
ondernemers. Ik hoop dan ook de ge- 
raniums nog jaren lang te kunnen laten 
staan zonder dat ik er achter hoef te zitten.

Johan en Ronald Schaeffer



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

*Leasebedrag van € 725,-  is o.b.v. 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar full operational lease. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

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

De nieuwe Arteon.
Nu in onze showroom.

Laat u verrassen.
Een aerodynamisch lijnenspel, sportieve grille en opvallende achterkant; de nieuwe Arteon weet met zijn bijzondere design iedereen te verrassen.  
Het uitrustingsniveau is net zo verrassend, want standaard beschikt de Arteon al over veel features. Kom gauw naar onze showroom. 

Brandstofverbruik Ø 1,6 - 7,9 L/100 km (1L op 62,5 - 12,7 km), CO2-uitstoot: 36 - 180 g/km

Lease vanaf 
€ 725*
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mr. Erwin den Hartog

‘Juridisch’ 
gezien

Robo-lawyer
In mijn vorige artikel in dit blad schreef 
ik al over de Robot Ross, ’s werelds  
eerste ‘Artificially Intelligent Lawyer’. 
Ross is een cognitieve computer die  
antwoord kan geven op juridische  
vragen. Ik kon toen nog niet weten dat 
de robotisering van de maatschappij 
het thema is dat de redactie voor deze 
uitgave van dit blad heeft neergelegd, 
maar het opstapje is gemaakt. 

Ross maakt onderdeel uit van wat onder de 
juridische dienstverlening ‘Legaltech’ wordt 
genoemd. Dankzij de toepassing van kunst- 
matige intelligentie en machine learning 
kan veel van het routinematige werk van 
advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen 
op een efficiëntere en goedkopere manier 
worden overgenomen. Zo zijn er al  
legio systemen, die via allerlei websites 
worden aangeboden, waarbij contracten,  
arbeidsovereenkomsten, geheimhoudings- 
verklaringen en dergelijke zijn te down-
loaden en naar believen (via knippen en 
plakken) zijn in te vullen. 

Geautomatiseerde advocaat
Zogenaamde “robo-lawyers” kunnen niet 
alleen contracten opstellen, maar kunnen 
ook juridische adviezen geven. Ross is al  
genoemd, maar er komen meer aanbieders 
die een geautomatiseerde advocaat aan- 
bieden. Die zullen in staat zijn om con- 
tracten op te stellen (je vult simpelweg in 
wat je als afspraak hebt gemaakt en de 
robot zoekt daar een passende juridische  
clausule bij) of je legt in enkele bewoor- 
dingen een probleem voor en de robo-

lawyer kan de steekwoorden eruit halen, 
zelf meer informatie opvragen en vervol-
gens tot een concreet advies komen. Zeker 
bij routinematig werken, zoals bij incasso- 
zaken of het opstellen van standaard 
contracten, zullen robots vrij snel “leren”. 
Ze worden dus ook steeds beter.

Rechtszaken digitaal
De robotisering kan er voor zorgdragen 
dat ook rechtszaken op een digitale manier 
kunnen worden afgewikkeld. Kunstmatige 
intelligentiesystemen kunnen al een 
prognose geven over de afloop van een  
rechtszaak, maar ook een digitale bemid-
deling van juridische conflicten lijkt binnen  
afzienbare tijd mogelijk. Dan zijn rechters 
niet meer nodig.

Voor de juridische dienstverlening zal dit 
ertoe leiden dat routinematige zaken veel 
minder bij gespecialiseerde juristen komt 
te liggen. Die zullen dan weer worden  
geraadpleegd op het moment dat er echt 
extra kennis nodig is. 

Doe-het-zelven
Is deze ontwikkeling goed of is het niet 
goed? Het volgende kun je bedenken. Het 
klinkt aanlokkelijk, zeker voor klanten, om 
te doe-het-zelven met juridische zaken  
vanuit het oogpunt van kostenbesparing. 
Dat kan echter hetzelfde resultaat hebben 
als dat ik als advocaat zelf mijn badkamer 
in elkaar zet. Ik kan nu al voorspellen dat 
dit geen goed besluit zal zijn. Niet alleen 
ben ik er niet goed in, maar ik heb er ook 
geen tijd voor en ook geen zin in.

Zelfs al kan ik via de Gamma nog zoveel 
doe-het-zelf-filmpjes bekijken en kan ik 
alle materialen bij elkaar zoeken, het is nu  
eenmaal niet mijn vak. De kans dat het  
resultaat dus beduidend minder zal 
zijn, is vrij groot. Dus zal ik zelf altijd een  
vakkundige aannemer inschakelen. Dat 
geeft mij niet alleen de rust dat het goed  
gebeurt, maar ook de tijd om andere  
dingen te doen.

Wat dat betreft blijft er ook met de  
komende robotisering voldoende plaats 
voor vakkundige juristen. Dat de automati-
sering zich in rap tempo gaat ontwikkelen 
kan echter niet worden ontkend.

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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Technologische ontwikkelingen zijn in 
de afgelopen jaren zeer snel gegaan. 
Robots hebben een permanente plek 
ingenomen om ons bij steeds meer 
taken te ondersteunen. In - en om 
het huis, op het werk en uiteraard als  
onderdeel van de digitalisering van 
onze maatschappij. We zijn ons er mis-
schien niet eens altijd van bewust hoe 
slimme robots ons bijstaan in ons doen 
en laten. 

Om gevaarlijke situaties te voorkomen 
was er tot voor kort geen contact tussen 
robot en mens. Maar tegenwoordig is 
er met name in de industrie en zorg de  
zogenoemde collaboratieve robot (cobot) 
ontwikkeld: een robot die samenwerkt met 
mensen die veelal repeterende werkzaam-
heden uitvoert.

Menigeen zal zich, gezien vanuit zijn of 
haar eigen belang, afvragen of de nieuwe 
slimme robot een banenkiller of juist een 
banenmotor is. Eén ding staat vast; de aard 
van werkzaamheden zal veranderen maar 

er zullen juist ook nieuwe kansen voor 
bedrijven en medewerkers komen om met 
de inzet van robots mooie diensten en pro-
ducten neer te zetten. 

Uiteindelijk zullen we merken dat we 
niet meer zonder kunnen en dat de toe-
gevoegde waarde van groter belang zal 
zijn dan ons eigen belang. En als u zich 
toch wilt onttrekken aan al die technische 
ontwikkelingen; dan is er altijd nog, via een 
door een robot geautomatiseerde website, 
een ‘hutje op de hei’ te boeken.

Robot voor ‘hutje op de hei’

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

Hoeveel leads loop jij mis?
Test het op leadgenius.nl!
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Vorige week vroeg ik aan een vrijgezelle 
vriend en ondernemer wat zijn visie op 
robotisering was. Het antwoord liet niet 
lang op zich wachten. Hij kreeg terstond 
een visioen van een welgevormd robotje 
genaamd Truus, dat, terwijl hij met uit-
gestrekte benen op de bank naar Sport 
1 lag te staren, een precies op 7 graden 
Celsius getapt biertje serveert. Liefst 
spoedt Truus zich met een zoemend 
 geluid terug naar de keuken om nog een 
bak paprikachips te halen. De vriend 
fantaseerde nog even door, maar die 
fantasie voert te ver van het onderwerp  
om in deze column te verwerken.

Natuurlijk gaat de ontwikkeling van op 
mensen gelijkende robotjes erg snel.  
Robotisering voor ondernemers vindt  
momenteel op een veel breder vlak plaats. 
En ook binnen alle branches. Veel proces-
sen die nog door mensen worden gedaan,  
zullen verdwijnen. En dat geeft voor werk-
nemers de angst dat er in de toekomst 
geen werk meer over is.

Kansen bedrijven en werknemers
Werkgevers die daar nu al mee bezig zijn en 
klantgericht zijn, zien echter kansen voor 
de werknemers om zich meer te richten 
op die klant en minder bezig te zijn met 
saaie te automatiseren processen. Ik denk 
ook dat bedrijven die de combi weten te 
maken tussen een perfect georganiseerde 
automatisering en een klantgerichte front-

office de toekomst hebben. Niet alles  
automatiseren, maar de kracht vinden de 
klant de keuze te geven in wat hij face to 
face wil bespreken (met een koekje bij de 
koffie) en wat de klant in zijn eigen tijd zelf 
geautomatiseerd wil afhandelen.

Dat vergt verandering van de mindset op 
het anders ondernemen en werken. Die 
zal niet iedere ondernemer of werknemer 
kunnen maken.

Forse investeringen
Daarnaast wordt van de ondernemer 
gevraagd forse investeringen te doen om 
zo’n nieuwe manier van klantbeleving te 
“bouwen”. Investeringen in automatisering, 
in omscholing van mensen en ook in  
communicatie met de klant. Daar moet wel 
ruimte voor zijn in de “centenbak” van het 
bedrijf.

Daarom is het goed om in een tijd dat de 
economie aantrekt, juist te investeren in 
een upgrade, waarin klantbeleving zoals 
hierboven omschreven, wordt ingevuld. 
Maar vergeet niet de “menselijke touch”. 
In onze branche (en in andere branches)  
schiet men vaak zo door in automatisering 
dat de klant die schreeuwt om aandacht 
vaak tien knoppen weg is van een op-
lossing, die ook nog moet passen binnen 
de geautomatiseerde oplossingsverwerker 
van het bedrijf. Automatisering van proces-
sen of robotisering mag nooit ten koste van 

klantbeleving gaan. Dus dat mens tot mens 
gesprek, als de klant dat wil, moet volgens 
mij in een meer gerobotiseerd tijdperk ook 
mogelijk zijn. In welke branche ook!

Opgeblazen ruimtevaarders
En wat is er overigens mis met dat loopje 
om zelf even dat biertje uit de koelkast te 
rukken en ‘en passant’ een bakkie chips 
mee te pakken? Anders worden wij allen 
de opgeblazen ruimtevaarders uit de 
prachtige Pixar film Wall•E. Daarin verschil-
den mijn vriend de ondernemer, en ik een 
tikkie van mening. Die vond dat er hele-
maal niets mis was met zo’n bier serverend 
robotje. 

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

‘Hier dat biertje!’
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‘Bedrijven worstelen met Europese privacywet’
Dat stellen deskundigen tegenover Het 
Financieel Dagblad (FD). Vanaf eind mei 
volgend jaar dreigen er sancties voor 
bedrijven die hun privacybeleid dan 
nog niet op orde hebben. Ze stellen dat 
ondernemingen de nieuwe regelgeving 
onderschat hebben. Ongeveer de helft 
van de bedrijven die onder de verorde- 
ning vallen, zou hiervoor wel eens niet 
op tijd klaar kunnen zijn.

Volgens Patrick Van Eecke van advocaten-
kantoor DLA Piper zijn bedrijven in paniek. 

Ondernemersnieuws

‘Uitzonderlijk’ sterke groei economie
Onze economie is in het tweede kwar-
taal met 1,5 procent gegroeid  ten  
opzichte van een kwartaal eerder 
volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Het statistiekbureau 
spreekt van een “uitzonderlijk” sterke 
groei van het bruto binnenlands product 
(bbp). Het is het dertiende kwartaal op 
rij dat de economie in de lift zit. 

Een groeicijfer van deze grootte is deze 
eeuw pas twee keer eerder gemeten. “In 
hoeverre de groei in het tweede kwartaal 
een uitschieter is, zal blijken bij de groei- 
cijfers van de komende kwartalen”, aldus 
het CBS. De sterke groei is vooral te danken 
aan  de uitvoer en de consumptie van  
huishoudens. Ook namen de investeringen 
weer toe.

Export en bestedingen
Ten opzichte van het tweede kwartaal van 
vorig jaar groeide de economie met 3,3  
procent. De export steeg iets minder 

hard dan in het voorgaande kwartaal.  
Bedrijven voerden vooral meer chemische  
producten, machines en apparaten uit. De 
import van goederen en diensten groeide 
minder sterk dan de uitvoer. Hierdoor 
droeg het saldo van in- en export aan- 
zienlijk bij aan de economische groei.  De 
bestedingen van consumenten namen iets 
sterker toe dan in voorgaande kwartalen. 
Huishoudens gaven vooral meer uit aan   
kleding, elektrische apparaten, de in- 
richting van hun huis, voeding, dranken en 
tabak. Daarnaast besteedden consument-
en meer aan diensten, zoals horeca. Ook 
buitenlandse consumenten hebben meer 
uitgegeven in Nederland.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid trekt ook steeds  
verder aan, meldt het CBS. In het tweede 
kwartaal nam het aantal banen toe met 
51.000 vergeleken met het eerste kwartaal 
van 2017. Vergeleken met dezelfde periode 
een jaar eerder kwamen er 199.000 banen 

Meerderheid mkb tegen verhoging AOW-leeftijd
Een kleine meerderheid van de werk-
gevers in het mkb vindt een hogere 
AOW-leeftijd een “slechte zaak”.  Dit 
meldt EenVandaag op basis van een 
peiling die het actualiteitenprogramma 
met MKB-Nederland heeft uitgevoerd. 
Zo’n zeshonderd werkgevers en negen-
duizend werknemers zijn ondervraagd.

Sommige werkgevers wijzen erop dat 
een werknemer van 65 jaar al veertig jaar 
heeft gewerkt. “Hun lichaam is op”, valt 
te lezen in één van de reacties. Ook  
stellen werkgevers dat oudere werk- 

nemers simpelweg minder productief en 
vaker ziek zijn. Werkgevers zouden met 
de huidige wetgeving dan liever niet een  
oudere werknemer in dienst nemen.

Automatisering struikelblok
Ongeveer twee derde van het personeel 
in het midden- en kleinbedrijf vindt dat de 
AOW-leeftijd weer moet worden verlaagd 
naar 65 jaar. Werknemers vrezen verder 
dat zij in hun huidige baan niet kunnen 
doorwerken tot 67 jaar. Met name, zo  
stellen de ondervraagden, omdat de werk-
druk de laatste jaren alleen maar is gegroeid 

“Ze beseffen nu pas dat het niet gaat om 
‘eventjes de privacypolicy op de website 
aanpassen’. Het gaat ook om aanpassing 
van de IT-systemen, de beveiliging.”

Boetes tot 20 miljoen
De Algemene Verordening Gegevens- 
bescherming, zoals de privacywet officieel 
heet, is in april 2016 aangenomen door 
het Europees Parlement. Bedrijven kregen 
toen nog twee jaar de tijd om hun beleid aan 
te passen. Ondernemingen en instanties 
moeten door de nieuwe wetgeving meer 

duidelijkheid gaan geven over hun data-
gebruik. Privacyrechten worden versterkt 
en uitgebreid. Europese toezichthouders 
krijgen onder meer de bevoegdheid om 
boetes tot 20 miljoen euro op te leggen. Vol-
gens hoogleraar juridisch kennismanage-
ment Tom van Engers aan de Universiteit 
van Amsterdam spinnen accountants,  
adviseurs en advocatenkantoren garen bij 
de nieuwe regels. “Accountants kunnen 
een heel nieuw verdienmodel bouwen op 
de vraag wat voor verklaringen je moet  
afgeven”, zegt hij tegen het FD.

bij, het hoogste aantal sinds 2008. Het   
Centraal Planbureau (CPB) liet  in haar ge-
publiceerde  concept Macro Economische 
Verkenning weten een economische groei 
van 3,3 procent voor het hele jaar te 
verwachten. Het is voor het eerst sinds het 
uitbreken van de crisis in 2007 dat de eco- 
nomische groei naar verwachting boven de 
3 procent uitkomt.

Bron: CBS

en de technologische ontwikkelingen niet 
bij te benen zijn. “De automatisering maakt 
het onmogelijk bij te blijven en mee te 
kunnen doen. 

Dit kost zoveel energie dat de snelheid 
van de rest van het werk er erg onder 
te lijden heeft”, aldus een deelnemer. 
Een derde  denkt wel langer te kunnen  
doorwerken. Veel werknemers zeggen het  
eerlijker te vinden als de AOW-leeftijd  
gekoppeld wordt aan het aantal gewerkte 
jaren in plaats van aan de stijgende levens- 
verwachting.
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Nederland versterkt positie als 
Europees innovatieleider
Nederland heeft zijn positie als innova-
tief koploper verder versterkt. Uit het 
gezaghebbende European Innovation 
Scoreboard (EIS) van de Europese 
Commissie blijkt dat ons land ten  
opzichte van vorig jaar een hogere 
score noteert op de 27 indicatoren voor  
innovatiekracht. Ook is het van de 5e 
plek, gestegen naar de 4e plek op de 
lijst en heeft het daarmee Duitsland  
gepasseerd. 

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ): 
“Door intensieve samenwerking tussen 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden 
is de innovatiekracht en daarmee het con-
currentievermogen van Nederland de af-
gelopen jaren verder versterkt. Om ook 
in de toekomst onze positie als Europees 

innovatieleider te handhaven, is er wel  
actie nodig. Onze publieke investeringen in 
innovatie liggen boven het Europese gemid- 
delde, maar de eigen investeringen van 
Nederlandse bedrijven liggen daar onder. 
Het is nu belangrijk dat juist ondernemers 
extra gaan investeren in innovatie.” 

MKB innoveert veel en succesvol
Nederland scoort goed op het European 
Innovation Scoreboard (EIS) bij de kwaliteit 
van de wetenschappelijke publicaties, het 
aandeel van het MKB in innovatie en de 
onderlinge samenwerking van bedrijven 
om dit te stimuleren. De uitgaven aan 
onderzoek & ontwikkeling vanuit de  
publieke sector liggen ruim boven het 
EU-gemiddelde en zijn tussen 2010 en 
2016 bovendien met 10 procent gestegen.  

Ondernemersnieuws

Volgens het EIS blijven de investeringen in 
innovatie in Nederland door bedrijven zelf 
nog wel achter. In 2016 lag die 20,3% onder 
het Europese gemiddelde.

Het EIS beoordeelt 28 landen op 27 indica-
toren zoals publiek-private samenwerking, 
investeringen, hoeveelheid en impact van 
innovatie door het MKB, digitalisering, 
kwaliteit van studies en de mate van werk-
gelegenheid binnen innovatieve bedrijven 
en kennisinstellingen. De innovatieleiders 
zijn landen die minimaal twintig procent 
boven het Europese gemiddelde scoren. 
In 2016 stelde het European Innovation 
Scoreboard dat Nederland voor het eerst 
innovatieleider werd.

Bron: Ministerie van EZ

Bedrijfsleven vindt moeilijker personeel
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft 
steeds meer moeite met het vinden 
van geschikte arbeidskrachten. Dit 
heeft te maken met de aantrekkende 
economie. Deze tendens komt ook tot 
uiting in het ondernemersvertrouwen, 
dat op het hoogste niveau staat sinds 
eind 2008. Dat blijkt uit onderzoek van 
het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, 
MKB-Nederland en VNO-NCW.

Aan het begin van het derde kwartaal meldt 
één op de zes ondernemers personeels- 
tekort als een belemmering te ervaren voor 
het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten.   

Sinds begin 2016 loopt het aantal  
bedrijven met een personeelstekort op. 
Aan het begin van het derde kwartaal gaf 
16 procent van de ondernemers aan een  
tekort aan arbeidskrachten te ervaren, een 
jaar eerder was dat 7 procent. Het aantal 
bedrijven dat last heeft van onvoldoende 
vraag naar goederen en diensten is in de 
afgelopen jaren juist gestaag afgenomen, 
zo komt naar voren.

Zakelijke dienstverlening en IT
De zakelijke dienstverlening heeft het 
meeste last van een tekort aan arbeids-
krachten. Ook in de sector informatie en 
communicatie, met name de IT-bedrijven, 
en de bouwsector speelt het probleem van 

een personeelstekort. In de detailhandel 
en de delfstoffenwinning speelt dit minder. 

Bron: nu.nl
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mr. Bas Zwaveling

‘Notarieel’ 
gezien

Veel gestelde vragen over het huwelijksvermogensrecht

Met ingang van 1 januari 2018 wordt  
het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. 
Hieronder treft u een selectie aan van de 
meest gestelde vragen. Overigens geldt 
het huwelijksvermogensrecht ook voor 
een geregistreerd partnerschap.

Wat verandert er per 1-1-2018?
De omvang van de huidige gemeenschap 
van goederen wordt beperkt. Nu is alles nog 
gemeenschappelijk maar vanaf 1-1-2018 is 
dat alleen nog het geval met het vermogen 
dat gedurende het huwelijk wordt verkregen. 
Vermogen dat vóór het huwelijk door één 
der partners is verkregen wordt niet ge-
meenschappelijk. Verder blijft alles wat via 
erfrecht of schenking wordt verkregen ook 
privé. Oftewel: ‘CD van jou, CD van mij. CD 
van ons allebei, maar gekregen van mijn 
moeder, dus van mij.’

Ben ik voortaan automatisch getrouwd op  
huwelijksvoorwaarden?

Nee, u trouwt nog steeds in gemeenschap 
van goederen.

Voordat wij gingen trouwen kochten wij samen 
een huis. Ik ben voor 60% eigenaar van dit 
huis en mijn partner voor 40 %. Nu gaan wij  
trouwen. Wat zijn de gevolgen?

U trouwt in gemeenschap van goederen en 
dus alles wordt gemeenschappelijk en nu 
wordt u allebei voor 50% eigenaar van het 
huis. De reden daarvan is dat de huwelijks-
goederengemeenschap ook datgene om-
vat wat partners vóór het huwelijk reeds 
samen hadden, ongeacht de eigendoms- 

verhouding. In dit voorbeeld was het huis 
reeds vóór het huwelijk al samen.

Wij zijn ieder voor 50 % eigenaar. Ik heb € 60.000 
eigen geld in de aankoop van het huis gestoken, 
met als gevolg dat ik een vordering heb op mijn 
partner van € 30.000. Wij trouwen in gemeen-
schap van goederen. Wat is het gevolg?

Het huis en de hypotheek vallen in de  
gemeenschap van goederen, omdat u 
reeds samen eigenaar van het huis was. De  
vordering blijft er buiten, maar de schuld van 
uw partner aan u wordt wel gemeenschap-
pelijk en dus betekent dit dat uw vordering 
per saldo wordt gehalveerd tot € 15.000.

Ik heb een eigen bedrijf. Nu gaan wij trouwen. 
Blijft mijn bedrijf van mij? Zo ja, wat zijn de  
verdere gevolgen?

Ja, want dit is voorhuwelijksvermogen. In- 
dien u niet de winst met uw echtgenote heeft  
gedeeld of als uw echtgenote niet tegen een 
salaris in de zaak werkt, moet u tijdens het 
huwelijk aan de gemeenschap een redelijke 
vergoeding betalen. Dit geldt ook voor het 
geval u een BV heeft. U zult samen moeten 
bepalen wat een redelijke vergoeding is.

Ik start tijdens het huwelijk een bedrijf of richt 
een BV op. Blijft dit nu ook van mij?

Nee, het bedrijf/BV wordt zowel van u als van 
uw echtgenote.

Stel ik heb een vermogen van 1 miljoen euro en 
ik ga trouwen in gemeenschap van goederen. 
Wat zijn nu de gevolgen?

Uw nalatenschap bedraagt 1 miljoen. Dit 
betekent dat uw echtgenote 1 miljoen zal 
erven en ruim € 60.000 aan erfbelasting 
moet betalen. Was u in 2017 getrouwd, dan 
betaalde uw echtgenote geen erfbelasting, 
omdat op grond van de oude gemeenschap 
van goederen de helft van het vermogen  
automatisch van haar was.

Moet je in een testament vastleggen dat erfenis- 
sen privé moeten blijven?

Een erfgenaam kan bij huwelijksvoorwaar-
den de ouderwetse gemeenschap van 
goederen invoeren, waardoor de helft van de 
erfenis aan de aangetrouwde kant toekomt. 
Dit kunt u via een testament voorkomen. 
Voor schenking geldt hetzelfde.

Conclusie
Veel van deze, door de nieuwe wetgeving 
soms onaangename verrassingen, zijn te 
voorkómen door vóór het huwelijk bij 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
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Hij neemt plaats in de kappersstoel en 
al snel gaat het gesprek met Henk Maat 
over de overeenkomsten in hun onder-
nemerschap. Ze hebben veel gemeen. “Een 
mooi vak om mooie dingen te maken.”  
Beiden zetten ze een familiebedrijf voort.  
En allebei vieren ze volgend jaar met trots 
het 50-jarig bestaan van hun onderneming.

In 1968 werd drukkerij ReproPrint XL 
opgericht door Ben Zijderveld. En in het-
zelfde jaar Maat Kappers door de vader 
van Henk. De 47-jarige Michel is, zoals 
Henk groot is geworden tussen de sham-
poos en scharen, opgegroeid tussen de 
drukpersen en apparatuur. Sinds de jaren 
tachtig zit het familiebedrijf aan de Mient 
26 in Capelle aan den IJssel. Een kwart 
eeuw geleden kwam Michel helemaal in de 
zaak, nam die in 2000 over van zijn pa en 
zette de familietraditie voort. Samen met 
zijn zus en vrouw zorgt hij ervoor dat de 
persen draaien.

Reproprint XL heeft veel klanten in het 
mkb. Vooral in Capelle Rotterdam. Meestal 
zijn dat net als Michel ook kleinere onder-
nemers. “Sommigen zijn bij ons al 35 jaar 
klant.”

Mooie dingen maken
Michel gaat elke 4 weken naar de kapper. 
Hij vindt uiterlijke verzorging net zoals bij 
het maken van  zijn producties erg belang-
rijk. ‘Ik zie er graag netjes uit en draag  
kleding van deze tijd. Als je mooie dingen 
maakt en wilt maken, is het ook logisch om 
aandacht te geven aan je uiterlijk.”

Opmars van internetdrukkers
Sinds zijn komst in het bedrijf is de grafische 
wereld onherkenbaar veranderd. ”Iedereen 
kan tegenwoordig zelf printen en ontwerpen.
Heel veel gaat digitaal. Zie de opmars van 
internetdrukkers. Die zijn natuurlijk goed-
koper, maar denken helaas niet mee met 
de klant. Je moet van tevoren afrekenen. 

En fout aangeleverd,  
is fout gedrukt. Dan 
zit je met de gebakken 
peren. We zijn een  
traditionel familiebe- 
drijf dat meegaat met 
de nieuwste ontwik-
kelingen, zonder de 
belangrijke details uit 
het oog te verliezen. 
Bij ons gaat het om 
vakwerk, exclusiviteit, 
flexibele oplossingen, 
vertrouwen, persoon-
lijk advies in aandacht. 
Wij zijn pas tevreden 
als de klant het is. Dat 
is ook de echte drive 
van mijn ondernemer- 
schap. Met  passie  voor 
detail en een op en 
top familiebedrijf zijn. 
Wij willen onze solide ervaring combineren 
met modern vakmanschap.”

Hij noemt daarbij de revival van letterpress 
als voorbeeld. “Dat is uit Amerika over-
gewaaid. Exclusief drukwerk op persoon-
lijke maat van de klant gesneden. Vaak 
met 3D-elementen zoals reliëf, diepte en 
aparte tastbare vormen. Daarin zijn we 
naast het reguliere drukwerk de laatste 
jaren gespecialiseerd. Bijzonder drukwerk 
met een ambachtelijke exclusieve uitstra-
ling. Vaak voor marketingdoeleinden, maar 
ook voor persoonlijker toepassingen zoals 
visitekaartjes, speciale uitnodigingen en 
bijzondere gelegenheden. Vooral iets dat 
de uitstraling van je bedrijf direct een paar 
verdiepingen hoger maakt. En niet ieder-
een kan het maken, dat is het extra leuke 
eraan.”

Kapper Henk Maat knikt instemmend. 
Persoonlijke aandacht en exclusiviteit zijn 
ook zijn belangrijkste drijfveren als onder-
nemer. Ze zijn beiden dan ook niet bang 

dat door de opmars van digitalisering en 
robotica hun exclusieve meerwaarde en 
persoonlijke aandacht voor de klant kan 
worden overgenomen.

Henk Maat heeft dan wel nog geen  
robots als kapper in de zaak, maar helemaal 
van gisteren is de Rotterdamse kappers- 
ondernemer ook niet want zijn klanten 
kunnen online een afspraak met hem 
maken, of de Maatkappers afspraken-app 
downloaden via Google en Appstore.

maatkappers.nl
reproprintxl.nl

Grafisch ondernemer Michel Zijderveld  

In deze rubriek zit een lokale ondernemer in de stoel bij Maat Kappers (met onder 
andere vestigingen in Rotterdam, Gouda en Krimpen aan de IJssel). Hij of zij wordt 
binnen een half uur tijdens een gesprek over zijn ondernemerschap ‘geknipt en 
geschoren’. Michel Zijderveld ondernemer van het Capelse familiebedrijf Repro-
print XL vertelt -terwijl hij door Krimpenaar- Henk Maat deze keer in zijn filiaal 
aan het Samuel Esmeijerplein 25 met de schaar onderhanden wordt genomen 
over zijn bedrijf, ondernemerschap, achtergrond en persoon onder de haardos.



www.mvo-festival.nl  •  facebook.com/MVOfestival

MVO Festival is mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage van 
Gebiedscommissie Prins Alexander.

Doe mee met het festival 
van het jaar!

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, vindt de derde editie van het MVO Festival plaats dat dit jaar in 

het teken staat van Duurzaamheid. De bekende astronaut André Kuipers zal een inspirerende presentatie  

verzorgen. De accommodatie van recreatiecentrum Zevenkampse Ring zal worden omgetoverd tot een ware 

netwerkvloer waar bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners elkaar ontmoeten, inspireren en 

kennis delen. Wilt u actief deelnemen met een beursstand, meld u dan snel aan!

Dinsdag 10 oktober 2017

16.00 - 21.00 uur

Recreatiecentrum Zevenkampse Ring

Nog enkele plaatsen beschikbaar!
Meld u aan via mvo-festival.nl

André Kuipers

Deelname

= 

GRATIS




