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Van de redactie

Intelligent ondernemen met kunstmatige intelligentie
De verdergaande automatisering van samenleving en economie gaat razendsnel.
Robots rukken massaal op en kunstmatige intelligentie - ook wel Artificial Intelligence
(A.I.) genoemd – wordt in snel tempo ingrijpend toegepast. De toegenomen rekenkracht en beschikbaarheid van data zorgen voor enorme doorbraken. Met robots
die operaties uitvoeren, algoritmen die in een split second onze voorkeuren uitdokteren, autonoom rijdende voertuigen, intelligente drones, zelflerende robots,
maar ook digitale advocaten/rechters, accountants, receptionisten, tomatenplukkers,
inpakkers, docenten en schade-afhandelaars.
Robots hoeven geen opslag, werken 24/7, zijn nooit ziek of moe, hebben geen bedrijfskleding nodig, gaan niet op vakantie en klagen, pesten en staken niet. De productiviteit
zal door robotica enorm stijgen. En veel saai, vies, ongezond en zwaar werk kan de wereld
uit. Zoals in logistiek, industrie, agrifood en zorg.
Een belofte voor vooruitgang, nieuwe ondernemerskansen en nieuwe werkgelegenheid.
Maar verliezers zullen er ook zijn. Zoals oudere laag- en middelbaar geschoolden die
onvoldoende flexibel zijn en ondernemers die niet meegaan in de digitalisering.
Roboticabedrijven, een trendwatcher en tientallen ondernemers, bestuurders en beleidsadviseurs uit onze regio buigen zich in deze uitgave over de impact die robotica in hun
bedrijfstak en onze samenleving kan gaan krijgen. Dit stukje is trouwens nog wel tot stand
gekomen zonder kunstmatige intelligentie. Het is maar dat u het weet.
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RoboHouse TU Delft

Robotica ontdekken, leren,
ontwikkelen, testen en ervaren
Op de TU Delft Campus bevindt zich het spiksplinternieuwe RoboHouse. In dit fieldlab voor geavanceerde
robotica kunnen sinds januari 2019 bedrijven en instellingen terecht die vragen hebben over de inzet van slimme
robots in hun organisatie of productieproces. Het draait er allemaal om ontdekken, begrijpen, definiëren, leren,
ontwikkelen, testen en maken. “Het is voor Nederland essentieel om gebruik te maken van de mogelijkheden en
toepassingen die nieuwe robottechnologie bieden. Veel ondernemers beseffen dat er winst te behalen valt door het
automatiseren van bedrijfsprocessen, maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen,” zegt manager en initiatiefnemer Jaimy Siebel. Het nieuwe fieldlab huist in het voormalige biotechnologie-gebouw waarin ook RoboValley
is gevestigd. Het pand werd afgelopen jaar volledig opgeknapt en verbouwd en biedt nu een demonstratieruimte
voor geavanceerde robots, een testruimte, een learningcentre en een werkplaats.

Jamie Siebel
X
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Robovalley
Ondernemers, maakbedrijven en innovatieve
organisaties ontdekken in RoboHouse de
mogelijkheden van cognitieve robots, ontwikkelen daar hun eigen toepassingen en testen
die zelf in een industriële setting. RoboHouse
is onderdeel van de TU Delft Campus en biedt
direct toegang tot de kennis en onderzoek van
het TU Delft Robotics Institute en haar industriële partners. RoboHouse is een initiatief van
Festo, ABB, TU Delft, TNO, InnovationQuarter
en het robotica-netwerk RoboValley. Sinds de
opening zijn binnen enkele weken een vijftigtal
organisaties en bedrijven in RoboHouse te gast
geweest.
Oplossingen toepassen
“Ons fieldlab wil praktische robotica-toepassingen een boost geven. Bedrijven, ontwikkelaars
en kennisinstellingen werken hier samen om innovatieve roboticaoplossingen toe te passen in
bedrijven en voor maatschappelijke doeleinden.
Bij ons zien ondernemers niet alleen wat er
bestaat op het gebied van robotica, maar wij
helpen hen vervolgens ook met het identificeren
van de plekken in hun bedrijf waar automatisering een oplossing kan bieden.
Die oplossingen worden vervolgens hier ook
gevalideerd.”, zegt Jaimy Siebel manager van
RoboHouse die ons samen met zijn teamgenoot
Bas Lammers ontvangt. Beiden studeerden
aan de TU-Delft en werden al op jonge leeftijd
gegrepen door robotica.
Waar moet je beginnen?
Ze merken dat er veel interesse is van ondernemers in robotica. “Uit een enquête blijkt
dat dertig procent van het management in het
bedrijfsleven van plan is om daarin te gaan
investeren. Zij verwachten dat binnen 7 jaar
meer dan de helft van de taken in hun bedrijf is
geautomatiseerd.
Terwijl dat nu zo’n dertig procent is. Dat is bijna
een verdubbeling. Maar bijna elke manager
waar we mee praten, weet niet zo goed waar hij
moet beginnen. Zeker voor MKB-ondernemers
die geen eigen RD-afdeling hebben is dat lastig.
Samen kijken we naar welk bedrijfsproces we
kunnen robotiseren met behulp van experts
en ons netwerk. We zijn eigenlijk meer adviseur
dan robotontwikkelaars en helpen daarmee
het risico te beperken van eventuele kostbare
investeringen.” De grootste uitdaging is onze
economie te digitaliseren vindt Siebel. “Ieder
bedrijf is voor zijn toekomst verplicht om dat te
onderzoeken. Robotica is daar een onderdeel
van. Wat velen onderschatten, is hoe je dat
goed in kan passen in het bedrijfsproces. Want
robottoepassingen kunnen natuurlijk fantastische oplossingen en mogelijkheden bieden,
maar zijn ook erg complex. Het gaat vaak over
de lastige stap in je productieproces – op welke
manier kan robotica die vergemakkelijken?

Of die robotica-toepassing die je hebt bedacht hoe kun je daar maatschappelijk nut aan toevoegen? Je hebt veel structuur nodig in een organisatie om het goed in te passen. En je moet daarbij alle stakeholders
in je bedrijf betrekken en een breed team formeren om dat samen aan
te pakken. Vragen waar we in RoboHouse met de ondernemer een antwoord op kunnen krijgen. Hier kan die de nieuwste technieken bekijken,
daarmee aan de slag gaan en ook zelf een eigen robot programmeren.
Wij bieden een plek waar je risicovrij voor relatief lage kosten je eerste
stappen kan gaan maken en toepassingen kunt testen.“
Het Delftse fieldlab beschikt dan ook over een testcentrum dat zich heel
snel laat ombouwen. De ene dag kan er bijvoorbeeld worden getest hoe
je robotica kunt inzetten om planten te poten en de volgende dag kan
worden onderzocht hoe je scheerapparaten met behulp van robots of
robotica slimmer in elkaar kunt zetten. In het testcentrum zijn meerassige robotarmen, pickers, snijrobots en toepassingen te vinden.
Programmeren van robotarm
RoboHouse biedt tevens workshops en exposities om bezoekers zelf te
laten ervaren waar de kansen, maar ook de beperkingen van nieuwe
robotica-technologieën liggen. De instelling heeft een ruimte om mensen
te trainen en leren samen te werken met robots. Daarnaast biedt RoboHouse cursussen aan, bijvoorbeeld over het programmeren van een
robotarm in een robot operating system of het koppelen van een sensor
aan een neuraal netwerk.
“Er zijn niet veel plekken waar je dat in korte tijd kunt leren”, aldus Siebel.
“We geloven ook heel erg in de hands-on ervaring van technologie. Daarom hebben we een expo waar je dat goed kan zien.” Meest opvallende
recente aanwinst in ‘de showroom’ van RoboHouse is een driehoekig
robotkarretje dat als slimme onkruidverwijderaar voor de landbouw een
duurzame oplossing biedt waardoor geen pesticiden meer nodig zijn.
Enorme kans voor Nederland
“Er ligt een enorme kans voor Nederland om duurzamer te gaan automatiseren waarmee we werkprocessen makkelijker kunnen maken en
onze concurrentiepositie kunnen verbeteren. We zien de laatste tijd
dat bedrijven die hebben geautomatiseerd juist veel mensen hebben
aangenomen omdat hun concurrentiekracht enorm is toegenomen. En
de overheid stimuleert met haar smartindustry programma en innovatiesubsidies. We hoeven ons als Nederland echt niet te schamen waar
we staan. Digitaliseren zit wel in ons DNA. En het ondernemerschap is
uitstekend. We zijn goed in het toepassen van werkende oplossingen.
Zoals in de tuinbouw en voedselbewerking waar we internationaal hoge
ogen mee gooien. Voor ons een eer om daar een steentje aan bij te
kunnen dragen.”
www.robovalley.com/robohouse/
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Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk

‘Begrip van A.I. voor bedrijven
van cruciaal belang’
Zowel grote gevestigde bedrijven als kleine start-ups investeren steeds meer in kunstmatige intelligentie (AI) om
concurrentievoordeel te behalen. “Het is dan ook belangrijk om de trends die de toekomst van kunstmatige
intelligentie bepalen te analyseren en de bevindingen te gebruiken om de groei van je bedrijf veilig te stellen,”
aldus trendwatcher, futurist en internationaal topspreker Richard Van Hooijdonk die op 7 mei in het Capelse Isala
Theater voor ondernemers uit onze regio dieper op de materie zal ingaan.

Een gedegen begrip van kunstmatige intelligentie is volgens hem daar
bij in ieder geval van cruciaal belang, “Vooral omdat de marktwaarde
zal groeien. Tegen 2020 zal 85 procent van de klantinteracties zonder
menselijke tussenkomst worden afgehandeld. De verwachting is bovendien dat kunstmatige intelligentie 1,8 miljoen bestaande banen overbodig zal maken maar tegelijkertijd ook 2,3 miljoen nieuwe banen zal
creëren. Bedrijven die implementeren kunnen hun winstgevendheid
mogelijk met wel 38 procent verhogen.” Jaarlijkse investeringen in kunstmatige intelligentie, machine learning en robotprocesautomatisering
zullen naar zijn verwachting in 2025 op wereldschaal oplopen tot ongeveer 200 miljard euro. Algoritmen transformeren de economie
Algoritmen transformeren de economie
Het gebruik van deze technologieën kan in de visie van de trendwatcher
in de huidige economie het verschil betekenen tussen winnen of verliezen. “Talloze bedrijfstakken zijn al door slimme algoritmen getransformeerd, van de maakindustrie en de landbouw tot de detailhandel
en de gezondheidszorg. Nu we in 2019 zijn beland, wordt het steeds
belangrijker om te weten welke trends de toekomst van kunstmatige
intelligentie gaan bepalen. Daarbij is het voor bedrijven van belang om
hun software te verfijnen, zich te richten op het verzamelen van data,
gebruik te maken van geavanceerde chips en lessen uit sectoren als de
gezondheidszorg en het hoger onderwijs in hun eigen organisatie toe te
passen.”
De toepassingen voor kunstmatige intelligentie breiden zich in de toekomst uit van het lab naar kantoren, fabrieken, ziekenhuizen, bouwplaatsen en het leven van consumenten. Van Hooijdonk: “En aangezien
leidinggevenden rendement willen op hun investeringen in kunstmatige
intelligentie is het belangrijk om te kijken naar the big picture en deze
technologie te integreren met bijvoorbeeld blockchain, het Iot en big
data-analyse. Op die manier kunnen bedrijven het volledige potentieel
van KI benutten en op verschillende manieren inkomsten genereren
door producten te innoveren, kosten te besparen en de klantervaring te
verbeteren. Dit zijn ambitieuze doelen, maar om competitief te blijven
in de moderne economie is het bereiken daarvan van cruciaal belang.”
Bedrijven die A.I. al geïmplementeerd hebben, realiseren zich volgens
Van Hooijdonk dat dit wel samen moet gaan met een waardige dataomgeving. “Topkwaliteit data voor A.I. machines wordt vanaf 2019 dan
ook een hot commodity. Sterker nog, gespecialiseerde providers van
cruciale datasets wrijven al in hun handen met het oog op de winst die
ze gaan maken.”
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Krachtige chips
Naarmate de technologie steeds krachtiger
wordt, is ook krachtiger hardware nodig om
de steeds complexer wordende wiskundige
berekeningen sneller uit te voeren. Als oplossing voor de beperkingen van bestaande CPU’s
verwacht de trendwatcher dat grote chipfabrikanten dit jaar gespecialiseerde chips gaan
produceren die de uitvoering van KI-compatible
applicaties versnellen.
De nieuwe chips worden geoptimaliseerd
voor specifieke KI-gerelateerde taken met
computervisie, natuurlijke taalverwerking en
spraakherkenning. Amazon, Microsoft, Google
en Facebook gaan ook meer investeren in de
productie van chips die vraagverwerking en
voorspellende analyses kunnen verbeteren. De
chipmarkt zal mede door een stijgende vraag
naar slimme woningen, de ontwikkeling van
slimme steden en de opkomst van kwantumcomputing naar verwachting blijven groeien
tot een waarde bijna tien miljard euro in 2023.
Kunstmatige intelligentie maakt gezonder
“Hoe complex en controversieel kunstmatige
intelligentie vaak ook is, je kunt er ook enorm
veel goeds mee doen, vooral in de gezondheidszorg.,” zegt Van Hooijdonk. “De toepassingen van deze technologie in de zorg zijn indrukwekkend. Slimme algoritmen zijn bijvoorbeeld
al gebruikt om de werkzaamheid van immunotherapie bij kankerpatiënten te voorspellen
door medische beelden te analyseren.
Algoritmen kunnen op een dag misschien
zelfs gebruikt worden om een tumor in het
lichaam te identificeren zonder dat artsen een
biopsie hoeven uit te voeren. Bovendien zullen
we een toename zien van het aantal wearables
waarmee bijvoorbeeld bloeddruk, bloedsuikerspiegel en andere belangrijke functies gemonitord
kunnen worden zodat artsen op tijd kunnen
ingrijpen.”

Veel gevraagde trendwatcher
en futurist
In 2015, 2016 en 2017 werd Richard van Hooijdonk gekozen tot meest
gevraagde trendwatcher en futurist van Nederland. Zijn inspiratiesessies zijn door ruim 420.000 mensen bijgewoond. En hij is regelmatig te zien bij RTL Late Night, RTL Boulevard, SBS shownieuws, BNN/
VARA en AVRO/TROS. Bij BNR Radio presenteerde hij het programma
‘Mindshift’. Met een internationaal researchteam van 30 specialisten
onderzoekt hij dagelijks trends op het gebied van robots, zelfrijdend vervoer, Internet of Things (ioT), biotech, nanotech, neurotech, blockchain,
3D en 4D printing en augmented en virtual reality. Wekelijks wordt zijn
bevindingen gepubliceerd in artikelen, e-books, whitepapers en lezingen.
Zijn boek ‘De Wereld van Morgen’ is inmiddels een ‘bestseller’.
Voor 13 sectoren heeft Van Hooijdonk compacte e-books ontwikkeld die
gratis zijn te downloaden. Daarin zijn de laatste trends te vinden, onderbouwd met statistieken. Zoals in De Toekomst van Finance waarin hij beschrijft hoe kunstmatige intelligentie en blockchain de financiële sector
voor altijd zullen veranderen. In zijn e-book Het Bedrijf van de Toekomst
zijn volgens de auteur voor bedrijven nieuwe businessmodellen nodig,
gebaseerd op voorspellende analyses. En moeten zij gebruik maken van
fast data om real-time beslissingen mogelijk te maken.
www.richardvanhooijdonk.com

Richard van Hooijdonk
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Ondernemers buigen zich over robotica

‘Hoe blijven we in de pas
lopen met de robot?’
De robotisering en het gebruik van kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich in een razend tempo. Tegelijkertijd
bestaan er nog veel vragen en zorgen over het implementeren van kunstmatige intelligentie, de toepassing van
robots in bedrijf en samenleving (zoals in de zorg) en de interactie met de mens.
Een dertigtal ondernemers, bestuurders en adviseurs uit Rotterdam,
Krimpen en Capelle aan den IJssel discussiëren op uitnodiging van het
Economisch Netwerk Capelle (ENC) woensdag 20 februari 2019 over de
impact die robotica heeft op het ondernemen nu en de bedrijfsvoering
straks. Dit doen zij onder leiding van ondernemerscoach Kees Kuijlman
en met Ron Breda van Delft Infra als gastheer in ’t Hooghe Water aan de
Capelse Groenedijk 48.
Na een lange carrière in het eigen familiebedrijf en de top van het bedrijfsleven besloot Kuijlman (1954) om in het nieuwe millennium zijn ervaring,
kennis en energie in te zetten voor ondernemers, management en leidinggevenden. Hij omarmt innovatie en verbindt nieuwe kennis van jonge
mensen graag met de ervaringskennis van senioren in het bedrijf.
De moderator neemt de deelnemers mee langs de huidige en nieuwe
toepassingen en de kansen en bedreigingen die we tegenkomen bij
robotisering.
Een op vijf overbodig
De invoering van technologieën zoals kunstmatige intelligentie zal de
arbeidsmarkt de komende drie jaar flink veranderen. Veel bestuurders
verwachten dit jaar meer werk binnen hun bedrijf te gaan automatiseren. Volgens recent internationaal onderzoek van adviesbureau Mercer
onder duizenden managers denkt bijna driekwart van hen – in 2017
was dat nog een kwart- dat de arbeidsmarkt door verdere digitalisering
er over drie jaar heel anders uitziet. Ze verwachten dat uiteindelijk één
op de vijf banen overbodig zal zijn. Ook werknemers zetten zich schrap
voor de komst van de nieuwe technologieën. Een op de drie vreest dat
automatisering op termijn zijn baan overbodig maakt. Kees Kuijlman:
“Voor 35.000 euro schaf je nu al een robot aan die een werknemer kan
vervangen.”
Nanotechnologie in IJsselland
Robotica en kunstmatige intelligentie wordt door een flink deel van
de aanwezigen al volop toegepast. Zoals nanotechnologie voor de
energievoorziening en koeling van het IJsselland ziekenhuis vertelt
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Wilma Timmermans. Maar ook in de automotive,
de bouw -waar met robotica 24 uur per dag kan
worden doorgewerkt-, het assurantie-bedrijf
en in de financiële administratie.
Repeterende werkzaamheden die voorheen
uren aan menskracht kosten, kunnen nu in een
paar seconden worden uitgevoerd. De mogelijkheden lijken eindeloos.
“In mijn branche wordt heel veel gerobotiseerd”, vertelt verzekeringsondernemer Kees
van Steensel. “De post wordt bij ons al verdeeld
door een robot. En schadeafhandeling kan ook
digitaal worden gedaan. De vraag is alleen of
een mens dat gaat waarderen. Ik denk dat als
je gaat robotiseren je je vooral moet concentreren op achterliggende processen.
En wanneer het gaat om het menselijk contact
je daar In elke organisatie dan ook mensen
meer dan ooit voor nodig blijft hebben.
Mensen willen bij schade hun verhaal kwijt
kunnen. Denk aan brand. Dat kan niet bij een
robot.”
Kees Kuijlman noemt het voorbeeld van Herman
de juridische robot die nu als advocaat wordt
ingezet. “Maar die is ook niet zaligmakend,”,
aldus Van Steensel. “Bij juridische kwesties
zit ook vaak heel veel emotie. Maar bepaalde
standaardzaken kan je digitaal afwikkelen en je
zo meer concentreren op je adviesfunctie waar
je empathie voor nodig hebt.” Gegevens digitaal verwerken gebeurt ook al volop bij Kees
Schaap van Pro Management Software. “Maar
dat hoeft geen banen te kosten. Er komen
veel meer mogelijkheden voor het analyseren,

delen, duiden en adviseren omdat er veel meer
informatie wordt verzameld en verwerkt.”
Wethouder Anthon Timm (Krimpen aan den
IJssel): “De techniek zal zich blijven ontwikkelen.
Of we willen of niet. Maar de vraag is juist of wij
in hetzelfde tempo mee kunnen ontwikkelen.
Ik vrees weleens dat ik dit niet bij kan houden.
Ik denk dat mijn kinderen er veel makkelijker
mee omgaan. Nieuwe technologieën hebben
ook veel banen opgeleverd. Maar de snelheid
om mee te kunnen ontwikkelen, is wel cruciaal.
Dat wordt een belangrijke opgave. Hoe kunnen
we ervoor zorgen dat de techniek in de pas
blijft lopen met de mens?”
Burn-out
Een zorgpunt van veel aanwezigen is daarbij
vooral het onderwijs. “Dat blijft nog wel
heel traditioneel”, signaleert Joke Meijer van
de gemeente Capelle aan den IJssel. Zeker
wanneer het gaat om het opleiden voor de
talloze nieuwe functies die nu en straks zullen
ontstaan. “We moeten daarom invoeren dat
mensen hun hele leven moeten blijven leren.
En ze moeten ook leren hoe ze emotioneel met
hun toekomstige werk en de techniek moeten
omgaan. Want er zijn nu al veel jonge mensen
met een burn-out.” Het lerarentekort wordt
ook genoemd als prangend probleem. Maar
daarbij kan volgens sommigen de robot zelf
ook een handje toesteken. Robotschermen
kunnen bepaalde lessen en vakken op het
individuele kennisniveau overnemen.

Thuis of op iedere denkbare locatie. Ook het bedrijfsleven zou zich volgens Cees-Jan Hordijk van BK Bouw & Milieu veel actiever met het onderwijs moeten bemoeien: “Met het leveren van gastdocenten, leermiddelen
en apparatuur.” Andere competenties Uit onderzoek blijkt dat vooral in
de ICT heel veel nieuwe functies ontstaan. “Het gaat om mensen die
andere competenties hebben. Daar ben ik in de ICT mee bezig, maar
dat gaat te langzaam. Ik denk dat dit vooral de verantwoordelijkheid
is van ons bedrijfsleven en het onderwijs. Ik voorzie dan ook steeds
meer interne bedrijfsscholen”, aldus Kees Rijkhoff van het Rotterdamse
Avantage.
Kees van Steensel: “Natuurlijk is de technologiebranche de winnaar in
banen. Maar in de verzekeringsbranche is er de laatste jaren wel 2.000
man uitgegaan. En dat gaat voorlopig nog door. Dat is echt wel een
probleem.”
Ron Breda: “We kunnen niet iedereen programmeur of data-analist
laten worden. Je zal flexibel moeten zijn, in welke laag je van het
arbeidsproces ook zit. Maar niet iedereen kan dat opbrengen. Voor die
groep wordt het heel lastig. Waar het echt over gaat is de inrichting van
je maatschappij. Welke mensen kunnen nog wel mee blijven doen en
wie niet? En hoe ga je daarmee om?” Dat is ook de zorg van Gert Abma
van Daamen & Van Sluis: “De sociale gevolgen voor mensen die niet mee
kunnen met de digitalisering mogen we niet onderschatten.”
Flexibiliteit en samenwerken
De toverwoorden om met de robotiseringsgolf om te leren gaan, lijken
flexibiliteit en samenwerken. Willem Groenendijk (Rabobank): “Kijk
lokaal naar welke ondernemers bezig zijn met innovatie en hoe je met
elkaar een vorm kunt vinden om kennis en informatie uit te wisselen.”
“En niet denken in concurrenten”, vindt Cees-Jan. “Er zijn geen concurrenten. Je moet in deze tijd samenwerken om zo je positie als ondernemers te versterken.”
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Laagland B.V.

‘Robotisering kost geen
werkgelegenheid’
Het Capelse Laagland B.V. importeert metaalbewerkingsmachines, waar ook robotica een rol in speelt. Het bedrijf
opereert vooral op de Nederlandse/Vlaamse markt en kent een lange bedrijfsgeschiedenis. De firma stamt uit
1931. De technische handelsonderneming is nu 5 jaar gevestigd op Capelle XL, maar de roots van het bedrijf liggen
overduidelijk een steenworp verder in Rotterdam. Eerst in de Piekstraat en later in IJsselmonde als onderdeel van
het vermaarde Hunter Douglas. In 2006 namen Edwin van der Spek en Eddo Cammeraat als toenmalig werknemers
het bedrijf over en verwierven allebei vijftig procent van de aandelen.
Hun bedrijf is leverancier van Duitse topkwaliteit CNC-metaalbewerkingsmachines, spansystemen, verspanende gereedschappen, gereedschapsbeheer en automatiseringsoplossingen in de vorm van software. Laagland beschikt over een eigen service-, onderhouds- en inbedrijfstelteam
en is aangesloten bij de Federatie Productie Technologie en VIMAG als
onderdeel van deze branchevereniging.

en gereedschappen af en geven hierover advies
aan klanten. Wij zijn het communicatiekanaal
tussen fabrikant en klant, denken mee en
leveren de apparatuur en software die nodig is.
De meeste machines die we verkopen, zijn te
koppelen aan robotsystemen.”

Ondernemerspet
Financieel directeur Edwin van der Spek kwam als controller in 1999 in
het bedrijf. Daar werkt hij nu twintig jaar, de laatste 13 jaar als ondernemer samen met compagnon Eddo Cammeraat. Niet omdat het
ondernemersbloed altijd al door de aderen stroomde, maar omdat ze
werkten in ‘een fantastisch bedrijf’ dat ze graag wilden voortzetten. Hun
ondernemerschap kreeg sindsdien handen en voeten. “In 2005 kregen
we het aanbod om te kopen en daar hebben we geen spijt van gehad.
De ondernemerspet is duidelijk anders dan die van een werknemer. Een
mooie pet, waar veel leven, betrokkenheid en een grote verantwoordelijkheid in zit. Dat maakt ondernemen interessant, uitdagend en leuk”, vindt
Edwin die vorig jaar met Eddo het bedrijfspand aan de Dalkruidbaan 149
kocht.

Nauwkeurigheid en complexiteit
“Uiteindelijk zie je dat robotica in diverse
bedrijfstakken flink wordt doorgevoerd, zoals
in de metaalindustrie. Daar zal het zich de
komende jaren steeds sterker ontwikkelen.
Automatiseren in de productie industrie neemt
eentonig, vies en zwaar werk uit handen en er
kan 24/7 worden geproduceerd, waar steeds
meer vraag naar is. Dat kan je niet meer met
ploegendiensten doen. Robots worden goedkoper, zijn makkelijker te programmeren en
geschikt voor seriematig werk of enkelstuks
productie”, vertelt Eddo.

“Met Laagland beschikken we over een groot aantal exclusieve vertegenwoordigingen van Duitse fabrikanten. We hebben draai- en freesmachines, verspanende gereedschappen, spansystemen en voorinstelapparatuur met gereedschapsbeheer. Met ons portfolio zitten we wel
aan de bovenkant van de markt. Het zijn stuk voor stuk fabrikanten
waar innovatie de boventoon voert. Ons adagium ‘maak vandaag het
verschil met de techniek van morgen’ past dan ook probleemloos.”

De nauwkeurigheid en complexiteit van producten nemen toe zoals in de medische
industrie. Tegelijk worden bewerkingen ook
steeds groter zoals in de offshore industrie.
“Er zijn machines nodig om al die verschillende
producten te kunnen vervaardigen.
Het hart daarvan bestaat uit een geavanceerd
besturingssysteem met software waar vooral de
innovaties plaatsvinden. Naast het verspanen
van metaal neemt ook het 3d printen een
vlucht in onze sector.”

“We hebben een goed jaar achter de rug en zien de toekomst ondanks
een stabiliserende markt in Duitsland met vertrouwen tegemoet’, vertelt
de Rotterdammer. In onze branche zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van de bedrijvigheid in Duitsland. De metaalsector heeft het
daar momenteel zwaar onder invloed van de automobielindustrie die
daar behoorlijk is geraakt door het dieselschandaal, nieuwe emissieeisen en marktontwikkelingen in China en andere Aziatische landen.”
“Een sterke regio voor ons is Eindhoven, de Siliconvalley van nieuwe industrie”, aldus algemeen directeur Eddo Cammeraat die in 2001 in het
bedrijf kwam.

Nieuwe banen
Eddo: “Als je een productiebedrijf hebt en in de
toekomst wilt overleven, zal je de processen
zoveel mogelijk moeten automatiseren, kennis
opbouwen en continu mensen opleiden. Dat
robotisering werkgelegenheid gaat kosten, is
absoluut niet waar. Dat zien wij niet.

“Nederland maakt en levert veel componenten voor diverse industrieën en
andere sectoren. Van koemelkmachines tot toepassingen in de lucht- en
ruimtevaart. We zijn een maakland, maar wel sterk afhankelijk van de industrie in Duitsland. Wij zetten in meerdere sectoren hightech machines

Wel een verschuiving van werk, taken en
functies, wat ook weer nieuwe banen oplevert.
De digitalisering is niet te stoppen en zal in rap
tempo doorgaan.”

Eddo Cammeraat en Edwin van der Spek

Edwin: “You can’t do today’s job
with yesterday’s methods and still
be in business tomorrow.’’
www.laagland.nl
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Techniek heeft de toekomst! Maar hoe vindt Raaak die techneuten
in deze krappe arbeidsmarkt?
Bij Raaak Personeel merken de consultants natuurlijk ook dat de vraag naar personeel verschuift. Waar er
tot voor kort veel mensen als productiemedewerker aan het werk konden, is er nu veel behoefte aan personeel met technische skills. Hoe vindt Raaak die techneuten in deze krappe arbeidsmarkt?
De Vierde Industriële Revolutie
We zitten middenin de vierde industriële revolutie. Of we
dat nu leuk vinden of niet. En net als bij de eerste in de
tweede helft van de 19e eeuw, zet ook deze vierde golf het
leven op z’n kop. Nog maar net bekomen van de derde Industriële Revolutie (computers en digitalisering), zien we
nu overal
banen verdwijnen omdat werk wordt overgenomen door
robots.
Volgens een rapport van het World Economic Forum wordt
op dit moment al 29% van de taken op de werkvloer door
robots uitgevoerd. Over 5 jaar is dat al meer dan 50%. Geschat wordt dat er tussen nu en 2022 wereldwijd zo’n 75
miljoen banen verdwijnen.
Klinkt heftig maar…..
Deze vierde Industriële Revolutie brengt niet alleen maar
kommer en kwel. Er zijn ook kansen.
Jeanny de Randamie is vestigingsmanager bij Raaak Personeel in Capelle aan den IJssel.
Zij merkt al een tijdje dat er traditionele banen verdwijnen.
Jeanny: ‘Ik zie dat voornamelijk in de productie. We merken
dat zogenoemd handjes-werk wordt doorgeschoven naar
robots. Dat soort vacatures zie je bij ons steeds minder.
Gelukkig heeft dat ook als eﬀect dat we meer kansen
hebben voor operators; medewerkers die de robots bedienen. Je ziet dat we steeds meer operator-functies open
hebben staan op onze website’.

Technisch personeel is gewild!
Volgens De Randamie zie je die verschuiving nog lang niet
bij alle maakbedrijven waar Raaak personeel aan levert.
‘Veel bedrijven kunnen die grote investering nog niet
maken. Die zijn nog niet toe aan het robotiseren van het
bedrijf. Daar is er nog wel behoefte aan productiepersoneel. Maar het feit blijft dat de vraag naar technisch geschoold personeel toeneemt. Daar liggen dus absoluut
kansen.’
Big Data en latent werkzoekenden
Het vinden van mensen met technische skills wordt steeds
moeilijker. Daar ligt voor Raaak een uitdaging. De Randamie: ‘Onze afdeling Marketing heeft een manier
gevonden om die moeilijke doelgroep te bereiken. In één
maand tijd vonden we met verschillende campagnes ruim
250 potentiële operators voor onze klanten.’

Big Data

Raaak Personeel bereikt die technische mensen door gebruik te maken van Big Data.
Mensen die niet zelf zoeken naar een nieuwe baan bereik je
door Big Data in combinatie met gepersonaliseerde online
campagnes. Als we een campagne opzetten, starten we
daarom altijd met een doelgroep-analyse met behulp van
Big Data, uiteraard 100% AVG-proof. In gewone mensentaal:
wie is je sollicitant? Welke hobby’s heeft men, welke websites bezoekt men? Een marketingaanpak met Buyer Persona levert gemiddeld 125% meer rendement op dan een
campagne die deze stap overslaat.

Rotterdamse robotica
in opmars
Van de Terminator in 1984 naar iRobot in
2004 en Wall-E uit 2008. Robots wekken al
tientallen jaren onze interesse. Nu lijkt die
sciencefiction dan toch echt een waarheid
te worden. Robots worden steeds meer onderdeel van onze samenleving en economie.
Ook in onze regio. Hier volgen vijf voorbeelden van bedrijven die uit de vele
innovaties die in de Rotterdamse regio zijn
ontstaan, robotica al succesvol toepassen.
TANIQ helpt met robotarmen
Kent u die kleine fietsdopjes die voorkomen
dat je band leegloopt? Die worden door TANIQ
gemaakt door enorme robotarmen aan de
lopende band. Zij gebruiken robotarmen die
rubberproductie automatiseren. Dit maakt het
proces efficiënter en vooral sneller. TANIQ was
het eerste bedrijf dat software ontwikkelde
voor het optimaliseren en automatiseren van
de productie van rubberen producten.
Zorgrobot LEA als assistent
Stel je voor dat je opa of oma kan praten met
zijn of haar rollator. En diezelfde rollator helpt
een handje bij het innemen van de dagelijkse
medicijnen. Praktisch toch? Dat is precies waar
LEA voor in het leven is geroepen.
Spark Design & Innovation ontwerpt innovatieve en baanbrekende producten in samenwerking met verschillende opdrachtgevers. LEA
is een van die baanbrekende producten. Een
zorgrobot die dient als persoonlijke assistent
voor ouderen. LEA neemt taken over van verzorgers zoals de patiënt herinneren medicijnen
in te nemen. De verzorger houdt zo meer tijd
over voor de patiënt.
Vetidrive reinigt containers met robots
Nog een vooruitstrevend bedrijf dat robotica
gebruikt is Vetidrive. In Rotterdam als grootste
havenstad van Europa zijn we maar al te
bekend met de grote opslagcontainers die
door de schepen worden ingevoerd.
Maar heeft u er ooit bij stilgestaan wie die
containers schoonmaakt voor er een nieuwe
vracht in kan?
Vetidrive maakt robots die staalconstructies
kunnen reinigen. Deze robots zijn niet alleen
kostenbesparend maar ook veilig en vriendelijk voor het milieu. Ze zijn makkelijk in
gebruik en hebben niet veel onderhoud nodig.

DoBots hebben ons niet nodig
Almende houdt robotica op een andere manier in de gaten. Zij volgen
namelijk ICT-bedrijven en investeren in de mooiste ideeën. Zo ook in
de ‘DoBots’. DoBots zijn machines die volledig automatisch werken en
kunnen via een Internet of Things-netwerk met elkaar communiceren.
Ze kunnen dus functioneren zonder tussenkomst van mensen.
Dit maakt sommige processen binnen elk bedrijf geautomatiseerd en
efficiënter.
Robotarmen leiden tot nieuwe architectuur
Studio RAP gebruikt robotarmen die helpen in het architectonische
ontwerpproces. Dit betekent dat robotarmen ondersteunen in het
maken van bepaalde onderdelen die nodig zijn bij de bouw van bijvoorbeeld jouw woning. De onderdelen, zoals bijvoorbeeld plafondplaten
voor nieuwbouwwoningen, worden van tevoren uitgesneden op maat
en hoeven zo op de locatie alleen maar op hun plek getild te worden.
De robotarmen worden ook ingezet om elementen in elkaar te zetten
die helpen in het digitale ontwerpproces. Denk hierbij aan de schaalmodellen die architecten maken. Zo blijft er meer tijd over voor het
creatieve ontwerpproces.
Clockworks
Het aparte succesverhaal van het innovatieve Clockworks is elders op
de rubriekspagina’s van Ondernemersnieuws in dit magazine te vinden.
Bron: www.ondernemen010.nl
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Ondernemersnieuws

Als hologram ondernemers inspireren
Digitalisering zal de wereld de komende jaren ingrijpend veranderen. Op 14 maart namen succesvolle ondernemers en experts
aanwezige ondernemers uit het MKB met holografisch techniek
mee in hun visie voor hun digitale toekomst. In zeven programmablokken inspireerden sprekers op het Ondernemers Plein bij
de Kamer van Koophandel (KvK) aan de Blaak in Rotterdam de
ondernemers om zelf hun digitale toekomst vorm te geven.
De Capelse ondernemer Rob B. Tol was een van hen. Hij leverde met zijn
verschijning als hologram een bijdrage aan de inspiratiesessies en doet
dat ook voor komende evenementen bij andere KvK’s.
Tijdens de viering van het tweede lustrum van zijn NetwerkAcademie
verscheen hij eind januari al als hologram voor zijn publiek.

Succesvol netwerken
In 2009 heeft Rob de NetwerkAcademie opgericht. Hij geeft daarmee presentaties, masterclasses, workshops, seminars en trainingen
over succesvol netwerken in zakelijke markten.
Door het schrijven van diverse netwerkboeken
kwamen steeds meer verzoeken om zijn
kennis en ervaring als ondernemer uiteen te
zetten. Inmiddels heeft hij optredens gegeven
aan zo’n 5500 deelnemers en 3500 (e)books
verkocht.
www.netwerkacademie.nl

Nederlandse CEO’s somberder
Een derde van de Nederlandse CEO’s verwacht dat de groei van de
wereldeconomie het komende jaar zal afzwakken, blijkt dinsdag
uit de jaarlijkse CEO Survey van PwC. Ongeveer een even groot deel
rekent op toenemende groei, vorig jaar was dat nog 67 procent.
Nederlandse CEO’s maken zich het meeste zorgen over de politieke
onzekerheid, overregulering en geopolitieke onzekerheid. Ook de
mogelijk tegenvallende beschikbaarheid van werknemers met de
juiste vaardigheden, cyberbedreigingen en handelsconflicten baren de
ongeveer veertienhonderd ondervraagde bestuurders zorgen.
Groei neemt af
De Nederlandse uitkomsten komen ongeveer overeen met de wereldwijde resultaten. Bijna 30 procent van de bestuurders denkt de wereldwijde groei de komende twaalf maanden zal afnemen. Dat is bijna zes
keer zoveel als vorig jaar.
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“Vorig jaar was het wereldwijde optimisme
erg groot”, stelt hoofdeconoom van PwC Jan
Willem Velthuijsen. Volgens hem liet de wereld
zich op sleeptouw nemen door bestuurders
in de Verenigde Staten, die toen zeer optimistisch waren. “CEO’s hebben volgens mij nu
een hele reële blik.”
Onzekerheden
Velthuijsen waarschuwt wel voor een al te pessimistische blik. “Onzekerheden zoals de toekomstige handelsverhoudingen tussen China
en de VS en nationalistische en protectionistische tendensen bestonden vorig jaar ook al.”
Bron: NU.nl

Ondernemersnieuws

Opschoondag maakt bedrijven zichtbaar
Meehelpen met het zwerfafvalvrij maken
van de buitenruimte. Met grote én kleine
opschoonacties melden niet alleen buurtbewoners, maar ook bedrijven zich aan
als deelnemer. Daarnaast wordt zowel de
band tussen werknemers en bedrijven als
die met de buurt versterkt. Met het thema
‘Iedereen doet mee’ daagt initiatiefnemer
NederlandSchoon ondernemers en bedrijven
uit om hun steentje bij te dragen aan een
schone buurt.

Toename deelnemende bedrijven
Vorig jaar werd een recordaantal opschooninitiatieven aangemeld: ruim
2500 grote én kleine (wijk)acties brachten maar liefst 133.000 deelnemers op de been. Ook was er een flinke toename in deelname door
bedrijven, die hun steentje bijdroegen met teambuilding van hun personeel en het vergroten van hun lokale en regionale zichtbaarheid.
www.supportervanschoon.nl

“We merken dat steeds meer bedrijven enthousiast zijn en actief meedoen aan de Landelijke
Opschoondag”, vertelt Helene van Zutphen,
directeur van NederlandSchoon. “Het opruimen
van de buitenruimte in de buurt van de werklocatie heeft natuurlijk meer voordelen dan
enkel een schone omgeving.
Het is de uitgelezen kans voor werkgever en
werknemer om even uit de werksfeer te stappen,
de onderlinge band te versterken én de buurt
beter te leren kennen. Daarbij speel je jezelf als
ondernemer op een positieve manier in de kijker.
Mooie lokale en regionale initiatieven blijven
immers niet onopgemerkt.”

Recordaantal bedrijven gestart in 2018
Vorig jaar is in Nederland een recordaantal
bedrijven opgericht. Voor het overgrote deel
waren dat eenmanszaken. Dat meldt het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Er gingen in 2018 ruim 191.000 bedrijven
van start in Nederland, terwijl er bijna
107.000 werden opgeheven. Het saldo van
oprichtingen en opheffingen is met bijna
85.000 het hoogste aantal na 2007.

Per saldo nam het aantal managementadvies-bureaus toe met 6415. In
deze sector was zowel het aantal starters als het aantal stoppers het
grootst. Bedrijven in de algemene bouw zoals klusjesbedrijven kenden
ook een flinke groei, evenals kunstbedrijven en webwinkels.
Bron: ANP

In de afgelopen tien jaar is het aantal bedrijven
met 52 procent toegenomen tot ruim 1.75 miljoen eind vorig jaar. Daarvan bestaat 80 procent
uit eenmansbedrijven.
Van alle bedrijfsoprichtingen in 2018 betrof het
in 94 procent van de gevallen eenmansbedrijven.
Dat was in 2007 nog 82 procent. Maar ook bij
de opheffingen ging het voor de overgrote
meerderheid om eenmanszaken.
Managementadvies en onderwijs
Er kwamen in Nederland vorig jaar bijna 7.000
bedrijven bij die onderwijs aanbieden op het
gebied van studiebegeleiding, sportonderwijs
en bedrijfsopleidingen.
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Woord van Pieter van Hoof
Beste ondernemers,
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan en de vooruitzichten zijn ook dit jaar voor ondernemers veelbelovend te
noemen. De Nederlandse economie beleeft na jaren weer
een periode van hoogconjunctuur en dat is te merken. Van
grootbedrijf tot midden- en kleinbedrijf; orderportefeuilles
zijn goed gevuld en de vraag naar producten en diensten
is groot. Ook de aanhoudend lage rente maakt het dat
investeren in eigen onderneming loont, en juist die investeringen leiden tot structurele groei en werkgelegenheid.
Wat voor Nederland als geheel geldt, komt zeker ook tot
uitdrukking in de metropoolregio Rotterdam-Rijnmond en
natuurlijk ons eigen gebied Prins Alexander.

ook tijdens een hoogconjunctuur op uiteenlopend gebied.
Personeelsgebrek, bereikbaarheid en milieu effecten;
allemaal voorbeelden van uitdagingen waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt.
De Gebiedscommissie kan deze uitdagingen niet voor
u oplossen, maar wij faciliteren wel in ook voor ondernemers belangrijke zaken en stemmen graag ook uw
wensen met de andere belanghebbenden af. Zo hebben
we voor dit jaar de vernieuwing van Station Alexander op
de agenda staan, als ook de herindeling Marten Meesweg,
de Green Business Club en talloze andere initiatieven. Wat
voor bewoners geldt, telt ook voor u als ondernemer; wij
vernemen graag van u!

Met de snelle economische groei van dit moment, lopen
ondernemers echter ook aan tegen de problemen die
deze groei met zich meebrengt. Of zoals een ondernemer
het zou betitelen; de nieuwe uitdagingen die daarmee
gepaard gaan, want als iets kenmerkend is voor ondernemers uit ons gebied is dat men de koe bij de horens
vat wanneer dat noodzakelijk is. Deze uitdagingen liggen

Pieter van Hoof
Lid Gebiedscommissie
Prins Alexander & Ondernemer

Nieuw wegdek voor
Prins Alexanderlaan
De Prins Alexanderlaan krijgt nieuw asfalt. Vorig jaar gebeurde dit op het zuidelijke deel van de weg. Dit jaar wordt
het middendeel aangepakt, te beginnen met het deel tussen het IJssellandziekenhuis en de Prinsenlaan. De werkzaamheden zijn in voorbereiding en gaan volgens de huidige planning in het tweede kwartaal van 2019 van start.
Daarna volgt het deel van de weg tussen de Prinsenlaan
en de Hoofdweg. Deze werkzaamheden duren tot in
2020. Het deel van de Prins Alexanderlaan ten noorden
van de Hoofdweg volgt later.
De Prins Alexanderlaan is een belangrijke route voor en door
Prins Alexander en het omliggende gebied. De weg bevindt
zicht tussen de President Rooseveltweg in Ommoord en de
gemeentegrens met Capelle aan den IJssel.
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Borden voor het verkeer
Afsluitingen en omleidingen worden natuurlijk met borden
aangegeven.
Meer informatie: rotterdam.nl/prinsalexanderlaan

Uw bedrijfsafval inzamelen
en afvoeren
Als Rotterdamse ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor de inzameling en het afvoeren van uw bedrijfsafval.
U moet het bedrijfsafval gescheiden aanbieden.
Heeft u bedrijfsafvalstoffen die lijken op huishoudelijk
afval? Dan kunt u gebruik maken van de gemeentelijke
afvalcontainers in de stad. U betaalt dan bedrijfsreinigingsrecht aan de gemeente. U kunt ook een contract afsluiten
met een erkende particuliere afvalinzamelaar voor het
inzamelen van uw bedrijfsafval. In dat geval kunt u vrijstelling aanvragen van het bedrijfsreinigingsrecht. Bedrijfsafval moet – behalve op de ophaaldag - inpandig of op
eigen terrein worden geplaatst.
Bedrijfsafval in winkelstraten
In een aantal drukbezochte winkelstraten in Rotterdam
mag bedrijfsafval alleen nog binnen vaste tijden (tussen
7.00 en 11.00 uur ’s morgens) buiten worden gezet en
worden opgehaald. Het resultaat is een aanzienlijk nettere
winkelstraat, die ook langer schoon blijft. Het afval moet
dan in gesloten containers of zakken worden aangeboden,
met daarop het logo van de inzamelaar.

Afval scheiden
In Rotterdam werken we aan het verminderen van afval en
gaan we anders met afval om door hergebruik en recycling.
Ook u kunt daar aan bijdragen, door uw bedrijfsafval te
scheiden. Heeft u een vergunning van de gemeente of
provincie? Dan staat meestal in die vergunning welke afvalstoffen u precies moet scheiden. Heeft u geen vergunning?
Dan gelden de regels uit het Activiteitenbesluiten Milieu.
Meer informatie: www.rotterdam.nl/bedrijfsafval

Gebiedscommissie Prins Alexander
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Bedrijvenpark Nesselande
volop in ontwikkeling
Direct langs de A20, in het meest zuidelijke deel van de wijk, ligt bedrijvenpark Nesselande. Voor wijkbewoners
heeft het terrein de functie van buffer voor de snelweg. Voor de bedrijven is het een aantrekkelijke, eigentijdse
vestigingsplek met een gunstige ligging. Het bedrijventerrein is nog volop in ontwikkeling.

Bedrijvenpark Nesselande heeft een oppervlakte van ruim
15 hectare. Vooral voor bedrijven met een lokaal en regionaal karakter. Denk aan handelsondernemingen, bouwbedrijven, kleinschalige productiebedrijven, showrooms
en kantoren. Op dit moment is er een variatie aan ondernemingen gevestigd; van een groothandel in tandartsartikelen tot een bedrijf in klimmaterialen. De bedrijven zitten
in een eigen vestiging of in een van de bedrijfsverzamelgebouwen.
24 woon-werkvilla’s
Het laatste nieuwtje over het bedrijvenpark is de ontwikkeling van woon-werkunits: NEXIS urban villa’s. Dit concept
biedt een aantrekkelijke combinatie tussen wonen en
werken en vormt direct een goede overgang tussen de
woonwijk en het bedrijvenpark. Waar de ligging op het
bedrijvenpark zeer aantrekkelijk is voor een diversiteit aan
ondernemingen, is deze ook als woonomgeving aantrekkelijk door de directe aansluiting op de woonwijk met een
winkelcentrum en een recreatieve en groene omgeving.
Met de Zevenhuizerplas, de roeibaan Eendrachtspolder en
het strand van Nesselande binnen handbereik. De 24 villa’s
komen tussen de Laan van Magisch Realisme en de Willem
Gispenstraat. De indeling kunnen nieuwe eigenaars zelf
bepalen. Alle villa’s krijgen vier parkeerplaatsen op eigen
terrein, en hebben een dakterras.
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Voordat de 18 geplande villa’s gerealiseerd kunnen
worden, dient er eerst een ruimtelijke procedure te worden
doorlopen om een combinatie van wonen en werken
binnen het huidige bestemmingsplan mogelijk te maken.
De nabije omgeving heeft tijdens de inloopbijeenkomst op
18 december j.l. voor het eerst kennis kunnen maken met
de plannen. Binnenkort start de verkoop voor het eerste
kavel met acht woningen. Voor informatie, zie nexis24.nl.
‘Nieuwkomers’
In januari zijn alle 15 units in de eerste fase van Business
LOFT aan de gelukkige kopers overgedragen. Na een
bouwtijd van slechts 8 maanden is Nesselande een bijzonder bedrijvencomplex rijker waarbij de lokale ondernemer centraal staat. Ook de verkoop van de tweede fase
verloopt voorspoedig. Van de 24 geplande units is inmiddels
meer dan 60% verkocht. Een andere nieuwkomer is Falcon
Carwash. Op dit moment bouwt Falcon een wasstraat op
het bedrijventerrein. Dit biedt particulieren en bedrijven de
gelegenheid om op een verantwoorde manier hun auto te
wassen. De boxen zijn van alle gemakken voorzien; lansen
voor velgen, hogedruk met shampoo, en een schuimkanon.
Het afvalwater wordt op een verantwoorde manier afgevoerd.
De wasstraat opent naar verwachting half mei.
Meer informatie: Falconcarwash.nl

Rotterdam onderneemt: informatie
en inspiratie op Ondernemen010.nl
Ondernemers maken de stad. Zij investeren, vernieuwen en zorgen voor werkgelegenheid. Om het ondernemers
zo makkelijk mogelijk te maken is er het team MKB & Instellingen van de gemeente Rotterdam. Het team helpt
ondernemers in alle fasen van het ondernemerschap. Met de Ondernemersbalie, de bedrijfscontactfunctionarissen, de accountmanagers en het casemanagement, ondersteunt het team bij kansen, helpt bij het oplossen van
knelpunten en is er ook om gewoon eens van gedachten te wisselen. Zo is er voor iedereen een aanspreekpunt.
Doel? Scheppen van een goed, Rotterdams klimaat, waar
bedrijven en instellingen zich graag vestigen, kunnen groeien
en werkgelegenheid creëren. Het sleutelwoord is persoonlijk contact. Dáár draait het om. Door vele gesprekken met
ondernemers weet het team MKB & Instellingen wat er
speelt. Die informatie wordt binnen de gemeente gedeeld
en besproken. Het team is een vraagbaak en adviseur voor
collega’s, directie en het stadsbestuur.

ROTTERDAM
ONDERNEEMT

Jaarlijks organiseert MKB & Instellingen vier Ondernemersontbijten waar ondernemers elkaar ontmoeten en met de
burgemeester in gesprek gaan.

TEAM MKB &
INSTELLINGEN
SUPPORT

Ondernemersbalie
De Ondernemersbalie aan de Blaak 40 is er voor alle (startende) ondernemers. Hier kunnen zij terecht met vragen
over gemeentelijk beleid, wet- en regelgeving, vergunningen, subsidies en bedrijfshuisvesting. De balie maakt,
samen met elf andere dienstverleners, zoals de KVK, het
UWV en RVO.nl, deel uit van het OnderNemerSplein.
Bedrijfscontactfunctionarissen
Bedrijfscontactfunctionarissen zijn er speciaal voor ondernemerscollectieven. Zij zijn het aanspreekpunt in een gebied
en staan in nauw contact met ondernemers.

Ze houden de lijntjes kort, werken actief mee aan verbeteringen en adviseren de gemeente met hun kennis van het
gebied om het beleid en de uitvoering beter op elkaar aan
te laten sluiten.
Accountmanagers
De accountmanagers hebben persoonlijk en proactief
contact met de grotere MKB-bedrijven en instellingen in de
stad. Zij spelen in op de signalen van partners voor een beter
vestigingsklimaat en betrekken hen bij voor Rotterdam
belangrijke opgaven op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, duurzaamheid en innovatie.
Casemanagement
Wanneer er meerdere signalen over stroeve dienstverlening bij de gemeente binnenkomen, gaat de casemanager op zoek naar de kern van het probleem en een
structurele oplossing.
Programma Anders Geregeld
Het belangrijkste doel van het programma Anders Geregeld
is om de regeldruk voor ondernemers te verminderen en
te zorgen dat regelgeving het ondernemerschap niet in
de weg zit. Binnen Anders Geregeld worden verschillende
kleinschalige experimenten waarbij regels tijdelijk anders
worden toegepast. Als de effecten positief zijn, kan dat
leiden tot soepelere regels.
Nieuwsgierig naar onze dienstverlening?
Op Ondernemen010.nl vind je informatie en inspiratie
over vestigen, financiering, netwerken en vergunningen in
Rotterdam en meer informatie over het team en de contactpersonen. Wij zijn er voor de ondernemer.

www.ondernemen010.nl

Gebiedscommissie Prins Alexander
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Inspiratie voor ondernemers in
Prins Alexander en omgeving
BusinessClub Prins Alexander is een actieve club voor ondernemers,
door ondernemers. Doel van de business club is om ondernemers in
Rotterdam Prins Alexander en omstreken bij elkaar te brengen en
kennisuitwisseling te bevorderen tussen de bedrijven, instellingen en
lokale overheid. Daarnaast biedt de business club de mogelijkheid tot
netwerken. De BusinessClub Prins Alexander heeft momenteel meer
dan 100 leden afkomstig uit een veelheid van verschillende branches uit
Rotterdam Prins Alexander en omstreken, van autodealers, tot banken,
adviesbureaus, sport, zorg, etc.
BusinessClub Prins Alexander organiseert op jaarbasis een breed scala aan
activiteiten. Maandelijks wordt er minimaal één keer per maand ofwel een
netwerkactiviteit, ofwel een kennis activiteit, ofwel een sociale activiteiten
georganiseerd voor de leden. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten
met andere business clubs en partijen georganiseerd, waar onze leden
toegang toe hebben. Altijd staat kennisuitwisseling, netwerken en
interactie met elkaar centraal.

Word
ook l
id!

www.emiellops.nl

www.emiellops.nl

Waarom lid worden?
De belangrijkste reden waarom je als ondernemer lid wilt worden
van BusinessClub Prins Alexander is om ervaringen en kennis uit te
wisselen met mede ondernemers. Ondernemers hebben vaak een
zeer druk en hectisch bestaan, maar missen in de praktijk veelal de
mogelijkheid om met gelijkgestemden en mensen die in eenzelfde
positie zitten van gedachten te wisselen en te klankborden.
De business club biedt bij uitstek de mogelijkheid hiervoor.
Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om zaken te doen.

www.emiellops.nl

Lid worden kan doormiddel van het invullen van het
aanmeldingsformulier op de website. Het is het altijd mogelijk om
een keer een van onze bijeenkomsten te bezoeken en BusinessClub
Prins Alexander zelf te ervaren!

Secretariaat: Postbus 81140 • 3009 GC Rotterdam • Telefoon: 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl • www.businessclubpa.nl
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In dit nummer stellen we 2 leden
aan u voor!
AB in Control
Mijn naam is Aifei Verwaal, mede-eigenaar
van AB in Control. Wij verzorgen voor
onze relaties naast administratie en
belastingadviezen, ook heldere managementinformatie, zodat klanten hun organisatie kunnen bijsturen op cijfers.

Aifei Verwaal

De managementinformatie biedt een helicopterview op juist die cijfers die voor u bedrijfsmatig van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan:
liquiditeitsgegevens, werkelijkheid tegenover
de begroting, debiteuren-crediteuren standen en oplopen betalingstermijn, ontwikkeling
van kostprijzen, aantal klanten of productieve
uren.
Hoe wij dat doen?
De gegevens zijn eigenlijk altijd al aanwezig
in grootboek- en voorraadsystemen. AB in
Control voegt de kennis, ervaring en gereedschappen toe om uit al die gegevens de juiste
informatie te herkennen en te interpreteren.

Een paar voorbeelden uit onze praktijk:
binnen één jaar de winst op oude niveau
kunnen brengen na 30% omzetverlies (productiebedrijf) en 46% meer winst binnen
2 jaar gerealiseerd (zakelijke dienstverlening).
Met mijn kennis en ervaring help ik onze
klanten inzicht te krijgen in manieren om
hun bedrijfswinst te verhogen; ze voor te
bereiden op de toekomst en direct hierin te
kunnen acteren, een bedrijf ‘shockproof’ te
maken bij rigoureuze veranderingen in groei
of krimp. Denk aan omzet, personeel en
marktomstandigheden.
Het tijdig bijwerken van de financiële cijfers
is essentieel. Wij combineren dit met andere
gegevens van de onderneming en bieden
heldere overzichten via de app Iseemore.nl.

www.abincontrol.nl

Inhouselegal: specialist in Arbeidsrecht

Rohini Patandin

Mijn naam is Rohini Patandin. Ik ben
inmiddels ruim 16 jaar arbeidsrechtadvocaat. Ik ben ongeveer 8 jaar geleden
Inhouselegal gestart onder meer omdat
ik vond dat de traditionele advocatenkantoren onvoldoende rekening hielden
met ondernemers en in het bijzonder het
MKB. In eerste instantie was Inhouselegal
opgericht om veel meer ‘inhouse’ te
werken bij wat grotere projecten, zoals
bijvoorbeeld reorganisaties. De externe
advocaat wordt namelijk vaak te laat
ingeschakeld.
En procederen is wat mij betreft een laatste
redmiddel. Juridische problemen kun je
veel beter oplossen als je op tijd wordt ingeschakeld en niet pas achteraf. Ik ben graag
een ‘vertrouweling’ voor mijn cliënt die op de
sneltoets van de telefoon staat geprogrammeerd, in plaats van de advocaat die men pas
inschakelt als het probleem al is geëscaleerd.

Inhouselegal werkt landelijk, voor losse vraagstukken of op projectbasis, voor zowel werkgevers als werknemers. Bijvoorbeeld over
disfunctioneren, ontslagdossiers, arbeidscontracten, concurrentiebedingen, reorganisaties,
zieke werknemers, integriteits- en personeelsbeleid, HR-vraagstukken en privacy.
De aan InhouseLegal verbonden juristen
zijn bevlogen, integer, werken snel en communiceren helder. Geen poespas, gewoon
Rotterdams. Vanuit ons sfeervolle kantoor
in Rotterdam (Ovvice) werken we bij grotere
projecten samen met zeer ervaren en
deskundige advocaten met uiteenlopende
expertise.

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

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

Gezellige
feestavonden!
Regelmatig zijn er
bekende bandjes en
volkzangers. Houdt onze
facebookpagina
in de gaten.

Otto Hahn Eten & Drinken is een gezellige en moderne
eet- en drinkgelegenheid in winkelcentrum Binnenhof.
Iets te vieren? Vraag altijd even naar de mogelijkheden, want die
zijn er. Voor bedrijfsborrels, familie-etentjes
of zakenlunch.
Zien we u snel?

Eetcafé Otto Hahn
Binnenhof 14
3069 KV Rotterdam
T: 010 455 11 88
info@ottohahn.nl

Openingstijden
Ma: 10.00 - 24.00 uur
Di t/m do: 09.30 - 24.00 uur
Vr en za: 09.30 - 02.00 uur
Zo: 12.00 - 24.00 uur

‘Juridisch’
gezien
mr. Erwin den Hartog

Kunstmatige intelligentie?
Artificial Intelligence, machine-learning, robotrechter;
zie daar enkele termen die ook in het juridisch
landschap meer en meer naar voren komen. Begrippen
die misschien nu nog wat vaag klinken, maar die in de
toekomst, net als de bitcoin, toch wel tot de gevestigde
orde gaan behoren.
Op juridisch gebied kun je Artificial Intelligence (A.I.) voornamelijk terugvinden in twee toepassingen. De eerste
toepassing is dat zoekmachines worden geoptimaliseerd.
Zo heeft de overheid, meer in het bijzonder de minister
van financiën, Raad voor de Rechtspraak en het Kennis- en
exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP)
samengewerkt in de ontwikkeling van de LineXtractor, die
met allerlei kunstmatige intelligentie software ervoor zorgt
dat de via de Raad voor de Rechtspraak gepubliceerde
uitspraken veel sneller kunnen worden gevonden.
Waar je dus vroeger via een gewone zoekmachine soms
dagenlang kon speuren naar uitspraken die jouw zaken
konden onderbouwen, kan dat nu via de betreffende
toepassing in luttele minuten. Door LineXtractor worden
complexe informatiestructuren van nationale en Europese
databronnen naadloos gekoppeld aan andere data en
complexe logica. Vraag me niet hoe het kan, want ik ben
geen ICT‘er. Maar het enkele feit dat ik al veel sneller
uitspraken kan vinden is een behoorlijke plus in mijn werk.
Case-Based-Reasoning (CBR)
Robotrechters; zijn die er al? Ja, die zijn er al, althans er is
een stichting e-Court die al jaren actief is als alternatieve
geschillenbeslechter. Dat is dus feitelijk geen overheidsrechter zoals een kantonrechter of een rechtbank. E-Court
biedt arbitrageprocedures aan en enkele verzekeraars
hebben zich al aangesloten bij deze stichting. De toepassin
daarvan wordt in de algemene voorwaarden van de
verzekeraars opgenomen en als verzekerde zou je daar dus
aan gebonden kunnen zijn. De betreffende arbitragerechtspraak vindt niet plaats via een lijfelijke rechter, maar
komt tot stand via een robotrechter. Via zogenaamde
Case-Based-Reasoning (CBR) kunstmatige intelligentie. Dat
betekent simpelweg dat nieuwe zaken worden vergeleken
met allerlei eerdere zaken die in het systeem staan en
dat die uitspraken digitaal met elkaar worden vergeleken.
Dus als uw zaak veel lijkt op een aantal eerdere zaken,
waarin claims zijn afgewezen, dan wordt uw claim dus ook

afgewezen. Feitelijk is het natuurlijk geen robot die beslist;
het is simpelweg het invoeren van gegevens in de computer
en die beslist aan de hand van allerlei andere gegevens die
de computer al eerder heeft ontvangen en opgeslagen.
Als een nummer behandeld
Is dat goed? Heeft dat de toekomst? Ik weet het niet; het
heeft zijn voor en zijn tegens. Zullen mensen eraan gaan
wennen dat een robot hun zaak beslecht? Het komt er dan
feitelijk op neer dat je dan zelf ook als een nummer wordt
behandeld. Het ouderwetse rollebollen met de wederpartij
in een rechtszaal met een foto van koningin Beatrix aan
de muur, behoort dan in ieder geval tot het verleden. Alle
menselijke interactie, zowel met een wederpartij als met
een rechter, wordt uit het proces gehaald. Of het beter is
moeten we nog maar zien, maar het is waarschijnlijk net als
met het kopen via internet. We gaan daardoor niet meer
naar de winkel en ook voor onze geschillen zullen we dan
niet meer fysiek naar een rechtbank toe moeten, maar die
regelen vanaf de computer.
Betere beslissingen
Het voordeel is wel dat ik denk dat een computer uiteindelijk
betere beslissingen kan nemen. Hoe meer je die voedt met
uitspraken (en een computer zal oneindig veel meer dan
een echte rechter in staat zijn om uitspraken op te slaan),
hoe feillozer de uitspraak uiteindelijk zal zijn. Dat zal in ieder
geval de rechtszekerheid te goede komen. Nu komt het
nog wel eens voor dat bij eenzelfde zaak de ene rechter
anders beslist dan de andere. Dat het er allemaal gaat
komen is niet de vraag, de enige vraag is hoe snel het
allemaal zal gaan. Het is net als bij een McDonalds; vroeger
bestelde je bij het meisje of de jongen achter de balie,
tegenwoordig staat er een zuil waar je je bestelling op het
scherm kunt invoeren.
De Haij & Van der Wende Advocaten
3009 CE Rotterdam
Barbizonlaan 82
2908 ME Capelle a/d IJssel
T 010 220 44 00
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Duurzame kantoorruimte
te huur!
RHIJNSPOOR.NL

100%
A++
electric
label
Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

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

•
•
•
•
•
•
•

Korte contracten;
Alle kantoren worden turn key opgeleverd;
Glasvezel internet;
Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;
24/7 toegang tot uw kantoor;
Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;
Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

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

Kantoorhuur maart 2019.indd 1

NL

04-03-19 14:51

‘Financieel’
gezien
mr. Kees van Steensel RAiA

Schade regelen met een machientje
In 2017 had ik het al over Robotje Truus dat het leven
van mijn vrijgezelle vriend aangenamer maakte.
Dit keer wil ik ietsepietsie serieuzer op de trend van
robotisering ingaan, waar ik onze branche als voorbeeld neem.
Net als bij bankieren, leent de verzekeringsbranche zich als
geen ander voor automatisering. Daar kan ik ook helemaal
mee leven als de automatisering is gebouwd ten behoeve
van de klant en klantbeleving. Ook in ons bedrijf gebruiken
wij veel automatiseringsprocessen die ervoor zorgen dat
het de klant gemakkelijker wordt gemaakt om met verzekeringen bezig te zijn. Met die uitweg, dat ook de weg
open blijft om gewoon met een kop koffie even een zaak te
bespreken. En dat wordt ook gewaardeerd.
Doorgeslagen automatisering
Waar vooral bij de fors grotere verzekeringsbedrijven de
plank wordt misgeslagen is de doorgeslagen automatisering
op schadeafhandeling.
Ik zie momenteel “schadestraten” waar geen mens meer
aan te pas komt en waar, als men niet kan leven met de
afwijzing van de schade, slechts per mail kan communiceren. Deze wijze van schadeafhandeling is in de laatste
vijf jaar meer regel dan uitzondering geworden.
Mijn punt is, dat bij schade vaak emotie meespeelt. En die
is niet te vangen door een computer. Daarom hebben wij,
juist bij de schadeafhandeling, liefst wel onze klant aan de
lijn of aan tafel. En dat wordt gewaardeerd! Dat zien wij
terug in onze klantwaardering op de schadeafdeling (8,9
bij tevreden.nl). Maar dat zie je ook terug in het afhandelen van botsingen bij autoschades. Hoe kan het zijn dat
er reeds jaren een App is om botsingen af te handelen die
nauwelijks gebruikt wordt en er nog steeds massaal een
papieren schadeformulier wordt gebruikt om autoschades
af te handelen?
Verhaal kwijt kunnen
De emotie speelt ook mee bij brand- of diefstalschades
waarbij dierbare spullen verloren zijn gegaan of waar
een inbraak een gevoel van onveiligheid heeft achtergelaten. Dan moet je niet geconfronteerd worden met een
machientje dat je koud door het schadeproces leidt. Dan wil
je gewoon je verhaal kwijt kunnen. Natuurlijk is het zo dat,

als je in een overmoedige bui bij het skiën een dubbele salto
met schroef hebt gemaakt en bij de ongelukkige landing
de ski’s doormidden gebroken zijn, je zo’n schade heel
eenvoudig via een App kunt afhandelen. Maar onze ervaring
is dat je de knip moet maken bij situaties waar emotie kan
meespelen. Dat handelt een getraind mens vaak beter af
dan een machientje.
Daarnaast denk ik dat je bij dit soort gevoelige processen
de klant ook, in ieder deel van het proces, de keuze moet
geven om het geautomatiseerde proces te verlaten en voor
intermenselijk contact te kiezen.
Prachtig hybride model
Dat geldt volgens mij niet in onze branche, maar ook voor
andere branches. Ik kan altijd wel een beetjes jaloers kijken
naar de jongens van Coolblue die een prachtig hybride
model hebben neergezet. Alles is top geautomatiseerd,
maar als je er niet uitkomt dan kan je naar de winkel om
de keuze te maken. Ook is bellen geen probleem. “Alles
voor een glimlach”. Daar kunnen wij verzekeringsboeren
nog een puntje aan zuigen. Want in onze sector blijft automatiseren meer een spelletje van meer rendement maken
in plaats van meer klantbeleving. Niemand schijnt door te
hebben dat meer klantbeleving creëren op den duur veel
meer continuïteit en dus ook rendement brengt.
Klantbeleving
Mijn enige tip die ik dus bij automatisering kan geven: maak
van jouw toko geen machientje. Automatiseer daar waar
automatisering de klantbeleving omhoog brengt. En kijk uit
met automatiseren waar emotie in het klantproces een rol
speelt. Anders kan het “machientje” zich wel eens tegen je
keren.
Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
info@steensel.nl
T 010 412 39 11
www.steensel.nl
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Ondernemersnieuws

PowerNEST: duurzame energie op dak Zadkine
Een spectaculair en zichtbaar voorbeeld van nauwe samenwerking
tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs voor duurzame energie
is PowerNEST. Op vrijdag 8 maart werd deze energieopwekker als
Rotterdamse primeur op het dak van het Zadkine-college aan de
Prins Alexanderlaan in gebruik genomen. De complete zonne- en
windenergieturbine werd enkele dagen eerder in één keer op het
schoolgebouw gehesen.

van Ibis Power in staat gesteld onderwijs te
volgen, ervaring op te doen met de modernste
energietechniek en de kans om op eigen dak
te leren over duurzaamheid.

Deze bijzondere Nederlandse innovatie op een schoolgebouw kwam
tot stand met inspanning van de Green Business Club Rotterdam
Alexander, Rabobank, Ibis Power, Zadkine, gebiedscommissie Prins
Alexander en Techniek College Rotterdam.
School vol groene stroom
De turbine, die door Rabobank beschikbaar wordt gesteld is een goed
voorbeeld van de innovatiekracht en verduurzaming van Rotterdam en
de energietransitie waar stad en land voor staan. Door de turbine, wordt
het schoolgebouw van Zadkine voorzien van groene stroom en worden
de studenten van Techniek College Rotterdam met een lesprogramma

ibispower.eu

Rotterdamse start-up op techbeurs Las Vegas
Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Ze hopen daar op
een Amerikaanse doorbraak. Vertegenwoordigers van de jonge
bedrijven lieten bezoekers zien hoe ze proberen te innoveren,
potentiële klanten benaderen en investeerders aan zich kunnen
binden.
Een van de Nederlandse start-ups is Travis, een Rotterdams bedrijf
dat een vertaalkastje maakt. Het apparaat kan gesprekken overzetten
in honderd talen. De gebruiker spreekt in zijn eigen taal en een stem
herhaalt hetzelfde in een andere taal.
Niet gebonden aan Google
Er zijn volgens Rogier Keijzer van Travis een aantal redenen om het kastje
te gebruiken in plaats van een vertaaldienst zoals Google Translate.
“Er zitten goede microfoons in en we zijn niet gebonden aan één vertaalplatform”, zegt hij. De microfoons zitten op de boven- en onderkant en registreren ook spraak op plaatsen met veel omgevingsgeluid.
“Daarnaast wil je niet altijd je dure telefoon uit handen geven en gaat dit
apparaatje lang mee op een volle lading.”

Politie gebruikt Travis
Het vertaalkastje werkt met een 4G-simkaart of
via wifi. “De politie gebruikt Travis al”, zegt
Keijzer. “Bijvoorbeeld als een aangehouden
verdachte geen Nederlands spreekt. Daarnaast
kan het apparaat gebruikt worden in hotels of
in ziekenhuizen, zodat er niet iemand mee hoeft
om te vertalen.” Het apparaat kost 249 euro.

www.travistranslator.com

Rotterdamse A.I. start-up haalt groeigeld op
Het Rotterdamse bedrijf Clockworks ontvangt een kapitaalinjectie
van 300.000 euro uit het Zuid-Hollandse proof-of-conceptfonds UNIIQ. De aan de Goudse Singel gevestigde start-up heeft een nieuwe
‘idiot proof’ -oplossing bedacht om alle water-, gas- en elektriciteitsmeters automatisch af te lezen met de camera van je mobiele
telefoon.
Het bedrijf van datawetenschappers en oprichters Noëlle Fischer en Victor
Westerwoudt gebruikt technieken die voortkomen uit ontwikkelingen
op het gebied van kunstmatige intelligentie (A.I.), zoals deep learning,
voor de ontwikkeling van beeldherkenningssoftware.
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‘Disrupten’
“Wat ik zo leuk vind aan Clockworks is dat ze met
een heel nieuwe technologie een traditionele
markt disrupten”, aldus fondsmanager Liduina
Hammer van UNIIQ.

Bronnen: www.clockworks.co,
ondernemen010

Ondernemersnieuws

Subsidie voor elektrische bestelauto
Ondernemers in de regio Rotterdam kunnen
subsidie aanvragen voor de aanschaf
van een nieuwe elektrische bestelauto.
Met deze subsidieregeling die december
2018 inging, stimuleert de gemeente Rotterdam emissievrij vervoer.
Alle ondernemers die vaak met een bestelauto
in de binnenstad van Rotterdam zijn, kunnen
gebruik maken van de aanschafsubsidie.

Aanvraagproces en voorwaarden
Meer weten over het aanvragen van de subsidie en de voorwaarden?
Kijk op www.rotterdam.nl/loket/subsidie-bestelauto-voor-zakelijk-gebruik/
Voor vragen kunt u bellen met 14 010.
Meer weten?
Bent u een ondernemer die goederen door de binnenstad van
Rotterdam vervoert en wilt u een bijdrage leveren aan een duurzame en
emissievrije binnenstad? Kijk dan op www.logistiek010.nl

Met deze regeling worden ondernemers gestimuleerd om elektrisch te gaan rijden voor
het transport van goederen. En zo een bijdrage
te leveren aan het verminderen van uitstoot
van schadelijke stoffen in de meest vervuilde
zone van de stad (de Milieuzone).
Subsidie
Een Capelse of Krimpense ondernemer kan
een subsidie van € 5.000,- aanvragen voor de
aanschaf of lease van een nieuwe elektrische
bestelauto (categorie N1 en max. 3500 kg). De
subsidie geldt alleen voor volledig elektrische
bestelauto’s voor goederenvervoer.
De subsidie is voor alle ondernemingen. ZZP-ers
en éénmanszaken kunnen er dus ook gebruik
van maken.

Veelgevraagde trendwatcher en futurist te gast
Met trots kunnen wij u melden dat wij op
dinsdag 7 mei 2018 topspreker Richard van
Hooijdonk te gast hebben in de kleine zaal
van het Isala theater in Capelle aan den
IJssel. Hij is de meest gevraagde trendwatcher & futurist van Nederland met
een gemiddelde beoordeling van 9.2. Ruim
420.000 mensen bezochten zijn inspiratiesessies in binnen- en buitenland.

ENC en Businessclub Prins Alexander
Deze bijzondere bijeenkomst word georganiseerd door ENC en Businessclub Prins Alexander. Dit evenement mag u beslist niet missen en is
exclusief voor leden van het ENC en Businessclub Prins Alexander.
Programma:
16:00 uur Ontvangst met koffie/thee
16:30 - 17:30 uur Inspiratiesessie Richard van Hooijdonk
17:30 - 19:00 uur Borrel, hapjes en netwerken

Richard heeft voor ons een inspirerende lezing
in gedachte over de impact van nieuwe technologie op de manier waarop we leven, werken
en ondernemen. Hij is onder andere voormalig
marketingdirecteur van DSB Bank en OHRA en
spreekt onder meer over trends als robots, zelfrijdend vervoer, Internet of Things en 3D printing.
Vele voorbeelden, cases en adviezen komen
voorbij tijdens deze inspirerende lezing. Een
persoonlijk profiel van Richard en zijn vooruitblik op kunstmatige intelligentie vind u als voorproef elders in dit magazine.

27

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

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

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

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

Op het (algo)ritme van de data

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

Stop een aantal ingrediënten in een
kom en een fractie later heb je je eindproduct. Het klinkt als een recept uit
een kookboek en u zult het direct met
me eens zijn, dit is niets nieuws onder
de zon. Maar het kan uiteraard wel
veel interessanter worden; scan een
opgelopen wond en op basis van eerdere
behandeltechnieken en je eigen DNA
wordt de schade geheeld. Het lijkt een
utopie, maar wellicht dat we dichter bij
deze werkelijkheid zijn dan we nu voor
ogen hebben.

Toch bekruipt me het gevoel dat deze
intelligentie ook een keerzijde heeft. Op
welk moment is het de computer die de
beslissing niet meer aan de mens laat,
maar zelfstandig in staat is te handelen?

Gemak dient de mens
Er is in inmiddels een techniek op ons pad
gekomen die complexe vraagstukken snel
kan doorgronden, uiteraard met de hulp
van snelle computers die, gevoed door
data en het toepassen van algoritmes,
een probleem herkent en een oplossing
kan aandragen. Overigens is het dan nog
aan ‘de mens’ om de beslissing te nemen
wat er mee te doen. Samenwerking tussen
mens en machine.

Nuchterheid
Maar gelukkig ben ik er in het dagelijks
leven zelf niet zo mee bezig en al helemaal niet in mijn werk. Juist ik zie in van
alles de betrekkelijkheid van het leven
en daarbij de kwetsbaarheid van onze
‘eigen gecreëerde’ omgeving. Het leven is
eindig... En dat is maar goed ook! Ik moet
er niet aan denken dat we door al die
kunstmatige intelligentie het eeuwige leven
hebben.

China loopt voorop
Ik zag onlangs een docu uit China, waar
ze al vele malen verder zijn met het toepassen van deze nieuwe mogelijkheden
dan in ‘ons’ Europa. En dat maakt me
gezien de ontwikkelingen op het toneel van
de wereldmachten niet blij.

nèt even anders

Krimpen aan den IJssel

Lunchen bij Wilskracht
met Desi Timar

In deze rubriek schuift een lokale ondernemer aan de lunchtafel van eigenaar Marco
Bunk van Bar & Keuken Wilskracht, het
kloppend huiskamerhart voor ondernemers,
werkers en winkelend publiek op het Prins
Alexanderplein. Deze keer eet de uitbater
zijn twaalfuurtje met Desi Timar, die al achttien jaar met zijn Capels-Rotterdamse bedrijf
Desatel telecom- en ICT-oplossingen op maat
biedt aan het MKB.
De 42-jarige Rotterdamse Marco nam met zijn
moeder in 1999 de horecazaak over. Nu ruim een
kwart eeuw de hangoutplek voor bezoekers en
gebruikers van het gebied Prins Alexanderplein.“
Een beetje met het Cheers-gevoel’. aldus Marco
Bunk, tevens bestuurslid van Horeca Nederland
en sinds kort voorzitter van de Green Businessclub in het gebied. “Er komt hier van alles:
bezoekers, kantoorpersoneel en ondernemers
uit het gebied, ambtenaren en politici.”

Uitsmijter en arbeidsvitamine
De telecom-ondernemer gaat met zijn gastheer aan tafel. Marco eet een
uitsmijter met spek, ui en champignons uit eigen keuken, zijn favoriete
lunchgerecht. “Daar zit alles in voor een voedzame werkdag.” Desi gaat
voor een lekker belegd broodje van de kaart. Hij luncht graag en regelmatig buiten de deur, zoals onderweg naar een afspraak of samen
met een klant. Zijn bedrijf voorziet ondernemers van telecom en ICT.
Desi Timar levert zijn dienstverlening en producten aan ongeveer 500
MKB-bedrijven in land en regio. “Perfecte data- en telecommunicatie is
onmisbaar voor elke ondernemer. Daarbij ga ik met mijn klant altijd voor
efficiënte, innovatieve, kostenbewuste data- en telecommunicatie.”
Robottelefoon
Hij ziet dat de automatisering, soms met behulp van robotica stevig in
opmars is. “Vernieuwend in de telefoniewereld is de digitalisering. Vaak
worden nu vooral kleinere ondernemers interessante cloudoplossingen
geboden en IP-aanleg van een centrale voor bedrijfslocaties. Er is steeds
meer automatisering en digitalisering. Zoals in de beveiliging op afstand
zodat bedrijven met mobiele devices kunnen zien wat er voor hun deur
gebeurt.” Een robot achter de belcomputer zal je volgens hem ook vaker
gaan aantreffen. “Grotere bedrijven kiezen daarvoor. Maar er zijn genoeg
ondernemers die graag persoonlijk contact willen.” Er komt dus voorlopig
ook geen Desi robot: “Ik denk dat de kracht van persoonlijke support en
aandacht voor de klant ook in de toekomt onderscheidend blijft. Desatel
is laagdrempelig, direct bereikbaar en we komen gelijk in actie. Net zoals
Marco hier eigenlijk.”
Samen zakendoen
De beide ondernemers aan de lunchtafel kennen elkaar al langer. Niet
alleen al jaren van de lokale business club, maar ook van het samen zakendoen. Marco: “Voor mijn pas verbouwde en vernieuwde zaak verzorgde
mijn tafelgenoot de aanleg, installatie en het beheer van de hele telefonie,
ICT, de wifi en firewall-inrichting. We zijn door Desi goed op de toekomst
voorbereid, zoals met een draadloos netwerk met de kassa en PIN.”
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Klanten tevredenstellen
Desi Timar begon zijn carrière bij KPN. Als monteur kwam hij bij bedrijven en mensen thuis en
merkte dat de klant vaak niet de juiste aandacht
kreeg. KPN kreeg eind jaren negentig te kampen
met de ene reorganisatie na de andere. Desi
had niet het idee nog ver te kunnen groeien
op zijn vakgebied en besloot na 14 jaar in 2001
voor zichzelf te beginnen. Hij heeft nooit spijt
gehad van zijn stap om ondernemer te worden.
Klanten tevreden stellen geeft hem de drive
om door te gaan. “Dát is het allerbelangrijkste,
goed luisteren naar de wens van de klant en die
vervullen. Dat geeft voldoening.” “En voor mij
is dat niet anders,” voegt horeca ondernemer
Marco Bunk daaraan toe.
desatel.nl
wilskrachtrotterdam.nl

Wij blijven de skyline van

Rotterdam verfrissen!

Begin november hebben we onze intrek
genomen in ‘MM25’, ons nieuwe kantoor aan
de Marten Meesweg in Rotterdam. In dit duurzame en innovatieve kantoorpand hebben
we efficiënte werkplekken gecreëerd die de
gebruiker centraal stellen en zorgen voor een
betere samenwerking.
Lokale betrokkenheid is belangrijk en met ons
nieuwe hoofdkantoor hebben we vol overtuiging opnieuw voor Rotterdam gekozen.
Niet voor niets werd ons pand op vrijdag
11 januari dan ook officieel geopend door
burgemeester Aboutaleb.
We zijn trots op onze nieuwe basis en
kijken uit naar voortzetting van de samenwerking met alle lokale partijen om ons
heen, ook in Rotterdam Alexander. Kortom:
We zien de toekomst positief tegemoet!
Marten Meesweg 25J, 3068 AV Rotterdam
010 - 2455 400
www.coca-colanederland.nl
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