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

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

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

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

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

Durven, 
Denken, 
Doen
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De retail -zowel online als fysiek- bevindt zich in 
onrustig en troebel vaarwater. Al stijgt de winkel-
consumptie en het shoppen online (262 miljoen 
aankopen in 2019 en bijna 26 miljard omzet) nog 
steeds, het levert toch vaak een grillig beeld op. 
Veel winkelstraten worden leger en kampen met 
leegstand. Zo sluit de ene na de andere keten haar 
winkeldeuren. Vooral kledingketens, huishoudelijke 
winkels en warenhuizen hebben het zwaar. De 
detailhandel zal weliswaar groeien, maar winke-
liers zullen toch alle zeilen moeten bijzetten om 
te overleven. Als je online alles kan kopen wat je 
hartje begeert, moet je ook wel goede redenen 
hebben om je kostbare tijd, moeite en geld te 
besteden aan een winkelbezoek. 

Financiers, vastgoedbeleggers, projectontwikke-
laars, retaildeskundigen en detaillisten oriënteren 
zich koortsachtig op de meest kansrijke scenario’s. 
De een ziet vooral toekomst in online shoppen, de 
ander juist groei van fysieke winkelcentra door hun 
onmisbare functie van advies, oriëntatie, persoon-
lijke service en shopbeleving. Het Rotterdamse 
Coolblue wordt vaak als succesvol voorbeeld van 
zowel winkelen uit als thuis genoemd. Wat betekent dat voor de leefbaarheid van binnensteden 
en onze wijken? Ook in onze regio? Is er alleen nog ruimte voor de grootwinkelbedrijven? Merken 
we iets van de toegenomen verkeersdruk door thuisbezorging in onze wijken? Hoe zit het met 
de plannen en levensvatbaarheid van de winkelgebieden in Rotterdam en de IJsselgemeenten? 
Diverse lokale ondernemers –van bloemist tot grootgrutter-, vastgoedbeheerders, retaildeskun-
digen en beleidsmakers buigen zich in dit magazine over de kansen en bedreigingen van onze 
winkelgebieden. Ook als klant. Want dat zijn we natuurlijk allemaal. En wie betaalt, bepaalt.
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Doe meer met IJBM 
Dit magazine bekijken wanneer u maar 
wilt? Een voorproefje krijgen op het vol-
gende nummer? Reageren op de inhoud? 
Informatie delen met andere onder-
nemers en organisaties in de regio? 
Meedoen met een discussie over onder-
nemers-issues? Of er zelf een starten? 
Een tip geven aan redactie en lezers? Het 
kan allemaal met IJBM op Facebook en 
LinkedIn. We heten daar iedereen wel-
kom, 24 uur per dag en vanaf iedere plek.

www.facebook.com/
IJsselbusinessmagazine
www.linkedin.com/groups/IJssel-
Business-Magazine-Netwerkgroep

Het IJssel Business Magazine is een uitgave van 
het ENC, en de gemeenten Capelle aan den IJssel en
Krimpen aan den IJssel en verschijnt ieder kwartaal.

Redactie:   Peter Meulendijk, Gert Abma, 
Henk van Ree, Johan Baars,
en Henk-Jan Collignon

Hoofdredactie en  
thema-artikelen:  Gert van der Beek

Financieel accent:   Daamen & van Sluis 
Accountants Belastingaviseurs

Juridisch Accent:  Pellicaan Advocaten

Assurantie Accent:  Van Steensel Assurantiën

Idee en ontwerp:  C&P Communicatie

Fotografi e:   Ferry ten Brink, Ferrymen Fotografi e

Ambassadeur: Nic Visser

Opmaak: Het Nieuwe Werk ‘graphic design’

Corrector:  Yvonne Kwarten

Drukwerk:  Effi ciënta Offsetdrukkerij b.v.

Losse verkoopprijs: € 5.95
Verschijnt: ieder kwartaal
Tarieven advertenties op aanvraag

Voor meer informatie:
C&P Communicatie
Brucknerstraat 7 2901GB, Capelle aan den IJssel
Tel.: 06 547 514 62
E-mail: peter@cenp.eu
www.ijsselbusinessmagazine.nl

IJssel Business Magazine werkt samen met: 

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de 
redactie worden overgenomen. Aan de teksten kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
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Het retaillandschap is enorm in beweging. 
De groei van e-commerce en de verande-
rende behoeften van de consument zor-
gen voor een constante druk op bestaan-
de winkelgebieden en de noodzaak tot 
transformeren. Sommige vastgoedbeleg-
gers bemoeien zich dan ook nadrukkelijk 
met de winkelconcepten. Een belangrijke 
speler als Wereldhave mikt in haar nieu-
we strategie op winkelgebieden als ‘full 
service centers’ waar klanten niet alleen 
komen om te winkelen, maar ook voor 
andere behoeften. Zoals lekker eten en 
drinken, entertainment, fitness, wellness, 
medische zorg en gedeelde kantoorruim-
tes. 

De Nederlandse beursgenoteerde onderneming 
investeert fors in de transformatie van het winkel-
vastgoed in haar portefeuille. Om deze langeter-
mijnstrategie uit te kunnen voeren, wil het bedrijf 
300 tot 350 miljoen euro pompen in de renovatie 
van haar winkelcentra in Nederland en België. 
Daarin krijgt de komende jaren minstens 25% 
van het winkeloppervlak een andere functie dan 
retail. Met dit ‘LifeCentral’-programma wil Wereld-
have haar centra nog meer afstemmen op de 
wensen van de consument en een passend en 
toekomstbestendig antwoord geven op de veran-
deringen in de markt.

De Koperwiek
De vastgoedbelegger richt zich daarbij op winkel-
centra die dominant zijn in hun verzorgingsge-
bied. Het Nederlandse portfolio bestaat uit 15 
winkelcentra, waaronder een van de grotere in 

onze regio De Koperwiek in Capelle 
aan den IJssel 

en winkelgebieden in Dordrecht en Maassluis.
Het bedrijf onderscheidt zich volgens managing 
director Pieter Polman van andere vastgoed-
fondsen door actief management van winkel-
centra, (her)ontwikkeling van eigen projecten, 
risicospreiding en lokale kennis en aanwezig-
heid. “We zijn eigenaar van de stenen, maar 
ook van het management en zijn er ook iedere 
dag actief aanwezig. Want het gebeurt in onze 
winkelcentra, niet op ons hoofdkantoor. Je hebt 
ook partijen die marketing en management 
uitbesteden. Wij doen dat bewust zelf. We 
zitten er bovenop en houden de markt sterk in 
de gaten. Die is dynamisch en niet altijd gunstig. 
Maar onze locaties zijn uitstekend. En omdat 
we volledig eigenaar zijn, kunnen we met onze 
lokale teams daarop goed sturen.”

Leegstand
De leegstand in de portefeuille is nu laag. 
“We hebben gemiddeld een bezetting van 95 
procent. We doen het dus relatief goed. Met 

onze nieuwe strategie willen 
we di t  in 

Maak elke dag in winkelcentra bijzonder
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de toekomst nog kunnen verbeteren.” Polman 
deed tijdens zijn studies en loopbaan veel 
kennis en ervaring op over de markt van retail 
en vastgoed. Voordat hij juni 2011 bij Wereld-
have startte, werkte hij onder meer enkele jaren 
bij DTZ Zadelhoff. “Ik ben altijd graag in de retail 
bezig geweest. De ontwikkelingen en dynamiek 
van winkelcentra hebben me altijd geboeid. Ik 
denk dat het komt omdat het heel tastbaar is, 
er is veel contact met partners. Dat trekt me erg 
aan. Het is veel dynamischer dan het beheer van 
een kantoorgebouw. Dat verhuur je tien jaar en 
verder heb je weinig contact.”

De consument begrijpen
Wereldhave stamt uit 1930. Polman: “We hebben 
besloten om ons intensief te richten op het 
winkelsegment. Je ziet dat de retailmarkt enorm 
is veranderd. En de crisis werkte ook nog lang 
door in het winkellandschap. Zo was het hoog-
tepunt van faillissementen nog maar drie jaar 
geleden. In onze nieuwe strategie focussen we 
ons nog meer op de consument, de winkel-
bezoeker. Het aanbod in de centra wordt de 
komende jaren bijvoorbeeld nog beter afgestemd 
op de behoeften en wensen van de consument, 
om zo een bijdrage te leveren aan hun dagelijks 
leven. Feedback van de klant wordt opgehaald 
met slimme tools waaronder NPS-metingen. 
Naast winkelen maken we ruimte voor nieuwe 
functies en bezoekredenen zoals sport, gezond-
heid, ontspanning, werken en wonen. Waar 
vastgoedbeleggen in het verleden nog redelijk 
passief was, winkels verhuren en contracten 
afsluiten, is dat bij ons veel meer veranderd 
in een actievere managementstijl. Dus meer 
samen met partners om de tafel zitten, maar 
vooral ook begrijpen wat de consument wil en 
hierop inspelen.” 
De Koperwiek in Capelle is daarvan een duidelijk 
voorbeeld. “We hebben daarom geïnvesteerd in 
voorzieningen zoals gratis toiletten, kinderspeel-
pleinen en evenementen. Dat zijn net zoals 
gratis parkeren belangrijke redenen om in De 
Koperwiek te willen komen en je er prettig te 
kunnen voelen. Dat meten we ook voortdurend. 
We zien dat de bezoekerstevredenheid steeds 
hoger scoort.”

Ontmoeten
De behoeften en mogelijkheden van de consu-
ment zijn dus totaal anders geworden. Polman: 
“Die heeft vandaag de dag de keuze om naar een 
winkelcentrum te gaan, dat is geen verplichting 
meer. Het aanbod moet daarom kloppen.”

“Het ontmoeten is ook een belangrijke ontwik-
keling. Bijpraten, een kopje koffi e drinken. De 
besteding van de winkeltijd is veranderd. Dat 
zorgt voor een shift in je winkelcentrum. We 
houden sterk rekening met onze doelgroepen. 
Met onze events richten we ons hier zowel op 
ouderen als de jonge gezinnen die ons graag 
bezoeken”, vult Alexander van Ooijen, asset 
manager voor De Koperwiek aan.

Zes miljoen bezoekers
Volgens hem tonen de zes miljoen jaarlijkse 
bezoekers aan dat de vernieuwing van het over-
dekte winkelcentrum, die al in 2017 begon en 
tot 2021 een totale make-over krijgt, aanslaat 
bij bezoekers. De verbreding in het aanbod van 
winkels, het toevoegen van een écht hart met 
het horecaplein in combinatie met het speel-
plein en het toevoegen van extra (overdekte) 
en gratis parkeerplaatsen zorgen ervoor dat 
de consument de Koperwiek steeds vaker en 
langer bezoekt.

Versstraat
Wereldhave en de huurder-ondernemers 
verwachten veel van de te creëren ‘versstraat’ 
als blikvanger en trekpleister bij de entree van 
het stadsplein van de vernieuwde Koperwiek. 
“We willen in onze nieuwe strategie dit vers 
concept gaan uitbreiden, daar andere services 
aan toevoegen. Werkt het om bijvoorbeeld 
producten thuis te brengen? En we denken 
bijvoorbeeld aan ondernemers die een kook-
boek maken en aan een showkeuken met 
een kok die op drukke momenten met lokale 
producten uit de buurt gerechten bereidt. We 
gaan veel meer ondernemen en innoveren om 

ervoor te zorgen dat consumenten graag naar 
onze centra komen en met een goed gevoel 
weggaan.”

Denken als een retailer
Samenwerken is volgens hem het toverwoord 
voor het sterker maken van een winkelge-
bied zoals De Koperwiek. “Die samenwerking 
verloopt goed. Wat wij hier doen, kan niet 
zonder de gemeente, de RET en de onderne-
mers. Het leefklimaat wordt een stuk prettiger 
met een vernieuwd plein en het vernieuwd 
metrostation. Retail management is veel meer 
dan winkelen. Zo zullen we uiteindelijk ook 
Pick Up Points introduceren zodat mensen in 
een winkelcentrum pakjes kunnen ophalen en 
dat kunnen combineren met een kopje koffi e 
of ander winkelbezoek. In onze winkelcentra in 
België is dat een groot succes. We zien daar 
een waardevolle toevoeging in. Winkelplezier 
is echt een mix geworden. We zullen meer 
moeten denken als een retailer. En je moet 
dan niet teveel op zijn stoel zitten, maar wel 
meedenken om samen tot het gewenste resul-
taat te komen.”

www.wereldhave.com

Wereldhave,
Pieter Polman en 
Alexander van Ooije 
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Voor 0,25 Euro per contact 
3000 beslissers bereiken

Meer doorslaggevende 
argumenten:
•  Het IJssel Business Magazine bevat inhoudelijke 

artikelen gericht op ondernemers,

•  In het IJssel Business Magazine leest u alles over 

de regio waarin u actief onderneemt en over 

zaken die u aangaan,

•  Het IJssel Business Magazine wordt op naam 

verzonden aan beslissers binnen de bedrijven en 

organisaties.

  Bel Peter Meulendijk C&P Communicatie 

06 54 75 14 62 voor de mogelijkheden,

of mail naar ijbm-abm@cenp.eu.
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De strijd tussen fysieke winkels en de 
e-commerce woedt steeds steviger. 
Cruciaal daarbij is de zogenaamde klant-
beleving. Zintuiglijke marketing blijkt 
echter dé troef bij uitstek waar de e-com-
merce enkel van kan dromen. 

Wanneer fysieke winkels de zintuigen van 
consumenten op de juiste manier weten te 
prikkelen, stijgt de omzet van die winkel met 
10 procent. Het stimuleren van de zintuigen, 
bijvoorbeeld door gebruik van digitale beeld-
schermen, geur en muziek, zorgt er boven-
dien voor dat shoppers gemiddeld bijna zes 
minuten langer in een winkel blijven. Dat blijkt 
uit een gedragsonderzoek dat in Nederland 
is uitgevoerd in opdracht van Mood Media, 
wereldwijd marktleider in in-store mediaop-
lossingen om de klantbeleving te verbeteren. 
Haar recente rapport ‘Quantifying the Impact of 
Sensory Marketing’ geeft inzicht in het effect 
van zintuiglijke marketing op het emotionele 
en cognitieve gedrag van winkelconsumenten. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in een Amster-
dams filiaal van de internationale sportretailer 
Intersport. 

Zintuigen aan
Dat gebeurde met een ‘zintuigen aan-fase’ 
met onder ander muziek en de geur van 
vers gemaaid gras. In de ‘zintuigen uit-fase’ 
ontbraken alle sensorische elementen in de 
winkel. De resultaten werden vervolgens 
vergeleken met drie Intersport-winkels die 
hun normale staat behielden. Om inzicht te 
krijgen in reacties van consumenten deed 
onderzoeksbureau Walnut Unlimited metingen 
met Galvanic Skin Responses (GSR) en Visual 
Eye Tracking (ET), waarmee enthousiasme en 
aandacht worden gemeten.

Meetbare emotionele reactie
Wim van der Stelt, Sales Director Benelux van 
Mood Media: “Uit eerdere research weten we 
dat 78 procent van de consumenten aangeeft 
dat de prettige sfeer een belangrijke reden is 
om een fysieke winkel boven een webwinkel te 
verkiezen. Het neuromarketingonderzoek toont 
aan hoe shoppers primair reageren op speci-
fieke sensorische ervaringen. De resultaten 
spreken voor zich. Een doordachte strategie 
voor het inzetten van zintuiglijke elementen 
levert een meetbare emotionele reactie op bij 
consumenten, met duidelijke resultaten in de 
winkel als gevolg.” Zo blijkt dat consumenten 

meer producten (toename van 4 procent) én 
duurdere producten (toename in waarde van 6 
procent) kopen wanneer zintuiglijke elementen 
in de winkel aanwezig zijn. Het gebruik van 
geur in de winkel is daarbij een doeltreffend 
marketingmiddel, maar wordt nog effectiever 
wanneer het wordt gebruikt op een speci-
fieke afdeling, zoals in de ‘voetbalzone’ van 
de retailer. Vanaf het moment dat het geursy-
steem werd geïnstalleerd blijkt de omzet in de 
Intersport-testwinkel met 26 procent gestegen 
vergeleken met de voetbalafdelingen in andere 
filialen. Ook worden klanten zich bewuster 
van digitale schermen wanneer er bewe-
gende beelden op worden getoond in plaats 
van statisch beeldmateriaal. Een gebrek aan 
zintuiglijke elementen zorgt ervoor dat tijdens 
het winkelen 17 procent van de bezoekers zich 
ongemakkelijk voelt in een ongewoon stille en 
stimulansvrije omgeving.

En mensen houden ervan om zichzelf te 
bekijken. De onderzoekers registreerden een 
aanzienlijke toename in de activiteit van het 
zenuwstelsel en belangstelling wanneer consu-
menten zichzelf samen met producten in de 
spiegel zien. Verder worden de emoties van 
consumenten 50 procent meer geprikkeld 
wanneer zij een product kunnen aanraken. Chris 
Kleine, Director Design & Development van 
Intersport: “We werken hard aan de ontwik-
keling van onze omnichannel-strategie, maar 
ondertussen blijven we ons natuurlijk richten 
op het verbeteren van onze fysieke winkels. Dit 
doen we door klanten unieke en aantrekkelijke 
ervaringen te bieden. De deelname aan het 
onderzoek bevestigt hoe belangrijk zintuiglijke 
ervaringen zijn in het creëren van een aange-
name winkelervaring. Dit zorgt er tenslotte voor 
dat klanten blijven terugkomen.”

Mood Media
Mood Media is wereldwijd marktleider in het 
optimaliseren van de customer experience door 
een juiste combinatie van muziek, beeld, geur, 
systemen en sociale mobiele technologieën te 
gebruiken. Elk jaar bereikt het meer dan 150 
miljoen consumenten via meer dan 500.000 
klantlocaties in meer dan 100 landen. De klan-
tenkring bestaat onder andere uit grote retail-
organisaties, hotels, fastfood-restaurants, lokale 
banken en duizenden kleinere bedrijven. 

Het rapport is te downloaden via: moodmedia.nl/
sensory-marketing/

Prikkelen van zintuigen 
VERHOOgT winkelomzet 

met TiEn procent





Hoogleraar E-commerce 
Cor Molenaar

Het draait om ontmoeten, 
prikkelen van de zintuigen 
en het geluksgevoel

Ontmoetingsplaatsen hebben volgens 
hem de toekomst. Plaatsen waar je graag 
naar toe gaat en verblijft. In de fysieke 
wereld zijn dat de leuke centra en gezel-
lige winkels, op internet de gamingsites, 
de videosites of platformen die meer bie-
den dan producten om te kopen. Dat is 
de stellige overtuiging van hoogleraar 
en retail- en e-commercedeskundige Cor 
Molenaar. 

Hij is bijzonder hoogleraar E-Marketing van de 
vakgroep Bedrijfskunde aan de Erasmus Univer-
siteit, auteur van tientallen boeken, waaronder 
de bestsellers ‘Het nieuwe Winkelen’, ‘Red 
de winkel’ en ‘Shopping 3.0’, veelgevraagd 
spreker en consultant. 
Zelf doet hij zakelijke, rationele aankopen het 
liefst online. “Voor een kabeltje ga ik niet naar 
een winkel. Dat is emotieloos en het domein 
van internet.” Voor recreatief winkelen, loopt hij 
wel graag de stad in, pikt een terras en fl aneert 
langs etalages. ‘Maar dan moet er wel iets zijn 
om naar toe te gaan. Sfeer en entourage zijn 
belangrijk.” 

Ruiken, horen, zien en proeven
“De Bijenkorf is zo een winkel waar je graag 
naar toegaat en lang wilt blijven. Het gaat niet 
om belevenis, dat is een kortstondige prikkel, 
het gaat om hedonisme, het prikkelen van 
zintuigen, het appelleren aan je geluksgevoel. 
Dat is wat mensen willen. Even weg van de 
dagelijkse beslommering, de ellende in de 
wereld en de kleine ergernissen in je omge-
ving. Je gewoon even gelukkig voelen. Natuur-
lijk horen daar producten bij, daar wil je kopen, 
waardoor je geluksgevoel versterkt wordt en 
daar wil je ruiken, horen, zien en voelen. De 
Bijenkorf wordt hier rijkelijk voor beloond met 
loyaliteit en klandizie.”

Scherp oog
Succes komt daarbij volgens hem niet vanzelf. 
“Het vraagt om visie, betrokkenheid en een 
scherp oog op wat klanten willen en waarom 
klanten komen. Dit zijn ook de lessen voor de 
fysieke retail. Nog steeds wordt leegstand als 
een ruimtelijke ordening probleem gezien, 
terwijl bezoekers gewoon een gezellige 
ontmoetingsplaats willen. 

Het oude centrumgevoel
Volgens Cor Molenaar zou dat ook de belang-
rijkste reden kunnen zijn dat er files staan 
naar outletcentra. “Een hanglocatie, waar het 
gezellig is en waar je elkaar kunt ontmoeten. 
Het oude centrumgevoel van ongeveer 100 
jaar geleden. Daar kunnen winkels bij horen 
als ze dit gevoel kunnen stimuleren, maar het 
kan heel goed, en vaak nog beter, zonder grote 
winkels maar met gezellige horeca (nat en 
droog), terrasjes, sportvoorzieningen, cultuur, 
gemeenschapshuizen, kleine boetiekjes noem 
maar op. Mensen willen elkaar ontmoeten, 
omdat er door de huidige ontwikkeling steeds 
meer onthechting is, gevoelens van eenzaam-
heid bij jongeren en ouderen.”

Ontmoetingsplaatsen op internet
Ook op internet is deze ontwikkeling zicht-
baar. “Het gaat niet meer om het kopen van 
producten, maar om gezelligheid, commu-
nicatie en erkenning. Dit kan via Facebook, 
Instagram, Youtube, Pinterest of andere 
communicatieplatformen. Maar ook bijvoor-
beeld bij Funda als favoriete bezigheid voor 
honderdduizenden op een regenachtige 
zondagmiddag, of bij Alibaba snuffelen naar 
de laatste technologische snufjes en rond-
kijken bij Bol.com en Coolblue.”

cormolenaar.nl
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De grootste webshop in bed-
dengoed van de Benelux, 
Dekbed-Discounter.nl, is uit-
gebreid met woonwebwinkel 
WoonQ.nl. Het Goudse bedrijf 
dat de beddengoedmarkt suc-
cesvol opschudde, is van plan 
ook de woonbranche te trans-
formeren. In 2019 realiseer-
de Dekbed-Discounter.nl een 
omzet van ruim 100 miljoen 
euro. 
 
CEO Niels Verwij: “Nu we markt-
leider zijn in de slaapbranche, 
breiden we uit naar de woon-
branche. WoonQ.nl is opgericht 
met dezelfde visie als Dekbed-
Discounter.nl wat betreft service 
en kwaliteit en zit qua prijs in 
het middensegment. Alles wat 
je nodig hebt voor je huis kun je 
vanaf nu bij WoonQ.nl vinden.”
 
Breed assortiment
WoonQ.nl levert naast meubels, 
lampen en accessoires ook tuin-
meubilair en alles voor keukens. 
Nieuwe samenwerkingen die het 
mogelijk maken om naast badka-
merproducten ook persoonlijke 
verzorgingsproducten en schoon-

maakartikelen te bestellen, sluit 
Verwij niet uit. “WoonQ.nl geeft 
Dekbed-Discounter.nl meer ruimte 
voor producten die deels al in het 
portfolio zitten. Het assortiment is 
modern en heeft een goede prijs-
kwaliteitverhouding”, aldus Verwij. 
De woonwebwinkel geeft klanten 
ook de mogelijkheid producten in 
drie termijnen te betalen. 
 
De Arend Rotterdam
De jonge ondernemer begon in 
2014 met een startkapitaal van 
slechts 5000 euro. In 2019 was 
de omzet van het beddengoed-
bedrijf al ruim 100 miljoen euro. 
Vorig jaar fuseerde het bedrijf met 
meubelexpert De Arend Rotterdam 
waardoor het productaanbod werd 
uitgebreid met meubilair voor de 
zakelijke markt en de Rotterdamse 
showroom werd geopend. Daar-
naast werd in 2019 ook de site 
Koopjedeal.nl door de webwinkel 
overgenomen. 
 
Grootste webshop 
beddengoed
Dekbed-Discounter.nl is met 
2000 tot 3000 orders per dag de 
grootste webshop in beddengoed 

van de Benelux. De omzet bedroeg 
in 2019 ruim 100 miljoen euro. 
Op het kantoor in Gouda werken 
ongeveer 100 werknemers. 
Dekbed-Discounter.nl was een 
van de snelst groeiende websites 
in de Twinkle 100 van 2018. De 
webshop onderscheidt zich met 
goede service, snelle levering, 

veilig en achteraf betalen. In juni 
2018 werd ook Boxspring Lease 
gelanceerd, waar sindsdien al 
tienduizenden mensen gebruik 
van hebben gemaakt. In 2019 
werd daar Banken Lease aan 
toegevoegd.

Een historische locatie terug-
zetten op de kaart: om dit doel 
te bereiken is er een maand 
lang op volle kracht ver-
bouwd. Op zaterdag 8 febru-
ari heropende het Zalmhuis 
haar vernieuwde onderko-

men aan de voet van de Van 
Brienenoordbrug. Eigenaar 
Herman Hell en zijn vrouw 
Liselore, van Elect Interiors, 
zijn zelf verantwoordelijk voor 
de volledige inrichting van het 
iconische horecapand.

“Mooie herinneringen maak je 
in goed gezelschap, vooral op 
bijzondere plekken. Dit gedachte-
goed vertaalt zich naar het inte-
rieur van ons nieuwe Zalmhuis” 
aldus de horeca-ondernemer. 
Met eigentijds meubilair, opval-

lende muurprints en authentieke 
details wil hij de uitstraling van 
het restaurant minstens even 
iconisch maken als het historische 
gebouw zelf. “Vlakbij Rotterdam 
centrum vind je een schitterende 
locatie aan de Maas om in stijl te 
ontsnappen aan de drukte en het 
leven te vieren.”
Meest exclusieve zalm ter wereld  
Fijnproevers kunnen hier bijvoor-
beeld genieten van de meest 
exclusieve zalm ter wereld: 
Keta zalm uit Alaska. “Die wordt 
gevangen door de Yup’ik gemeen-
schap, ver weg van de bewoonde 
wereld. Deze gemeenschap vist 
al 10.000 jaar op de Keta zalmen 
die tijdens de korte zomer vanuit 
de zee de brede Yukon-rivier op 
zwemmen. De exclusieve zalm is 
in Nederland álleen verkrijgbaar 
bij het Zalmhuis.” 

Gasten kunnen daarnaast genieten 
van de speciaal voor het Zalmhuis 
ontwikkelde BRAK gin, huisge-
rookte Schotse biologische zalm, 
dry aged meat, vegan gerechten, 
oesters en nog veel meer culinaire 
lekkernijen.

www.zalmhuis.nl

Elektronicawinkel, webshop 
en bezorger Coolblue wil in 
2020 een miljoen pakketjes 
per fiets afleveren, een ver-
drievoudiging. Daarmee wil 
het Rotterdamse bedrijf meer 
grip krijgen op de geleverde 
kwaliteit, maar ook bijdragen 
aan de verduurzaming van 
haar bedrijfsactiviteiten. 

Fietsen zijn vooral handig om 
heel veel kleine pakketjes rond 
te rijden, niet in het minst in 
drukke binnensteden In 2019 
leverde Coolblue per fiets 331.000 
pakketjes af in Rotterdam, Eind-

hoven, Den Haag , T i lburg , 
Haarlem, Amsterdam en Arnhem. 
Dat was een toename van 170 
procent ten opzichte van 2018. In 
de loop van dit jaar stappen bezor-
gers ook op de fiets in Leiden en 
Utrecht. Eind 2019 had het bedrijf 
121 fietskoeriers in dienst. Dat is 
het dubbele van het jaar ervoor.

Omzet: anderhalf miljard
Coolblue heeft 2019 afgesloten 
met een omzet van anderhalf 
miljard euro en drie miljoen euro 
meer nettowinst dan in 2018, wat 
het totaal op 15 miljoen bracht.

Bron: emerce.nl

Miljoen pakketjes voor 
CoolblueFietst

Beddendiscounter wil met WoonQ.nl branche opschudden

Iconisch Zalmhuis heropent aan de Maas
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Er is in 2019 een recordaan-
tal nieuwe bedrijven bijge-
komen. In Nederland werden 
vorig jaar 207.000 nieuwe 
bedrijven gestart. Volgens 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) is het nog 
niet eerder voorgekomen dat 
zoveel nieuwe ondernemin-
gen het levenslicht zagen. In 
vergelijking met vorig jaar 
waren het er 23.000 meer. 
Toen was er ook al sprake van 
een record. Driekwart van het 
aantal opgestarte bedrijven 
is een eenmanszaak. Vooral 
webshops zijn populair, maar 
ze vallen ook bij bosjes om. 

Verdubbeling webshops
In de handel zijn starters vaak 
webshops. Er is een verdubbe-
ling van nieuwe online retailers 
ten opzichte van 2018. Daarmee 
was de webwinkel de populairste 
onderneming om op te richten. 
De tien jaar daarvoor was die eer 
weggelegd voor organisatiead-
viesbureaus.

In de handel is ook het verloop bij 
de webwinkels het hoogst, 1 op 
de 9 bedrijven stopt. Andere bran-
ches waar relatief veel bedrijven 
stoppen, zijn post en koeriers, 
waar 11 procent van bedrijven in 
2019 hun activiteiten staakten en 
de overige zakelijke dienstverle-
ning (9 procent, waaronder veel 
stoppers bij de callcenters). 

115.000 bedrijven gestopt
Het aantal opgeheven bedrijven 
was vorig jaar 115.000. Daarmee 
was sprake van een toename 
van 8 procent op jaarbasis. Het is 
tevens het hoogste aantal ophef-
fingen sinds 2015. In absolute 
aantallen verdwenen de meeste 
ondernemingen in de specialisti-
sche zakelijke dienstverlening.

Sinds 2007 vormen de eenmans-
zaken de grootste groep bedrijven 
bij de starters. Hun aandeel in de 
totale bedrijvenpopulatie is voort-
durend toegenomen. Op 1 januari 
van dit jaar was twee derde van 
alle bedrijven een eenmanszaak, 

waar dat in 2007 net iets meer dan 
de helft was. Het aantal eenmans-
zaken is in deze periode bijna 
verdubbeld naar ruim 1,2 miljoen. 
Besloten vennootschappen, de 
meest voorkomende vorm onder 

rechtspersonen, namen in die 
periode toe met 125 duizend 
bedrijven tot bijna 370 duizend.

Bronnen: CBS en Business Insider 

Nederland 

Capelle Business Plaza en 
Krimpenerwaard Business 
Plaza zijn vernieuwd. Met een 
nieuwe visie en missie, ver-
anderde look & feel, nieuwe 
logo’s en vernieuwde pak-
ketten, zijn wij klaar voor de 
komende jaren.

De kracht van Business Plaza 
is dat er online een heel groot 
bereik is opgebouwd. Met deze 
online communicatie is Busi-
ness Plaza op lokaal en regionaal 
niveau uitstekend in staat om uw 
bedrijf zichtbaar te maken voor 
collega ondernemers. Online 
communicatiepakketten met tien 
mogelijke communicatiemiddelen 
binnen het platform. Of het nu 
gaat om uw bedrijfspresentatie, 

een column, een advertentie 
of aanbieding. Alles is moge-
lijk. Business Plaza werkt met 
campagnes van 2 maanden tot 
12 maanden. En die zijn vrijwel 
altijd op maat naar uw wensen.
Capel le en Krimpenerwaard 
Business Plaza zijn onderdeel 
van Business Plaza Nederland 
met op dit moment 35 lokale 
plaza’s in Nederland. Allemaal 
lokaal of regionaal gestuurd met 

als doel de lokale ondernemer 
beter in beeld te brengen bij zijn 
collega ondernemers. Met onze 
campagnes zorgen wij ervoor dat 
lokale ondernemers elkaar beter 
weten te vinden en zaken met 
elkaar gaan doen.

Zo leveren wij al 10 jaar een 
bijdrage in het lokaal zaken doen. 
Wij doen dit alles zoveel mogelijk 
in samenwerking met lokale over-

heden en businessclubs. Door onze 
samenwerking met het IJssel Busi-
ness Magazine zijn wij zowel online 
als offline uw juiste communicatie-
partner. Want met elkaar komen 
we verder dan alleen!

Interesse? Wij gaan graag een keer 
met u in gesprek! 
Kijk op www.capellebusiness 
plaza.nl of www.krimperen-
waardbusinessplaza.nl.

Recordaantal nieuwe 
bedrijven: webshops populair

Business Plaza nieuwe stijl
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Maarten Struijvenberg is sinds 10 december 
2019 de nieuwe wethouder van de gemeente 
Capelle aan den IJssel. Hij volgt oud-wethou-
der Dick van Sluis op die op 1 november vorig 
jaar naar de RET vertrok. Struijvenberg neemt 
onder andere de portefeuilles stadsontwikke-
ling, wonen, ruimtelijke ordening en verkeer 
en vervoer op zich. 

De aanpak van de Algera-corridor, de ontwikkeling 
van bedrijventerrein Rivium en de make-over van 
winkelcentrum De Koperwiek. Het zijn voorbeelden 
van de dossiers die onder zijn verantwoordelijkheid 
vallen. “Ze zochten hier iemand met veel ervaring. En 
iemand die gelijk aan de slag kon. Ik wil snel dingen 
oppakken, resultaten zien’’, zegt Struijvenberg. 
Onder zijn leiding gaat de omgeving van het Stads-
plein grondig op de schop. Zoals Winkelcentrum De 
Koperwiek dat - van binnen en van buiten - een spec-
taculaire gedaanteverandering ondergaat. Wethouder 
Maarten Struijvenberg: ”De Koperwiek trekt steeds 
meer bezoekers, in 2019 maar liefst 6 miljoen. Dat is 
goed voor de ondernemers, maar ook voor de Capel-
lenaren die hier met plezier boodschappen doen.’’

Warme banden
Lang hoefde hij niet na te denken over een nieuw 
wethouderschap in Capelle aan den IJssel. “Leef-
baar Rotterdam heeft warme banden met Leefbaar 
Capelle’’, aldus de 45-jarige Struijvenberg. “En mijn 
ouders woonden hier voordat ik werd geboren. Mijn 
tante heeft in Capelle gewoond, en mijn nichtjes 
wonen er nog steeds.’’

Wethouder Rotterdam
Van 2014 tot en met 2018 was hij in Rotterdam 
wethouder Werkgelegenheid en Economie. Door zijn 
nieuwe functie moest hij afscheid nemen van de 
Rotterdamse gemeenteraad als raadslid voor Leefbaar 
Rotterdam. “Ik neem met pijn in mijn hart afscheid 
van Rotterdam, maar ik krijg er een prachtige klus bij 
de buurman voor terug.”

Politicus van het jaar
Struijvenberg werd in 1974 geboren in Rotterdam en 
bracht zijn jeugd door in Dordrecht, Hij woont sinds 
1996 weer in zijn geboortestad en is vanaf het begin 
nauw betrokken geweest bij Leefbaar Rotterdam. 
Van 2002 tot 2006 was hij bestuursassistent voor 
wethouder Wim Van Sluis en van 2006 tot 2010 
hoofd van het fractiebureau. In 2010 werd Struijven-
berg raadslid. En In 2013 werd hij uitgeroepen tot 
Rotterdams politicus van het jaar. Voor zijn politieke 
loopbaan werkte hij als assistent business consultant 
bij Robeco. 

Kirsten van Ardichem
beleidsadviseur
Economische Zaken
010-2848133

Henk van Ree
senior accountmanager  
Riviummarinier
010 - 284 87 87
h.van.ree@capelle 
aandenijssel.nl

Jannes van der Heide
accountmanager bedrijven 
en  transformatiemanager
010 – 284 84 40
j.vander.heide@capelle 
aandenijssel.nl

Erik Hommel
accountmanager bedrijven  
en  detailhandel
010 - 284 81 59
e.hommel@capelle 
aandenijssel.nl

Team Economisch Zaken

Portefeuille:
-  Stadsontwikkeling en ruimtelijke 

 ordening
-  Projectwethouder Omgevingswet
-  Welstand en monumenten beleid
- Hoofdverkeersinfrastructuur
-  Verkeer en vervoer  

(met vervoersautoriteit)
- Wonen (met woonoverlast)
- Onderwijshuisvesting
-  Wijkwethouder Rivium en Fascinatio

nieuwe Capelse wethouder
Maarten struijvenberg

snel resultaten zien
Actuele besluiten,  

Europese aanbestedingen 
en nieuwsberichten,  

speciaal geselecteerd  
voor ondernemend Capelle,  

treft u aan op
www.capelleaandenijssel.nl.
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Het Capelse winkelgebied De Bermweg in 
de wijk Schenkel wordt getypeerd door 
kleinschalige winkels, speciaalzaken met 
klanten uit de hele regio en weinig fran-
chiseformules. Er zijn plannen voor een 
upgrade van deze bijzondere winkel-
straat die aansluit bij het eigen en dorpse 
karakter.

“De uitstraling van het gebied en de winkelge-
vels kan beter. Die is gedateerd. Maar we willen 
wel graag onze naam als speciale winkelstraat 
koesteren en behouden,” concludeert Liesbeth 
Verheij van Ineke’s Modezaak en bestuurslid van 
de winkeliersvereniging. En met haar tevens 
de gemeente Capelle, veel van de aanwezige 
ondernemers en pandeigenaren. ‘Nostalgisch, 
verhipt en dorps’ zijn daarbij de trefwoorden. 
De ondernemers en winkeleigenaren werken 
zo snel mogelijk met de gemeente een plan 
uit voor het verbeteren van de inrichting en de 
uitstraling van de openbare ruimte die past bij 
het karakter van het winkelgebied. 

Veilig en comfortabel
Behalve investeren in sfeerrijker straatverlich-
ting, parkeerplaatsen, karakteristiek straatmeubi-
lair, bestrating, plantenbakken en aantrekkelijker 
winkelgevels wordt voor veiliger en comforta-
beler winkelplezier ook de bereikbaarheid en de 
verkeersituatie in de voorstellen aangepakt. Zo 

wordt gedacht aan een 30-km zone vanaf de 
Capelseweg tot aan de Ericastraat, fietsstroken 
en oversteekplaatsen. Op het wensenlijstje van 
de winkeliersvereniging staan ook meer bele-
ving- en verblijfsmogelijkheden. “Mensen lopen 
hier een winkel in en uit, en dan zijn ze weer 
weg. We willen langer winkelplezier voor onze 
klandizie, zoals gezellig een kopje koffie kunnen 
drinken. Het loopje moet leuk zijn. Dat stukje 
missen we nog hier,” aldus Liesbeth die al sinds 
1972 haar modezaak aan de Bermweg runt.

Eigenheid
Aan de overkant zit haar collega- en mede-
bestuurslid Wilfred Nederlof. Met Nederlof 
Mannen en Bruidegommode heeft het familie-
bedrijf sinds 1937 een zaak aan De Bermweg. 
“Ik heb klanten die al 70 jaar klant zijn. Wij 
verkopen meer dan kleding, we geven koffie, 
aandacht, service en vertrouwen. De vent 
maakt immers de tent. Ik geloof dan ook 
heilig in de eigenheid, zonder oubollig te zijn. 
Vooral in een oudere winkelstraat zoals hier.” 
Liesbeth en Wilfred zijn ervan overtuigd dat 
na de upgrade de Bermweg klaar is voor de 
toekomst en de concurrentiestrijd in de retail. 
“Uit consumentenonderzoek blijkt dat we het 
als buurtwinkel- en speciaalstraat het best wel 
goed doen. We hebben hier ook nauwelijks 
leegstand. Maar we willen graag meer smoel 
krijgen en onze sterke punten laten zien.”

Persoonlijke aandacht
Wilfred: “Mensen vinden het fijn om persoon-
lijke aandacht te krijgen en te worden geholpen. 
Dat is het allerbelangrijkste. Zoals ook met een 
klant meelopen om zijn inkopen naar de auto te 
brengen. Dat kan hier nog. Persoonlijke service 
is ons allerbelangrijkste visitekaartje. Dat blijft 
volgens mij een grote rol spelen.”

Nieuwe winkelpuien, een glazen entree, 
een opgeknapt plein, aantrekkelijke eve-
nementen voor het winkelend publiek en 
een nieuwe naam. De PicassoPassage, 
voorheen winkelcentrum De Scholver, is 
straks klaar voor de toekomst. De onder-
nemers, de winkelvastgoedeigenaar en 
de gemeente Capelle sloegen daarvoor 
vorig jaar de handen ineen.

De facelift van het Capelse winkelcentrum is 
nog in volle gang, maar de eerste resultaten 
zijn volgens de winkeliersvereniging veelbelo-

vend. “Het winkelcentrum groeit en we zijn nog 
niet klaar. We zien extra klanten, zeker sinds de 
zondagopening. We zetten hier mooie stappen 
met elkaar en dat bewijst dat we elkaar hard 
nodig hebben om van dit winkelgebied een 
succes te maken”, aldus Maarten Wortel van 
het bestuur van de winkeliervereniging en 
supermarktmanager van Albert Heijn .

Relatie met klanten
Hij werkt sinds zijn vijftiende bij de grootgrutter 
en heeft vier jaar het filiaal in Schollevaar onder 
zijn hoede. Het is daarmee zijn zevende winkel 

en volgens hem verreweg de leukste tot nu toe. 
“Een echte buurtwinkel. Ik heb hier een goede 
relatie opgebouwd met de klanten in de wijk. 
Die zijn warm, recht voor zijn raap en van ‘ons 
kent ons’. Ik krijg daar energie van.”

“In de PicassoPassage vindt je alles wat je 
nodig hebt voor je dagelijkse boodschappen. 
Het online shoppen vormt voor ons niet echt 
een bedreiging. Het winkelcentrum is belangrijk 
voor de wijk. Veel klanten komen hier dagelijks, 
ook voor de sociale contacten,” ziet bloemist 
van De Kleine Plantage en medebestuurslid 
Miranda Seelbach. “Dat betekent ook iets 
voor je klantbenadering. Het is leuk om iets te 
kunnen betekenen, hier wordt je gezien.” Zij is 
sinds 2014 ondernemer in het winkelcentrum.

Publieksevenementen
Voor de nog leegstaande winkelruimte wordt nu 
nog hard gezocht naar nieuwe huurders. Daar-
voor zijn al meerdere gegadigden in beeld. Met 
de nieuwe uitstraling, de betere samenwerking 
en het groeiende winkelpubliek willen de onder-
nemers en gemeente nog meer investeren in de 
sfeer en levendigheid van De Picassopassage. 
Zo staan er op het Pier Panderplein komende 
tijd allerlei publieksevenementen op stapel, 
zoals een voorjaarskinderworkshop op 28 maart 
en een kleedjesmarkt op 25 april. Ook wordt 
gezocht naar een passende horeca ondernemer 
met een gezellig terras op het plein.

De Bermweg wil ‘meer smoel’

scholver wordt PicassoPassage
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‘ Elke dag beter’ 
staat niet voor 
niets boven 
onze ingang 

Tom Dame
Jumbo De Koperwiek
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De make-over van winkelcentrum De 
Koperwiek in het hart van Capelle aan 
den IJssel krijgt steeds meer vorm. Daarin 
speelt Jumbo als beeldbepalende bewo-
ner een belangrijke rol. Na de zomer ver-
huist de detaillist na negen jaar met haar 
nieuwe supermarktconcept als blikvan-
ger naar enkele duizenden meters bij de 
ingang van het Stadsplein. En gaat daar 
samen met andere ondernemers onder-
deel uitmaken van de ‘versstraat’ waar 
ruiken, zien en proeven het nieuwe credo 
is. Tijdens en na de verbouwing en de uit-
breiding zal Tom Dame daar voor Jumbo 
de scepter gaan zwaaien. “

De 34-jarige fi liaalmanager is letterlijk opge-
groeid in de supermarktbranche, ‘Ik zit al een 
aantal jaar bij de familie en was drie dagen 
13 toen ik als vakkenvuller begon.” Sinds-
dien bleef hij de supermarktbranche trouw en 
maakte daarin zijn carrière. “ ‘Elke dag beter.’ 
Dat Is echt een heerlijke leus. Goed hoeft niet 
goed genoeg te zijn. Je bent volgens mij nooit 
klaar in een supermarkt. De branche is continu 
in beweging.”.Onder zijn leiding verbouwde 
hij voor het bijna honderdjarige familiebedrijf 
met succes fi lialen in onder meer Bleiswijk en 
Gouda. Tom Dame begon een half jaar geleden 
aan zijn klus in De Koperwiek. Hij noemt de 
uitbreiding, verhuizing en herinrichting kort 
en krachtig in winkelmanagementtaal ‘herlo-
kering’. Dat betekent een grotere, open en 
ruimere supermarkt in metaal, zwart en hout-
look gestoken met veel vers producten.

Foodexperience
De 34-jarige fi liaalmanager is letterlijk opge-
groeid in de supermarktbranche, ‘Ik zit al een 
aantal jaar bij de familie en was drie dagen 
13 toen ik als vakkenvuller begon.” Sinds-
dien bleef hij de supermarktbranche trouw en 
maakte daarin zijn carrière. “ ‘Elke dag beter.’ 
Dat Is echt een heerlijke leus. Goed hoeft niet 
goed genoeg te zijn. Je bent volgens mij nooit 
klaar in een supermarkt. De branche is continu 
in beweging.”
Hij denkt dat Jumbo samen met de winkeliers 
van de versstraat als markfoodconcept veel 
extra traffi c voor het winkelcentrum kan gaan 
generen. “Hier hebben we als detaillisten echt 
wel wat in handen en kunnen ook een mooie 
bijdrage leveren aan de wijken om ons heen.”

Betrokkenheid
Want ook de buurtfunctie en het direct contact 
met de klant is voor de grootgrutter belang-
rijk. Dame: “Niet alleen in de winkel. Maar 
ook door in de contacten met buurthuizen en 
seniorenwoningen in de buurt. De betrokken-
heid bij de winkel is groot. Ik vind dat super-
leuk. En ook heel waardevol. Die betrokken-
heid voelen is mooi.” Regelmatig nodigt hij ook 
klanten uit ‘voor een bakkie’. “De klant vind het 

heel fi jn om serieus genomen te worden. Zo 
organiseerde ik in Gouda een kersttafel voor 
klanten. Je krijgt daaruit veel informatie over 
wat ze van de winkel vinden. Ik ga hier met 
speciale evenementen ook de klant betrekken 
bij de supermarkt. Dat kan bijvoorbeeld een 
paasontbijt zijn.”

Jumbo Extra 
Vanaf 18 maart start hij in de winkel met Jumbo 
Extra’s. Een spaarprogramma op maat van de 
klant dat werkt via een app en een pasje. 
Daarmee kan die kortingspunten en producten 
sparen. Er staan in de Koperwiek speciaal 
medewerkers klaar die de klanten op weg 
helpen met het aanmaken van een account. 
“Wij geloven sterk in onze loyaliteitsformule. 
Zo geven we iedereen 20 procent korting op 
vers gebak wanneer je jarig bent. Medewerkers 
krijgen daarop veel leuke reacties en ik word 
daar ook enthousiast van.”Zijn Jumbo heeft een 
Pick up Point voor online bestellingen en ook 
zelf bezorgers van winkel tot deur in dienst. De 
klant wordt via de app op de hoogte gehouden 
van de status en bezorgtijd “Het is een groot 
succes en we zijn ook hard aan het groeien met 
thuisbezorging.”

Omnichannel speler
“We willen een omnichannel foodspeler zijn. Er 
liggen geweldige kansen en mogelijkheden op 
ons te wachten”, zo liet de ceo Frits van Eerd 
van het familiebedrijf dan ook in haar jaarverslag 
weten. Bekende voorbeelden van initiatieven die 
Jumbo in het leven riep voor de weg hiernaar 
toe zijn de Foodmarkten, de samenwerking met 
Thuisbezorgd.nl en de app Jumbo Foodcoach.

Feiten en cijfers
De consumentenomzet onder de Jumbo 
formule nam in 2019 met ruim 1 miljard toe 
tot bijna 8,5 miljard euro. De autonome omzet-
groei van de bestaande Jumbo winkels ligt in 
2019 met 6,5% opnieuw ruim boven de gemid-
delde marktgroei van 4% (bron: Nielsen, week 
51). In Nederland ziet Jumbo haar marktaan-
deel daardoor verder stijgen tot boven de 21% 
in de laatste maanden van het jaar. Het winkel-
bestand groeide met 54 vestigingen naar een 
totaal van 672. Daarnaast werden afgelopen 
jaar nieuwe vestigingen van Jumbo Foodmarkt 
en van het gemakswinkelconcept Jumbo City 
geopend. Met aanhoudende investeringen 
heeft Jumbo in 2019 de sterke groei van haar 
onlineactiviteiten vast weten te houden. Het 
aandeel online omzet van Jumbo is gegroeid 
met ruim 4%. De omzet met het bezorgen aan 
bedrijven is in 2019 zelfs verdubbeld. De detail-
list wil in 2021 een omzet van tien miljard euro 
behalen. Dat is het jaar waarin het familiebe-
drijf honderd jaar bestaat. 

www.jumbo.com/winkel/jumbo-capelle-
aan-den-ijssel-koperwiek



‘Winkeliers zullen nu alle zeilen moe-
ten bijzetten’, zo stelt ABN AMRO in haar 
prognose voor de retailmarkt. De detail-
handel zal weliswaar groeien, maar 
tegelijkertijd krijgen winkeliers door de 
online concurrentie te maken met afne-
mende verkoop en leeglopende winkel-
straten. Maar financiers , vastgoedbeleg-
gers, retail deskundigen en winkeliers 
denken nogal verschillend over de beste 
overlevingsscenario’s. De een ziet vooral 
toekomst in online shopping, de ander 
juist groei voor fysieke winkels door hun 
onmisbare functie van advies, oriëntatie 
en persoonlijke service. 

Enkele tientallen ondernemers en bestuurders 
uit onze regio buigen zich op woensdag 19 
februari 2020 over de toekomst van de retail 
en dan vooral die van de winkelgebieden in 
onze regio. Zij discussiëren op initiatief van 
het Economisch Netwerk Capelle (ENC) in de 
FlexLounge van het Capelse Ondernemershuis 
met als gastheer Tjeerd de Lange. De discussie 
staat onder leiding van Frans Beskers. De 
Capelse ondernemer adviseert en coacht met 
zijn bedrijf De Rotterdamse Aanpak al bijna 30 
jaar ondernemers, organisaties en bedrijven 
bij managementvraagstukken. Zijn carrière als 
voormalig acteur en theaterproducent vormt de 
basis voor zijn creativiteit en het soepel leiden 
van gesprekken.

Hogere winstmarge
Frans Beskers: “Er is veel veranderd in de retail 
wereld. Het online shoppen groeit gestaag, zo 
waren 262 miljoen aankopen in 2019 goed 
voor bijna 26 miljard omzet. Maar verreweg 
het meeste geld wordt toch verdiend in de 
stenen winkel, bijna driekwart van alle omzet 
in de retail wordt daar behaald, vaak ook met 
een hogere winstmarge dan webshops. Toch 
zien we in heel Nederland een leegloop in 
de winkelstraten. Hebben we dat probleem 
ook in onze regio en waar lopen wij hier 
tegen aan? Wat loopt goed? Wat kan beter en 
heeft aandacht nodig? Gert-Jan Vlug, onder-
nemer en eigenaar van Q Retail: “Ik zie wel 

een probleem. Er is weinig eensgezindheid 
in winkelgebieden omdat er verschillende 
belangen zijn op hoger niveau. Het gaat alle-
maal om geld. Terwijl we het samen moet 
oplossen. Zo heeft de Crimpenhof een coöpe-
ratie met verschillende eigenaren. Dan spelen 
er allerlei individuele belangen. De Koperwiek 
heeft dat probleem niet. Het gaat er echt om 
als de retailer een klacht heeft, hij zich gehoord 
voelt door de eigenaar en dat die ook bereid is 
mee te denken en mee te investeren.”
Paul Vogels van winkeliersvereniging De Crim-
penhof herkent zich in zijn analyse: “Ons 
winkelcentrum heeft 13 verschillende eige-
naren, waarvan een grote. Dat vergt wel de 
nodige inspanning om met elkaar te over-
leggen en op een lijn te komen. En dat is best 
spannend, want we zijn net iets te groot voor 
de wijk, maar kunnen niet concurreren met 
grotere winkelgebieden in een stadskern.”

Revolutie
Michel Kuipers van het in Alexander gevestigde 
Ntoren kantoorconcepten en tevens actief in 
winkelvastgoedbeheer schetst het dilemma in 
de retail. “In de winkelmarkt is het uiteinde-
lijk een kwestie van vraag en aanbod. Wat er 
nu gebeurt, is dat de vraagzijde in korte tijd 
extreem verandert. Er is eigenlijk een revolutie 
gaande vanuit de klant, die op een andere 
manier winkelt en andere behoeftes heeft. 
De aanbodzijde kan dat niet zomaar volgen. 
Met stenen ben je niet zo fl exibel en je hebt 
te maken met veel partijen zoals de overheid 
en vastgoedbezitters die ook vaak wat log 
opereren. Maar sneller kunnen reageren is wel 
nodig. Want de verandering gaat enorm snel. 
Het vrij winkelen in een stenen kubus wordt 
vervangen door shoppen op je telefoon. Ik 
denk dat we daarmee pas in het beginstadium 
zitten.“

Erik Hommel, beleidsadviseur gemeente 
Capelle aan den IJssel: “We hebben relatief 
weinig leegstand in Capelle. Maar als overheid 
proberen we ook echt verder vooruit te denken 
zoals bij het ontwikkelen van winkelgebieden, 
wonen en parkeren. In dat licht begrijp ik de 
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toenmalige bouw van winkelcentrum De Terp, 
op loopafstand van De Koperwiek niet zo goed. 
Wie heeft dat ooit bedacht?” Volgens Gert-Jan 
Vlug is er in de markt nauwelijks ruimte voor 
extra winkels. “Maar wel voor andere invul-
ling die het winkelen aantrekkelijk maakt. Zoals 
horeca, entertainment en evenementen.”

Detailhandelsvisie
“Als gemeente denken we bij het inrichten 
van onze detailhandelsvisie eerst goed na”, 
aldus de Krimpense wethouder Anthon Timm. 
“We laten ons eerst uitgebreid informeren, 
kijken naar rapporten en onderzoeken die zijn 
verschenen. Dan gaan we het dorp in en leggen 
ons oor te luisteren bij ondernemers. Het gaat 
bij ons niet alleen ‘om wat doen die winke-
liers’, maar ook om buitenruimte, parkeren, 
bouwen, infrastructuur, mobiliteit en kwaliteit 
van internet. Dat speelt allemaal mee. De truc 
is volgens mij dat je heel veel met elkaar moet 
praten over wat nu en in de nabije toekomst 
nodig is. En dan kan je veel beter inspelen op 
veranderende situaties. Vanuit mijn overheid 
heb ik de taak om daar goed naar te luisteren.” 
Zijn Capelse collega-wethouder Harriet Wester-
dijk trekt het nog breder: “Ook regionaal moeten 
we met elkaar afspraken maken. Bijvoorbeeld 
om te kijken naar hoe het zit met de verde-
ling en vestiging van winkelketens en centra. 
Gemeenten moeten ook met elkaar beoordelen 
wat waar moet komen. Daarop met elkaar een 
visie ontwikkelen.”

Hoe kun je grote spelers, zoals de overheid 
goed betrekken bij het gebied? “Dat is een 
uitdaging”, merkt gebiedscommissielid Prins 
Alexander Ron Davids op. “We zijn in 2015 
begonnen met een alliantie om Alexandrium 
klaar te maken voor de toekomst. De kern zit 
volgens mij in de verblijfsduur van huurders en 
winkelpubliek. Daar zit nog onze zorg voor de 
ontwikkeling van het gebied. Rotterdam is toch 
meer gefocust op het centrum en op Zuid.”

Tweedeling
Hij ziet in sommige winkelgebieden een twee-
deling ontstaan. “Zoals in het Lage Land bij de 

omgang met leegstand. Het gaat soms om snel 
cashen, een winkelruimte is dan snel gevuld, 
maar er wordt bij de keuze voor een huurder 
niet gekeken naar het effect op de uitstraling 
en aanbod. Het gaat ook om kwaliteitseisen. 
In de visie van de gemeente gaat het vooral 
om voorwaarden scheppen, zorgen dat buiten-
ruimte en infrastructuur op orde is en verder 
wordt het aan de markt over gelaten. Als alle 
grond van jou is, zoals bij Boulevard Zuid wordt 
eisen stellen aan kwaliteit makkelijker. Dan 
wordt het een soort monopoly en kan je zelf 
schuiven en het speelveld bepalen.”

Volgens Annemiek den Breejen van bedrijfsfi -
nancierder Credion is er ook een tweedeling in 
de markt. “Of je ziet grote ketens of veel kleinere 
zaakjes, waar ook op beleving wordt gestuurd. 
Daar is toch een betere mix van te maken? Want 
mensen winkelen heel verschillend.”

Verblijfswaarde
Gert-Jan Vlug: “Je kunt het binnen zo mooi 
maken als je wilt, maar als het gebied erom-
heen niet op orde is, heeft dat weinig zin. Je 
moet er ook graag willen komen. Probleem is 
dat de focus nog teveel naar binnen gaat.”
Retailarchitect Sjoerd Wolterboer valt hem bij: 
“Het gaat ook om wat je toevoegt. Dus investeer 
ook in aanloopstraten en maak die levendiger. 
Zoals met creatieve huurders en horeca. Je moet 
ook denken aan verblijfswaarde op straat.“

Assurantie-ondernemer Kees van Steensel vindt 
de Rotterdamse Pannekoekstraat daarvan een 
mooi voorbeeld. “Daar valt wat te zien en 
te beleven. De uitzendbureaus zijn weg en 
nu zit daar kleinschalige, gevarieerde horeca 
met allerlei speciaalzaakjes. Je ziet en beleeft 
daar wat anders. Wat ik mooi zou vinden, is 
bijvoorbeeld een combinatie van speciale leuke 
zaakjes en grote winkels in de Koperwiek. Dat 
mis ik een beetje in het verhaal en dan bete-
kent ook dat een vastgoedbeheerder kleinere 
units gaat verhuren. In bepaalde gebieden kan 
dat hybride model werken.”

Lees verder op de volgende pagina
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Kansen ondernemerschap
De meeste deelnemers zien ondanks de vele 
bedreigingen nog voldoende kansen voor het 
winkelondernemerschap. Maar als detaillist zal 
je dan wel steeds meer vakspecialist worden 
en iets extra’s moeten bieden, is de heersende 
opinie. Anthon Timm: “Het gaat ook om een 
goed product, verhaal en concept. Dan heb je 
altijd toekomst.” Gert-Jan Vlug: “Verleiden is 
belangrijk. Het gaat ook om de professionali-
teit van de verkoper. Wat bied je meer?“ 

Frans Beskers: “Het is niet alleen maar goede-
morgen en goedemiddag. Maar ook een kopje 
koffi e. Elkaar kunnen ontmoeten, beleving en 
werken aan een relatie met je klanten. Weten 
wat ze nodig hebben.“ Er wordt aan de discus-
sietafel zelfs de suggestie gedaan om inter-
netshoppen in je zaak mogelijk te maken en 
dan de klant te bedienen met koffi e en advies 
over zijn aankoop.

‘Voor een piek naar De Koperwiek’
Rabobankdirecteur Willem Groenendijk : 
“Je moet ook kijken naar maatschappelijke 
ontwikkelingen. Hoe kan je ouderen bijvoor-
beeld aanspreken? Mooi voorbeeld is ‘voor een 
piek naar De Koperwiek’, waarbij er vervoer is 
voor ouderen tot aan de winkeldeur. Dat haalt 
mensen uit de eenzaamheid. Wereldhave, 
winkeliers en ABN Amro hebben dat omarmd. 
Je voorziet zo in een behoefte en lost voor een 
deel een maatschappelijk probleem op.”

Gert-Jan Vlug: “Denk inderdaad aan de vergrij-
zing. Ouderen hebben geld en tijd. Hou daar 
rekening mee met woningbouw in de buurt. 
Denk ook aan vervoer tot de winkeldeur, 
ruimere openingstijden en maaltijdbezorging 
voor ouderen” Erik Hommel: “We worden alle-
maal ouder. Je ziet steeds meer zorgwinkels 
verschijnen. Dat is ook interessant voor het 
aanbod in winkelcentra.” 
Cornelis van Wesep van Coöperatie Winkelcen-
trum Crimpenhof. “Je moet demografi sch kijken 

naar de opbouw van je bevolking. Richt je op 
je eigen potentieel. Onze concurrent zit niet in 
De Koperwiek, maar in de polder. In Krimpen is 
het daarom heel belangrijk dat supermarkten 
op zondag open zijn. Dan houd je je publiek 
binnen de gemeentegrenzen.”

Marktwerking of overheid?
Winkels hebben behalve dus economisch ook 
sociaal een cruciale functie. Moet de overheid 
zich er daarom veel meer mee bemoeien? Of 
draait het toch om ondernemerstalent en moet 
de markt vooral zijn werk doen?

“De marktwerking is soms ondermijnend. Het 
draait allemaal om geld”, ziet Gert-Jan Vlug 
Volgens Erik Hommel moeten gemeenten hun 
bestemmingsplannen fl exibeler maken. “Laat 
dat een beetje los. Omdat ontwikkelingen en 
veranderingen in behoeften heel snel gaan. 
Zoals een biertje kunnen drinken bij de kapper. 
Het gaat erom dat je als drie-eenheid met vast-
goedeigenaren en winkeliers kan optrekken.” 
Anthon Timm wil daar minder ver in gaan: “Wat 
mij betreft is het vooral schoenmaker ‘blijf bij 
je leest’. Ondernemen is ondernemen. En over-
heid is overheid. Wat wel belangrijk is dat je 
met elkaar in gesprek gaat om de juiste dingen 
voor elkaar te doen. Wij zorgen dan dat er 
terrassenbeleid komt, maar ik ga als overheid 
niet op zoek naar een kroegbaas.” Kees van 
Steensel: “Ik denk dat ook dat de vastgoedbe-
heerder er baat bij heeft om kleinere en sociale 
winkels neer te zetten die het totaal interes-
santer maken. Daar zou de gemeente ook een 
rol in kunnen spelen.”

Mindset
Rabobankdirecteur Willem Groenendijk denkt 
dat er nog wel een stap extra nodig is. En die 
kan de winkelier of overheid volgens hem niet 
zetten. “Je lokale economie steunen is natuurlijk 
prima. Maar er moet ook iets gebeuren in de 
mindset van de consument. Van ons allemaal 
dus. Meer online shoppen is geen oplossing.” 

EnC-Rondetafelgesprek
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Gastheer voor de tafeldiscussie van onder-
nemers over de retail (zie elders deze edi-
tie) is deze keer Tjeerd de Lange van de 
FlexLounge. Hij is met zijn uitspanning en 
zalenverhuur gevestigd naast de entree 
van het Ondernemershuis aan het Lylantse 
Plein in Capelle aan den IJssel. De uitbater 
verdient naast het verzorgen van gasten in 
zijn moderne werk- en verzorgingslounge 
vooral zijn boterham met het verhuren 
van vergaderruimtes. Voor zakelijke bij-
eenkomsten, vergaderingen, trainingen, 
opleidingen, coaching en workshops.

Negen iconen
De Flexlounge beschikt daarvoor verdeeld over 
twee verdiepingen over negen verschillende 
afsluitbare zalen met airco. Die allemaal luis-
teren naar iconische Rotterdamse locaties en 
gebouwen. En van alle moderne gemakken zijn 
voorzien. Zoals een beamer met scherm, flip-
over, TV, geluidsinstallatie met microfoon, glas-
vezel internet en Wi-Fi. 

Met afmetingen van 18 m2 tot 90 m2 zijn ze 
geschikt voor 2 tot 100 personen. Iedere ruimte 
van Tjeerd kan voor een of meer dagdelen 
worden gehuurd. “Tevens heb ik een kamer die 
geschikt is voor coaching, kleine vergaderingen 

en dienst kan doen als flexibel kantoor. En die 
ruimte is per uur te huur.”

Bruin café
De ondernemer wil eendrachtig zijn bedrijfs-
naam met een flexibele instelling ervoor zorgen 
dat zijn gasthuurders het aan niets ontbreekt. 
“Ik sta met mijn mensen klaar om samen met 
de huurder te kijken naar alle mogelijkheden 

om dit zo persoonlijk en flexibel mogelijk in te 
vullen en zo het beste resultaat te behalen. En 
als deelnemers na afloop van hun meeting of 
workshop even willen ontspannen, dan hebben 
wij de beschikking over een ‘bruin café’ waar zij 
kunnen genieten van een borrel met eventueel 
uitgebreide hapjes.”

www.flexlounge.nl

Tjeerd de Lange, FlexLounge
Vergaderen op zijn Rotterdams

IJBM 19



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

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

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

green Award certificaat geeft  
duurzame schippers kortingen
Wethouder Arjan Neeleman vindt erkenning 
en beloning van duurzame binnenvaartsche-
pen belangrijk. “Schippers die een stap vooruit 
doen door in schone technologieën te investe-
ren belonen we graag met 10 procent korting 
op de havengelden. De organisatie Green Award 
geeft certificaten aan schepen die hebben aan-
getoond aan bepaalde technische eisen te vol-
doen voor schoon en duurzaam varen. Schepen 
met een Green Award zijn schoner, stiller en 
zuiniger en dat draagt bij aan een betere lucht-
kwaliteit. Het Green Award programma is een 
goed instrument hiervoor. Dat is in 1994 in de 
zeevaart ingevoerd om de kwaliteit en veilig-
heid van de zeeschepen te bevorderen. Sinds 
2011 bestaat er ook het Green Award certificaat 
voor binnenvaartschepen.” 

Een stap verder gaan
Over de hele wereld worden schepen door Green 
Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid en milieu. Alleen schepen die een stap 
verder gaan dan de wettelijke eisen op het gebied 
van milieu en veiligheid komen in aanmerking voor 
een certificaat. Niet alleen havens en gemeenten 

werken mee aan het stimuleren van schone scheep-
vaart maar ook toeleveranciers en verladers in de 
maritieme sector. 

Samenwerking tussen deze belanghebbenden is 
volgens directeur Green Award Jan Fransen erg belang-
rijk. “Zo wordt de binnenvaartschipper of rederij gemo-
tiveerd tot veiliger en schoner varen. Het werkt, want 
de stikstof- en fijnstofuitstoot van gecertificeerde 
schepen daalt.”

Kosten omlaag
Een schip dat verduurzaamt, brengt op termijn ook 
de kosten omlaag. Brandstof en energie is duur en 
daarmee een forse kostenpost voor de binnenvaart. 
Door het schip zuiniger te maken en meer gebruik 
te maken van elektrische aandrijving verdient een 
schipper op termijn zijn investering terug. Schippers 
geven ook aan dat hun onderhoudskosten lager zijn 
en dat ze minder storingen hebben met hun duurzame 
schepen. Ook merken schippers dat een Green Award 
een groot voordeel kan opleveren bij de inschrijving 
op aanbestedingen. Ook andere bedrijven, waaronder 
banken, bieden voordelen aan binnenvaartschepen 
met een Green Award.
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De gemeente Krimpen aan den IJssel 
gaat bij wijze van test tien kleinscha-
lige windturbines –AirTurbs– plaatsen 
op gemeentelijke panden. Het colle-
ge vindt het belangrijk om duurzame 
innovaties de ruimte te geven.

De AirTurb is een innovatie van een Rotter-
damse ondernemer. De wokkelvormige 
turbine is 60 centimeter breed en 1 meter 
40 hoog en weegt minder dan 25 kilo. De 
AirTurb levert voldoende stroom voor een 
gemiddeld huishouden. De compacte turbine 
is gemaakt van koolstofvezel, glasvezel en 
nylon, is vrijwel onderhoudsvrij en veroor-

zaakt geen geluidsoverlast . Vanaf wind-
kracht 1 begint de windturbine met het 
opwekken van energie. Maximaal kan de 
windturbine 600 Watt per uur opwekken. 
Realistisch gezien is dit niet haalbaar. Ook is 
de opbrengst wisselend gedurende het jaar. 
Als het te hard gaat waaien, remt de AirTurb 
zichzelf. Dat zorgt ervoor dat hij niet van 
het dak af waait. De turbine kan geplaatst 
worden op elk plat dak, maar ook op masten 
of verkeersinstallaties.

Goedkoper dan zonnepanelen
Op papier zijn de resultaten veelbelovend. Zo 
zijn de aanschaf- en installatiekosten lager dan 

van zonnepanelen. Om de AirTurb voor een 
breed publiek toegankelijk te maken, zijn test-
locaties nodig. De gemeente heeft besloten die 
beschikbaar te stellen en start een pilot met 
tien AirTurbs. “We gaan een jaar lang monitoren 
wat ze precies doen. Bij succes kunnen we 
het project breder uitrollen”, zegt wethouder 
Duurzaamheid Arjan Neeleman. De gemeente 
betaalt de pilot. “Het is bijna te mooi om waar 
te zijn, maar ik wil graag dat het waar is”, aldus 
Neeleman. Eerdere modellen van kleine wind-
turbines hebben niet gebracht wat beloofd 
werd. “We moeten met elkaar stappen zetten 
en we vinden het als college belangrijk om 
innovaties de ruimte te geven. We willen onze 
energie steeds meer duurzaam opwekken en 
met de AirTurb kan dat. Op naar een duurzamer 
Krimpen!” 

Waar?
Eind februari zijn de turbines op een aantal 
plaatsen in de gemeente geplaatst . De 
AirTurbs staan op daken van vier gemeente-
lijke panden. Dat zijn het dak van het raad-
huis, De Tuyter, het Umamgebouw en de 
Stormsweg 11. In de hal van het raadhuis is 
een proefmodel te zien.

Actualiseren detailhandelsvisie 
In 2020 gaat de gemeente de detailhan-
delsvisie voor Krimpen aan den IJssel 
actualiseren. De huidige detailhandels-
visie dateert uit 2011. Voor het actua-
liseren van de detailhandelsvisie gaan 
we graag in gesprek met betrokken 
partijen, zoals winkeliers, pandeigena-
ren, marktkooplieden en inwoners. Dit 
doen we tijdens onze reguliere overleg-
gen met deze partijen. Ook organiseren 
we in het tweede kwartaal 2020 bijeen-
komsten om met elkaar verdere input te 
verzamelen. 

In aanloop naar het actualiseren van de detail-
handelsvisie hebben we informatie opgevraagd 
bij onderzoeksbureau Colliers. In januari 2020 
heeft het een rapport uitgebracht over de wijk-
winkelcentra in Nederland. 

Uitkomsten rapportwijk winkelcentra
Colliers geeft aan dat in De Crimpenhof de leeg-
stand ongeveer 7 procent bedraagt. Dit is iets 
hoger dan wat de onderzoekers aanhouden 
als gezonde frictieleegstand. Ze zien het niet 
als schrikbarend hoog. In ieder geval lager dan 
het gemiddelde van vergelijkbare kernverzor-
gende winkelgebieden in Nederland. De Olm 
kent geen leegstand. Inmiddels is winkelcen-
trum De Korf vergevorderd met een grootscha-
lige verbouwing. Daardoor transformeert het in 
een modern winkelcentrum en is het klaar voor 
de toekomst.

Meer initiatieven 
Naast de gesprekken die we gaan voeren 
over de actualisatie van de detailhandels-
visie, ontplooien vertegenwoordigers van 
de winkelgebieden, culturele instellingen 
en gemeente ook andere initiatieven om 
de winkelgebieden en de leefbaarheid te 
versterken. Zo zijn we onlangs gestart om 
de evenementen op elkaar af te stemmen 
en waar mogelijk te gaan samenwerken 
bij de organisatie ervan. Zo zetten we ons 
gezamenlijk in voor een economisch sterk 
Krimpen aan den IJssel, waar het prettig 
wonen, werken en vertoeven is.

Koopgedrag verandert
Het koopgedrag van de consument veran-
dert snel. Steeds meer mensen doen hun 
aankopen online. Ondanks deze ontwikkeling 
kunnen winkelgebieden nog steeds succesvol 
zijn. Pandeigenaren en winkeliers moeten 
gezamenlijk optrekken om hun winkelge-
bied aantrekkelijk te houden of te maken 
voor het publiek. Wijkwinkelcentra die voor 
een groot deel bestaan uit winkels met dage-
lijkse producten blijken het meest succesvol 
en kampen nauwelijks met leegstand. Risico-
centra moeten snel in actie komen. Inzetten 
op meer winkels met dagelijkse producten, 
vrijetijdsproducten en diensten is dan belang-
rijk. Gedeeltelijke sloop, transformatie of 
herbestemming kan soms een oplossing zijn 
om toekomstbestendig te worden. 

gemeente test kleine windturbines

Masterclass 
Energie(maatregelen) 

bedrijventerreinen
Het provinciale bedrijventerreinenbe-
leid is gericht op duurzame bedrijven-
terreinen, die de economische vitaliteit 
en kracht van de regio en het bedrijfsle-
ven versterken. Zulke bedrijventerreinen 
gebruiken zo min mogelijk energie en 
de energie die ze nog wél nodig hebben, 
is afkomstig van duurzame bronnen, zo 
mogelijk op het terrein zelf opgewekt.

Tijdens deze masterclass willen we ingaan op 
de volgende vragen en thema’s:
-  Hoe vind ik als ondernemer informatie over 

energie(maatregelen);
-  Wat is de rol van netbeheerders op bedrij-

venterreinen;
-  Wat doen ondernemers en overheden aan 

energiemaatregelen; energie opslaan, ener-
giebesparing en energieopwekking. 

Dinsdag 31 maart, 16.00 tot 20.00, 
inclusief lichte maaltijd. Locatie: Dutch 
Innovation Factory, Zoetermeer

Aanmelden
Dit is een vooraankondiging, het definitieve 
programma volgt later. De bijeenkomst is koste-
loos, u kunt zich alvast aanmelden door een 
mail te sturen aan Provincie Zuid-Holland-Team 
masterclass: Rob Poolen, r.poolen@pzh.nl.
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We hebben het winkelaanbod drastisch zien ver-
anderen. Winkelstraten verloren hun functie met 
als gevolg leegstand of de vestiging van dienst-
verleners en onduidelijke praktijken. Ook in de 
winkelcentra zagen we het aanbod verschralen. 
Zowel de wijkcentra en de grote shoppingmalls 
bieden alleen maar meer van hetzelfde. Het aan-
bod van ‘’leuke’’ winkels, de modezaakjes maar 
ook de slager, de groenteman en de kaasboer 
verdwenen uit het straatbeeld. 

De consument klaagt dat het allemaal zo veel van 
hetzelfde is en in alle winkelcentra zien we dezelfde 
formules verschijnen. De oorzaak hiervan is de consu-
ment zelf, die door zijn of haar koopgedrag de speciaal-
zaken is gaan mijden en steeds meer producten online 
bestelt. Het bestelgemak en het bezorgen aan huis 
maakt het ook wel heel aantrekkelijk, zeker wanneer 
er ook nog een scherp prijskaartje bijkomt. 
Er zijn zeker voorbeelden van winkelstraten waar het 
aanbod wel divers is en er voldoende omzet valt te 
halen voor de lokale winkeliers zoals de slager en de 
bakker. Dat zijn vaak de wat betere wijken en heel 
opvallend ook de achterstandswijken waar juist de 
veelal allochtone bewoners naar hun ‘’eigen’’ winkels 
gaan. Het aanbod in deze winkels is afgestemd op de 
doelgroep en dat zorgt ervoor dat de consument wel en 
graag naar de winkels komt om daar zijn boodschappen 
te doen. 

Onderscheid in winkelen 
Voor de dagelijkse boodschappen willen consumenten 
graag keuze uit ruim opgezette supermarkten aangevuld 
met speciaalzaken daarbij in de buurt. De aanzuigende 
werking van de supermarkten zorgt ervoor dat winke-
liers die vooral op service zijn gericht, zich daarbij in de 
buurt vestigen. Zoals kleermaker, sigaren/boekhandel 
annex postkantoor, schoenmaker en drankenhandel. 
Voor het funshoppen bezoeken consumenten de grotere 
winkelcentra of de binnenstad van Rotterdam. Daar is 

het aanbod groot en gaat 
het er vooral om dat 
shoppen een beleving 
moet zijn. Veel winkels 
met vooral kleding naast 
elkaar of kledingmerken 
die worden aangeboden 
in een warenhuis. De 
keuze van de Bijenkorf 
voor het topsegment is 
hierbij een goed voor-
beeld. Shoppen moet 
vooral een plezierige 
ervaring zijn, een bele-
ving en daar hoort ook 
gezellig lunchen of koffie-
drinken bij. Op een ander 
vlak is Donner het voor-
beeld van een speciaalzaak op gebied van boeken. 
Niet alleen de gangbare boeken maar juist de speciale 
uitgaven worden daar aangeboden in combinatie met 
de beleving. Optreden van schrijvers of muziekprogram-
ma’s, er is altijd wat te doen. 

Welke ontwikkeling zien we? 
Het verschralen van het winkelaanbod zet door, mede 
door het genoemde online winkelen. Het omslagpunt 
ligt op het moment dat voor bezorgen en retour zenden 
geld moet worden betaald. Tegelijk zien we een bloei-
ende ontwikkeling van wijkwinkelcentra. Daar waar 
men de dagelijkse boodschappen doet. De grote centra 
bieden eigenlijk alleen meer van hetzelfde, waardoor er 
alleen nog onderscheid kan worden gemaakt met rand-
voorzieningen zoals het bieden van overdekt en gratis 
parkeren, goede horeca en kinderopvang. De onder-
nemers die weten in te spelen op het veranderende 
koopgedrag zullen de consument zeker blijven lokken. 

Peter Meulendijk, uitgever 
peter@cenp.eu

Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers 
binnen en buiten Capelle eigenlijk een 
must. Bij het ontmoet u namelijk andere 
 ondernemers met dezelfde succes-
verhalen en af en toe misschien zelfs 
dezelfde dips. Het is goed om te weten 
niet de enige te zijn die met bepaalde 
zaken bezig is, maar dat veel meer 
collega-ondernemers dergelijke onder-
vindingen hebben. Veel belangrijker is 
nog, dat ENC-leden kennis en ervaringen 
kunnen uitwisselen en soms zelfs zaken 
kunnen doen. Niets moet, maar alles is 
mogelijk!

Bel voor meer informatie over het  
ENC-lidmaatschap naar 
Pouria Taghavi
Externe communicatie en PR
010 - 258 09 55
of mail naar info@enc-capelle.nl.

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht 
op www.enc-capelle.nl.

Economisch Netwerk Capelle
Hollandsch Diep 63 H
2904 EP Capelle aan den IJssel 

info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Keuzestress
Het overkomt ons allemaal, keuzestress. Niet alleen bij grote beslissingen, maar vooral ook bij de dagelijkse gang 
van zaken. Zowel privé als zakelijk ervaren we keuzestress. Wat doe je wel, wat doe je niet, waarom hier wel en 
niet daar, wanneer dit en wanneer dat? En wat kies je dan? Is het een bewuste keuze of laten we ons verleiden? 
En hoe komt dat dan? Is het de manier waarop ons de keuze wordt geboden? Is het de persoon die ons de keuze 
laat? Of juist door de kosten? En letten we wel genoeg op de gevolgen van onze keuze? Ofwel zijn we achteraf 
gelukkig met onze keuze? 
Het is een heel proces dat in dit themanummer van het IJBM op allerlei manieren naar voren komt. Maar het 
is niet alleen bij wat we consumeren, maar ook bij wat we actief ondernemen. Zo is het lidmaatschap van een 
ondernemersclub als het ENC ook een keuze. Pakt die keuze dan goed uit? Heeft de beslissing om te kiezen voor 
een lidmaatschap van het ENC dan ook het beoogde resultaat? 
Het hangt naar mijn mening sterk af van wat jezelf vooraf hebt gedefinieerd wat je zoekt binnen zo’n club. En 
dan aansluitend van wat je zelf binnen zo’n club kan/wil toevoegen. Want alleen dan is de keuze voor het ENC 
een goede keuze geweest en levert het veel op. Niet alleen voor u, maar ook voor uw collega-ondernemers die 
bewust kozen voor het ENC. 

Gert Abma, voorzitter ENC

Veranderd winkelaanbod 
lokt de consument 

Van de voorzitter
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In 2008, het jaar van de kredietcrisis, 
kreeg je nog zo’n 5% rente op je spaar-
geld. De inflatie bedroeg toen ongeveer 
2%. Zelfs nadat je had afgerekend met de 
fiscus hield je nog geld over als je spaar-
de. Nu staat er 368 miljard euro op spaar-
rekeningen en deposito. Dat is 100 mil-
jard meer dan in 2008, bij een rente van 
0%. De inflatie is nu ongeveer 2,7% en 
de fiscus zal pas over twee jaar rekening 
houden met deze nieuwe werkelijkheid, 
door spaargeld minder te gaan belasten.

Workshop Isala Theater
Nederlanders beleggen niet graag. Slechts 15 
procent van de huishoudens belegt. In Amerika 
is dat bijvoorbeeld meer dan 50%. Toegegeven, 
bij een veel slechter pensioenstelsel, maar dat 
van ons begint ook te kraken. Misschien is (een 
beetje) beleggen toch iets voor jou. Beleg je 
al of overweeg je dat te gaan doen? Of wil je 
eerst meer weten? Kom dan naar de workshop 
van Hans Tielkemeijer op 21 april in het Isala 
Theater. 

Financieel huisarts
Hans is professioneel belegger sinds 1986. Hij 
heeft 17 jaar een eigen vermogensbeheer-
bedrijf gehad. Nu is hij eigenaar van Bureau 
Tielkemeijer, ‘financieel huisarts’. Je kunt bij 
hem terecht met al je financiële vragen, vooral 
als het over beleggen of investeren gaat. 
Hans vertelt op heldere wijze, de workshop is 
toegankelijk voor iedereen. In een uur krijg je 
voldoende informatie om te kunnen beslissen 
of beleggen iets voor jou zou kunnen zijn en zo 
ja, hoe je dat dan verder kunt aanpakken. Als je 
al belegt, kan je checken of je uitgangspunten 
optimaal zijn. Er zal voldoende ruimte zijn voor 
het stellen van vragen. 
Kortom, kom naar deze leuke en inspirerende 
bijeenkomst waarvan je wijzer zult worden.

Mijn naam is Monique van de Stadt-van 
Neerbos. Ik heb in 2004 Stadtveld BV 
opgericht in Waddinxveen. Stadtveld BV 
is producent en importeur van indirecte 
koelunits (koudwatermachines). Met 
onze expertise maken wij samen met de 
klant een project tot een succes. Met onze 
werkwijze en een eigen engineering- en 
productieafdeling realiseren wij klantspe-
cifieke machines. Want ieder bedrijf heeft 
zijn eigen wensen. 

Ook als importeur van HITEMA machines 
levert Stadtveld BV koudwatermachines op 
maat. Duurzaamheid en kwaliteit staan daarbij 
voorop. Zoals met het gebruik van natuurlijk 
koudemiddel R290. 

Gebrek aan technisch personeel
Ik ben onder andere lid van het Economi-
sche Netwerk Capelle geworden om met 
andere bedrijven te praten over oplossingen 
voor het gebrek aan technisch personeel, 
wat een hele uitdaging blijkt te zijn. Inmid-
dels hebben we personeel gevonden, maar 
zijn nog steeds op zoek naar koeltechnische 
monteurs met F-gassen en VCA diploma. 

Digitaliseringsvraagstukken
Behalve bij Stadtveld BV, ben ik ook werkzaam 
bij Galileo Academy als Associatie partner (Sales 
en Marketing). Galileo Academy helpt met name 
MKB bedrijven in de regio Rijnmond met allerlei 
digitaliseringsvraagstukken. Wij adviseren over, 
ontwerpen, ontwikkelen en beheren onder 
meer websites, webshops en mobiele apps. Het 
bijzondere is dat wij dat voor 100% doen met 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
die wij in vast dienst nemen en vervolgens 
opleiden en begeleiden. Daarnaast adviseer en 
help ik graag andere bedrijven bij naamsbekend-
heid, netwerken, acquisitie en sales en verbind 
ik bedrijven met elkaar B2B. 

Inspirerende bijeenkomsten
Bij de Capelse businessclub ontmoet ik zake-
lijk interessante en leuke ondernemers. De 
bijeenkomsten zijn inspirerend en de borrels 
zijn gezellig. Voor de mensen die twijfelen, zou 
ik zeggen: kom gerust een keer langs.
Meer weten: www.stadtveld.nl
monique@stadtveld.nl
www.galileo-academy.nl
monique.vandestadt@galileo-academy.nl
06-24 62 24 27

Bureau Tielkemeijer ‘financieel huisarts’:
Een beetje beleggen is beter dan niet beleggen

Monique van de Stadt-van Neerbos
Stadtveld BV en Galileo Academy



Gezondheid is een van onze belangrijkste 
bezittingen. Wat als dat niet zo vanzelfspre-
kend is? Deze vraag gaat helaas niet alleen 
op voor volwassenen, maar ook voor kinde-
ren. In Nederland is één op de vijf kinderen 
tussen 4 en 12 jaar langdurig ziek. Een deel 
is zo ziek dat behandeling thuis niet moge-
lijk is en is aangewezen op ziekenhuisbe-
zoeken. Die hebben niet alleen impact op 
het zieke kind zelf, maar op het hele gezin. 

Dit heeft Ernest Dijkman van de Krimpense 
Jumbo (De Olm) met zijn Jumbo-collega’s 
Arnold de Jongste (De Korf), Robbert-Jan Bruins 
(Schenkel) en het Krimpense Restaurant Ross 
Lovell doen besluiten zich samen in te zetten 
voor verpleegkundige kinderzorginstelling De 
Groene Burcht in Capelle aan den IJssel.

Kleinschalige kindzorginstelling
De Groene Burcht is een kleinschalige kindzor-
ginstelling gelegen waar intensieve kindzorg 
wordt geleverd aan kinderen tussen de 0 en 
16 jaar. Het ligt op een prachtige locatie en is 
gevormd als een vrolijk kasteel, voorzien met 
een tuin van mooie olijfbomen en diverse speel-
toestellen. Van binnen oogt het warm en vrolijk, 
mede door de vele muurschilderingen die de 
aankleding compleet maken. Kinderen kunnen 
en mogen in De Groene Burcht kind zijn.

Even ‘kind’ te laten zijn
Omdat sommige kinderen ernstig ziek zijn, is 
het lastig om het sociale netwerk in te scha-
kelen voor een bijdrage in de vaak complexe 
zorg voor de kinderen. Dit kan een enorme 
belasting zijn voor de mantelzorgers, het gezin 
en overige naasten. Eén van de aspecten 
waarin het kinderzorghuis hulp kan bieden, is 
door de kinderen tijdelijk te verzorgen om de 
thuissituatie rust te geven. De Groene Burcht 
verzorgt ook langer verblijf door verpleeg-
kundige dagopvang voor kinderen tot vijf jaar 
en verleent ook palliatieve. Dit alles met één 
doel: het zieke kind weer even ‘kind’ te laten 
zijn. 

Kostbaar camerasysteem
Nadat Ernst Dijkman in contact kwam met de 
zorginstelling, bleek dat er vanuit de Groene 
Burcht een grote wens is om de kinderzorg te 
verbeteren met een zeer kostbaar camerasy-
steem dat kan worden gebruikt in de dage-
lijkse verzorging van de kinderen. Niet om de 
kinderen persoonlijk te vermaken, maar om ze 
op afstand goed in de gaten te kunnen houden. 
Dit camerasysteem is een kostbare investering 
van ongeveer 30.000. euro Dit bedrag kan niet 
door de zorginstelling zelf worden opgebracht, 
daar De Groene Burcht vooral draait op vrij-
willigers.

Onvergetelijke avond
Daarom wordt donderdag 2 april in restau-
rant Ross Lovell te Krimpen aan den IJssel een 
benefi etavond gehouden. Die bestaat uit een 
zes-gangen diner en een wijnarrangement. 
Tijdens de avond zullen interessante sprekers 
de deelnemers amuseren en wordt de avond 
begeleid met livemuziek. Ernst Dijkman: “Het 
doel van deze benefi etavond is tweeledig; wij 
willen de benefi etgasten een onvergetelijke 
avond bezorgen en tegelijkertijd de fi nancie-
ring voor het camerasysteem voor De Groene 
Burcht realiseren.” 

Ondernemers
Bijwonen van de benefi etavond bij Ross Lovell 
kan voor 300 euro per persoon. De opbrengst 
komt volledig ten goede aan het camerasy-
steem voor De Groene Burcht. De ingrediënten 
en activiteiten van de avond worden gespon-
sord door diverse partijen. Dijkman: “Namens 
het gehele team hopen wij zoveel mogelijk 
ondernemers en andere deelnemers te mogen 
verwelkomen bij Ross Lovell om samen een 
prachtige avond te beleven.” Voor meer infor-
matie over het evenement kunnen geïnteres-
seerden contact opnemen met Ernst Dijkman 
06 31 6 537 912 23 

ernst.dijkman@jumbo.com.

Ernst Dijkman 
Jumbo Krimpen

samen met collega’s voor kinderzorginstelling 
De groene Burcht een benefiet organiseren
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Tot de zondag voordat ik dit stukje schreef, 
wilde er niets aan inspiratie opborrelen 
om iets zinnig over de ontwikkelingen in 
de retail te schrijven. Totdat ik die schaar-
se keren dat de TV mij kan boeien Lubach 
voorbij zag komen. Hij nam ons mee in de 
wereld van het Venture Capital met het 
bedrijf Uber als voorbeeld. 

Hierbij werd op een Jip en Janneke methode 
uitgelegd hoe marktaandelen gekocht werden 
en marktaandelen uit de markt werden gedrukt. 
De methode is simpel: jaren wordt voor een 
ver onder de marktprijs gepositioneerde prijs 
het product in de markt gezet. Hiermee gaat 
men net zo lang door tot de concurrenten in het 
doelsegment het loodje leggen. De verliezen 
worden door de beleggers voor jaren gefi nan-
cierd tot de concurrentie het opgeeft en een 
marktmonopolie is gecreëerd. Het cashen kan 
dan beginnen. Deze methode wordt toegepast 
door de Amazons en Ubers van deze wereld 

en de methode gaat vaak ten koste van lokaal 
opererende grote (bijvoorbeeld V&D) en klei-
nere (taxi Marianne) bedrijven. Zelfs internatio-
naal opererende ketens (Hudsons Bay, Blokker) 
kunnen in dit geweld niet mee. De conse-
quenties van deze praktijken laten visueel hun 
sporen na in winkelland. Op veel winkelloca-
ties zijn er, door het wegvallen van ketens die 
het niet redden en ook éénpitters die de hand-
doek in de ring gooien, kraters geslagen in de 
bezetting van winkelstraten en winkelcentra. 
Slechts die winkelgebieden die een “beleving” 
aan de klant geven, worden nog bezocht. Men 
gaat voor de basisbehoeften in veel gevallen 
niet de straat meer op; men wil een ochtendje 
vermaakt worden. Zo werd ik gebeld door 
vrienden die iedere zaterdagochtend naar het 
gebied van de Pannekoekstraat gaan. Daar is 
wat te beleven! Zij gaan even op de rommel-
markt kijken, sjokken daarna door naar hippe 
winkeltjes die in de afgelopen jaren in die buurt 
zijn neergestreken en sluiten hun dagje stad af 

met een op Spaanse wijze bereide kokkelmaal-
tijd of een scholletje.

Wij zouden aansluiten bij de lunch. Om bij de 
lunch te komen werden wij verrast door het 
diverse aanbod van hippe winkeltjes die ieder 
hun eigen identiteit hadden. Authentiek en origi-
neel! Dus niet een keur aan de standaardwin-
kelketens die nog wel in de lucht zijn. Nergens 
was leegstand te ontdekken en er heerste een 
gezellige en een tikkie rommelige sfeer. Zou 
het niet gewoon zo zijn dat mensen, als zij nog 
voor spullen de deur uit willen, zoeken naar een 
totaalbeleving? Logischerwijs zal een deel van 
de retailmarkt worden ingevuld door internet 
gestuurde clubs die hun meerwaarde hebben in 
logistiek ultra effi ciënt gestuurde processen. Toch 
zoekt een groot deel van de mensen die winkel-
beleving die meerwaarde geeft door het authen-
tieke gekoppeld aan een fysieke beleving. 

Gelukkig zie je die tegenbeweging op verschil-
lende plekken in Rotterdam en omgeving voor-
zichtig vlam vatten. Ook in Gouda, waar ik een 
jaar geleden nog winkelstraten zag waar de 
verpaupering vol was toegeslagen (zie nu nog 
Hillegersberg of nog erger Schiedam), zag ik 
afgelopen maand de toen nog lege plekken 
opgevuld door originele winkeltjes. Stuk voor 
stuk pareltjes om voorbij te lopen. 

Het kan dus toch! Maar waarom op de ene 
plek wel en de andere niet. Ik kan niet anders 
concluderen dan dat dit mensenwerk is. Op 
die plekken waar enkele mensen met inven-
tiviteit en sociaal gevoel de vrije hand krijgen 
kunnen mooie dingen ontstaan. Zeker als zij 
bewoners, gemeente en ondernemers mee 
kunnen trekken in hun creativiteit. Ik geloof er 
in dat dit altijd sterker zal zijn dan concepten 
die puur op geld zijn gebaseerd en uiteindelijk 
geen meerwaarde geven. Met die boodschap 
zou een creatieve Taxi Marianne ook tegen de 
wereld van de Ubers kunnen overwinnen. De 
tijd zal het leren.

Retail en Taxi Marianne

Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.

www.steensel.nl
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Klanten uit Capelle aan den 
IJssel en omgeving kunnen 
sinds 13 februari voor al hun 
health- en beautyproducten 
weer terecht in de vernieuw-
de Kruidvat winkel aan de 
Picassopassage 29 in winkel-
centrum De Scholver. De winkel 
is volledig in een nieuw, eigen-
tijds jasje gestoken.
 
Winkelmanager Emre Ozhan is erg 
trots op de winkel die een volle-
dige metamorfose heeft onder-
gaan. “Door deze ‘make-over’ is 
onze winkel overzichtelijker en 
toegankelijker geworden, zodat 
klanten zich volop kunnen laten 
inspireren en gemakkelijk hun weg 
vinden in ons ruime aanbod van 
producten. Klanten kunnen hier met 
veel plezier winkelen, een beroep 
doen op deskundig advies van ons 
winkelteam en net als voorheen 
profiteren van onze verrassende 
aanbiedingen. We maken Health, 
Beauty, Body en Baby toegankelijker 
in het assortiment en spelen in op 
de allerlaatste trends.”

Verrassend, voordelig én 
toegankelijk
In de vernieuwde Kruidvat winkel 
staat alles in het teken van bele-
ving. De health- & beautyproducten 
zijn op een overzichtelijke manier 
gepresenteerd. Zo vindt de klant 
de wekelijkse aanbiedingen en 
acties in het hart van de winkel. 
De babyproducten staan achterin, 
zodat (aanstaande) moeders en 
vaders in alle rust het uitgebreide 
aanbod kunnen bekijken. Klanten 
van de nieuwe Kruidvat winkel in 
Capelle aan den IJssel kunnen met 
een Jouw Extra Voordeel-kaart profi-
teren van cadeaus, korting, speciale 
koopavonden en persoonlijke extra 
aanbiedingen.
Kruidvat telt meer dan 1.230 winkels 
in Nederland, België en Frankrijk en 
is met ruim 15.000 medewerkers 
marktleider in de health- & beau-
tymarkt. De detaillist wil aan haar 
motto ‘Steeds verrassend, altijd 
voordelig’ invulling geven door een 
ruime keuze te bieden uit een voor-
delig, gevarieerd en hoogwaardig 
aanbod health- & beautyartikelen.

Complete make-over  
Kruidvatwinkel in De Scholver

Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) waarschuwt dat de toe-
name van het aantal pakket-
bezorgers gevaar kan gaan 
opleveren. Steeds meer men-
sen kopen op internet, waar-
door her en der koeriersbusjes 
driedubbel staan geparkeerd. 
Supermarkten rijden af en 
aan met hun waren en som-
mige bezorgers letten niet op 
tijdens hun rit of rijden veel te 
hard in woonwijken. 

“In drukke straten komen dage-
lijks wel 40 tot 50 bestelbusjes per 
dag. Als de trend zich doorzet, zijn 
dat er over een jaar misschien wel 
70 tot 80. Zeker als meer winkels 
en supermarkten thuis gaan 
bezorgen, zal het aantal verkeers-
bewegingen drastisch toenemen”, 
voorziet VVN directeur Alphons 
Knuppel. “Als we hier met z’n allen 
niets aan doen zal het aantal snel-
heidsovertredingen, foutparkeren 
en andere misstanden alleen maar 
stijgen. Om te voorkomen dat het 
echt een keer vreselijk mis gaat 

en er doden of ernstig gewonden 
vallen, roepen wij bewoners van 
drukbezochte buurten en wijken 
op in actie te komen en om veilig-
heidsmaatregelen te vragen bij 
gemeenten”

Betere registratie 
ongevallen
Vorig jaar waren er 69 dode-
lijke ongevallen met bestel-
busjes te betreuren en het is 
niet bekend hoe vaak daar een 
koerier bij betrokken was, aldus 
de SWOV (Stichting Wetenschap-
pelijk Onderzoek Verkeersvei-
ligheid). VVN ziet graag een 
betere registratie van ongevallen. 
“In het geval van roekeloze 
koeriers kunnen we alleen maar 
aankloppen bij organisaties om 
onze ongerustheid te uiten, maar 
kunnen dat helaas niet staven 
met harde cijfers. Het is zaak dat 
beter wordt bijgehouden wat de 
oorzaken van ongevallen zijn en 
wie er bij betrokken zijn”, aldus 
de directeur van de verkeersor-
ganisatie.

Toename pakketbezorgers 
bedreigt verkeersveiligheid

IJBM 26

Als bezorgbedrijven met fijn-
mazige distributie op dezelf-
de manier ideale routes uit-
zetten als websuper Picnic 
zijn er 25.000 milieuvervui-
lende bestelauto’s minder 
nodig in Nederlandse steden. 
Dat stelt bedrijfseconoom en 
lector stadslogistiek aan de 
Hogeschool van Amsterdam 
Walther Ploos van Amstel op 
basis van actuele cijfers over 
bestelauto’s in Nederland.

Die worden steeds belangrijker 
in de stadslogistiek door de groei 
van de horeca en online aankopen 
door consumenten en bedrijven. 
Intussen worden zendingen 
kleiner en de klant ‘tijdkritischer’. 
Die groei is slecht voor de leef-
baarheid en aantrekkelijkheid van 
steden en woonwijken: opstop-
pingen, verkeersonveiligheid en 
ongezonde lucht.

Algoritme
Volgens de bedrijfseconoom 
kunnen bestelauto’s en -voer-
tuigen (dus ook vrachtfietsen en 

compacte bestelvoertuigen) beter 
worden ingezet. Het algoritme 
VROOM dat Picnic zelf ontwik-
kelde, noemt hij daar een goed 
voorbeeld van. Het slimme algo-
ritme is uitgedokterd door Joris van 
Tatenhove, die als afgestudeerd 
wiskundige aan de TU Delft op 
zijn 21e bij Picnic kwam. Hij vond 
een oplossing voor het zogeheten 
‘travelling salesman problem’. 
Kortweg gaat het erom hoe je met 
zo weinig mogelijk voertuigen en 
een zo kort mogelijke afstand van 
plek A naar allerlei andere plekken 
gaat, om uiteindelijk weer bij plek 
A terug te keren.

Rotterdam 17 procent 
efficiënter
Voorheen besteedde Picnic de 
optimalisatie van routeplan-
ning uit. Sinds Picnic volgens 
de formules van Van Tatenhove 
werkt, is de efficiency volgens het 
bedrijf gemiddeld met ruim 10 
procent toegenomen. Zo werd de 
bezorging in Rotterdam ongeveer 
17 procent efficiënter.

Bron: Emmerce

25.000 bestelauto’s minder door slimme levering



Het kabinet wil werkgevers en 
werkenden helpen om tijd en 
geld te investeren in leren en 
ontwikkelen op de werkvloer. 
Mkb’ers kunnen daarvoor een 
subsidieaanvraag indienen 
bij het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. 
Tot 31 maart is er in totaal 50 
miljoen euro beschikbaar voor 
ondernemers. 

Minister  Koolmees :  “Mkb-
bedrijven vormen de ruggen-
graat van onze arbeidsmarkt. Bi 
van zijn carrière door. Daarom 
is het ook zo belangrijk dat we 
mkb-ondernemers een handje 
helpen bij het leren en ontwik-
kelen in hun bedrijf. Ik hoop dat 
alle ondernemers nadenken over 
een eventuele subsidieaanvraag. 
Wat zouden zij willen doen om 
van hun onderneming een leer-
rijke werkplek te maken?”

Tot een kwart ton
E lke mkb-ondernemer kan 
een subsidieaanvraag indienen 
tot 25.000 euro. Het geld kan 
worden ingezet om een leerrijke 

werkomgeving in een bedrijf te 
versterken, maar ook om mede-
werkers tijdens hun werk een 
(deel van een) mbo-opleiding te 
laten volgen. 

Tweede ronde
Werkgevers die nog niet weten 
of en waarvoor zij het geld willen 
inzetten, kunnen ook wachten tot 
na de zomer. Want in september 
volgt een tweede ronde.

www.slimwerkgeven.nl 

De Nederlandse economie is 
vorig jaar met 1,7 procent 
gegroeid. Daarmee groeide 
die in 2019 een stuk minder 
hard dan de 2,6 procent in 
2018. Het is ook de laagste 
groei sinds 2014. Het laatste 
kwartaal van vorig jaar was 
de groei 0,4 procent groter 
dan in het 3e kwartaal aldus 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS).

Van alle economische sectoren 
groeide de bouw in 2019 het 
hardst, met 4,7 procent. Dat was 
ondanks alle zorgen over stikstof 
en PFAS. Sinds mei 2019 komen 
veel nieuwe bouwprojecten 
niet op gang, omdat de vergun-
ningsverlening grotendeels stil-
ligt vanwege de te hoge stik-
stofuitstoot en de uitspraak van 
de Raad van State. Maar bouw-
bedrijven hadden blijkbaar nog 
genoeg lopende pro jecten. 
De groei in de bouw was wel 
kleiner dan de vier voorgaande 
jaren. Na de bouw was die het 
grootst in de ICT en de energie-
sector.

Meubels en horeca
De consumentenuitgaven bleven 
vorig jaar ook groeien, met 1,4 
procent. Dat is wel minder dan 
de ruim twee procent in de twee 
jaar daarvoor. We gaven vooral 
meer uit aan meubels, elektrische 
apparaten, kleding en horeca. Aan 
auto’s hebben we minder uitge-
geven. De investeringen groeiden 
met 5,3 procent. Bedrijven inves-
teerden vooral meer in auto’s en 
gebouwen. De export groeide 
met 2,6 procent. Maar de import 
groeide nog harder, namelijk met 
3,2 procent. Het totaal van export 
en import dempte daarmee de 
economische groei.

Meer banen
Het aantal banen bleef stijgen. 
Binnen een jaar kwamen er ruim 
150.000 banen bij, een stijging 
van 1,7 procent. Het aantal banen 
groeit net zoals de economie nu 
al bijna zes jaar achter elkaar. Eind 
2019 was het aantal openstaande 
vacatures gestegen naar 291.000, 
een stijging van ruim 3000 ten 
opzichte van een kwartaal eerder.

Bronnen: NOS.nl, CBS

Studenten van Hogeschool 
Rotterdam hebben voor 
Nedcargo van september 2019 
tot februari 2020 met elektri-
sche voertuigen de ‘last mile’ 
levering van horecagelegen-
heden in de binnenstad van 
Rotterdam en Schiedam ver-
zorgd. 

Tijdens het praktijkonderzoek 
leverden zij bij 63 afnemers ruim 
dertigduizend liter aan dranken af. 
Daarvoor reden zij met drie verschil-
lende elektrische voertuigen 1.610 

kilometer en maakten 331 stops. 
Hiermee is 1.349 kilogram CO2 
bespaard.

Optimale route
Een vrachtwagen van logistiek 
dienstverlener Nedcargo leverde de 
dranken af bij de hub van Groen-
Collect, in Merwe-Vierhavens. Daar 
werden de dozen overgeladen in 
de elektrische cargobike of e-TukTuk 
van DOCKR, of in de Goupil van 
GroenCollect. Met de planningssoft-
ware van RoutiGo werd vervolgens 
de optimale route bepaald, waarna 

de studenten op pad gingen. De 
partners zijn tevreden met de 
opbrengsten van het project.

Prettiger voor klanten
Kenneth van Dijk , assistent-
bedrijfsleider Café in The City: 
“Belevering met deze kleine 
elektrische voertuigen gaat veel 
sneller dan met een vrachtwagen; 
ze zijn zó overal neergezet en snel 
uitgeladen. Ook heb ik niet zo’n 
grote vrachtwagen voor mijn deur 
staan, dat is prettiger voor onze 
klanten. En dat het CO2-neutraal 

gebeurt, is beter voor iedereen. 
Alleen maar winstpunten dus.”

Sharing Logistics
HR Cargo krijgt een vervolg binnen 
het project Sharing Logistics, 
waarin Hogeschool Rotterdam – 
samen met praktijkpartners – een 
groot onderzoek doet naar de 
efficiency en duurzaamheid van 
stadsdistributie, bouwlogistiek, 
transport & warehousing en zorg- 
en servicelogistiek. Het project 
loopt nog tot april 2021. 

Bron: Logistiek.010

Potje met 50 miljoen voor 
leren en ontwikkelen

Groei vlakt af, bouw toch 
grootste groeier

Elektrische stadsdistributie 
in Rotterdam loont
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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
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Sinds de invoering van de Wet werk en 
zekerheid (WWZ) en de daarmee samen-
hangende invoering van de transitiever-
goeding per 1 juli 2015 was er veel dis-
cussie omtrent zogenaamde ‘slapende 
dienstverbanden’. Dat is een dienstverband 
waarbij een langdurig arbeidsongeschikte 
werknemer nog op de loonlijst staat, maar 
geen salaris krijgt. Dit heeft tot gevolg dat 
daardoor de (wettelijke) transitievergoe-
ding niet hoeft te worden betaald.

In de praktijk werd er wisselend geoordeeld over 
het al dan niet verplicht zijn een slapend dienst-
verband te beëindigen, zeker na aankondiging 
van de Compensatieregeling transitievergoe-
ding langdurige arbeidsongeschiktheid die per 
1 april a.s. in werking zal treden. Zo oordeelde 
bijvoorbeeld Rechtbank Oost-Brabant dat er geen 
verplichting bestond het slapende dienstverband 
te beëindigen, terwijl Rechtbank Gelderland 
juist oordeelde dat het in stand houden van een 
slapend dienstverband in strijd was met goed 
werkgeverschap. Met andere woorden: het was 
lange tijd onduidelijk of een slapend dienstver-
band was toegestaan. Op 8 november jl. heeft 
de Hoge Raad eindelijk antwoord gegeven op de 
vraag of een slapend dienstverband is toegestaan. 
Kortweg heeft die geoordeeld dat de eis van goed 
werkgeverschap met zich meebrengt dat een 
werkgever een werknemer niet in een slapend 
dienstverband mag houden om de betaling van 
de transitievergoeding te ontlopen. Hieraan ligt 
mede ten grondslag dat er nu wet- en regelge-
ving is waarin werkgevers door het UWV kunnen 
worden gecompenseerd voor betaling van de 
transitievergoeding aan een langdurig arbeids-
ongeschikte werknemer. 

Op de werkgever rust aldus de verplichting 
om, op verzoek van de langdurig arbeidsonge-
schikte werknemer, het slapende dienstverband 
te beëindigen, onder betaling van een bedrag 
ter hoogte van de (wettelijke) transitievergoe-
ding. Daarbij geldt dat die vergoeding niet meer 
behoeft te bedragen dan hetgeen aan transitie-

vergoeding verschuldigd zou zijn bij beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst op de dag nadat de 
werkgever de arbeidsovereenkomst zou kunnen 
(doen) beëindigen, wat normaliter de dag na de 
periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid 
is. Dit is in principe ook het moment waarop de 
wet- en regelgeving het eventueel te compen-
seren bedrag maximeert.

Door de beslissing van de Hoge Raad leek het 
leerstuk omtrent slapende dienstverbanden 
eindelijk grotendeels uitgekristalliseerd. Echter, de 
uitspraak van de Hoge Raad – en de daaropvol-
gende uitspraken van rechters die in vergelijkbare 
zaken moesten beslissen – hebben weer nieuwe 
problemen aan het licht gebracht. Zo heeft onder 
meer Hof Den Haag geoordeeld dat reeds gepen-
sioneerde werknemers met succes schadevergoe-
ding kunnen vorderen voor het niet meewerken 
aan beëindiging van het slapend dienstverband. 
Volgens het Hof bestond deze verplichting name-
lijk reeds per 20 juli 2018, de datum waarop de 
wet- en regelgeving omtrent de compensatiere-
geling in het Staatsblad is gepubliceerd, zodat het 
vanaf dat moment in ieder geval bekend mocht 
worden verondersteld dat de betaalde transitie-
vergoedingen wegens langdurige arbeidsonge-
schiktheid met terugwerkende kracht tot 1 juli 
2015 vergoed zouden worden.

Voor werkgevers pakt deze uitspraak wellicht 
minder positief uit. Het is maar de vraag of 
een dergelijke aan een werknemer te betalen 
(schade)vergoeding gecompenseerd zal worden 
door het UWV, omdat het dienstverband inmiddels 
is geëindigd door pensionering en niet door lang-
durige arbeidsongeschiktheid. De wet- en regel-
geving omtrent de compensatieregeling voorziet 
formeel namelijk slechts in een compensatie voor 
de werkgever wanneer een transitievergoeding 
dient te worden uitgekeerd aan een werknemer 
met een slapend dienstverband, maar niet zonder 
meer in compensatie voor een (schade)vergoe-
ding, omdat de arbeidsovereenkomst – onterecht 
– niet door de werkgever is beëindigd. Het is dus 
afwachten hoe dit in de praktijk zal uitpakken.

Daarnaast is het niet ondenkbaar dat er (nog) 
slapende dienstverbanden bestaan van voor 
1 juli 2015. Hiervan werd aangenomen dat bij 
beëindiging van dergelijke dienstverbanden geen 
recht op een transitievergoeding zou bestaan 
(want al slapend voor 1 juli 2015) en dus ook 
geen aanspraak op compensatie voor de werk-
gever. Rechtbank Noord-Holland heeft echter 
een uitspraak gedaan die deze aanname – op zijn 
zachtst gezegd – op losse schroeven heeft gezet.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge 
Raad verzocht een werkneemster haar dienstver-
band te beëindigen met wederzijds goedvinden, 
onder uitbetaling van de (wettelijke) transitie-
vergoeding. De werkgever gaf in reactie op dit 
verzoek te kennen dat werkneemster niet in 
aanmerking komt voor een transitievergoeding 
(want al slapend voor 1 juli 2015). De kanton-
rechter volgt de werkgever echter niet in deze 
stelling, waarbij het dienstverband feitelijk reeds 
per einde wachttijd (na 104 weken en dus voor 
1 juli 2015) beëindigd had kunnen worden. Pas 
op 14 maart 2017, toen het UWV had besloten 
dat de mate van arbeidsongeschiktheid van 
werkneemster ongewijzigd 80 tot 100% bleef, is 
voldaan aan de vereisten voor beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeids-
ongeschiktheid. Aldus is aan werkneemster de 
transitievergoeding verschuldigd. Ook hier vissen 
werkgevers wellicht achter het net, omdat zij met 
de transitievergoeding mogelijkerwijs geen recht 
hebben op compensatie, nu het einde van de 
104 weken wel voor 1 juli 2015 ligt. Het is dus 
afwachten hoe dit in de praktijk zal uitpakken.
Kortom: het leerstuk omtrent slapende dienstver-
banden is (helaas) nog steeds niet uitgekristalli-
seerd, ondanks de prejudiciële beslissing van de 
Hoge Raad. De tijd zal het leren hoe hiermee in 
de toekomst omgegaan dient te worden. 

Wilt u meer weten over slapende dienst-
verbanden? Neem dan contact op met 
Jeroen Belderok per e-mail (jeroen.belderok@
pellicaan.nl) of per telefoon 088 627 22 87). 
Hij helpt u graag verder.

slapende dienstverbanden 
Uitgekristalliseerd?

Juridisch Accent
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OOG VOOR VOEDSEL
HART VOOR MENSEN
Voedselbank Capelle heeft in haar korte bestaan aangetoond een belangrijke rol te spelen bij de hulp
aan mensen die niet instaat zijn op een volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving. Zij hebben hulp nodig om uit schulden 
en moeilijke situaties te komen en weer naar een werkzaam leven te gaan. De Voedselbank vormt een schakel in dat proces waarbij 
de voornaamste zorg is wekelijks voedselpakketten samen te stellen die een aanvulling zijn op hetgeen mensen zelf kunnen kopen.

      Helpt u mee om een verantwoord voedselpakket samen te stellen?
Bij het samenstellen van de pakketten streven we ernaar om een zo divers mogelijk pakket te kunnen bieden. Hierbij 
staat gezondheid voorop. Toch lukt het niet altijd om hieraan te voldoen. We zijn immers afhankelijk van voedsel en 
producten die we krijgen. We zijn dan ook altijd op zoek naar bedrijven die ons helpen bij het samenstellen van pak-
ketten. Heeft u goederen die met enige regelmaat bij ons aangeleverd kunnen worden dan horen we dat graag van u. 
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan info@voedselbankcapelle.nl

Aanmelden als klant van de Voedselbank
We bereiken lang niet iedereen die wel ondersteuning van de Voedselbank nodig heeft. Dat kan zijn doordat deze mensen niet bij 
hulpverlening in beeld zijn of zich schamen voor hulpaanvragen en dus onder de radar blijven. Bent u of kent u iemand die nog 
geen klant is bij de Voedselbank in Capelle neem dan vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden. 
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan aanvraag@voedselbankcapelle.nl

Altijd handen en hoofden nodig
Er zijn al heel wat mensen actief als vrijwilliger bij de Voedselbank maar we kunnen altijd extra ondersteuning 
gebruiken. Niet iedereen is immers altijd inzetbaar. Heeft u tijd beschikbaar en zou u iets voor een ander 
willen betekenen kom dan langs om kennis te maken. Graag even van tevoren afspraak inplannen.  
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan kassem@voedselbankcapelle.nl

        Naast voedsel heeft de Voedselbank ook geld nodig. 

Wordt Vriend van de Voedselbank Capelle
De Voedselbank kan haar werk alleen doen met fi nanciële steun van gemeente, kerken, bedrijven, instellingen en parti-
culieren. De kosten voor huisvesting, voedselveiligheidsvoorzieningen en transport zijn steeds terugkerende posten op 
de begroting. Er is dus veel geld nodig om te blijven draaien zoals we dat nu doen. Uw gift is dan ook meer dan welkom.  

Stichting Voedselbank Capelle aan den IJssel  | Rabobankrekening NL 79 RABO 016 88 28 006 
Omschrijving: Donatie Voedselbank Capelle

Fiscaal aftrekbaar De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dat betekent dat uw donatie fi scaal aftrekbaar is voor uw inkomstenbelasting. 
Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact op met de secretaris: 
Peter Meulendijk. Mobiel 06 54751462 of mail info@voedselbankcapelle.nl 

www.voedselbankcapelle.nl

Volg ons: facebook.com/voedselbankcapelle
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Het is een bekend verschijnsel. Steeds 
meer aankopen gaan via het internet en 
winkelcentra vertonen steeds meer lege 
winkels. Winkeliers moeten nadenken 
hoe zij met hun winkel onderscheidend 
kunnen zijn, en daarmee de strijd om 
consumenten met de webwinkel kunnen 
winnen.

Eén manier om dat te kunnen doen is om er 
voor te zorgen dat het personeel van de winkel 
iets toevoegt. Door kennis en een juiste klant-
benadering kan het personeel er voor zorgen 
dat de winkel weer een plaats zal worden waar 
de klant zijn uiteindelijke keuze zal bepalen en 
ook zijn aankoop zal doen. 

Kostenpost
Vaak wordt personeel als kostenpost gezien in 
plaats van als bron van klantwaarde en ambas-
sadeurschap. Het doel van iedere winkelier 
moet zijn om ‘net als vroeger’ een echte relatie 
met de klant op te bouwen. Om de strijd aan 
te kunnen met het gemak van online moeten 
winkeliers elke dag met veel energie en focus 
op de klant aan het werk. Maar dan ook weer 
niet op een manier die als opdringerig zal 
worden ervaren door de klant.

Trainen en opleiden
Personeel trainen en opleiden zal naar mijn 
mening essentieel zijn om op de lange termijn 

als winkel je toegevoegde waarde te kunnen 
blijven leveren.

Veel trainingsinstituten hebben hun aanbod in
trainingen daar ook op aangepast. Personeel
kan worden getraind in het op de juiste manier
contact te maken met een klant en op het op
een juiste manier aanspreken van een klant. Als
dit onnatuurlijk of ongemakkelijk gaat, dan is de
kans groot dat er geen connectie en daardoor
geen verkoop plaatsvindt. Producten geforceerd
aan de man proberen te krijgen is voorgoed
verleden tijd.

Versterking bestaansrecht
Het gevoel krijgen om gedwongen aankopen
te doen, niet gehoord worden of geen normaal
gesprek te kunnen voeren met de verkoper
zijn associaties die de stap naar online
aankopen verkleinen. De klant assisteren bij
zijn aankopen, aansluitend op de specifi eke
behoefte die dan door voldoende informatie
wordt overgebracht door attent personeel, zal
leiden tot een versterking van het bestaans-
recht van winkels.

Werving en selectie
Naast het trainen van personeel zal er ook goed 
moeten worden gekeken naar de werving en 
selectie van nieuwe personeel. Nieuwe en 
andere vaardigheden als fl exibiliteit, humor en 
empathie zullen een steeds grotere rol sspelen 

in de beslissing bij het aannemen van
nieuw personeel. Goed personeel kost geld.
Soms lopen de kosten echter voor de baten uit.
Door nu te investeren in een goed personeels-
bestand, zullen de kosten wellicht in eerste
aanleg stijgen. Als dit echter resulteert in een
verhoogde omzet is het doel wel bereikt.

Uiteraard moet de vinger aan de pols worden 
gehouden of de investering rendeert. Daar 
heeft u gelukkig uw accountant voor...

goed winkelpersoneel 
kan het verschil maken

René Verbruggen, 
Daamen & van Sluis

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

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

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

Vergaderingen 
& partijen

RESTAURANT & TERRAS DE DAMES

LEEFGOED.NL/VERGADEREN

 De Hut

 De Dames  De Kas

 De Beer
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