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Het ondernemersklimaat kan nog steeds verder
worden verbeterd. Ook in onze regio. Daar zullen
de nieuw lokale bestuurders zich sterk voor
blijven maken, zo beloven ze in deze uitgave.
Gert van der Beek, hoofdredacteur
Door ondernemerschap verder te stimuleren,
faciliteren en stappen te zetten in onder andere
infrastructuur, mobiliteit, duurzaamheid, vastgoedontwikkeling en woningbouw. Maar uiteindelijk
zijn het de ‘skills’ van ondernemers die het verschil kunnen maken, zo wordt duidelijk uit de reacties van de deelnemers aan de ronde tafel voor lokale ondernemers. Het verslag daarvan leest u in
dit magazine. Creativiteit, initiatief, innovatie, flexibiliteit, vakmanschap en up-to-date kennis van
zaken zijn ook nu en in toekomst de eigenschappen en voorwaarden waarmee ondernemers zich
blijvend kunnen onderscheiden. En daarbij staat geld verdienen niet altijd vanzelfsprekend op de
eerste plaats. Autonomie en je daarbij ‘senang’ kunnen voelen, staan voor veel moderne ondernemers eerder centraal. Daarom: ‘Leest, onderneemt en u zult vinden.’
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Anthon Timm, wethouder Krimpen
Na de verkiezingen werd op 21 juni ‘Kleurrijk
Krimpen’ als nieuw collegeprogramma voor
de gemeente Krimpen aan den IJssel gepresenteerd. Tijdens de raadsvergadering van 28
juni zijn vier nieuwe wethouders voorgedragen en beëdigd. Anthon Timm (VVD), zelf ook
ondernemer, is de nieuwe wethouder voor
onder andere economie, ondernemingsklimaat en mobiliteit. Timm maakt zich sterk
voor een kleur- en ondernemingsrijk Krimpen.
“Ik ben een liberaal in hart en nieren. De vrijheid om zelfstandig keuzes te maken is het
allerhoogste goed.”
Hoewel hij altijd al geïnteresseerd was in politiek,
is hij daarin nog niet erg lang actief. Nadat hij lid
werd van de VVD is het snel gegaan. In maart 2014
werd Timm gemeenteraadslid en vanaf maart 2015
fractievoorzitter om vanaf 1 juli 2018 als wethouder
mede aan het roer van Krimpen te staan.
Directheid en mouwen opstropen
Timm stak 22 jaar geleden kort na de geboorte van
zijn eerste zoon met zijn gezin vanuit Rotterdam de
IJssel over. “Al snel nadat wij hier kwamen wonen,
voelden wij ons thuis en daarom durven wij ons nu
echte Krimpenaren te noemen. Er is ook niet zo gek
veel verschil. Directheid en mouwen opstropen, is
ook hier het credo. De Krimpenaar heeft een gezond
arbeidsethos, het zijn harde werkers. Bedrijven
willen ze graag hebben. We mogen daarom trots
zijn op onze ondernemers en werknemers.”
In 2006 richtte Anthon congres- en evenementenbureau Timmx3 (staat voor zijn 3 zonen) op. Daarvoor
werkte hij in de transport en logistiek in de Rotterdamse haven. “Die lijkt heel groot, maar vormt een
hechte gemeenschap van ondernemers. Dat is hier
ook zo. De mensen weten wat ze aan elkaar hebben.
Het is overzichtelijk. Dat is ook de brug naar ons coalitieakkoord. Ondanks grote verschillen is de samenleving in Krimpen hecht. Krimpen is niet alleen kleurmaar ook ondernemersrijk. “We zijn hier met heel
veel ondernemers. Van grote bedrijven in de Stormpolder tot veel eenpitters, waarvan ik er zelf ook
een ben. Krimpen is van oudsher een hele ondernemende gemeente. Dat heeft zeker te maken met
het water. In de maritieme sector zijn we al eeuwen
actief. We hadden zelfs walvisvaarders en zalmvissers.
Onze ondernemers maken nu fantastische maritieme
producten die de hele wereld overgaan.”
Het ondernemersklimaat zit na zeven magere jaren
weer in de lift. “We hebben de afgelopen jaren ook
hier klappen gehad, zoals in de maakindustrie. Dat
raakt de lokale samenleving: gezinnen, winkeliers
en het verenigingsleven. Nu profiteren we van de
aantrekkende economie. Ook in de industrie. Dat is
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goed voor de werkgelegenheid. Denk ook aan de
ontwikkelingen rond het voormalige EMK-terrein in
de Stormpolder, dat we nu voortaan de Stormpolderdijk noemen. Dat terrein wordt na sanering de
komende jaren opgeleverd. Een enorme mooie kans
voor Krimpen. We krijgen er een groot gebied bij
dat we kunnen ontwikkelen. Daar is behoefte aan
en vraag naar. Ook vanuit de Rotterdamse regio. We
investeren ook in het hele Stormpoldergebied al in
de buitenruimte en zullen dat blijven doen.”
“Ik ben ook verantwoordelijk voor de participatiewet.
En doe graag persoonlijk een oproep aan ondernemers om kansen en stageplaatsen aan Krimpenaren
te bieden. We zijn ook heel blij dat het winkelcentrum de Korf kan worden aangepakt. De eigenaar is
ervan overtuigd dat het nu een goede tijd is om te
investeren. Hetzelfde geldt voor De Crimpenhof. Dat
heeft ook die ambitie. Wij zorgen voor een aantrekkelijke buitenruimte rondom de opgeknapte winkelgebieden.”

Belemmeringen wegnemen
Timm staat pal voor de vrijheid van ondernemen.
“Op het moment dat iemand daarin wordt belemmerd, door wat dan ook, is dat slecht. Diegene is
meer dan welkom om met mij contact op te nemen
om te kijken hoe we de belemmering weg kunnen
nemen. Dat geldt voor alle ondernemers. Ik wil dat
Krimpen voor hen goed bereikbaar is en blijft. Ook
wil ik weten wat er speelt en ondernemers goed
leren kennen. Dat vond ik al als raadslid, maar ook
als wethouder. We blijven de komende tijd werkbezoeken afleggen bij ondernemers. Ik laat me graag
uitnodigen en nodig ook mezelf bij hen uit.”
Timm prijst zichzelf gelukkig om deze periode
wethouder te zijn. “Al is het zeker geen gespreid
bedje. De grond is in ieder geval vruchtbaar. We
moeten verder zaaien, water geven, onderhouden
en af en toe ook een beetje schoffelen als dat
nodig is.”

Uit het coalitieakkoord
Waar we staan
De relatie tussen overheid, burger en ondernemers
verandert. Het gemeentebestuur krijgt een meer faciliterende rol en kan niet alles voor inwoners en ondernemers bepalen. De lokale bedrijven en ondernemers
zijn de banenmotor van onze lokale economie.
Wat we willen
• Om van de economische groei te profiteren, willen
wij bestaande en nieuwe ondernemers zoveel
mogelijk stimuleren en faciliteren. Door de lokale
economie juist dat te bieden wat zij nodig heeft,
vindt de consument dichtbij huis wat hij nodig heeft.
• We staan voor zondagsvrijheid voor alle inwoners en
ondernemers.
• Iedere inwoner levert naar vermogen een actieve
bijdrage aan de samenleving. Om lokaal meer banen
te creëren en onze inwoners op te leiden, werken
we samen met scholen, ondernemers, (zorg)instellingen en retail.
• Ondernemers zijn zich bewust van duurzame
bedrijfsvoering.
• Een gunstig ondernemersklimaat en goede bereikbaarheid over weg en water trekt ondernemers aan
om zich in Krimpen aan den IJssel te vestigen.
Wat we gaan doen
• We stimuleren samenwerking tussen bedrijfsleven
en inwoners.
• We stimuleren de lokale circulaire economie en
brengen deze verder in kaart.
• We vervangen niet te verduurzamen gemeentelijk vastgoed op termijn door energie-neutrale
gebouwen.

• W
 e initiëren of intensiveren de samenwerking in
de regio op het gebied van onder andere energietransitie, economie en werk, bereikbaarheid en
mobiliteit.
• Wij bieden onze bestaande en nieuwe ondernemers meer ruimte voor ondernemerschap door een
actief vestigingsbeleid en lage regel- en belastingdruk.
• We zetten ons in om zo veel mogelijk mensen
vanuit de participatiewet te laten doorstromen naar
passend werk.
• Wij stellen in samenspraak een nieuwe retailvisie
op, waarbij ons uitgangspunt is dat wij ons richten
op revitalisering van de winkelcentra.
• Lokale en regionale ondernemers nodigen we
actief uit voor het gemeentelijk inkoopproces.
• We bieden de ruimte aan vrij ondernemerschap en
vragen ondernemers daarbij rekening te houden
met de kleurrijkheid van Krimpen aan den IJssel.
• We moderniseren het horeca- en evenementenbeleid.
• De bedrijventerreinen willen wij moderniseren,
versterken en ontwikkelen om het vestigingsklimaat te verbeteren.
• Het gebied bij het Zwaneneiland, het Stormpolderdijk terrein en Van Duijvendijk terrein worden in
samenspraak verder ontwikkeld.
• Al er onderhoud aan één van onze toegangsuitvalswegen gedaan wordt, dan richten wij het
zo in dat economische schade beperkt blijft.
• Om het economisch klimaat te optimaliseren stimuleren we lokale bedrijven en (zorg)instellingen om
direct en actief betrokken te zijn bij het onderwijs
en het bieden van stageplekken.

Ik sta voor de vrijheid
van ondernemen

Harriët Westerdijk, wethouder Capelle

Het nieuwe Capelse college van burgemeester en wethouders trad op 2 juli aan. En dat
betekent een nieuw gezicht voor ondernemers in het Capelse gemeentebestuur. Harriët
Westerdijk, zelf jarenlang ondernemer, is onder
meer portefeuillehouder economische zaken.
Een belangrijke prioriteit voor Westerdijk: het
verder verbeteren van het aantrekkelijke vestigingsklimaat voor ondernemers.
Westerdijk groeide op in Capelle en woont er ook.
Ondernemen zit bij haar in het bloed. Na haar studie
Nederlands recht en bedrijfsrecht begon het te kriebelen en ging ze aan de slag binnen het familiebedrijf.
Samen met haar broer runde ze verschillende dameskledingwinkels. Westerdijk: “Dat heb ik ruim 10 jaar
met heel veel plezier gedaan. Met ondernemen ben
ik opgegroeid en ik vind het ontzettend leuk. Tijdens
mijn studie kreeg ik steeds meer interesse in de politiek. Dan weet je ook hoe wetten ontstaan. Daar
ontstond ook de drive om iets te gaan doen met de
combinatie politiek en ondernemen. Ik zag dat vacatures zo lastig ingevuld werden. Daar moet je toch
vanuit de politiek iets aan kunnen doen, dacht ik. Na
een aantal jaar actief te zijn geweest binnen de VVD
ben ik gevraagd om raadslid te worden. Na vier jaar
kwam de kans om de wethouderpositie in te vullen.
Die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Er
liggen voor het college een aantal uitdagingen, die
we als team gaan aanpakken.”

‘Best of both worlds’
Westerdijk voelt zich thuis in Capelle. “Ik ben er
al mijn hele leven mee verbonden. Capelle is een
mooie stad en tegelijkertijd een dorp. We kijken
naar elkaar om, letten een beetje op elkaar.
Capelle is een fijne stad om in te wonen en te
werken, een groene stad die volop in ontwikkeling is. Kijk hoeveel hier gebouwd wordt. We
bouwen aan een bruisend centrum, waar je
straks fijn kunt verblijven. Met een scala winkels
en horeca. Bovendien sta je met de metro zo in
hartje Rotterdam. In Capelle krijg je the best of
both worlds.”
Taal van de ondernemer
Als geen ander weet Westerdijk wat ondernemers belangrijk vinden. Westerdijk: “Ik weet
waar problemen en kansen liggen. We moeten
als gemeente ook de taal van de ondernemer
spreken. Dat deden we al en dat moeten we
vooral blijven doen. Capelle biedt voor ondernemers veel mogelijkheden. Er is ruimte om mee te
denken. Bovendien is het vestigingsklimaat hier
gemoedelijker, vergeleken met Rotterdam. En dat
maakt het dus ook aantrekkelijk om in Capelle een
onderneming te starten.”
Goed benaderbaar
De komende tijd volgt Westerdijk een inwerkprogramma. “Ik heb net kennis gemaakt met de

Uit het coalitieakkoord
Waar we voor gaan
Met het oog op de toekomst werken wij aan een
Capelle, waarin alle Capellenaren kunnen meedoen.
Waar drempels die dat in de weg staan, worden
weggenomen. Een Capelle met een betrokken,
betrouwbaar bestuur dat ruimte geeft aan ondernemerschap en zorgt voor lage lokale lasten. Dat
bestuurt vanuit de menselijke maat. Dat zorgt voor
een uitstekende dienstverlening aan alle Capellenaren en dat het huishoudboekje op orde heeft. We
nodigen u uit om samen met ons te werken aan
de toekomst van Capelle. Met het oog op morgen!
Werk, economie en bedrijfsleven
Het Capelse bedrijfsleven draagt in belangrijke mate
bij aan een gezond economisch klimaat, banen voor
Capellenaren en aan het maatschappelijk- en verenigingsleven. Bijvoorbeeld door sponsoring.
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Maatregelen die we voorstaan
• Capellenaren aan het werk houden of (weer) aan
het werk krijgen is prioriteit.
• Bedrijven kunnen er op rekenen dat de gemeente
direct benaderbaar is, actief meedenkt en geen
onnodige en vertragende regeltjes hanteert.
• De gemeente zet in regionaal verband in op het
voorkomen en wegwerken van de mismatch
tussen onderwijs en de vraag uit de arbeidsmarkt. Inzet moet zijn dat elke leerling met een
startkwalificatie de school verlaat.
• De gemeente faciliteert het onderwijs en het
lokale bedrijfsleven bij het creëren van meer
leerwerkplekken. Onder meer door het inzetten
van het gemeentelijke netwerk.
• Op het gebied van duurzaamheid werken wij
samen met partners in de regio.
• Duurzaamheid laten doorwerken in nieuwbouw.

accounthouders van ons team economische zaken.
Wat voor ons als een paal boven water staat is
dat we als gemeente goed benaderbaar blijven
voor bedrijven. Ook gaan we de komende tijd
langs bij ondernemers. Graag maak ik kennis en
ga ik in gesprek met Capelse ondernemers, met
name vanuit mijn nieuwe rol als wethouder. Ik
ben ervan overtuigd dat je een goed economisch
klimaat met elkaar moet maken. We staan open
voor vernieuwende en innovatieve ideeën vanuit
de markt. Capelle moet een economisch aantrekkelijke locatie blijven.”
Handelsmissie met kansen
Westerdijk kijkt uit naar de handelsmissie in
oktober naar de Chinese stad Jiashan. “Dat biedt
mooie kansen voor het Capelse bedrijfsleven.
Ik hoop dan ook dat veel van onze ondernemers meegaan en zaken kunnen doen.” Ook
is er sinds kort twee keer per jaar een Capels
ondernemersontbijt. “Een goed moment om de
banden aan te halen en te versterken en zaken
te doen met elkaar,” aldus Westerdijk. Tot slot
is de ontwikkeling van het Rivium een belangrijke stip aan de horizon. Westerdijk: “Dat wordt
steeds concreter. De transformatie is begonnen.
Als er straks woningen, horeca en uitstekende
mobiliteit komt, dan wordt het Rivium één van
de mooiste en tegelijkertijd innovatiefste plekken
in de regio.”

Een goed
economisch klimaat
maak je met elkaar

Ondernemersnieuws

Laura van Geest, CPB: Economie
groeit, maar niet zonder risico’s
Onze economie ontwikkelt zich
gunstig, zo blijkt uit de nieuwste raming van het Centraal
Planbureau (CPB). De economie
groeit dit jaar met 2,8% en volgend jaar met 2,5%. Dat blijkt uit
de nieuwe cijfers voor 2018 en
2019, gepubliceerd in de concept
Macro Economische Verkenning
2019 (MEV)
De economie groeit in 2019 door
in een bovengemiddeld tempo, net
als in 2017 en 2018 het geval was.
De consumptie van huishoudens, de
overheidsbestedingen, uitvoer en
bedrijfs- en woninginvesteringen
dragen hieraan bij. De werkloosheid
daalt in 2019 verder naar een historisch laag niveau van 3,5%.
Risico’s
Laura van Geest (directeur CPB):
“Ook in economisch opzicht is het
een mooie zomer, met aanhoudende
groei en verder dalende werkloos-

heid. Maar het is niet alleen maar
zonneschijn. Onzekerheden rond
Brexit, het handelsbeleid van de VS
en het economisch beleid in Italië
kunnen het beeld doen kantelen.”
De neerwaartse risico’s voor de
economie zijn toegenomen. De
handelsconf licten die kunnen
uitmonden in een handelsoorlog
zijn verder verscherpt. Het risico op
een cliff edge Brexit wordt met de
dag groter. Het economische beleid
in Italië en de groeivertraging in een
aantal opkomende economieën,
zoals Turkije, brengen onzekerheid
met zich mee voor het eurogebied..
Definitief op Prinsjesdag
Op Prinsjesdag (18 september 2018)
wordt de definitieve MEV gepubliceerd, waarin de uiteindelijke raming
wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de
Nederlandse economische situatie.
Bron: CPB

Nederland, een mekka voor
ondernemers

ING: minste faillissementen van
de eeuw

Nederland heeft voor de tweede keer op rij de beste condities ter wereld om te ondernemen. Dat blijkt uit de Global
Entrepreneurship Monitor 2017/
2018. Vergeleken met 2016 zijn
met name de toegang tot financiering en overheidsondersteuning voor ondernemers verbeterd.

Het aantal faillissementen daalt
dit jaar waarschijnlijk met 10
procent, verwachten economen
van ING. Dat zou het laagste
niveau van deze eeuw zijn. Uit
cijfers van de bank blijkt dat in
het afgelopen halfjaar 1.829
bedrijven failliet gingen. Dat zijn
13 procent minder faillissementen dan een jaar geleden.

In de Global Entrepreneurship Monitor
(GEM) van 2015 bezette Nederland
nog de tweede plaats. Zwitserland
voorop. Daarvoor stond Nederland op
positie drie (2014; 2013; 2012), vijf
(2011) en veertien (2009). De score
van Nederland is met 3,3 procent
gegroeid ten opzichte van 2016.
Nederland doet het vooral goed door
de aandacht voor ondernemerschap
in het onderwijs, overheidsondersteuning voor ondernemers en een goede
infrastructuur. De toegang tot financiering, overheidsondersteuning en
commerciële en professionele infrastructuur zijn verbeterd vergeleken
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met vorig jaar. Nederland staat in de
GEM bekend als een door innovatie
gedreven economie. Voor innovationdriven economieën liggen de grootste
beperkingen voor ondernemerschap
in ondernemerschapsonderwijs op
de basisschool, overheidsbeleid op
gebied van belastingdruk en regelgeving, R&D transfer en ondernemingsfinanciering. Juist op deze punten doet
Nederland het relatief goed.
Beperkingen
Naast inzicht in het ecosysteem
voor ondernemers, brengt de GEM
ook ondernemerschapsintenties en
ambities in kaart. Daar is nog wat te
winnen. Het valt op dat Nederlanders wel kansen zien in het ondernemerschap (plaats vier van 54),
maar in vergelijking relatief lage
intentie hebben om te ondernemen
(plaats 46), hun competenties laag
inschatten (plaats 36) en relatief
meer angst hebben om te falen
(plaats 42).
Bron: deondernemer.nl

Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening gaan minder
bedrijven op de fles. Binnen de
detailhandel en de zorg kwamen
juist meer faillissementen voor dan
een jaar eerder.
Structurele uitdagingen
Volgens ING-econoom Katinka Jongkind is de daling minder sterk dan
in voorgaande jaren. Vanwege
gunstige economische vooruitzichten gaan minder bedrijven failliet. “Maar zij staan ook voor structurele uitdagingen, zoals veranderend
consumentengedrag en nieuwe

technologieën.”Zo heeft de zorgsector heeft nog steeds last van de
hervormingen en bezuinigingen in
voorgaande jaren. In de detailhandel
verkeren veel winkeliers, ondanks
stijgende consumentenbestedingen,
structureel in zwaar weer.
Starters versus oudere
bedrijven
De kans op een faillissement is voor
startende en volwassen bedrijven
vrijwel gelijk. Uit een analyse onder
mbk-bedrijven blijkt dat van de
ondernemingen die failliet gaan
zo’n 29 procent minder dan drie jaar
bestond. Een derde van de failliete
bedrijven bestaat tien jaar of langer.
De oorzaken zijn wel heel anders.
Oudere bedrijven gaan vaak failliet,
omdat hun product niet langer relevant is of het verdienmodel niet meer
klopt. Bij starters gaat het vaak mis
door een gebrek aan ondernemerskwaliteiten, te weinig kapitaal of te
weinig interesse van de markt.
Bron: ANP

Centrum en Station Alexander zijn
nu veel sneller per fiets bereikbaar.
Ook Krimpense ondernemers kunnen
partner worden van Gobike, waardoor
ze een eigen uitleenstation hebben
voor hun werknemers.”

Gobike in Krimpen en Capelle
Een ‘slimme schakel’ in het openbaar vervoer. Dat is Gobike. Een
duurzaam, innovatief systeem
van slimme elektrische deelfietsen die digitaal verbonden
zijn met internet. De uitleenstations sluiten aan op het huidige
OV-netwerk en relevante locaties
in de stad en in de regio Krimpen
en Capelle aan den IJssel.
Gobike creëert een fijnmazig netwerk
van uitleenstations waar men de
fietsen kan ophalen en ongeacht de
locatie weer achterlaten. Het systeem
is voor iedereen in de hele regio
toegankelijk en wordt met uitleensta-

tions bij P+R locaties, in het havengebied en omliggende steden verder in
de regio uitgerold. Op donderdag 21
juni werd het eerste uitleenstation van
Gobike in Krimpen aan den IJssel in
gebruik genomen. Het uitleenstation
voor elektrische deelfietsen staat bij
de fietsenstalling bij het busstation aan
de Albert Schweitzerlaan. Hiermee is
Krimpen een schakel in het netwerk
van Gobike. “Krimpenaren kunnen
nu op een laagdrempelige manier
gebruikmaken van elektrische fietsen
om zich te verplaatsen. Met zo’n fiets
ben je snel van het busstation naar
bestemmingen in Krimpen en de
Stormpolder, maar ook Rotterdam-

Voor Capelle aan den IJssel staan drie
uitleenlocaties gepland: Westlaan/1st
Riviumstraat, Rivium informatiecentrum/Hoek 3 e Riviumstraat,
en Schaardijk bij het Zalmhuis. De
bedoeling is dat deze voor eind 2018
worden gerealiseerd.Iedereen kan
zijn OV-chipkaart koppelen aan een
account voor de Gobike en vervolgens
gebruikmaken van een uitleenfiets.
Wie zich aanmeldt krijgt een gebruikersnaam en een pincode. Daarmee
kan worden ingelogd op de stuurtablet van de Gobike. Tijdens het fietsen
kan gebruik worden gemaakt van de
navigatie op de stuurtablet. Wanneer
de fiets wordt terugzet in een van de
uitleenstations van Gobike, eindigt de
rit automatisch. Gebruikers kunnen
via hun eigen online account onder
andere gegevens inzien, een fiets
reserveren en ritten betalen via iDeal.
Kijk voor alle locaties van Gobike
Rotterdam en meer informatie op
rotterdam.gobike.nl.

Hoogste aantal
vacatures
Het aantal openstaande vacatures heeft een nieuw hoogtepunt bereikt. De spanning op
de Nederlandse arbeidsmarkt
is hiermee verder toegenomen.
Het aantal vacatures steeg naar
251.000, een stijging van 16.000
in het tweede kwartaal. Dat
meldt het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS). Hiermee
wordt het vorige record uit 2007
met ruim 2.000 overtroffen.
Tegenover elke openstaande vacature stonden gemiddeld 1,4 werklozen. Hiermee nadert deze verhouding het niveau van 2008, toen er
1,3 werklozen waren per openstaande vacature. De meeste vacatures kwamen erbij in de handel,
het aantal nam daar toe met vierduizend banen. De horecabranche
groeide met drieduizend banen. In
de zakelijke dienstverlening, industrie en het onderwijs kwamen er
per sector tweeduizend banen bij. .
Bron: CBS

Volop ruimte én flexibiliteit
De kleinste SUV van Volkswagen,
de nieuwe T-Cross, heeft de
potentie om een hele grote te
worden. Hij wordt deze herfst
voorgesteld en komt in de
lente van 2019 op de markt.
Tussen nu en de onthulling geeft
Volkswagen steeds meer details
prijs over de T-Cross, die volop
ruimte én flexibiliteit biedt.
De nieuwe compacte SUV van Volkswagen is een van de meest ruime
én flexibel in te richten auto’s in
zijn segment. De vooras van de
T-Cross is zo ver mogelijk naar voren
gehaald, wat voor een lange wielbasis zorgt. Als gevolg daarvan biedt
de kleine SUV maximale ruimte in
het interieur. Bestuurder en passagiers profiteren bovendien van een
hogere zitpositie (597 mm voor en
652 mm achter), die onder meer te
maken heeft met de relatief grote

grondspeling van de T-Cross. Door
de achterbank in de lengterichting te verschuiven ontstaat nóg
meer beenruimte achter of juist
een grotere laadcapaciteit (385 tot
455 liter, wat de beste waarde is in
zijn segment). De rugleuning van
de achterbank kan volledig worden
neergeklapt (of in een 60:40 verhou-

ding). Hierdoor ontstaat een vlakke
laadruimte met een inhoud van
maar liefst 1.281 liter. Voor nog
meer flexibiliteit kan ook de rugleuning van de voorste passagiersstoel
worden neergeklapt.
Wereldpremière deze herfst
Volkswagen onthult de nieuwe

T-Cross komende herfst. De Nederlandse marktintroductie vindt begin
volgend jaar plaats. Prijzen en specificaties worden in aanloop naar de
introductie bekend gemaakt.
Geïnteresseerden die op de hoogte
willen blijven van al het nieuws rond
de T-Cross, kunnen zich inschrijven
op www.volkswagen.nl/t-cross.

Hoogleraar Economie en Ondernemerschap Roy Thurik

Het gaat eigenlijk over degenen
met en zonder opties
De economie groeit en bloeit. Maar we zijn
er nog lang niet. Om welvarend te blijven
en de samenleving minder verdeeld te laten
zijn, moeten er volgens Roy Thurik nog flinke
vraagstukken worden opgelost. Hij is onder
andere hoogleraar economie en ondernemerschap aan de Erasmus School of Economics
(EUR), inwoner van Capelle en betrokken bij
regionale initiatieven van ondernemerschap.
Zo was Roy vijf jaar lang juryvoorzitter van de
Capelse ondernemersprijs.
Het is nu volgens hem geen radicaal andere tijd
voor ondernemers dan tijdens de laatste crisis: “Wel
is het ondernemerschap geëxplodeerd. Nu zijn er
bijna twee miljoen mensen in ons land die ondernemersactiviteiten ontplooien.“ Maar in de tussentijd zo ziet Thurik zijn in de samenleving en de
economie wel scherpere verschillen gekomen. “Ook
hier is een nieuwe generatie van ‘haves’ en ‘havenots’ ontstaan. Dat zet een voet op de rem van de
welvaart. Er is niet alleen een tweedeling in geld,
maar ook in vrijheid, kennis, autonomie, mobiliteit
en stemgedrag. Het gaat eigenlijk over degenen in
de samenleving ‘met’ en ‘zonder’ opties.”
Succes duidelijk maken
Er liggen voor onze toekomstige welvaart in zijn
analyse daardoor flinke gevaren op de loer. “We
hebben hier weliswaar een democratie opgebouwd, divers, waaraan iedereen mee mag doen
en hebben ook vangnetten voor diegenen die niet
kunnen meekomen zoals ze dat graag zouden
willen. Toch moet daarin meer ruimte komen voor
het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Over hoe je
een samenleving en economie organiseert, die
goed kan uitleggen en draagvlak krijgt. En denk
dan ook na over de organisatie van de democratie
waarin iedereen onder een vergrootglas ligt en
je vele groepen mensen moet beschermen en
serieus nemen. Daar komen de gevaren vandaan.
Want iedereen moet het relatieve succes wat we
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hebben, kunnen voelen. En dat succes moet ons
worden duidelijk gemaakt. We hebben bijvoorbeeld nooit goed uitgelegd waarom immigratie
ons veel goeds heeft gebracht. Dat geldt ook
voor het principe van internationale handel en
vrij verkeer van mensen.”
Mirakel van Europa
Rotterdam is volgens hem daarbij een van de mirakels van Europa. “Een arme stad die zich opricht en
in anderhalve generatie de helft van haar inwonertal aan vaak laag opgeleide nieuwkomers heeft
geabsorbeerd. Dat is niet niks. Dat multiculturele
is goed voor het ondernemerschap. Die diversiteit geeft allerlei vraag en aanbod van nieuwe
producten. Dat zie je goed terug in de stad. Van een
Turkse slager, een Surinaamse toko en een Marokkaanse bakker kijken we niet meer op.“
Productiviteit moet omhoog
De demografische ontwikkeling is voor het
behouden van ons succes ook een zorgenkindje
vindt de hoogleraar: “Wij raken met de huidige
bevolkingsopbouw straks zonder mensen en
voldoende werkenden. We hebben een enorme
welvaart, maar vruchtbaarheid ho maar. Daar gaan
we in achteruit. Tegelijkertijd is er voor massaimmigratie naar Europa geen draagvlak. Wat
moeten we dan doen om onze welvaart in stand
te houden? In ieder geval moet de productiviteit per
werknemer omhoog. Anders redden we het niet.”
Dat kan volgens Roy Thurik niet alleen door digitalisering in de economie, de komst van de robot
en slimme productieprocessen worden bewerkstelligd. “Een andere oplossing is naar de mens zelf
te kijken. Daar zou bij bedrijven en de overheid
meer de focus op moeten liggen. Als mensen zich
okay voelen dan presteren ze aantoonbaar beter.
Daar ligt voor ons allen wel een grote uitdaging. De
Amerikanen noemen dat de ‘job person fit’. Daarvoor is veel onderzoek nodig. Want hoe herkent

de baas die eigenschappen die zijn mensen zo
geschikt voor het werk maken? En hoe herken je
die bij je zelf? Tegelijkertijd hebben we ook die
twee miljoen zelfstandigen en ondernemers. Als
die als werkgever een deel van hun autonomie en
vrijheid aan anderen in het bedrijf kunnen doorgeven, gaan we al de goede kant op. Kortom: je
mensen goed selecteren en het hen op de bedrijfsvloer zinvol naar de zin maken, zonder overdreven
te pamperen.”
De uitdaging voor overheden is volgens Roy dat
bedrijven en ondernemers zich in hun ondernemingsklimaat ook prettig kunnen voelen. “Dat heeft
te maken met het wegnemen van barrières, maar
ook met het pronken, aandacht geven en koesteren
van ondernemers. Je senang voelen, is iets ander
dan alleen geld verdienen.”
Gen van ondernemers
Hij startte een paar jaar geleden onderzoek naar
het gen van ondernemers. “Dat gen heb ik nooit
gevonden, maar ik kan wel aantonen dat de genetische structuur van ondernemers anders is dan
van niet-ondernemers. We zien kleine dromers op
achterkamertjes die heel creatief zijn en op geheel
eigen wijze ondernemen, maar ook grote structuurversterkende ondernemers die veel werkgelegenheid creëren. Moeilijk te vergelijken dus. Wat ik het
allerbelangrijkste vind, is dat een ondernemer het
anders doet dan anderen. Dat hij of zij creatief is
en op een eigen manier lef toont.”
Roy Thurik is emeritus hoogleraar Economie en
Ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam, aan de Vrije Universiteit Amsterdam en
Montpellier Business School. Hij is wetenschappelijk onderzoeker bij twee vermaarde onderzoeksinstellingen: het Tinbergen Instituut en het Erasmus
Research Institute for Management. Zijn werk is
in meer dan tweehonderd artikelen in toonaangevende academische tijdschriften gepubliceerd.

Van de gemeente Capelle
Actuele besluiten, Europese aanbestedingen
en nieuwsberichten, speciaal geselecteerd
voor ondernemend Capelle, treft u aan op
www.capelleaandenijssel.nl.
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Ondernemers kunnen
mee naar China
Wilt u zakendoen in China? Van 13 tot 20 oktober 2018 gaat Capelle opnieuw met een delegatie
ondernemers uit Capelle en de regio naar Jiashan
en Shanghai om daar de economische mogelijkheden te verkennen en zaken te doen. Voor deze
missie zoeken wij nog enthousiaste en ondernemende bedrijven die met ons mee willen!
Tijdens de missie wordt er een seminar en matchmaking
georganiseerd en zullen we op bezoek gaan bij diverse
(Chinese en Nederlandse) ondernemers. Ook brengen
we een bezoek aan de economische beurs die Jiashan
organiseert. De missie biedt dus ruimschoots kansen om

belangrijke zakelijke contacten te leggen. De belangstelling van Jiashan gaat voornamelijk uit naar innovatieve
bedrijven, high-tech bedrijven, bedrijven in de gezondheidssector, land- en tuinbouw en groothandels. Maar
elk bedrijf is welkom om mee te gaan!
Meer informatie
Heeft u interesse om mee te gaan of wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.capellebouwtaandestad.nl/jiashan
of neem contact op met Kirsten van Adrichem via
k .van.adrichem@capelleaandenijssel.nl of via
telefoon: 010 – 284 8133.

Subsidie voor
zonnepanelen
op bedrijfsdaken
Afgelopen voorjaar is ECONNETIC in samenwerking met de gemeente Capelle het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ gestart. Diverse
ondernemers hebben toen aangegeven
geïnteresseerd te zijn om mee te doen in dit
project. Naar aanleiding daarvan is er uiteindelijk voor 17 bedrijfsdaken een SDE+subsidie aangevraagd bij RVO (Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland). Inmiddels is
er voor 4 megawatt (ongeveer 14.000 zonnepanelen) aan subsidie binnen. Deze zonnepanelen leveren genoeg stroom voor ongeveer
900 huishoudens. Door deze subsidie wordt
voor grootzakelijke aansluitingen de onrendabele top van een zonnestroominstallatie
vergoed.
Kansen en rendement
De ondernemers die in het voorjaar hebben aangegeven interesse te hebben, werden voorzien van
informatie over de kansen en het rendement van
een zonnestroominstallatie op het dak van hun
pand. Bij verdere interesse werd voor de ondernemers een complete rendementsberekening
opgesteld en de aanvraag voor een SDE+-subsidie
benoemd. Het vervolg van het traject, de realisatie van de zonnestroominstallaties, gaat vanaf
september 2018 verder van start. De betrokken
ondernemers worden van tevoren geïnformeerd.

De Koperwiek vernieuwt
Vorig jaar startte de vernieuwing van winkelcentrum De Koperwiek. Met een duidelijkere
routing, de herindeling van winkelruimten,
nieuwe winkels en een nieuw middengebied
wordt dit jaar al een grote stap gezet met
de modernisering van het winkelcentrum.
Nieuwe horecagelegenheden, grenzend aan
een speel/verblijfsplein voor zowel ouders
als kinderen, maken De Koperwiek tot meer
dan alleen een winkelcentrum.
Huurders ICI Paris XL en Brunott Trend & Watch zijn
recent verhuisd naar hun nieuwe onderkomen, en
ook Xenos heeft haar nieuwe deuren geopend.
Cigo heeft in de oude ruimte van Cool Cat haar
nieuwe ruimte betreden. Na de zomer verhuizen
Esprit, Janse Mode, Big Bazar en The Stone naar hun
nieuwe onderkomen in het herontwikkelde deel
van het winkelcentrum. Met Jeans Centre en O’Nails
is al een groot deel van de vernieuwde winkelruimtes gevuld. Na de zomer openen New York
Pizza (aan de Rivierweg), Doppio Espresso en La
Place (aan het middengebied) hun deuren.

Interesse vanuit de markt
Michiel Biermans (business unit manager van
Wereldhave) over winkelcentrum De Koperwiek:
“Deze nieuwe huurders zijn een aanwinst voor het
brede winkelaanbod in De Koperwiek en sluiten
goed aan op de behoefte van onze doelgroepen.
De overeenkomsten bevestigen de interesse vanuit
de markt in de herontwikkeling van De Koperwiek”.
Meer gratis parkeren
Na de wegwerkzaamheden in het kader van de
centrumring-ontwikkeling, opent in het vierde
kwartaal van dit jaar het dubbellaagse parkeerdek
met ca. 280 extra gratis parkeerplaatsen aan de
Kerklaan. In september is de uitbreiding van het
winkelcentrum ter hoogte van de Duikerlaan
begonnen. Het zogenaamde expeditiehof, de openbare ruimte tussen de achterzijde van Belder/Vodafone richting de oude ingang van Slagerij Hartmans,
wordt bij het winkelcentrum getrokken. Daarmee
wordt er een ruime 300 m2 aan De Koperwiek
toegevoegd. Dat verbetert de route door het
winkelcentrum.
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Raaak Personeel houdt hoofd koel
in overspannen arbeidsmarkt
Over Raaak Personeel
Raaak Personeel is in 2009 in Alblasserdam
opgericht door Marjan de Groot en Mark van
Oosterhout. In minder dan 10 jaar tijd is de
organisatie uitgegroeid tot een bloeiend bedrijf
met meer dan 50 medewerkers met vestigingen in Alblasserdam, Papendrecht, Capelle
aan den IJssel, Gorinchem, Oosterhout, Waalwijk
en Tilburg. Deze zomer werd in het Brabantse
Etten-Leur de achtste vestiging geopend. In het
hoofdkantoor in Alblasserdam zijn ook de afdelingen Marketing en Support gevestigd.

Wat is typisch Raaak?
Ik denk toch echt onze oprechte aandacht voor de
kandidaat. We verkopen geen gladde praatjes. We
plaatsen niet om het plaatsen, stellen nooit zomaar
“een cv” aan een werkgever voor. Als we iemand
voorstellen, dan is hij of zij langs geweest op de
vestiging en hebben we goed beeld van iemands
kwaliteiten. We stellen iemand voor waarvan we
weten dat hij of zij het bedrijf helpt bij een succesvolle bedrijfsvoering. Daarnaast kiezen we bewust
voor lokale aanwezigheid. Onze consultants kennen
de regio, de bedrijven én de kandidaten. We zijn
geworteld in de regio en we verbinden ons aan de
lokale gemeenschap. Wij sponsoren vooral lokale
sportclubs, lokale evenementen en lokale instellingen. Doorgaans zijn het verenigingen waar collega’s zelf persoonlijk actief bij betrokken zijn.

De arbeidsmarkt kookt over. Elk kwartaal
sneuvelt het record als het gaat om het aantal openstaande vacatures. Eind juli telde
het Centraal Bureau voor de Statistiek er
251.000. En hoewel er nog altijd 354.000
mensen werkloos zijn, is het vinden van de
juiste kandidaat steeds moeilijker. Bij Raaak
Personeel houdt Melanie Havelaar, regiomanager van de vestigingen Capelle aan den
IJssel en Papendrecht, het hoofd koel. Samen
met haar collega’s vindt ze nog steeds voor
elke vacature de juiste kandidaat.
Hoe doen jullie dat in deze overspannen markt?
‘Door anders te denken. We zijn niet meer naarstig op zoek naar dé perfecte kandidaat. We kijken
veel meer naar competenties van mensen. Heeft
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iemand het in zich om een bepaalde functie te
vervullen. Is het antwoord ja, dan is alles te leren.
Ook scholen we ‘op maat’. Een goed voorbeeld is
het woningstoffeerders-project dat Jeanny de Randamie van onze vestiging in Capelle heeft begeleid.
Er is een groot tekort in die branche. In samenwerking met de Woontotaal Academy in Zoetermeer
heeft Jeanny een groep kandidaten geworven en
opgeleid. Die zijn inmiddels allemaal aan het werk.’
‘We richten ons ook op baanveranderaars. Mensen
die een baan hebben maar niet helemaal meer op
hun plek zitten. Die durven dankzij het groeiend
aantal vacatures de stap te nemen om een betere
baan te zoeken. We zijn daarom ook speciaal een
aantal avonden in de week open. In Papendrecht
op maandag en woensdag tot 20 uur en in Capelle
op de maandagavond.’

Raaak Personeel Capelle aan den IJssel
De Linie 1
2905 AX Capelle aan den IJssel
010-303 19 21
capelle@raaakpersoneel.nl
Raaak Personeel Papendrecht
Achterom 12
3351 PC Papendrecht
078-3030 03 06
papendrecht@raaakpersoneel.nl

Een Bourgondische Brabander die al
jaren onderneemt in Krimpen. Marco van
Egeraat is sinds 2005 eigenaar van Van
Leeuwen Logistics, sinds 2017 voorzitter van
Ondernemerskring Krimpen a/d IJssel (OKK)
en een warm pleitbezorger voor de lokale
ondernemingskracht. Want die kan volgens
hem nog beter worden benut. “We vinden
het belangrijk dat Krimpen met bedrijven
als speler op het wereldtoneel op zijn juiste
waarde wordt geschat. Ook in de regio.”
Marco zit 35 jaar in de logistiek. “Ik ben er als het
ware in geboren. Als jochie in het transportbedrijf van
mijn opa werd het met de paplepel ingegoten.” Na
zijn studie werktuigbouw en autotechniek ging hij in
het familiebedrijf werken. Na twintig jaar wilde Marco
voor zichzelf beginnen en nam Van Leeuwen over.
Marco zit al 35 jaar in de logistiek. “Ik ben er als het
ware in geboren. Als jochie in het transportbedrijf van
mijn vader werd het met de paplepel ingegoten.” Na
zijn studie werktuigbouw en autotechniek ging hij in
het familiebedrijf werken. Na twintig jaar wilde Marco
graag voor zichzelf beginnen en nam Van Leeuwen
over. In 2006 werd hij lid van de Ondernemerskring
Krimpen, leerde sindsdien veel Krimpenaren kennen
en raakte ook als lokale ondernemer goed ingeburgerd. Zij het nog niet als volbloed Krimpenaar. Want
Marco reist dagelijks heen en weer van Halsteren naar
Krimpen. “Zakelijk voel ik me hier erg thuis. Het is hier
prettig zaken doen: recht voor zijn raap. En Krimpenaren hebben ook een onvervalste werkmentaliteit
van ‘gewoon aanpakken’. Maar mijn privéleven ligt in
West-Brabant. Bovendien heeft mijn vrouw een reclamebedrijf in Roosendaal, dus blijven we daar in de
buurt wonen.”
Economische ontwikkeling
De economie groeit. Ook in Krimpen aan den IJssel.
Met de Stormpolder als kloppend centrum van bedrijvigheid in de Krimpenerwaard. Marco: “Maar soms
wordt die groei weleens te rooskleurig geschetst. Het
gaat inderdaad wel beter. Dat merken we hier ook.
En bij onze klanten. Maar dat is per branche wel heel
verschillend. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de offshore
is die nog steeds uit een dal aan het kruipen. En in
rendementen van bedrijven zie je de groei vaak nog
onvoldoende terug. Er is nog steeds moordende
concurrentie in de markt en ondanks een grotere vraag
nog niet de juiste prijsontwikkeling van producten en
diensten, waardoor rendementen achterblijven.” “We
hebben ook een lange crisis achter de rug. We krabbelen op, maar ik ben er nog niet van overtuigd dat
in de financiële sector dezelfde fouten niet opnieuw
worden gemaakt. Ik hoop dat we voldoende tijd
hebben om genoeg vet op te botten te kweken om de
volgende dip te kunnen doorstaan. Want dat die komt,
staat in de economie buiten kijf. Ook van een eventuele harde Brexit gaan we absoluut wat merken. Met
name Nederland krijgt daar als aanvoer- en uitvoerhaven van Europa last van.”
Lokale ontwikkelingen
Marco is als lokale ondernemer en voorzitter van de
OKK blij met de metamorfose van het EMK-terrein

Marco van Egeraat ondernemer en
voorzitter Ondernemerskring Krimpen

Niet hard genoeg geroepen
om betere verbindingen
naar het nieuwe bedrijfsterrein Stormpolderdijk. “Een
welkome aanvulling waarmee je technologisch hoogwaardig bedrijvigheid kunt aantrekken en de plaatselijke ondernemer uitbreidingsmogelijkheden geeft.
Kijk daarom goed naar het maritieme cluster van
de Stormpolder en de bedrijven die daarbij passen.
Daarbij wil je ook de lokale jeugd bedienen. Dus zorg
voor werkgelegenheid die hen aan je bindt.”
Energietransitie
Hij is warm voorstander van de energietransitie:
“We zijn hier met het ontwikkelen van windenergie
en zonnepanelen best goed bezig. Krimpen is een
gemeente die energieneutraal kan werken. Er komen
ook steeds meer alternatieve brandstoffen voor het
vervoer.“ Nederland moet het voor een groot deel
van de logistiek hebben. “Zonder goede infrastructuur en aansluitingen ben je dan al snel uitgepraat.
De problemen van de Algeracorridor moeten toch
een keer serieus aangepakt worden”, vindt Marco die
met zijn bedrijf daar ook onder lijdt. “We hebben dan
vooral last bij terugkomst, want al ons materieel is al
vertrokken voordat Krimpen wakker wordt.”
Marco: “We zitten hier eigenlijk heel mooi onder de

rook van Rotterdam, aan het water en dichtbij een
van de verkeersslagaders: de A16. Dus zijn hier allerlei
kansen en mogelijkheden. Maar de bereikbaarheid
van Krimpen is heel lang een ondergeschoven kindje
geweest. Er is niet hard genoeg geroepen om betere
verbindingen en hebben een infrastructuur waar 60
jaar niets mee gedaan is. Een extra oeververbinding
naar Ridderkerk was en is de beste optie. Dat zou het
verkeer op de Van Brienenoord-brug enorm ontlasten.
Mijn advies is dan ook om Rotterdam daar als belanghebbende meer bij te betrekken.” Voor bestaande en
nieuwe ondernemers blijft de bereikbaarheid dus een
gevoelig punt. “Iedere middag is het een crime om
de polder uit te komen. Tijdens de aanleg van de
Stormpolderdijk gaan we hier het grote kruispunt van
de N210 onder handen nemen. Dan wordt bereikbaarheid een nog grotere uitdaging. Ik denk verder
dat ook heel goed gekeken moet worden naar de
openingstijden van de Algerabrug. Als die open gaat,
ijlt dat nog een half uur met files na. Dat moet op
de gespreksagenda van de gemeenten, provincie en
Rijkswaterstaat komen. Kortom: het ondernemersklimaat van Krimpen hangt voor een flink deel af van
de bereikbaarheid. ”
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Ondernemers over economisch p

Skills maken a
Er is nieuw kabinetsbeleid, de economie trekt
aan, de kantorenmarkt kruipt uit het dal en
de bouw komt met andere sectoren handen en voeten te kort. Onze economie lijkt
de wind in de zeilen te hebben. Ook in onze
regio, waar nieuwe bestuurders zijn aangetreden voor het economische beleid en het
ondernemersklimaat. Gaat het echt allemaal
wel zo goed of moeten we het schip al bijsturen? En hoe ziet het ondernemersklimaat er
nu en straks uit?
Ruim veertig ondernemers uit de regio discussieren woensdag 22 augustus 2018 onder leiding
van Frans Bekkers aan een gezamenlijke tafel over
deze brandende vragen. Zij zijn op uitnodiging van
het Economisch Netwerk Capelle (ENC) deze keer
te gast bij de gemeente Capelle aan den IJssel in
Riverside Offices aan de Schaardijk op Businesspark Rivium. De deelnemers worden persoonlijk
ontvangen door de nieuwe Capelse wethouder
Harriet Westerdijk. En ook de nieuwe Krimpense
wethouder economie en ondernemingsklimaat
Anthon Timm is van de partij.
Zonder wrijving geen glans
De Capelse ondernemer Frans Beskers adviseert
en coacht met zijn bedrijf De Rotterdamse Aanpak
al 28 jaar ondernemers, organisaties en bedrijven
in managementvraagstukken. Ik zeg altijd “Doe
wat gedaan moet worden en laat wat niet effectief is.” Zijn carrière als voormalig acteur en theaterproducent vormt de basis voor zijn creativiteit
en het soepel leiden van gesprekken.
Nu investeren in de klant
“Het gaat natuurlijk super,” zo opent Frans prikkelend de discussie. “Iedereen heeft de wind in
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de zeilen. Of toch niet? Waar loopt het nog stroef?
En hoort dat niet erg bij het ondernemen? Want
zonder wrijving geen glans.”
Niet in alle branches schieten de omzetcijfers als
een raket omhoog zo maakt Kees van Steensel
duidelijk: “Ik zit in een heel traditionele sector:
het verzekeringsbedrijf. De groeimarges zijn in
mijn markt beperkt. Die is meestal niet hoger dan
een procentje of twee, met soms een uitschieter
naar drie. En in verder automatiseren zit echt niet
alleen de sleutel. Daar is de rek wel een beetje
uit. Je moet juist nu het contact met je klant niet
vergeten en middelen ontwikkelen om hun belang
duidelijker in je business model naar voren te
brengen.” Dat betekent volgens hem daarom nu
‘in de goede tijd’ investeren om voor de lange
termijn voort te kunnen.
Tonen van lef
Maar de wereld verandert in de 21e eeuw razendsnel, veel sneller dan daarvoor. “Heeft het überhaupt zin om met elkaar zo ver vooruit te kijken
aangezien alles zo snel verandert? Gaat het niet
gewoon om het pakken van kansen en tonen
van lef, dat we in Rotterdam en daarbuiten graag
willen tonen?”, vraagt Frans de aanwezige ondernemers.
Velen zien vooral kansen. “We hebben in het
digitale tijdperk veel meer info en onderzoeksmiddelen tot onze beschikking om als ondernemer een betere keuze te kunnen maken. Je
kan het geld maar een keer uitgeven, ga daarom
op onderzoek uit”, Daar kan je als ondernemer
enorm je voordeel mee doen”, aldus Ronald de
Vos, uitgever in Krimpen aan den IJssel. Omdat de
veranderingen zo snel gaan is het volgens veel
aanwezigen zaak om ieder jaar je langetermijnvisie te toetsen en bij te stellen wanneer nodig.

perspectief en ondernemersklimaat

altijd het verschil
Oude en nieuwe denken
Tijdens de discussie komt vaak het verschil tussen
oude en jonge garde ondernemers ter sprake.
“Jongeren kijken heel anders tegen ondernemen
aan dan zoals wij in onze generatie als beginnend
ondernemer zijn opgevoed,” signaleert Pieter van
Keulen van Adminbedrijf.nl dat hybride leren voor
jonge financials mogelijk maakt.
De 29-jarige ondernemer Bruce Kalloe bevestigt
met zijn jonge bedrijf VALUE2U -dat opereert in
de sociale zekerheid en administratie voor werkgevers- dit beeld. “Ik werk nu twee jaar met een
jong team. Vrijheid is voor een ondernemer de
grootste beloning. Wij geven die dan ook door aan
de medewerkers, die ik zie als collega. Dat je niet
meer van 9 tot 5 achter je desk hoeft te zitten.
Vrijheid en verantwoordelijkheid, daar sturen we
op. Dat is eigenlijk het nieuwe denken. En de digitale ontwikkelingen maken dat ook steeds meer
mogelijk. Het gaat vooral om innerlijke discipline.
Ook de winst gaat niet volledig naar mij. Wij
beslissen samen over het inzetten en verdelen
daarvan. Daar zit denk ik een hele andere fundering onder dan bij veel andere ondernemers, al
weet ik dat die in bepaalde branches moeilijker
is in te bouwen.“
‘Is deze kloof tussen het oude en nieuwe denken
te slechten?’ vraagt Frans de aanwezige voor
het merendeel 50+ ondernemers. “Je moet een
combinatie zoeken tussen oude wijsheden en
nieuwe vaardigheden. Daarop moet je een strategie en visie zien te ontwikkelen,” aldus Kees
van Steensel. Hij signaleert dat als het gaat om
familiebedrijven jong bloed steeds vaker de ruimte
krijgt om de zaken over een andere boeg te
gooien, zonder dat de voortzetting van het bedrijf
gevaar loopt. “Familiebedrijven hebben de beste

groei omdat ze een strategie op de lange termijn
hebben en continuïteit hebben ingebouwd.”
Toekomstbestendig of niet?
De levenscyclus van producten en diensten wordt
steeds korter. Dat geldt ook voor veel bedrijven in
de regio. Als het gaat om continuïteit en levensvatbaarheid van de bedrijvigheid in de verre
toekomst lopen de zienswijzen van de deelnemers behoorlijk uiteen. “Ik denk eerlijkgezegd dat
mijn business dan niet meer bestaat”, zegt Ronald
Vos. “Ik ben uitgever en werk met papier. Nu zijn
mijn klanten nog 30-plus. Over twintig jaar zijn die
ouder dan vijftig. Dat is een slinkende doelgroep,
die niet verjongt. Wel denk ik dat dienstverlening
voor nieuw werk gaat zorgen. Die zal sterk veranderen doordat er een grote groep actieve ouderen
als nieuwe doelgroep komt.”
De Krimpense wethouder Anthon Timm: “De
samenstelling van bedrijven verandert zeer snel.
Zelfs al binnen vijf jaar. Daarom is het belangrijk om een actuele mix te zoeken en is het
belangrijk dat je inspeelt op de actuele ontwikkelingen. Ik zou als overheid niet teveel inzetten
op een bedrijfstak. Dat maakt je zo ontzettend
kwetsbaar.” ENC-voorzitter Gert Abma denkt dat
er ondanks de voortschrijdende digitalisering de
komende 20 jaar ook weer hang gaat komen naar
meer handwerk, meer kwaliteit.
Constant en hevig
Frans Beskers: ”De veranderingen zijn constant
en hevig. We moeten niet achterover leunen,
goed de focus behouden en ook met elkaar initiatieven nemen. De skills van de ondernemer en het
vermogen om zich aan te passen, zullen altijd het
verschil blijven maken. Ondernemen is innoveren.”

enc-rondetafelgesprek
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Economisch Netwerk Capelle

Teren op je successen is voorbij
De prachtige zomer van 2018 is weer voorbij (toch?). Het grote uitrusten en bijtanken heeft zijn beslag gehad en we
kunnen weer met nieuwe energie en nieuwe plannen de rest van het jaar aanvallen. Want dat is wel wat er van
ondernemers verwacht wordt, ondanks de huidige economische groei en dalende werkloosheid. De tijd van teren op
je successen en een houding van “we zien wel wat er gebeurt” is voorbij. Niets komt zomaar meer aanwaaien. Je
moet de markt kennen, je moet de klanten kennen, je moet de vraag kennen, je moet de eigen organisatie kennen
en je moet je vooral verdiepen in de toekomst waarbij innoveren van groot belang is. En dat doe je natuurlijk niet
alleen want slechts Remi redde het vroeger in zijn eentje. Samen is het toverwoord, samen met je medewerkers,
samen met je klanten, samen met je leveranciers. Een sterk collectief van betrokkenen die constant streven naar
optimale kwaliteit (in leveringen of dienstverlening) tegen een juiste prijs. In die combinatie is de kans op succes
vele malen groter dan bij passief ondernemerschap.
Passief is ook een woord wat bij het ENC niet voorkomt. Het bestuur is constant op zoek naar betrokkenheid, kwaliteit, ontspanning en bezig om te informeren. Door goed te luisteren naar de leden en door zelf met veel creativiteit
bezig te zijn op al die aspecten die voor de leden ondernemers van belang zijn. En dat doen we dan ook als het
kan in samenwerking met anderen, zoals de gemeente Capelle aan den IJssel. Onze nieuwe wethouder economische zaken Harriët Westerdijk heeft zich in de eerste weken van haar functioneren laten zien als een zeer betrokken
bestuurder in haar streven naar een goede dialoog met de Capelse ondernemers. Het bestuur hoopt dat de leden
van het ENC de inspanningen weten te waarderen en komende maanden de weg weten te vinden naar de diverse
bijeenkomsten. Niet alleen borrels, maar ook kennissessies en bedrijfsbezoeken.
Bent u (nog) geen lid van het ENC maar wel geïnteresseerd, dan bent u van harte welkom. Kijk onze site
www.enc-capelle.nl voor de laatste informatie. Succes!
Gert Abma, voorzitter ENC

Daphne en de gunfactor
Economisch Netwerk Capelle
Hollandsch Diep 63 H
2904 EP Capelle aan den IJssel
info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

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 succesverhalen 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 ondervindingen 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.
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Je bent ondernemer en je wilt je zakelijke netwerk uitbreiden. Een goed en uitgebreid netwerk
is immers van grote waarde voor je business. Lid
worden van een ondernemersclub is een slimme
stap om nieuwe ondernemers te leren kennen,
kennis en ervaringen uit te wisselen én business
te geven en te nemen. Dat heeft ook Daphne van
Hove, eigenaresse van online communicatiebureau DaphneCommunicatie, zo ervaren.
“Toen ik in 2014 startte als ondernemer had ik een klein
netwerk. Ik kende weinig andere ondernemers en ben
mij gaan oriënteren op netwerkclubs. Bij het ENC trok
mij de informele sfeer aan, de kwaliteit van de bijeenkomsten, de borrels en de vele activiteiten die zij organiseren”.
Vertrouwen
Daphne heeft inmiddels via het ENC veel ondernemers
leren kennen en heeft via haar nieuwe netwerk diverse
mooie opdrachten gegenereerd en ondernemers aan
elkaar verbonden. “Je gaat niet naar een ondernemersclub met het idee daar direct een opdracht uit te halen.
Naarmate je elkaar beter leert kennen en wat dieper op
de materie ingaat ontstaat er wederzijds vertrouwen.
Dan kan er business ontstaan. Het is een kwestie van
gunnen.” Volgens de Capelse ondernemer Rob B Tol,
netwerker van het jaar, blijkt uit onderzoek dat zo’n 70%
van de nieuwe klanten in zakelijke markten komt uit
netwerken. En 80% van de zakelijke beslissingen wordt
beïnvloed door de persoonlijke gunfactor. “Daar kan ik
mij helemaal in vinden. Je kwaliteiten staan buiten kijf,
maar als je geen netwerk hebt dat jou gunt en geeft
en als je zelf niet gunt en geeft, dan is succesvol ondernemen toch een stuk moeilijker”, aldus Daphne van
Hove, DaphneCommunicatie.nl.

Frans Beskers
ondernemer
in coaching en
gespreksleiding
De Capelse ondernemer Frans Beskers fungeerde als spreker en gespreksleider tijdens
de op 23 augustus door het ENC georganiseerde discussiebijeenkomst voor lokale
en regionale ondernemers op het Rivium.
Daarbij daagde hij soms serieus, soms speels
en soms plagend zo’n veertig deelnemers
uit om hun mening te geven de stand van
de economie en het ondernemingsklimaat.
Ook in de regio. Een uitgbreide impressie van
deze ronde tafel vindt u elders in dit magazine.
Met zijn onderneming De Rotterdamse Aanpak
geeft Frans Beskers al 28 jaar advies en coacht
ondernemers, organisaties en bedrijven in managementvraagstukken. “Ik ben een bruggenbouwer

tussen marketing en HR. Ik coach individuen, teams
en organisaties om de transitie te maken van een
goede professional, een goed team, een goede
organisatie naar een excellente. En ik schakel in
mijn werk eenvoudig van CEO naar portier en vice
versa, puur menselijk en puur zakelijk dus. Mijn
carrière als acteur en theaterproducent vormt de
basis voor mijn creativiteit en maakt dat mijn strategische communicatie meestal snel draagvlak vindt.”
www.derotterdamseaanpak.nl.

Jos Wuijster gaat
onder eigen
Het gaat voor de wind, maar moeten
naam door met we nog bijsturen?
herenmode
Een uitdaging. Dat is waar collega ENC-lid,
ondernemer Jos Wuijster voor stond. De
organisatie waar hij jarenlang zelfstandig
onderdeel van uit had gemaakt was ter ziele.
Hoewel in een moeilijke tijd als hoogwaardige kledingwinkel Adams Menswear in een
wijk-winkelcentrum het hoofd boven water
houden een klus was die hem goed paste,
was helaas de overkoepelde organisatie
niet in staat hun deel in stand te houden en
kwam Jos op het punt van stoppen of verder
gaan, maar dan onder eigen naam.
De economie trok weer aan, de gemeente had veel
geld en energie gestoken in de revitalisering van
winkelcentrum De Terp en ook de ideeën van het
bestuur van de winkeliersvereniging, waar Jos deel
van uit maakt, gaven hem de overtuiging dat zelfstandig doorgaan de juiste beslissing zou zijn.
Goede beslissing
En zo is nu sinds enige tijd Wuijster Mens’ Fashion
gevestigd op De Terp, een mooie zaak met mooie
eigentijdse herenkleding. Jos zegt: ”Dit is wat ik
wilde, een succes maken van mijn eigen zaak. Het
is een goede beslissing geweest”. Wilt u zelf eens
zien hoe goed ondernemerschap tot iets moois
kan leiden, kom dan eens langs bij Wuijster Mens’
Fashion in winkelcentrum De Terp in Capelle Oostgaarde.

Het lijkt erop dat we alleen nog maar betere
resultaten zien, vrijwel alle bedrijfstakken
tonen groeicijfers. Nederland doet het zelfs
beter dan de omringende landen. De vraag rijst
waar dat door komt. Ons land staat nu ook weer
niet bekend als het land met de hoogste productiviteit. Tegelijk stellen we vast dat we een
aantal specialismen hebben waar veel landen
ons om benijden.

Zoals bijvoorbeeld de grote waterbouwprojecten en
de offshore-industrie die wereldwijd toonaangevend
zijn. Toch dreigt de groei te stagneren en dat wordt
veroorzaakt door het gebrek aan goed geschoold
personeel. Grote infrastructurele werken worden niet
meer aanbesteed of uitgesteld met als gevolg dat we
op dat terrein dichtslibben. Maar ook in het MKB is het
lastig om de juiste mensen te vinden. Er staan talloze
projecten on hold omdat er eenvoudig niet voldoende
mensen te vinden zijn.
Geld in de economie pompen
We lopen achter de feiten aan en de overheid had
allang moeten investeren door veel eerder goedkoop geld in de economie te pompen. De overheid
heeft ingezet op bezuinigen en pronkt nu met het
binnenhalen van de grote ondernemingen waarmee
hoogwaardige werkgelegenheid wordt gecreëerd.
De bedrijven die vanuit het VK naar het vasteland
komen kiezen echter maar zelden voor NL omdat de
vestigingsvoorwaarden niet gunstig zijn. Bedrijfshuisvesting is een belangrijke conditie voor een succes-

volle economie. Ondernemers vestigen zich daar waar
de juiste omgeving aanwezig
is. Liefst naast bedrijven
waarmee kan worden samengewerkt. Ook moet de internationale bereikbaarheid goed
zijn en moeten er bij voorkeur
goed opgeleide medewerkers binnen redelijke afstand
te vinden zijn. Doen we dan
niks goed? Natuurlijk wel. We Peter Meulendijk
hebben veel wetenschappers uitgever
die wereldwijd hun bijdrage peter@cenp.eu
leveren op vele gebieden.
We hebben een luchtvaartmaatschappij die jaren
achtereen mooie cijfers laat zien, we zien aan een
bedrijf als Philips hoe het zich heeft gespecialiseerd in
het leveren van hoogwaardige medische apparatuur
en daarin een wereldspeler is van naam. We kunnen
trots zijn op ASML de leverancier van chipmachines,
ook zo’n wereldspeler. De groei is er zeker niet uit.
Maar we moeten wel tijdig bijsturen en ons niet laten
verleiden tot achteroverleunen en denken dat we er
al zijn. Het gezegde ‘’je moet het dak repareren als
het droog is” gaat ook hier op. We moeten juist nu
volop aan de bak met ontwikkelingen op gebied van
onderwijs en ons sterk profileren als een kenniseconomie. De voortrekkersrol die we pakken met de transitie van fossiele brandstof naar schone energie zal ons
de weg wijzen naar een volgende industriële revolutie
en succesvol ondernemerschap.
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Beschikbaar vanaf september:
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Durven, Denken, Doen

Durven,
Denken,
Doen

Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of overname. 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 uiteindelijke 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
fiscaal, bedrijfseconomisch- en financieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning
bij accountancy, fiscaliteit 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
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Beleggings accent

nazomeren
in bloeiende economie
Voor een groot gedeelte van de Nederlandse
economie kun je een parallel trekken met het
warme zomerweer van de afgelopen maanden.
De economie bloeit en dat is zichtbaar in hogere
investeringen, consumentenuitgaven, handelsvolumes, een zeer lage werkloosheid en huizenprijzen die alsmaar stijgen. Voor de komende kwartalen is een verandering in dit ‘weerbeeld’ niet te
verwachten. Op dit moment lijkt het waarschijnlijk
dat het economisch gezien in Nederland nog wel
even zomer blijft.

Ron van Zwienen
partner Efidenz Capital Management
ron@efidenz.nl
www.efidenz.nl

We hebben een lange, mooie en vooral
warme zomer achter de rug. Met een beetje geluk genieten we de komende maanden ook nog van een mooie nazomer.
Meteorologisch gezien wordt een mooie
nazomer onder andere veroorzaakt door
een hogedrukgebied boven Midden-Europa,
waardoor de wind vanuit zuidelijke richting
warme lucht aanvoert vanuit het gebied
rondom de Middellandse Zee.

Afhankelijk
Onze Nederlandse economie is echter wel sterk
afhankelijk van export en de ontwikkelingen in
de wereldeconomie. Met verschillende handelsconflicten en economische zwakte in enkele opkomende landen (zoals Turkije en Indonesië) zijn er
een aantal behoorlijke wolken verschenen aan een
verder nog blauwe lucht. Een blik op de aandelenbeurzen laat daardoor ontstane temperatuurverschillen al duidelijk zien. Alhoewel het rendement
van een belegging in de wereldindex (gemeten
in euro’s) nog zomers aandoet, zijn de onderlinge
verschillen dit jaar erg groot. Waar een belegging
in Amerikaanse technologiebedrijven zoals Amazon
en Alphabet (het moederbedrijf achter Google)
voelt als een zomerse hittegolf, laat een belegging
in Europese banken (bijvoorbeeld ING) of Chinese
bedrijven zich weer meer vergelijken met een natte
herfst of naderende winter.

Vele krachten actief
Net als het klimaat en het weer, laat de wereldeconomie zich naar mijn mening maar moeilijk
integraal aansturen. Er zijn vele krachten actief,
waarvan de richting en de mate van invloed sterk
kunnen verschillen. Soms versterken ze elkaar, maar
evengoed kunnen ze elkaar tegenwerken. Zeker is
wel dat onze meteorologische zomer binnenkort
stopt en overgaat in een volgend seizoen. Dit geldt
evenzo voor de economische zomer, zoals we die
nu ervaren. Voor beide geldt natuurlijk dat we
hopen op een mooie lange nazomer.
Economische herfst dichterbij
De grootste kans op een wereldwijde, mooie economische nazomer maken we volgens mij wanneer
de internationale handel wordt bevorderd, geopolitieke conflicten via diplomatie worden beslecht,
landen hun economieën blijvend hervormen,
schuld productief wordt aangewend en wanneer
centrale bankiers hun beleidsrentes weer geleidelijk
(kunnen) laten stijgen. Wellicht duurt de economische nazomer dan tot in 2020. Wanneer wereldleiders en centrale bankiers op deze gebieden tegengestelde belangen hebben en hier naar handelen
of benodigde acties verkeerd ‘timen’, kan dat de
economische herfst of zelfs winter snel dichterbij
brengen. De economische zomer duurt in historisch
perspectief immers al aardig lang.
Ik wens u een mooie nazomer en herfst toe.
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Van de gemeente Krimpen

College van burgemeester en
wethouders bij u over de vloer?
Om te weten welke mooie bedrijven er in de gemeente zijn, bezoekt het college van
burgemeester en wethouders regelmatig een Krimpense onderneming. Het college komt graag
op bezoek bij u om kennis te maken. Wilt u graag laten zien waarom uw bedrijf zo bijzonder is?
Neem dan contact op met bedrijfscontactfunctionaris Johan Baars via telefoonnummer 14 0180
of johanbaars@krimpenaandenijssel.nl.

Kom 30 oktober naar het
WaardZaam Symposium
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180

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

Eric Blanche Koelensmid
DCMR Milieudienst Rijnmond
Coördinator Bedrijfsgerichte taken
010 - 246 83 50
eric.blanchekoelensmid@dcmr.nl

Liesbeth Pleizier
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beleidsadviseur Economische zaken
en Duurzaamheid
14 0180 / 06 24 83 71 43
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl
@empleizier
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Met meer dan 125 ondernemers was het eerste
WaardZaam Symposium in 2017 een groot succes. Op 30 oktober van 16.30 – 20.00 uur vindt de
tweede editie plaats bij ondernemer De Vries en
Verburg in Stolwijk. Mis het niet!
Laat u inspireren
Weten wat duurzaam ondernemen is, is één, maar er
ook aan beginnen is twee. En waarom zou u het eigenlijk
doen? Reinier van den Berg, vooral bekend als voormalig
meteoroloog maar de laatste jaren actief als duurzaam
ondernemer, deelt zijn passie en kennis over duurzaamheid als keynote spreker tijdens dit symposium. Met
veel enthousiasme vertelt hij welke duurzame keuzes
hij maakt als ondernemer en hoe deze bijdragen aan
(financiële) winst. Zijn favoriete slogan is: “de ander te
groen af zijn!”. Daarnaast zijn er interactieve workshops
waarin we ingaan op een aantal specifieke (duurzame)
thema’s waar u als ondernemer uw voordeel mee kunt
doen. De thema’s van de workshops volgen nog op
www.waardzaam.nl.
Reserveer 30 oktober in uw agenda
Alle ondernemers uit de Krimpenerwaard zijn van harte
uitgenodigd om dit event mee te beleven op 30 oktober

in Stolwijk. WaardZaam is hét platform voor duurzame
ondernemers in Krimpenerwaard. Na deelname aan het
symposium bent u weer bij met de laatste ontwikkelingen en weet u welke stappen u kunt zetten om kansen
met uw bedrijf te creëren op duurzaamheidsvlak. Interesse? We hopen u op 30 oktober te ontmoeten. Zet
de datum in uw agenda! En, kom snel in actie want de
eerste 10 Krimpense ondernemers die zich aanmelden,
ontvangen een gratis toegangskaart.
Sluit u ook aan bij WaardZaam
WaardZaam is een groeiend netwerk van ondernemers
in de Krimpenerwaard dat duurzaam ondernemen hoog
in het vaandel heeft en daar een meetbare actie op
wil zetten. Voor hun eigen onderneming, maar ook
om de (lokale) economie te vergroenen. Ondernemers
zetten met elkaar stappen door kennis en ervaring uit te
wisselen over energiebesparende maatregelen. Wilt u
ook uw organisatie verduurzamen en/of bijdragen aan
het verduurzamen van de Krimpenerwaard? Meld u aan
of stel uw vragen via info@Waardzaam.nl.

Stormpolderdijk ideaal vestigingsklimaat
voor (maritieme) maakbedrijven
Bedrijventerrein Stormpolder in Krimpen aan
den IJssel is toonaangevend op het gebied
van de (maritieme) maakindustrie. De sanering van een deel van de grond is een unieke
kans voor bedrijven uit die sector.
De Stormpolder is een bijzonder gebied. Het terrein
ligt pal aan de Nieuwe Maas en de Hollandsche
IJssel en onder de rook van Rotterdam. Het gebied
maakt deel uit van de Maritieme Delta, die zich
uitstrekt van de Tweede Maasvlakte tot en met
Gorinchem en Werkendam. De Maritieme Delta is
op het gebied van maritiem onderzoek, ontwikkeling en innovatie een van de sterkste regio´s ter
wereld.
Wereldmarkt
Al sinds de zeventiende eeuw worden er op de
Stormpolder schepen gebouwd en sindsdien zijn
er onafgebroken verschillende internationale
(maak)bedrijven gevestigd. Ook de bedrijven die
er nu zijn neergestreken, zijn niet de minste op de
wereldmarkt. Zo bezit Royal IHC de grootste overdekte scheepshelling van West-Europa en maakte
Hollandia, fabrikant van grote staalconstructies,
reuzenrad London Eye. “Ook veel toeleveranciers
vonden de afgelopen jaren hun plek op het terrein”,
zegt Arjan Bosker, lid van het directieteam van de
gemeente Krimpen aan den IJssel. Samen maakt
dit de Stormpolder tot een toonaangevend centrum
van de (maritieme) maakindustrie en één van de
maritieme hotspots in de provincie Zuid-Holland
Sanering EMK-terrein
De noordpunt van de Stormpolder bestaat uit een
ruim 5 hectare groot, al jaren braakliggend terrein
met vervuilde grond, veroorzaakt door de activiteiten van koolteerfabriek Cindu en later EMK

(Exploitatie Maatschappij Krimpen). Dit terrein
wordt tot nu toe geïsoleerd, beheerst en gecontroleerd. Naar verwachting start in het najaar in
opdracht van de rijksoverheid de hersanering. Na
afronding van de hersanering kunnen zich opnieuw
bedrijven vestigen. De gemeente (her)ontwikkelt
ook het aan het EMK-terrein grenzende gebied. Het
nieuwe deel van het bedrijventerrein Stormpolder
gaat Stormpolderdijk heten. Bosker: “Aan de zijde
van de Hollandsche IJssel en de Sliksloot zijn mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid. Meer
landinwaarts kunnen ook andere bedrijven een
plaats krijgen.” “Het is een prachtige plek”, zegt
Bosker. “Het terrein biedt ruime mogelijkheden. Het
ligt op een reeds goed functionerend bedrijven-

terrein, dus nieuwe bedrijven kunnen gemakkelijk
aansluiten bij het bestaande ecosysteem van maakbedrijven, toeleveranciers en logistiek.”
Interesse?
De verwachting is dat de hersanering van het EMKterrein in 2021 klaar is. De gemeente wil nu al in
contact komen met potentiële gegadigden. Zodoende
kunnen specifieke wensen van bedrijven die zich
willen vestigen, worden meegenomen in de hersanering van het terrein. Momenteel heeft de gemeente in
de Stormpolder ook het bestaande bedrijfspand met
kantoor aan de Industrieweg 13 beschikbaar en komt
binnenkort ook de Stormsweg 9 beschikbaar. Contact
kan via gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Help mee hennepkwekerijen te bestrijden
De aanpak van georganiseerde illegale hennepteelt is een landelijke prioriteit voor
de politie. Ook binnen deze regio doet de
politie, in samenwerking met gemeenten,
bedrijven en energieleveranciers er alles
aan om deze teelt een halt toe te roepen.
Dat kunnen we nog beter doen met uw hulp.

hennepkwekerij is meer kans op wateroverlast of
schimmels. Vaak staan in de kwekerijen automatische sproei-installaties. Als deze installaties niet
goed werken, kan er een lekkage of wateroverlast
ontstaan. De warme, vochtige ruimtes zijn ook een
bron voor het ontstaan van schimmels. Ook buurpanden lopen hierdoor meer risico.

Het is van groot belang dat een hennepkwekerij
zo snel mogelijk wordt opgerold. Als u er vlak
naast werkt, dan lopen u (en uw werknemers)
grote risico’s. Door het aftappen van elektriciteit
slaan de stoppen niet door als het elektriciteitsnet
oververhit raakt of als er kortsluiting ontstaat. De
kans op een brand of ontploffing is dan groot.
Ook hebben de panden naast het pand waar een

Meld vermoedens
Hoe merkt u hennepteelt op? Signalen zijn: een
(hennep)geur of stankoverlast, onveilige illegale
aanpassingen in de meterkast of elektriciteitsaansluiting, felle lampen die altijd branden, warmteuitstraling via de muren of het dak, een constant
zoemend/ronkend geluid, stroomstoringen of flikkerend licht, een ‘onbewoond’ pand dat ’s avonds

of ’s nachts regelmatig bezocht wordt, gordijnen
die altijd dicht zijn of beslagen/afgeplakte ramen.
Als u vermoedens heeft dat er in de buurt van uw
onderneming hennep wordt gekweekt, meld dit
dan. Dit kan op verschillende manieren:
-	via 0900-8844: de medewerker van de politie
zet de melding door naar de wijkagent, die haar
zorgvuldig gaat onderzoeken.
-	via 0800-7000: het telefoonnummer van Meld
Misdaad Anoniem, een onafhankelijke stichting
die de melding zo opneemt dat de informatie
niet herleidbaar is naar de melder.
-	als u uw pand huurt, kunt u dit bij de eigenaar
melden.
-	ook kunt u een melding maken bij netbeheerder
Stedin, www.stedin.nl, tel: 088 896 39 63.
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Ondernemersnieuws

Ondernemers positief ondanks
personeelstekort
Een kwart van de ondernemers
ondervindt belemmeringen door
een tekort aan arbeidskrachten.
In de bouwsector meldt maar
liefst 39 procent van de bedrijven
dat ze hier last van hebben. Dat
melden onder meer het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS),
de Kamer van Koophandel en
MKB-Nederland op basis van de
Conjunctuurenquête Nederland.

Opbrengsten industrie stijgen
zevende kwartaal op rij
De groei van de Nederlandse
industrie blijft voortduren.
Producenten in deze sector zetten in het tweede kwartaal van
dit jaar 6,7 procent meer om
dan in dezelfde periode in 2017.
De opbrengsten in de industrie
stijgen daarmee al zeven kwartalen op rij, meldt het Centraal
Bureau van de Statistiek (CBS).
De omzet nam in 2018 in alle hoofdbranches van de industrie toe. Die
groeide het meest in de aardolie-,
chemische, farmaceutische en rubberen kunststofproductenindustrie met
11,3 procent. Binnen deze branche
behaalden voornamelijk de aardolieproducenten zowel binnen als buiten
Nederland een stevige groei van 27,5
procent.In de andere deelbranches van
de aardolie-, chemische, farmaceutische
en rubber- en kunststofproductenindustrie nam de omzet toe, maar minder
fors dan in de aardolie-industrie. De
afzetprijzen stegen in de aardolie-industrie ook het hardst: 27,8 procent.
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Voedingsindustrie blijft
achter
De voedings- en genotmiddelenbranche bleef met een groei van 1,1
procent achter op de rest. Hoewel
de omzetten van voedingsmiddelenindustrie (-0,3 procent) en tabaksindustrie (-5,3 procent) krompen,
kwam de ontwikkeling in de gehele
branche wel positief uit door een
stijging van 18,5 procent voor de
producenten van dranken (18,5
procent).
Vertrouwen daalt
Industriebedrijven zijn nog altijd
overwegend positief over de
toekomst, maar het producentenvertrouwen daalt. Het grootste
probleem blijft volgens ondervraagde industriëlen een tekort aan
personeel. Bij een peiling van het
CBS gaf 21 procent aan belemmerd
te worden door een gebrek aan
arbeidskrachten, tegen 14 procent
een jaar eerder.
Bron: ANP

Voor het eerst sinds 2008 hebben
ondernemers in de bouw het vaakst
van alle sectoren te maken met een
tekort aan arbeidskrachten. Naast
de bouwsector worden ook de zakelijke dienstverlening en de sector
vervoer en opslag relatief sterk
belemmerd door te weinig arbeidskrachten. Hier schommelen de
tekorten rond de 30 procent. Begin
2016 meldde slechts 5 procent van
de bedrijven een tekort als belemmering. Sindsdien is dit percentage
elk kwartaal toegenomen, tot 25

procent in het derde kwartaal van
2018. Het tekort bij bouwbedrijven
was in het tweede kwartaal nog 19
procent. De stemmingsindicator lag
toen volgens de index van het CBS
op 27,1 punten.
Autobranche in mineur
Het ondernemersvertrouwen komt in
het derde kwartaal gemiddeld uit op
15, wat 0,8 punten hoger is dan vorig
kwartaal. Al sinds 2014 is de stemming onder de ondernemers positief.
Het ondernemersvertrouwen in de
bouw is nu, ondanks het opgelopen
personeelstekort, toegenomen tot
32,5 punten. Groothandelaren zijn
met 20 punten bovengemiddeld
positief gestemd, en komen 2 punten
hoger uit dan in het tweede kwartaal.
Ondernemers in de autohandel en
-reparatie zien de zaken niet rooskleurig in. Hun vertrouwen zakte van
een matige 6,7 punten in het tweede
kwartaal naar 0,8 punten in de min.
Bron: nu.nl

We worden hard geraakt door
harde Brexit
De Brexit-onderhandelingen tussen Europa en Groot Brittannië
verlopen moeizaam. Er wordt
steeds vaker gespeculeerd over
de mogelijkheid dat de twee
partijen er helemaal niet uitkomen. In dat geval zal er een
hard-Brexit volgen. Dat scenario is voor Nederland het meest
ongunstig, zo berekende het
Internationaal Monetair Fonds
(IMF) in een rapport.
Open economieën worden bovengemiddeld hard geraakt. Daar waar voor
de EU als geheel een harde Brexit
voor een daling van een half procent
in het BNP kan zorgen, zou dat voor

Nederland weleens op ruim 1%
kunnen uitkomen. Daarmee wordt
onze economie na die van Ierland en
het Verenigd Koninkrijk zelf, het allerhardste getroffen.
Economische schade
Met nog maximaal een half jaar te
gaan – in maart 2019 zal de Brexit in
werking treden – lijken er inmiddels
nog maar twee scenario’s denkbaar.
Er komt een soft-Brexit-deal, waarvan
algemeen wordt aangenomen dat de
EU de voorwaarden zal dicteren. Of
geen deal en daarmee een hardBrexit waarmee de economische
schade het grootst is.
Bron: Metaalkrant

Financieel accent

personeel en
een groeiende economie
De werkloosheid daalt in Nederland snel tot
het laagste niveau sinds 2001. De economie
blijft groeien. Dat blijkt uit ramingen van het
Centraal Planbureau (CPB), dat nu uitgaat van
een groei van 3,2 procent in 2018 en 2,7 procent in 2019.De werkloosheid daalt snel, naar
3,9 procent dit jaar en 3,5 procent in 2019.
De Nederlandse economie blijft wel kwetsbaar
bij aanhoudende internationale onzekerheden,
tekent het Centraal Planbureau aan. Factoren als
een eventuele Brexit, terroristische dreiging, de
groei in China en het monetaire beleid in Europa
en de Verenigde Staten kunnen de economische
groei belemmeren en de inflatie aanwakkeren. De
krachtige werkgelegenheidsgroei zorgt ervoor dat
werknemers meer eisen gaan stellen aan hun werk
en daarmee ook aan hun werkgever. Talentvolle
en gemotiveerde werknemers bepalen in belangrijke mate het succes van een onderneming. En
het behouden van goed personeel zal steeds vaker
een probleem kunnen worden. Het is altijd vervelend als een goede werknemer ontslag neemt. Het
kost een bedrijf veel geld, omdat een vervanger
zal moeten worden aangetrokken en deze persoon
moet worden ingewerkt. Tegelijk neemt de vertrekkende werknemer zijn kennis, ervaring en contacten
mee naar de nieuwe werkgever.
Hogere lonen niet genoeg
Om dit enigszins te bestrijden, bieden werkgevers vaker een vast arbeidscontract aan en betalen

hogere lonen. De huidige generatie werknemers
wil echter meer. Waardering, vertrouwen, goede
balans werk/privé en verantwoordelijkheid zijn
minstens even belangrijk als goede salariëring.
Iedereen werkt graag aan zijn groei en ontwikkeling. Dit is dan ook een effectieve methode om
goede medewerkers te binden en te boeien. Dat
kan door opleidingen, maar ook door doorgroei
mogelijkheden te creëren binnen het bedrijf. Leuk
en uitdagend werk geeft werknemers een goede
reden om te blijven Door het delegeren van taken
zorgt een werkgever voor uitdagend werk. De
toegenomen verantwoordelijkheid leidt bij werknemers tot een hogere motivatie, waardoor de
kans dat iemand vertrekt veel kleiner is.
Steeds meer werknemers worstelen met hun
werk-privébalans. Dat geldt zeker voor juist die
groep medewerkers dat net iets harder werkt
dan de rest. Met speciale voorzieningen kunnen
werkgevers er voor zorgen dat zij beter hun werk
kunnen doen. Dit voorkomt niet alleen ontevredenheid onder personeel, maar verkleint ook
de kans dat medewerkers overspannen raken.
Zoals ﬂexibele werktijden. Hiermee kunnen werknemers hun werktijden beter afstemmen op
belangrijke verplichtingen in de privésfeer, zoals
het wegbrengen en ophalen van schoolgaande
kinderen. Ook extra faciliteiten zoals bijvoorbeeld
langer verlof aanbieden dan de wettelijke regelingen of bijdragen aan de hoge kosten van kinderopvang kan mensen binden.

René Verbruggen, Daamen & van Sluis
www.daasluis.nl

Behoorlijke uitdaging
Werkgevers staan voor een behoorlijke uitdaging
wanneer de economische groei aan zal houden,
en de conclusie is dat geld alleen dus niet meer
zaligmakend is voor een werknemer. Goed communiceren met personeel en op de hoogte blijven van
wensen en problemen zal een essentieel onderdeel worden van goed ondernemen. Naar mijn
mening zullen de succesvolle ondernemingen van
de toekomst zich vooral onderscheiden door een
gedegen en uitgebalanceerd personeelsbeleid.
Personeel is in veel gevallen toch nog steeds de
belangrijkste productie factor binnen een bedrijf.

Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Kantoorhuur.indd 1
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Vermogensbeheer, vermogensadvies

T 010 - 254 03 30
E beleggen@eﬁdenz.nl
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Airport
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De economie lijkt nog steeds op volle toeren
te draaien. Record na record wordt gebroken. Ik wil nu niet de negatieve jongen gaan
uithangen, maar er beginnen zich wel wat
wolkjes op te bouwen in het zo zonnige
ondernemingsklimaat. En de grootste donkere wolk is wat mij betreft de “wie heeft de
langste cultuur”. Nu zult u zeggen: moet dat
zo banaal? Ja, ik denk toch dat deze term de
cultuur, die een aanmerkelijk deel van het
bedrijfsleven beheerst, het beste omschrijft.
En niet alleen het bedrijfsleven.
U zult inmiddels ook ontdekt hebben dat de mannen
die de wereldeconomie bepalen de afgelopen jaren
eenzelfde cultuur hebben overgenomen. De basis is
niet samenwerken of één en één is drie, maar vol
gaan voor het eigen gewin. Alle toonaangevende
wereldleiders lijken aangestoken te zijn met het
virus van eigen gewin ten koste van anderen. Korte
termijn resultaat is leidend. Dat zie je ook in delen
van het bedrijfsleven terug.
Ook onze branche lijkt weer helemaal terug bij
het verdienen als hoofdmotto. Dit terwijl er vijf
jaar geleden echt een stroming was die vol ging
voor een mooi eindproduct voor de klant. Samenwerken als motto lijkt ook niet meer sexy te zijn,
nee “big is beautiful” vult onze vakpers. Collega’s
nemen partijen over om bij de top vijfentwintig van
Nederland te mogen horen: lekker boeiend! Wat
schiet de klant daarmee op?
Lichtpuntjes
Maar nu genoeg zwartgalligheid. Er zijn ook lichtpuntjes! Als ik in de regio kijk, zie ik in Capelle en
Prins Alexander dat de ruimte die geschapen wordt
door een bloeiende economie gebruikt wordt om
infrastructuur te verbeteren, leefbaarheid van de
regio te vergroten en in duurzaamheid te inves-

teren. Je ziet in Capelle een gemeente ontstaan
waar het steeds prettiger wonen is. Dat geldt ook
voor Prins Alexander. Zij investeren in hun klanten,
de bewoners. Zij werken samen met bewoners
en bedrijven om een leefbare samenleving te
scheppen. Dat zou ook de basis van het bedrijfsleven moeten zijn: in goede tijden investeren in
een beter product voor de klant om in slechte
tijden leidend te zijn in de eigen markt en dus te
overleven. Daarvoor hoef je niet bij de top vijfentwintig van de branche te behoren. Er moet alleen
een ondernemer achter staan die met zijn kop de
goede kant op kijkt en niet een investeringsfonds
dat stuurt op kort rendement.
Die gedachte zie ik ook terug in een club ondernemers in Prins Alexander die samenwerken om de
regio voor bewoners en bedrijfsleven te verduurzamen: The Green Business Club. Eerst dacht ik:
‘daar heb ie weer zo’n kluppie dat moet laten zien
dat zij groen zijn: dat verkoopt beter’. Nee, die
gasten lopen echt de goede kant op!
Meer ‘samen’
Wat ik eigenlijk wil zeggen: leer van het verleden.
Periodes waar narcisten overheersten zijn van alle
tijden. Echter, in de periodes waar mensen met
elkaar samenwerkten en zich ten dienste van de
samenleving stelden werden duurzame waardevolle samenlevingen gecreëerd, waarvan iedereen
profiteerde. Het is niet alleen aan de wereldleiders
om samen te werken en een positief stempel te
drukken op de planeet, maar daar zijn ook bewoners en ondernemers (klein en groot) voor nodig
om een samenleving te dragen. Nu wordt het wel
heel idealistisch. Laat ik het dan anders zeggen.
Willen wij niet van hoogtijdagen met een big bang
naar crisis gaan is het motto wat mij betreft: minder
“wie heeft de langste” en meer ”samen”. Daar kan
je zoveel mooie dingen mee bereiken…

Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.
www.steensel.nl
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Wie heeft de langste?

Ondernemerskring Krimpen

Uitdagingen Krimpen aan den IJssel
We spreken over een economisch herstel, dat is iets wat we in Krimpen aan den IJssel ook goed kunnen
beamen. De bedrijven krijgen het drukker dus ook de bedrijvigheid neemt toe, helaas ook op de weg. Het
juiste antwoord is nog niet gegeven om de infrastructuur niet de rem te laten zijn op onze ontwikkelingen en
het ondernemersklimaat. Daar ligt dan ook een van de uitdagingen: hoe gaan we om met de kwetsbare situatie van bijvoorbeeld het grote kruispunt dat weer verzakkingen vertoont en een Algerabrug die steeds meer
verkeer moet verwerken.
Wij als Ondernemerskring maken ons hier zorgen over en zijn dan ook regelmatig in overleg met de gemeente
om over deze problemen te spreken en voor zo ver mogelijk tot adequate oplossingen te komen. Wij hebben
nu eenmaal behoefte aan goede ondernemersomstandigheden. We hebben afscheid genomen van de oud
wethouders waar we een prima verstandhouding mee hadden. De nieuwe raad is inmiddels geïnstalleerd en
we hebben kennis mogen maken met de nieuwe wethouders. Ik ben van mening dat zij geen tijd verloren
mogen laten gaan om ook de grote problemen professioneel en adequaat aan te pakken en het economisch
belang niet uit het oog te verliezen.
Zoals eerder gezegd zijn wij ook vertegenwoordigd bij de Tafel van Verkenning. Onder leiding van Sybilla
Dekker wordt hier gewerkt aan een Panorama Krimpenwaard waarin al veel vooruitgang geboekt is. Het is
dan ook belangrijk dat we de ingeslagen weg blijven bewandelen, willen we tot oplossingen komen. Ook hier
hebben we buiten de inbreng van ons, een juiste opstelling vanuit de nieuwe coalitie nodig. De economie is
nu eenmaal de motor, daarna kunnen we pas over andere dingen spreken.Kortom met de economie gaat het
goed, maar we hebben uitdagingen genoeg en zijn er van overtuigd dat wij als Ondernemerskring hier heel
goed ons steentje aan bij kunnen dragen.
Marco van Egeraat, voorzitter OKK

ondernemerskring
krimpen aan den ijssel
VERGROOT UW NETWERK

Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel
Parallelweg 12
2921 LE Krimpen aan den IJssel
e-mail: info@okkrimpen.nl
Bezoek ook onze website:
www.okkrimpen.nl of
volg ons via Twitter @OKKrimpen en
Facebook https://nl-nl.facebook.com/
okkrimpen/

Zonnige Haringparty goed bezocht

Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel
De Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel
is een platform waar in Krimpen aan den IJssel
gevestigde ondernemers elkaar ontmoeten.
Zowel door activiteiten voor de leden als door
vertegenwoordiging in verschillende gremia
levert de Ondernemers Kring een bijdrage aan
verbetering van het ondernemersklimaat.

Net als andere jaren waren veel ondernemers naar
de haringparty van de ondernemerskring Krimpen
gekomen. Na een welkomswoord van voorzitter Marco van Egeraat werd vooruitgeblikt op de
eerste activiteiten na de zomer, de Zeepkistborrel
en een boeiend bezoek aan het havenbedrijf
Rotterdam.

Lid worden
In de Ondernemerskring ontmoet u medeondernemers uit Krimpen aan den IJssel.
Dat kan mooie connecties opleveren. U kunt
nieuwe klanten werven of samenwerkingsverbanden sluiten. Wilt u lid worden of meer informatie, kijk dan op www.okkrimpen.nl of neem
contact op met DirkJan Kalkman, secretaris.

Er waren ook enkele nieuwe leden aanwezig die van harte
welkom werden geheten. Daarna volgde de opening van
de haringkar en een heerlijk buffet voor de niet haring
eters. Dit alles onder het genot van een gezellig deuntje
van Jan Dorpmans op zijn accordeon. Het was heerlijk
toeven op het terras aan het water bij lunchroom Leuk
in de stormpolder. Niet raar dat veel ondernemers pas
vertrokken toen echt alle haringen op waren!

Samenstelling bestuur OK Krimpen
Marco van Egeraat
voorzitter
DirkJan Kalkman
secretaris
Ronald Stuijfzand
penningmeester
Esther Buijs–van Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks
algemeen bestuurslid

Business Beurs Krimpen 2018
Na het grote succes van 2016, werd op 7 juni jl. voor
de tweede keer Krimpen Onderneemt georganiseerd,
een uniek evenement voor leden van de ondernemerskring én alle ondernemers uit Krimpen aan den IJssel en
omstreken. Met meer dan 250 bezoekers was ook deze
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editie weer een groot succes. Gekozen was voor een open
opzet met kraampjes op het Tuyterplein. Gastvrouwen
van de ING stonden klaar om de bezoekers te ontvangen
en na een rondje langs de mooi ingerichte standjes van
de 39 deelnemende bedrijven, was in het midden een
horecaplein ingericht waar drankjes en hapjes werden
geserveerd. Vooraf was men nog bang voor regen, maar
achteraf was daar deze zomer weinig kans op. Want met
een gemiddelde temperatuur van 19 graden (gemeten
in De Bilt) was dit de warmste zomer sinds het begin
van de metingen en 1901. Het werd een feestelijke
beurs, waarbij de onderlinge betrokkenheid zeker werd
verhoogd.
Zeepkistenborrel
Van de zeepkistenborrelreeks volgt in het najaar de
tweede helft. Nog drie bijeenkomsten waarbij ondernemers na het werk even een borrel kunnen komen halen
om een uurtje bij te praten over allerlei zaken. De eerstvolgende vindt plaats op donderdag 27 september om
16.30 uur, wederom bij Lunchroom Leuk in de Stormpolder. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op
www.okkrimpen.nl.

Open Bedrijvendag
zucht
onder tropische
temperaturen

Op 30 juni werd in de Stormpolder alweer
voor de derde keer de Open Bedrijvendag
gehouden. Met 18 bedrijven was de deelname weer hoger dan vorig jaar. De weersomstandigheden waren echter zo (meer
dan 30 graden en een brandende zon) dat
op voorhand al werd gevreesd, dat mensen
massaal voor de verkoeling van het water
zouden gaan. Desondanks waren er toch nog
veel scholieren en andere belangstellenden
naar de Stormpolder gekomen.
Voorafgaand aan de Open Bedrijvendag waren er
op basisscholen in Krimpen, Capelle en de Krimpenerwaard de nodige lessen over techniek gegeven
en veel van die leerlingen kwamen toch een kijkje
nemen.
Rondkijken met VR-bril
De scheepsbouw was met Gebr. Buijs Scheepsbouw
en Royal IHC vertegenwoordigd en die mochten

zich in de nodige belangstelling verheugen. Zo
namen de nieuwe wethouders Timm (Economische Zaken) en Neeleman (Stormpolder en Maritieme Maakindustrie) de gelegenheid te baat om
bij IHC te gaan kijken. Ook Piro Sport (wapens) en
VW De Koning waren in trek. Hetzelfde gold voor de
bedrijven Ternet, Alewijnse en Hollandia die voor
kinderen een doe-activiteit hadden georganiseerd.

Zo konden jeugdige bezoekers bij Alewijse met een
VR-bril rondkijken op de brug van een superjacht,
met een speciale app en ‘augmented reality’ iets
proeven van een baggerschip, experimenteren met
een robotarm of zelf als elektricien aan de slag
gaan, door het maken van een elektrische looplichtje met twee led-lampen die wisselend aanen uitgaan.Boskalis in Capelle en ZF Marine en De
Regt op de Zaag hadden het meest te lijden van het
warme weer en slechts enkele bezoekers konden
het in de verzengende hitte opbrengen om ook hier
een kijkje te nemen.
Vacaturebank
In samenwerking met een aantal brancheorganisaties was er dit jaar voor het eerst een vacaturebank voor werkzoekenden. Door de deelnemende
bedrijven waren ook de nodige vacatures aangeleverd. Uiteindelijk heeft dit slechts 1 serieus contact
tussen een bedrijf en een werkzoekende opgeleverd, waarmee naast het weer ook werd aangetoond hoe krap de arbeidsmarkt op dit moment is.
De komende maanden wordt in samenspraak met
de gemeente Krimpen besloten of er volgen jaar
weer een Open Bedrijvendag komt. De reacties van
de bezoekers waren in ieder geval, ondanks het
warme weer, erg positief.
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Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons
RISICORAPPORT voor de ondernemer.
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Juridisch accent

Een uitzendkracht rechtstreeks
in dienst nemen. Mag dat?

Het komt regelmatig voor dat een opdrachtgever uitzendkrachten niet langer wil inlenen, maar rechtstreeks in dienst wil nemen.
Een uitzendbureau ziet zich vaak genoodzaakt om aan een dergelijk verzoek van de
opdrachtgever medewerking te verlenen,
omdat hij hiermee zaken wil blijven doen en
in de meeste gevallen een overgang – gelet
op het belemmeringsverbod ex artikel 9a
WAADI – toch niet kan tegenhouden. Aan de
andere kant is een uitzendbureau er natuurlijk niet bij gebaat als al haar uitzendkrachten in dienst treden bij de opdrachtgevers,
zeker niet indien er sprake is van schaarste
op de arbeidsmarkt. Een conflictsituatie tussen het uitzendbureau en een opdrachtgever
is recent aan het Gerechtshof voorgelegd.

Uitzendbedrijf Palmax stelde twee uitzendkrachten
ter beschikking aan een opdrachtgever. Op verzoek
van de opdrachtgever heeft Palmax ingestemd met
beëindiging van de samenwerking, nu de opdrachtgever in bedrijfseconomische moeilijkheden zou
verkeren. Echter, binnen enkele dagen na beëindiging van de inleenovereenkomst bleek dat beide
werknemers rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever waren getreden.
Palmax is daarop een procedure gestart, waarin
zij stelt dat de opdrachtgever met de werknemers heeft samengespannen om hen – zonder
bemiddeling van Palmax – rechtstreeks in dienst
te kunnen nemen. Immers, de opdrachtgever had
zich tot Palmax dienen te wenden om de situatie te
bespreken. Nu dit niet is gebeurd, zou de opdrachtgever in strijd hebben gehandeld met wat volgens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betamelijk is.
Het Gerechtshof schuift de argumenten van
Palmax terzijde en oordeelt dat de opdrachtgever

de uitzendkrachten rechtstreeks in dienst mocht
nemen, zonder overleg met of instemming van
Palmax. Hierbij stelt zij voorop dat het bestaan
van de door Palmax gestelde algemene zorgvuldigheidsnorm, bestaande uit de verplichting van
de opdrachtgever om zich tot Palmax te wenden
om de situatie te bespreken, geen steun vindt in
het recht. De hoofdregel is namelijk het bepaalde
in artikel 9a lid 1 WAADI: Palmax mag als uitzendwerkgever geen belemmeringen in de weg leggen
voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling
tussen de uitzendkracht en de opdrachtgever. Een
beding met een dergelijke strekking is nietig.
Redelijke vergoeding
Artikel 9a lid 2 WAADI bepaalt voorts dat het enige
beding dat rechtsgeldig kan worden overeengekomen tussen een uitzendwerkgever en een
opdrachtgever is dat de opdrachtgever een redelijke vergoeding verschuldigd is aan de uitzendwerkgever voor de door die uitzendwerkgever
verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de desbetreffende uitzendkracht. Bij een redelijke vergoeding dient te worden gedacht aan de werkelijk
gemaakte wervingskosten, eventueel verhoogd
met een redelijk winstpercentage.
Nu een dergelijk beding niet door Palmax met de
opdrachtgever is overeengekomen en voorts ook
niet is gesteld of gebleken dat Palmax (enige)
schade heeft geleden waarop de vergoeding van
artikel 9a lid 2 WAADI pleegt te zien, stond het
de opdrachtgever en de uitzendkrachten vrij na de
terbeschikkingstelling met elkaar te contracteren,
zonder bemiddeling van Palmax en zonder enige
gehoudenheid om Palmax te informeren omtrent
het voornemen de uitzendkrachten in dienst te
nemen. Er doet in casu niets af aan het feit of er
al dan niet sprake was van een bewust onjuiste
opzeggingsgrond.

Jeroen Belderok, Pellicaan Advocaten
www.pellicaan.nl
Advies
Bovenstaande uitspraak onderschrijft dat in dergelijke situaties het belang van de werknemer op
vrije arbeidskeuze prevaleert boven het (commerciële) belang van het uitzendbureau. Het is voor
een uitzendbureau dan ook belangrijk om goede
contractuele afspraken met haar opdrachtgever te
maken. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden
gemaakt over een minimale inleenduur (bijvoorbeeld 1.040 uur) of er kan een voorschot worden
genomen op een (forse) redelijke vergoeding
ex artikel 9 lid 2 WAADI. Idealiter wordt dit per
uitzendkracht overeengekomen, bijvoorbeeld in de
uitzendbevestiging.
Indien u vragen heeft over (een verzoek tot) het
rechtstreeks in dienst nemen van uitzendkrachten,
dan kunt u contact opnemen met (een van) de
arbeidsrechtadvocaten van Pellicaan Advocaten,
gespecialiseerd in de Flexbranche.
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Overleg, presentatie of
party in het landelijk groen?
Vergaderingen
& recepties
S
RESTAURANT & THEEHUIS DE DAMES
CULTUUR & ERFGOED

Zoekt u een plek waar u
ongestoord kunt vergaderen?
Onze vergaderlocaties met moderne
faciliteiten en eigen buitenterrassen
zijn daar perfect voor.
Het Leefgoed is een heerlijke plek
voor periodiek overleg met collega’s,
relaties, familie of gelijkgestemden.
Uw bijeenkomst kunt u combineren met een
ontspannen wandeling in Park Hitland.
De keukenbrigade van Restaurant & theehuis
De Dames verzorgt de catering en parkeren
is gratis.
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