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KOM ONDERNEMEN IN DE

ONDERNEMERS GEZOCHT.
DIE ELKAAR SCHERP WILLEN HOUDEN.

U heeft het vast weleens gezien, het imposante kantoorpand aan de 
hoofdweg in Capelle a/d IJssel. Dit gebouw wordt de MIRROR genoemd. 
Zoals de naam doet vermoeden toont de MIRROR overeenkomsten met 
een spiegel: een pand dat glinstert in de zon en de wolkenlagen indrukwek-
kend reflecteert. Wij vinden het zonde dat zo’n mooi pand met lege ruimtes 
te kampen heeft. Daarom hopen we de  zo snel moge-
lijk te verhuren aan ondernemende mensen zoals u. 

Naast de naam van het kantoorpand, staat MIRROR ook voor spiegelen en 
sparren. Dat houdt u scherp, biedt nieuwe inzichten en stimuleert de 
creativiteit. De  geven u de ruimte om in alle rust te 
werken, overzicht te houden, maar bieden ook de gelegenheid om met een 
sparringpartner rond de tafel te zitten. Want zeg nou zelf, hoe leuk is het 
om met andere  eigenaren uw plannen te kunnen delen!

KORTOM, TOP FLOOR OFFICES IS DE IDEALE KANTOORRUIMTE ALS U 
OP ZOEK BENT NAAR EEN FIJNE WERKPLEK IN EEN DYNAMISCHE 
OMGEVING. EN DIT ALLES TEGEN EEN OVERZICHTELIJKE PRIJS-
VOERING, ZOALS U DAT VAN ONS GEWEND BENT.

HEEFT U INTERESSE IN EEN BEZICHTIGING OF WILT U MEER INFORMA-
TIE ONTVANGEN? NEEM DAN SNEL CONTACT MET ONS OP.  

SAMEN
ONDERNEMEN

NETWERKEN
DELEN

ELKAAR
PRESENTEREN
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www.mirror-essebaan.nl  010 2588888
info@schipperbouwgroep.nl



Een miljoen vacatures, het hoogste onder-
nemersvertrouwen sinds 2008 en dalende 
personeelskosten. Het lijkt er op dat de vlag 
uit kan bij ondernemers, werkgevers, werk-
nemers en werkzoekenden. 

Maar niets is minder waar. Het is niet alles 
goud wat er blinkt. De druk op de arbeids-
markt neemt toe. Die kent een nijpend tekort 
aan technici en vaklui, te weinig mensen met 
een arbeidsbeperking die aan de slag gaan bij 
bedrijven, een gapend gat tussen onderwijs 
en eisen van werkgevers, talrijke zzp’ers die 
verliezers worden door fl exibilisering van de 
arbeidsmarkt en veel ondernemers die nog 
niet op de hoogte zijn van regelingen om 
werkzoekenden en groepen met een achter-
stand aan te trekken. 

In dit nummer buigen onder andere een 
Rotterdamse hoogleraar arbeidsmarktbe-
leid, een salesmanager van het Werkgevers-
servicepunt Rijnmond en ondernemers uit 
de regio zich over de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en wat die voor hen betekenen. 

Dat doen ze niet alleen in deze uitgave, maar ook in de jongste editie van het nieuwe Alexander 
Business Magazine dat gelijktijdig met IJBM verschijnt in Rotterdam-Oost. Met dit nieuwe zusterblad 
kunnen we de talrijke ondernemers in de bedrijvige oostelijke regio van Rijnmond nog beter bedienen 
bij belangrijke actuele kwesties die op hun bordje liggen. 
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In dit nummer

Arbeidsmarkt onder druk 
Van de redactie en inhoud

Doe meer met IJBM 
Dit magazine bekijken wanneer u maar wilt? 
Een voorproefje krijgen op het volgende 
nummer? Reageren op de inhoud? Informatie 
delen met andere ondernemers en organisa
ties in de regio? Meedoen met een discus
sie over ondernemersissues? Of er zelf een 
starten? Een tip geven aan redactie en lezers? 
Het kan allemaal met IJBM op Facebook en 
LinkedIn. We heten daar iedereen welkom, 
24 uur per dag en vanaf iedere plek.

www.facebook.com/IJsselbusinessmagazine
www.linkedin.com/groups/IJsselBusiness
MagazineNetwerkgroep

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

Redactie:   Peter Meulendijk, Gert Abma, 
Jeroen van Eijndhoven, Liesbeth Pleizier 
en Henk-Jan Collignon

Hoofdredactie en  
thema-artikelen:  Gert van der Beek

Financiël accent:   Daamen & van Sluis 
Accountants Belastingaviseurs

Juridisch Accent:  Pellicaan Advocaten

Beleggings Accent:  Hans Tielkemeije

Notarieel Accent:  Lint Notarissen

Assurantie Accent:  Van Steensel Assurantiën

Idee en ontwerp:  C&P Communicatie BV

Fotografi e:   Ferry ten Brink, Ferrymen Fotografi e

Ambassadeur: Nic Visser

Opmaak: Het Nieuwe Werk ‘graphic design’

Drukwerk:  Effi ciënta Offsetdrukkerij b.v.

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

Voor meer informatie:
C&P Communicatie BV
Postbus 934, 2900 AX Capelle aan den IJssel
Tel.: 010 - 442 52 95
E-mail: peter@cenp.eu

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de 
redactie worden overgenomen. Aan de teksten kunnen geen 
rechten worden ontleend. 





Jaap de Koning, hoogleraar arbeidsmarktbeleid EUR 

Doorgeslagen flexibilisering arbeidsmarkt
De flexibilisering van de arbeidsmarkt slaat 
met de stormachtige groei van zzp’ers de ver
keerde richting in. En voor ‘een leven lang 
leren’ zijn overheid, werkgevers en onderwijs 
onvoldoende voorbereid. Verder deugt de 
Participatiewet voor mensen met een beper
king niet en mogen werkgevers best wat 
 zuiniger zijn op oudere werknemers. Het zijn 
constateringen van Jaap de Koning, hoogle
raar arbeidsmarktbeleid van de Rotterdamse 
Erasmus Universiteit (EUR) en wetenschap
pelijk directeur van onderzoeksinstituut SEOR 
van de Erasmus School of Economics.

Hij maakte in 2015 met een groep onderzoekers 
voor de gemeente Rotterdam een analyse van 
veranderingspatronen en kansen op de regionale 
arbeidsmarkt. “Kenmerk van onze regio is een 
behoorlijke concentratie van laagopgeleide werk-
zoekenden, waarvan veel met een migratieachter-
grond. Tegelijkertijd werken er in de haven en indu-
strie wel buitenlandse werknemers, maar nauwelijks 
lokale mensen met een migratieachtergrond. Er 
is bijvoorbeeld veel onderhoudswerk dat zij ook 
zouden kunnen doen. Daarom woedt al heel lang 
de discussie of je mensen die hier wonen, niet meer 
kunt gaan inzetten. Daar zit wel een spanningsveld.”

Polarisatie
Hij ziet op de arbeidsmarkt in Rijnmond ‘de polari-
satie’. “Vooral van functies op middelbaar niveau is 
de ontwikkeling het minst goed. Dat aandeel in de 
werkgelegenheid neemt af. Middelbaar geschoolden 
zie je dan steeds meer concurreren met lager opge-
leide groepen. Tegelijk heeft de industrie de neiging 
om opleidingseisen op te schroeven. Bij de banken 
en dienstensector zien we dat ook gebeuren. In de 
regio is een belangrijk knelpunt het tekort aan tech-
nici. Voor een deel worden daarom ook tijdelijke 
buitenlandse arbeidskrachten ingezet. Dat is al jaren 
zo en echt een aandachtspunt. Jongeren kiezen nog 
steeds vaak richtingen die in onze regio zo baangun-
stig zijn. Zoals kantoorbanen die bij veel mensen met 
een migratieachtergrond een hogere status hebben.” 
Omdat dat te veranderen kan volgens hem goede 
informatie helpen en moeten we daarvoor ook niet 
roomser zijn dan de paus. “Ik vind dat je ook prag-
matisch moet kunnen zijn. Uit onderzoek is gebleken 
dat als je ouders in de eigen taal benadert, dat resul-
taat heeft. Duidelijke informatie en schooladviezen 
maken echt uit voor de keuze. Het is niet zo dat 
mensen zich niet laten overtuigen. “Als het gaat om 
het bijstellen van het imago, mogen sommige werk-
gevers in de industrie ook zelf in de spiegel kijken. 
‘We hebben in onze onderzoeken gezien dat discri-
minatie ook onderdeel is van het verhaal. Werkge-
vers moeten zich ook meer openstellen voor werk-
nemers met een migratieachtergrond.”

Hoopgevend
Jongeren beter en kansrijker opleiden, ligt voor 
een groot deel op het bord van het onderwijs. En 
dat komt volgens De Koning moeizaam van de 
grond. Toch ziet de Rotterdamse wetenschapper 
hoopgevende inspanningen. Zoals in het Nationaal 
Programma Rotterdam-Zuid. “Daar is een lange 
periode uitgetrokken om vooral het onderwijs te 
versterken. En te bevorderen dat jongeren kans-
rijke opleidingen kiezen. Daar is men nu hard mee 
bezig. Ook daar blijkt dat ondernemers daarin veel 
meer kunnen betekenen dan nu het geval is.”Zo 
zijn er voldoende leerplaatsen nodig. Dat is volgens 
De Koning ook een verantwoordelijkheid van de 
bedrijven. “Vroeger had je in de industrie, zoals in 
de scheepsbouw in het IJsselgebied de traditionele 
bedrijfsscholen.“ Hij zou daar graag weer meer 
moderne varianten van willen zien. “Daar wordt 
wel al jaren over gesproken. Maar overheid, onder-
wijs en bedrijfsleven wijzen teveel naar elkaar. De 
scholen zeggen van ‘ja, maar dan moet je ook onze 
mensen kansen en contracten garanderen’. En de 
werkgevers wijzen weer naar de overheden en het 
onderwijs. In Rotterdam Zuid probeert men dat te 
doorbreken.”

Ouderen
De positie van ouderen op de arbeidsmarkt is weinig 
florissant. Ook binnen bedrijven. “Als mensen op 
oudere leeftijd werkloos worden, is het heel moeilijk 
om een baan te vinden. Ik ik denk dat dit voorlopig 
zo blijft. Uit enquêtes onder werkgevers blijkt dat 
velen er niks in zien om die groep aan te nemen. Ze 
worden vaak als duur en minder flexibel beschouwd. 
De Koning denkt dat dit ook negatieve gevolgen 
voor werkgevers heeft. Zo kan een onderneming 
door het vertrek van oudere werknemers juist gaan 
interen op ervaring, kennis en identiteit. “Overal zie 
je de neiging van ‘die ouderen moeten er maar uit’. 
Men vergeet dat als je naar pure productiviteit kijkt, 
dat ouderen gemiddeld hoger scoren dan jongere 
mensen die beginnen op de arbeidsmarkt. Natuurlijk 
is bij ouderen een wat groter afbreukrisico. Maar dat 
imago is veel te negatief. Ze zijn soms zelfs minder 
vaak ziek. Als ze uitvallen is het wel vaak langdurig. 
Je moet als werkgever zorgen voor een evenwich-
tige leeftijdsverdeling. Ook voor kennisoverdracht. 
In de techniek en onderwijs is bijvoorbeeld kennis 
en ervaring heel belangrijk. Ik hoop dat door het 
langer doorwerken het imago van oudere werkne-
mers uiteindelijk gaat veranderen.”

Flexibilisering anders
Hij vindt dat met de groei van het aantal zzp’ers de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt teveel is door-
geschoten. “Er zijn ook andere vormen van flexibel 
werken die je kunt toepassen. Zoals het aantal uren 
dat werknemers werken, het tijdelijk vervullen van 

andere functies in een bedrijf en personeel tijdelijk 
van elkaar overnemen. In de bouw is door de crisis 
een enorm gat is geslagen. Er is geen loodgieter te 
vinden. Als teveel mensen geen vaste arbeidsrelatie 
hebben, heeft dat verschillende nadelige effecten. 
Ze vertrekken naar sectoren met meer zekerheid. 
Dan ben je ze kwijt. Dat is zonde van investeringen 
in vakmanschap. Ook de neerwaartse druk van de 
lonen en tarieven voor zzp’ers zorgt voor minder 
uitgebalanceerde verhoudingen. Dat is voor een 
gezonde economische ontwikkeling niet goed. We 
moeten voldoende kunnen blijven besteden. Flexi-
biliteit is nodig in onze economie, maar we zien nu 
ook averechtse effecten. Dat iedere werknemer zijn 
werk moet verkopen aan een werkgever, vind ik een 
slecht idee. Dan is de balans weg.”

Illusie
De Participatiewet vindt hij een hele slechte wet. 
“Het idee is natuurlijk mooi dat veel mensen met 
een beperking een baan zouden kunnen krijgen 
in het bedrijfsleven. Maar dat is op korte termijn 
een illusie. Er staat maar een heel beperkt deel 
van werkgevers, meestal alleen uit sociale of 
financiële overtuiging open voor deze doelgroep. 
Als je realistisch bent, verander je dat niet zomaar. 
Ik denk dat het daarom heel onverstandig is om 
het mes te zetten in de sociale werkvoorziening. 
Een tweesporenbeleid zou verstandiger zijn. Voor 
werkgevers die kansen willen bieden, moet je het 
mogelijk maken om hen aan te trekken en te bege-
leiden. Maar je weet van tevoren dat dit beperkt 
kan. Zoek meer in groepsdetachering vanuit uit de 
sociale werkvoorziening. Daar was men al mee 
bezig, maar daar is een paar jaar geleden een 
streep doorgezet. Dit heeft er echt toe geleid dat 
veel mensen met een beperking thuis zitten. Dat 
kan niet de bedoeling zijn.”  

Koffiedik kijken
Op lange termijn is de grote vraag wat er gaat 
gebeuren met technologische ontwikkelingen, robo-
tisering en lokale productie. “Wat dat betekent voor 
de arbeidsmarkt is koffiedik kijken. Hoe de wereld 
erover 20 jaar uitziet, is niet te voorspellen. Ik denk 
wel dat de gevolgen heel ingrijpend kunnen zijn. 
Zoals andere banen en andere eisen aan werkne-
mers. In ieder geval zal de behoefte aan omscholing 
in de toekomst veel groter zal zijn dan nu. En een 
leven lang leren gaat niet vanzelf. Het is echt belang-
rijk voor de toekomst dat we dat goed op poten gaan 
zetten. Wij blinken nu in het onderwijs niet uit in het 
aanbod voor volwassenen. Op dit moment gebeurt 
er bar weinig aan vakscholing van werklozen. Dat 
is ook redelijk vreemd. Studeren met een uitkering 
kan sowieso niet en het UWV heeft geen geld voor 
opleidingen.”

www.seor.nl

IJBM 5



IJBM 6

Barry Kors, Werkgevers Servicepunt Rijnmond (WSPR)

De personeelsvraag van  
de ondernemer is leidend

Hoe geef je als werkgever invulling aan 
de wet banenafspraak (garantiebanen)? 
Wat zijn de mogelijkheden om werkzoe
kenden een kans te bieden op een betaal
de baan in het bedrijf? Hoe zit het met 
premie kortingen, begeleiding en subsidies? 
WerkgeversServicepunt Rijnmond (WSPR), 
een samenwerkingsverband tussen twee
entwintig gemeenten uit de regio Rijnmond 
en het UWV, kijkt samen met ondernemers 
naar personeelsplanning en adviseert, 
ondersteunt en faciliteert daarbij. Of het nu 
om vast, tijdelijk, of flexibel inzetbaar per
soneel gaat. 

Barry Kors werkt vanuit het WSPR voor werk gevers 
in het hele gebied en heeft ruim twintig jaar erva-
ring als Accountmanager Sales in Rotterdam en 
de regio Rijnmond. “Wat ik doe is de dienst ver-
lening en mogelijkheden van het werkgeverspunt 
kenbaar maken bij de werkgever om gezamenlijk 
te verkennen hoe invulling te geven aan eventuele 
personeelsvraagstukken. Die vraag en het functie-
profiel is ten allen tijde leidend. De werkgever is 
tenslotte onze klant. Die staat met zijn personeels-
vraag bij ons centraal. De werkgever weet ons nog 
niet altijd te vinden. Ik ga dan ook de boer op om 
als vooruitgeschoven accountmanager onze dien-
sten onder de aandacht te brengen. En dat doe ik 
in de hele regio. Ik maak duidelijk dat we kunnen 
schakelen met verschillende partijen, de samenwer-
kende gemeenten, het UWV, de sociale werkvoor-
zieningen en het onderwijs. Zo zijn we een verbin-
dende factor tussen werkgever en arbeidsmarkt. We 
brengen de vraag op de arbeidsmarkt in kaart. En 
faciliteren en adviseren ondernemers bij en over hun 
personeelsvraag. Ik praat met iedere ondernemer. In 
verschillende branches. Vervoer, techniek, productie, 
schoonmaak, zorg en onderwijs. Overal waar werk-
gevers personeelsvraagstukken hebben, nu of in de 
toekomst, of andere vragen hebben op het gebied 
van werkgelegenheid.”

Goed ondernemersklimaat
Hij bezoekt bedrijven, geeft presentaties, staat 
op ondernemersbeurzen zoals tijdens de afge-
lopen Dag van Maatschappelijk Ondernemen in 
Rotterdam-Alexander en is actief in allerlei onder-
nemersplatforms. “En daar verspreid ik het woord 

van WPSR. Zo ben ik lid van ondernemersnet-
werken zoals Friends in Business en BNI (Business 
Network International) met wekelijkse ontbijt-
sessies met ondernemers, daar houd ik wekelijks 
een pitch over waar wij de aanwezige bedrijven 
mee kunnen helpen. Werkgevers zijn dan ook 
aangenaam verrast dat vanuit de overheid zo 
proactief wordt geacteerd. Je moet laten zien dat 
je er bent en samen iets voor elkaar wilt bete-
kenen. Niet alleen wanneer er vacatures zijn maar 
ook met als doel om elkaar beter te leren kennen, 
te weten wat er speelt om eventueel in een later 
stadium wel samen te gaan werken. Mijn focus is 
werkgelegenheid, maar als ik bij iemand zit met 
een vraag over vergunningen neem ik die vraag 
ook mee en zorg ik dat een collega die over vergun-
ningen gaat met de werkgever contact opneemt. 
Ook dat is account management. Ik luister zoveel 
mogelijk naar bedrijven , hoe ervaren zij het onder-
nemersklimaat? Kan dat klimaat beter en kunnen 
wij daar invloed op uitoefenen? Dat is goed voor de 
regio, voor de economie en voor werkzoekenden. 

Zoals gezegd komt het WSPR dus niet alleen bij 
werkgevers langs omdat ze direct vacatures 
hebben. Barry Kors. “Het gaat er om dat je niet 
alleen klantvriendelijk bent op die momenten, 
maar ook klantgericht werkt, dus meedenkt om 
gezamenlijk kansen of openingen te creëren. Zo 
komt het geregeld voor dat we met een onder-
nemer een forecast maken. ‘Waar sta je nu, waar 
wil je naartoe in een of twee jaar en wat voor 
personeel heb je daarbij nodig?’ Als ik kansen zie, 
draag ik dat verder over aan een dedicated account-
manager die verder de dienstverlening oppakt, 
regelt en monitort. Ik ga dan weer door. Zo ben 
ik pas met een groot loodgietersbedrijf in gesprek 
geweest dat nu 200 mensen in dienst heeft en 
binnen drie jaar wil groeien naar 240 werknemers. 
Echter doorgaans zijn goede ervaren loodgieters al 
aan het werk. Samen maken we dan een traject 
hoe we in die tijd 40 loodgieters kunnen klaar-
stomen. Daar betrekken we bijvoorbeeld scholing 
bij. Er ontstaat zo een vruchtbare samenwerking. 
Het gaat om samen de toekomstige personeels-
vraag op pakken. ”Ook bij knelpunten van onder-
nemers zoals vergrijzing. “Dat Is een enorme uitda-
ging. Daar spelen we op in door jongeren vanuit de 
regio op te leiden. Met een schildersbedrijf maken 

we nu een instroomplan maken voor het in dienst 
toe leiden van jongeren”. 

Profiel werkgever is leidend
Als een werkgever een personeelsvraagstuk heeft 
kijkt het WSPR mee met die werkgever hoe die 
vraag op te pakken.’ Kors: “We gaan kandidaten 
persoonlijk spreken en toetsen op haalbaarheid om 
hen daarna te voorselecteren op het profiel van de 
werkgever. Profiel van de klant is leidend. Als blijkt 
dat die de kandidaat interessant vindt, maar er is 
enige aantoonbare twijfel proberen wij die twijfel 
weg te nemen door bijvoorbeeld het behalen van 
een ontbrekend certificaat mogelijk te maken, een 
proefplaatsing aan te bieden, een opleiding of job-
coaching in te zetten. Onze dienstverlening stopt 
niet na het matchen van de kandidaat: de juiste 
begeleiding van de werknemer op de werkvloer 
kan het verschil maken. De verhalen van verschil-
lende werkgevers staan op onze website. Dat opent 
vaak ogen bij ondernemers, wij kunnen andere 
inzichten bieden en kansen die eerst nog niet 
bekend waren. Als je samenwerkt leer je veel beter 
het bedrijfsproces en de cultuur van een onder-
neming kennen. Ook bieden we ondersteunen en 
advies op het gebied van ondernemen of omgaan 
met relevante wet- en regelgeving. 

Eén-loket 
Barry Kors signaleert helaas dat nog niet alle werk-
gevers op de hoogte zijn van de mogelijkheden van 
de Participatiewet. “Bijvoorbeeld als je kijkt naar de 
doelgroep van de Wet garantiebanen. Die mensen 
hebben een bepaalde loonwaarde. Is die bijvoor-
beeld 70 procent dan wordt dat voor de werkgever 
aangevuld tot 100 procent van het minimumloon.”

Het WSPR is een samenwerking van diverse 
gemeenten en UWV in regio Rijnmond vanuit de 
één-loket gedachte. Waaronder het Werkplein 
IJsselgemeenten. “ Voordeel is dat wanneer we 
de kandidaat-werknemers niet uit een gemeente 
hoeven te halen, maar dat we de vacatures breed 
kunnen uitzetten in de hele regio. Onze klant 
hoeft dan vervolgens niet te dealen met andere 
gemeenten en partijen. We blijven ook dan werken 
vanuit dat ene loket.” 

www.wspr.nl





Uw nieuwe 
notaris

Mr. B. (Bas) Zwaveling, vele jaren werkzaam als notaris 
bij Lint Notarissen, heeft de praktijk van notaris 
mr. S.W. (Simon) de Stigter in Capelle aan den IJssel 
overgenomen. In zijn modern geoutilleerde kantoor 
worden snel en efficiënt alle voorkomende notariële 
werkzaamheden verricht. 

Mr. H.G. (Harrald) Hoogeveen, die ook reeds langdurig 
werkzaam is bij Lint Notarissen en haar voorgangers,  
is als toegevoegd notaris ook werkzaam op het kantoor 
in Capelle aan den IJssel. 

Voor meer informatie: www.lintnotarissen.nl

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

mr. Bas Zwaveling
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Meer informatie of 
een virtuele rondleiding?

Kijk op rhijnspoor.nl

Dichtbij metrostation  ‘Capelsebrug’ 

Voldoende parkeergelegenheid

Goede bereikbaarheid, dichtbij A16

Licht, ruim en duurzaam 

Nog 1 volledige 
kantoorvilla beschikbaar!

Diverse verdiepingen te huur.
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Ooit gehoord van Hiwin? Of Harmonic Drive 
Systems Inc., Yaskawa Electric? Nabtesco? 
Intuitive Surgical? Grote kans dat het je niets 
zegt, of je moet thuis zijn in de wereld van 
Robotica. Kwamen robots vroeger vooral voor 
in stripverhalen en science fictionromans, nu 
of binnenkort heb je kans dat je zorgrobots 
tegenkomt bij je opa en oma, adviesrobots 
achter de balie van je bank of je vermogens
beheerder. Of op de plek van je huisarts en 
als die je doorverwijst heb je kans dat een 
eventuele operatie wordt uitgevoerd door 
een operatierobot. Op dit thema zijn nog 
vele variaties mogelijk en die zullen naar 
verwachting allemaal realiteit worden.

De hier bovenin genoemde bedrijven produceren 
onder andere onderdelen voor robots, leveren 
complete robotsystemen, automatische order-
verwerkers en chirurgiesystemen. Die systemen 
kunnen opereren met een chirurg aan de knoppen 
of zelfs helemaal geautomatiseerd, waarbij de 
polsgewrichten van de robots zekerder zijn en een 
grotere draaihoek hebben dan de menselijke pols.
Hoewel je misschien nooit eerder van deze 
bedrijven hebt gehoord zijn ze beursgenoteerd. Het 
lijstje is niet compleet en dit is geen koopadvies, 
maar wel bedoeld om over na te denken. Op de 
Nederlandse beurs kom je dit soort aandelen niet 
tegen. Op ASML na, want die produceert machines 
waarmee de supersnelle chips voor robots kunnen 
worden gemaakt.

Of je voor of tegen deze ontwikkeling bent en of 
je het prettig vindt of niet: robots komen er aan! 

Daarbij is het toch geruststellend dat we het hier 
niet hebben over buitenaardse bezoekers maar 
door mensen gemaakte machines van staal en 
een hoop elektronica. Aliens zijn niet beursgeno-
teerd, maar roboticabedrijven wel. Deze markt 
kan volgens kenners wel met 300% groeien in de 
komende jaren. Dat hebben we eerder gehoord, 
aan het begin van deze eeuw en toen ging het 
over internet. Dat viel uiteindelijk tegen en leverde 
toentertijd gevoelige koersverliezen op. De kans dat 
zoiets weer gebeurt kan je niet uitsluiten, het blijft 
tenslotte beleggen en de toekomst is onvoorspel-
baar. Als je hiervan meer wilt weten kun je dat 
bespreken met je beleggingsadviseur. Die is nu nog 
van vlees en bloed, maar in Amerika en China heb 
je al robotadviseurs. Met hun directe aansluiting 
op internet en ingebouwde mogelijkheid tot het 
verwerken van big data hebben ze meer parate 
kennis dan hun niet geoliede menselijke collega’s. 

Robots zullen zorgen voor een behoorlijke verschui-
ving op de arbeidsmarkt. Die ontwikkeling is niet 
tegen te houden. Er zijn voorspellingen dat robots 
ons zoveel uit handen zullen nemen dat we zelf 
niet meer zoveel hoeven te werken. Dan kunnen 
we met hetzelfde inkomen meer vakantiedagen 
opnemen en hebben zodoende meer tijd om geld 
uit te geven. Bijvoorbeeld voor een drankje aan 
de robotbar of een uurtje onder de massagerobot.

De informatie in deze column is bedoeld voor 
educatieve doeleinden en geen professioneel 
beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van 
bepaalde beleggingen.
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Hans Tielkemeijer
Darion Wealth Management
www.darionwm.com

beleggen met 
robots
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Marco Vervoorn, Mobility Centre 

Klaar voor innovatie in autorijden en 
toekomstige arbeidsmarkt

Het belooft een spannend en enerverend jaar 
te worden voor Mobility Centre. Want in 2017 
staat de introductie van drie nieuwe Zweedse 
modellen op stapel, waarvan er alvast een 
in de showroom aan de Hoofdweg 137 staat. 
Ook vragen ontwikkelingen als onder andere 
elektrisch, semiautonoom en volledig zelf
standig rijden, de private leasemarkt en de 
vergrijzing op de arbeidsmarkt de volle aan
dacht van de automobielonderneming.

Het bedrijf is vanaf 1973 officieel dealer van Volvo. 
In die jaren groeide het uit tot Mobility Centre met 
drie vestigingen in Rotterdam, Vlaardingen en 
Barendrecht en ruim 70 werknemers. De onder-
neming voelt zich al die tijd sterk verbonden met 
het Zweedse automerk. De drijfveer van de Scan-
dinavische autobouwer is volgens vestigings-
manager Marco Vervoorn het leven van mensen 
eenvoudiger te maken en tegelijkertijd de betrok-
kenheid bij veiligheid en milieu te versterken. ‘We 
herkennen ons sterk in de filosofie van Volvo Cars. 
Ingetogenheid, betrouwbaarheid, representativiteit 
en familiegevoel spelen daarin bijvoorbeeld een 
rol. We voelen als familiebedrijf ons al 44 jaar erg 
verbonden met het merk. Volvo is betrouwbaar en 
een groot deel van onze klantengroep is ook opval-
lend trouw. De slogan ‘Volvo for life’ geldt daarom 
ook dubbel. Niet alleen wat betreft veiligheid, maar 
ook als merk voor het leven.” Dat geldt ook een 
beetje voor de carrière van Marco zelf. Die binnen 
het bedrijf vanaf 2004 via functies in de verkoop, 
inkoop, lease en business sales de facetten van het 
familiare autobedrijf leerde kennen.

Mobility Centre is officieel dealer Volvo Cars voor 
het zuidwesten van Nederland. De Rotterdamse 
vestiging is verantwoordelijk voor alle nieuwe 
en gebruikte Volvo modellen die van Rotterdam 
tot Lekkerkerk worden geleverd. De klap van de 

crisisjaren die de autobranche hard heeft geraakt, 
viel bij Mobility Centre gelukkig nogal mee. “We 
hadden op het juiste moment de modellen waar 
vooral de zakelijke markt om vroeg. En dat is voor 
ons een heel belangrijke markt”

De Zweedse autobouwer lanceert in 2017 drie 
nieuwe auto’s. De nieuwe Volvo V90 Cross Country 
staat als Zweeds topmodel vanaf nu alvast te 
pronken in de showroom in Rotterdam. De Estate 
moet voor een perfecte balans tussen avontuur 
en ontspanning zorgen. Marco: “Deze auto zit in 
een niche die Volvo zelf heeft gecreëerd. Je ziet 
die varianten nu bij steeds meer merken.” Deze 
maand word de langverwachte nieuwe XC60 in 
Geneve gelanceerd en aan het eind van het jaar 
het derde nieuwe Zweedse model.’ Het merk 
timmert hard aan de weg. Niet alleen met nieuwe 
auto’s, maar ook met techniek en nieuwe vormen 
van mobiliteit.

“Iedereen kan in een Volvo voor komen rijden. 
Het merk is ingetogen en representatief. Maar qua 
afwerking, motoren en techniek zijn we steeds 
meer naar de premium merken toe gekropen. 
Volvo blijft voorloper in veiligheidsinnovatie en is 
hard bezig met elektrisch en autonoom rijden. We 
bieden nu ook bij sommige modellen semi auto-
noom rijden. Klanten krijgen bij aflevering desge-
wenst een aanvullende training over hoe je deze 
techniek voor je kunt laten werken. Bij de laatste 
modellen wordt door deze systemen automa-
tisch alle gebruiksinformatie teruggestuurd naar 
de fabrikant zodat die met deze data en opge-
dane kennis straks helemaal perfect voorbereid is 
om een volledig zelfrijdende auto aan te kunnen 
bieden”, vertelt Marco.

Hij ziet dat de markt meer verschuift naar private 
lease. “Deels gevoed doordat het steeds minder 

vanzelfsprekend is dat iemand een auto van de 
zaak heeft. Je ziet dat werknemers steeds vaker 
van hun baas een mobiliteitsvergoeding krijgen 
en dan zelf in kunnen vullen hoe ze dat besteden. 
Veel mensen zijn de afgelopen jaren wel gewend 
geraakt aan een leaseauto. Het voordeel van een 
private leaseconstructie is dat je nu de keuze hebt 
uit diverse nieuwe lease auto’s en er geen bijtel-
ling bij komt. Het enige dat je betaalt is de brand-
stof. De rest is geregeld. Je ziet dat zorgeloos auto-
rijden in een abonnementsvorm door steeds meer 
mensen aantrekkelijk wordt gevonden en het 
bezit van een auto minder belangrijk. Wij spelen 
volledig op deze ontwikkeling in.”

Naast de verkoop en service van de nieuwste 
Volvo modellen heeft het bedrijf ook ruime erva-
ring op het gebied van onderhoud aan Volvo’s 
met oudere bouwjaren. In 2016 is Mobility Centre 
wederom door de BOVAG gecertificeerd als ‘Erkend 
Duurzaam’ dankzij haar duurzame bedrijfsvoe-
ring op het gebied van communicatie, financiën, 
inkoop, verkoop en personeel. 

Mobility Centre is een erkend leerbedrijf. “We 
hebben een opleidingstraject voor monteurs die 
op school zitten en verder willen groeien in het 
vak. Die bieden we de kans om hier vier dagen 
per week te werken. Nu zijn er vijf van die jonge 
mannen bij ons aan de slag. We moeten in de 
automobielbranche heel hard werken om ons 
te wapenen tegen de verdere vergrijzing. Daar 
zijn we volop mee bezig. Vorig jaar hebben we 
stappen ondernomen om meer verse lui aan 
boord te hebben, die worden nu ingewerkt door 
onze ervaren professionals. Zodat we straks op 
de arbeidsmarkt helemaal klaar zijn voor de 
toekomst.”

www.mobilitycentre.nl 
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De werkgelegenheid in de bouw
sector gaat dit en komend jaar 
met 34.000 arbeidsjaren groeien. 
Waar in 2016 nog vooral flexibele 
krachten werden aangenomen, 
wordt voor de komende jaren 
verwacht dat de verdeling tussen 
werknemers en zelfstandigen 
meer in evenwicht zal zijn. 

Vorig jaar nam de werkgelegenheid 
met 10.000 voltijdsbanen toe, schrijft 
het Economisch Instituut voor de 
Bouw (EIB). Voor de periode tussen 
2019 en 2022 groeit de werkgele-
genheid naar verwachting met nog 
eens 23.000 arbeidsjaren.
In 2016 maakte de bouw een hoge 
groei door. Het productievolume 
steeg met 7 procent, omgerekend 
een stijging van 4 miljard euro. Die 

groei was vooral te danken aan de 
woningbouw. In de afgelopen twee 
jaar stegen daar de investeringen 
met 50 procent.
 
Ook voor de komende jaren zijn de 
vooruitzichten gunstig. Het EIB voor-
spelt groeicijfers van 8 en 6 procent 
voor respectievelijk 2017 en 2018. 
Het zwaartepunt komt bij de nieuw-
bouw te liggen. De utiliteitsbouw en 
de grond-, water- en wegenbouw 
trekken ook aan, vooral in 2018. Bij 
de utiliteitsbouw is het de nieuw-
bouw die profiteert van economische 
groei, afnemende leegstand en de 
lage rente. Bij de grond-, water- en 
wegenbouw is na 2017 sprake van 
toenemende budgetten bij de over-
heden, na eerdere bezuinigingen.

bron: NU.nl/economie

De metaalsector heeft moeite 
met het vinden van technici. 
Bijna de helft van de werk
nemers is middelbaar opgeleid, 
terwijl technologische ontwik
kelingen leiden tot een grotere 
vraag naar hogeropgeleiden. 

In een verschenen rapport van het 
UWV worden onder meer monteurs, 
gespecialiseerde lassers, tekenaars, 
calculators en werkvoorbereiders 
genoemd als beroepen waar veel 

vraag naar is. De metaal- en tech-
nologische industrie zitten beide 
weer in de lift. De productie groeit 
sinds 2014 en de afgelopen twee 
jaar was sprake van herstel van 
de werk gelegenheid. Ook voor 
2017 houdt het UWV rekening met 
een bescheiden banengroei. In de 
komende twee jaar worden alles 
bij elkaar zo’n 50.000 vacatures 
verwacht. In de sector werken nu 
ruim een kwart miljoen mensen.

bron: ANP 

Smart Robotics, Nederlands eer
ste en enige uitzendbureau voor 
robots, gaat later dit jaar een 
driedaagse opleiding aanbieden 
die mensen moet leren omgaan 
met robots. 

Dat melden NOS en nu.nl. “Er is veel 
om het onderwerp te doen”, aldus 
Heico Sandee, medeoprichter van 
Smart Robotics.”Automatisering bete-
kent dat er banen verdwijnen, dat is 
niet te voorkomen. Wij willen mensen 
omscholen die eerder het werk van 
de robot deden. In veel gevallen 
gaan ze in de toekomst mét de robot 
werken.”“Stel je voor dat een produc-
tiemedewerker eerst doosjes opsta-
pelde aan een lopende band”, legt 
Sandee uit. “Die medewerker kunnen 
we nu opleiden om zes robots aan het 
werk te houden die doosjes opsta-
pelen.” De opleiding moet aan eind 
2017 van start gaan. “We zijn nu druk 
bezig met het opzetten ervan. We 
willen beginnen met het opleiden van 
driehonderd man in de maand, maar 
dat moet uiteindelijk uitgroeien tot het 
tienvoudige.”

Nederland is volgens Sandee een 
geschikt land voor een bedrijf als het 
zijne. “Nederland is sterk in voedsel-
productie. Daar komt veel handwerk 
bij kijken. Traditioneel halen we veel 
krachten uit onder meer Oostblok-
landen hierheen, maar alsnog is er 
een tekort aan goede medewerkers. 
Robots zijn in dat geval een goede 
oplossing.” 

Smart Robotics zag zich vanwege 
de groei van het bedrijf onlangs 
genoodzaakt te verhuizen van Eind-
hoven naar Best. Daar staan in een 
flinke hal verschillende typen robots. 
“We hebben er nu zo’n dertig en per 
maand komen er ongeveer vier bij”, 
aldus Sandee. “We groeien hard. Ik 
heb me er lange tijd over verbaasd 
dat niemand anders dit bedrijf is 
begonnen”, zegt Sandee, die zelf een 
achtergrond in robotica heeft. Zijn 
compagnon Mark Menting komt uit 
de detacheringswereld. Smart Robo-
tics werd in mei 2015 opgericht en 
heeft momenteel vijftien medewer-
kers. “Elke maand komt er wel weer 
iemand bij.”

Zeven snelgroeiende bedrijven 
starten een proef om onderling 
personeel te gaan uitwisse
len. Ze hopen zo de specifieke 
problemen die zij ervaren op 
personeelsgebied op te los
sen, maken ondernemersor
ganisaties MKBNederland en 
Port4Growth bekend. Zij werken 
daarvoor samen met Brunel en 
Pink Elephant.

Uiteindelijk moet het proefpro-
ject uitgroeien tot een groot digi-
taal platform waarop snelgroei-
ende ondernemingen in Nederland 
samenwerken op het gebied van 
personeelsbehoefte. In eerste 
instantie wisselen de zeven inter-
nationaal actieve bedrijven onge-
veer tweehonderd werknemers 
in een groot aantal verschillende 
functies uit. Zij blijven in dienst bij 
hun oorspronkelijke werkgever en 

nemen op vrijwillige basis deel aan 
de pilot. Er worden bijvoorbeeld 
mensen uitgewisseld met specifieke 
kennis, of medewerkers die niet per 
se fulltime nodig zijn.

Volgens directeur Leendert-Jan Visser 
van MKB-Nederland is een tekort aan 
gekwalificeerde mensen een van 
de grootste belemmeringen voor 
groeibedrijven. “Deze ondernemers 
krijgen allerlei HR-uitdagingen in een 
veel hoger tempo en in een korter 
tijdsbestek op hun bord dan andere 
bedrijven. Nu zijn ze die problemen 
allemaal ieder voor zich aan het 
oplossen. Met deze pilot maken 
we personeelsmobiliteit mogelijk 
en faciliteren we dat”, aldus Visser. 
De eerste fase van de pilot loopt tot 
zomer 2017. Na een evaluatie wordt 
het aantal deelnemende bedrijven 
steeds verder uitgebouwd.

bron: NU.nl/zakelijk
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Zaterdagmorgen afgelopen 
14 januari 2017 ging er bij de 
scheepswerf Royal IHC Merwede 
in Krimpen aan den IJssel onder 
grote belangstelling een revo
lutionair schip te water. Door 
de hoge waterstanden werd de 
tewaterlating van de sleephop
perzuiger enkele uren vertraagd. 

Het is de eerste van twee op LNG 
aangedreven sleephopperzuigers 
ter wereld, de andere sleephopper-
zuiger ‘Scheldt River’ werd later in de 
Antwerpse haven gedoopt. De muzi-
kale omlijsting van de tewaterlating 
werd verzorgd door muziekvereniging 
Concordia met het Fanfare-orkest en 
Melodie & Percussion Band.

Het gebied rond NSstation 
Rotterdam Alexander krijgt een 
oppepper. Daarvoor is woens
dag 1 februari 2017 een akkoord 
ondertekend. Niet minder dan 
24 partijen hebben op het voor
malige deelgemeentekantoor 
van Prins Alexander hun hand
tekening gezet om de buiten
ruimte van het complex bij rijks
weg A20 op te knappen. 

Op de lijst met betrokken organisaties 
staan onder andere provincie Zuid-
Holland, Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag, gemeente Rotterdam en 
gebiedscommissie Prins Alexander, 
vervoersbedrijven ProRail, NS, RET, 
de Verkeersonderneming Rotterdam 
en Stedenbaan, projectontwikke-
laars Klépierre, OVG en NSI, Eneco, de 
 Nationale Politie en onderwijsinstel-
lingen Albeda en Zadkine. En uit het 
gebied zelf onder meer Café Wilskracht, 
Stichting Hart voor Prins Alexander en 
de Business Club Prins Alexander.

Het ondertekenen van de plannen 
van de zogenoemde Alliantie voor 
Stationsgebied Rotterdam Alexander 
moet ook het startsein zijn voor de 
opknapbeurt van het station. Daar-
voor ligt 9,2 miljoen euro klaar. De 

gemeente Rotterdam gaat daarvan 
zeker vijf ton investeren. Die inbreng 
volgt uit het grootschalige Programma 
Oost, waarmee de gemeente bijna 
tien miljoen euro gaat investeren in 
Prins Alexander. Die bijdrage geldt als 
een soort inhaalslag die moet voor-
komen dat het oostelijk stadsdeel 
gaat afglijden. De verbouwing van 
de verouderde halteplek (van 1968) 
maakt deel uit van een veel groter 
plan voor de zogenoemde Alexander-
knoop. Zo hebben de ontwikkelaars 
Klépierre en OVG ideeën om het 
woonwinkelcentrum Alexandrium, 
de Marten Meesweg en omgeving, 
meer kleur moeten geven.

NS-station Alexander is met 20.000 
reizigers per dag het tweede station 
van Rotterdam. De aanpak van dit 
knooppunt past in het verkeerspro-
gramma Beter Benutten, waarmee 
de files op snelweg A20 (Rotterdam-
Gouda) moeten worden terugge-
drongen. Met het plan moet de 
overstap tussen trein, metro en bus 
verbeteren, zodat het openbaar 
vervoer een beter alternatief wordt 
voor de auto. Het werk moet volgens 
de ‘spelregels’ van Beter Benutten 
eind dit jaar klaar zijn.

bronnen: AD/Gemeente Rotterdam

Multicopy Capelle/Rotterdam 
Oost heeft de prestigieuze 
Inspiratie Award 2016 gewon
nen. Deze prijs werd uitgereikt 
tijdens de 21ste Conventie 
van Franchise Services Inc. 
Ondernemer Pouria Taghavi nam 
die – terecht – trots in ontvangst.

“De recessie heeft erg lang geduurd. 
Veel ondernemers hebben behoefte 
aan nieuw vertrouwen, aan energie 
en aan ondersteuning waarmee zij 
weer kansen kunnen pakken. Als 
communicatiepartner kun je dat 
bieden. Met kennis, creativiteit en 
vooral veel inspiratie. Daarin moet 
je investeren. Multicopy Capelle/
Rotterdam Oost heeft dat in 2016 
uitmuntend gedaan”, aldus Presi-
dent en CEO van Franchise Services 
in Amerika, Don Lowe.

Pouria Taghavi: “Wij hebben zelf 
aan den lijve ondervonden dat je 
als ondernemer vandaag de dag 
moet blijven veranderen. Bijna 
niets is meer wat het een aantal 

jaren geleden was. Daarvoor heb je 
energie nodig. En inspiratie. Maar 
ook het gevoel dat je er meteen wat 
mee kunt doen. Als bedrijf willen wij 
dicht bij onze klanten staan. We orga-
niseren voor hen evenementen zoals 
inspiratiesessies, maar gaan ook met 
onze specialisten rond de tafel zitten 
om te kijken waar kansen liggen en 
hoe die gepakt kunnen worden. Het 
leuke is dat we ook meestal van 
ondernemer tot ondernemer praten. 
Je kent de zorgen en twijfels, maar 
ziet ook de kansen en ambities. Die 
mee helpen waar maken, is natuur-
lijk het mooiste wat er is.”

Grootste franciseketen
Multicopy The Communication 
Company is al 45 jaar de communi-
catieondersteuner van ruim 50.000 
bedrijven en organisaties in het 
midden- en kleinbedrijf. Met zo’n 
70 vestigingen in Nederland maakt 
Multicopy deel uit van de grootste 
franchiseketen ter wereld op het 
gebied van grafische communicatie-
oplossingen. 

De beroepsbevolking is in het 
derde kwartaal verder gegroeid. 
In vergelijking met een jaar eer
der kwamen er bijna 130.000 
werkenden bij. De werkloos
heid daalde in dezelfde periode 
met tachtigduizend, meldt het 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). 

De afname kwam enerzijds doordat 
minder werkenden hun baan kwijt-
raakten en anderzijds doordat meer 
toetreders op de arbeidsmarkt werk 
vonden. Vorig jaar waren meer nieuw-
komers werkloos, wat de daling van 
de werkloosheid remde. De langdu-
rige werkloosheid (mensen die langer 
dan een jaar thuis zitten) daalde even-
eens, ook onder de moeilijke groep 
van 45-plussers. Wel zijn nog steeds 
ruim zes op de tien werkloze 45-plus-
sers twaalf maanden of langer op zoek 
naar werk. Onder alle werklozen is dat 
vier op de tien.

In het derde kwartaal meldden zich 
392.000 nieuwkomers op de arbeids-

markt. Dit zijn mensen die zich drie 
maanden eerder nog niet aanboden. 
Toetreders vonden sneller werk dan 
een jaar eerder. Van hen had 54 
procent in het derde kwartaal betaald 
werk tegenover 49 procent een jaar 
eerder. Ruim de helft van de nieuw-
komers op de arbeidsmarkt is 15 tot 
25 jaar. Van deze groep had 62 procent 
een betaalde baan. Onder 25- tot 
45-jarige en 45- tot 65-jarige toetre-
ders was dat respectievelijk 46 procent 
en 43 procent.

De kansen op een baan nemen toe, 
ook voor langdurig werklozen. Dat zei 
minister Lodewijk Asscher van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid maandag 
in reactie op de cijfers. ‘’Ik ben blij 
voor al die duizenden mensen die de 
afgelopen maanden een baan hebben 
gevonden. Soms moesten ze daar 
lang op wachten, maar hun wachten 
is beloond’’, aldus Asscher. ‘’Ik hoop 
dat er de komende maanden nog veel 
meer mensen aan de slag kunnen 
komen. Daar wil ik alles aan doen.”

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

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

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

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

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

Durven, 
Denken, 
Doen
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Sinds de invoering van de Wet Werk en 
Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is iedere 
werkgever verplicht een transitievergoeding 
te betalen wanneer hij de arbeidsovereen
komst beëindigt van een werknemer, die 
minimaal twee jaar voor hem heeft gewerkt. 
Dit geldt ook als een werknemer twee jaar 
arbeidsongeschikt is geweest. De werkgever 
heeft in dat geval al twee jaar lang het loon 
tijdens ziekte doorbetaald en meestal behoor
lijke kosten tot reintegratie gemaakt.

Zeker bij een langdurig dienstverband, kan de transi-
tievergoeding aanzienlijk zijn. Om deze reden wordt 
bovenstaande situatie door veel werkgevers als 
zeer onrecht-vaardig beschouwd. Minister Asscher 
heeft daarom eind vorig jaar een wetsvoorstel 
ingediend om werkgevers fi nancieel tegemoet te 
komen. Bovenstaande situatie is de laatste ander-
half jaar diverse malen in de jurisprudentie aan 
de orde geweest. Verschillende werkgevers kozen 
voor een zogenaamd ‘slapend dienstverband’. De 
arbeidsovereenkomst met de twee jaar arbeidson-
geschikte werknemer werd dan niet beëindigd en hij 
bleef op de payroll staan. Na twee jaar eindigde de 
loondoorbetalingsverplichting. De werkgever hoefde 
dan geen transitie-vergoeding te betalen.

Diverse rechters hebben geoordeeld dat een 
‘slapend dienstverband’ na twee jaar van ziekte 
weliswaar niet ethisch is, maar dat de werkgever 
niet kan worden ver-plicht om de arbeidsovereen-
komst te doen eindigen, ook al kan er geen invul-
ling meer worden gegeven aan de arbeidsovereen-
komst. Minister Asscher heeft uiteindelijk ingezien 
dat er (met name door het MKB) vaak naar dit 
middel werd gegrepen en heeft daarom via voor-
noemd wetsvoorstel aangekondigd dat werkgevers 
de kosten van de transitievergoeding (ook bij een 
beëindiging met wederzijds goedvinden) na twee 
jaar van ziekte op het UWV kunnen verhalen. De 
transitievergoeding blijft nog steeds door de werk-
gever verschuldigd. Het UWV zal deze kosten echter 
achteraf aan de werkgever kunnen compenseren.

De compensatie door het UWV is gelijk aan de hoogte 
van de transitievergoeding op het moment dat de 
periode van twee jaar van arbeidsongeschiktheid 
is verstreken. Wanneer niet direct na twee jaar de 
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of wanneer 
bijvoorbeeld door het UWV een loonsanctie wordt 
opgelegd (bijvoorbeeld middels een zogenaamd 
‘derde ziektejaar’), wordt er voor deze periode geen 
compensatie verstrekt.

De beoogde inwerkingtreding van dit wetsvoorstel 
was 1 januari 2018, maar deze datum wordt niet 
gehaald. Het wetsvoorstel zal daarom per 1 januari 
2019 met te-rugwerkende kracht in werking treden 
per 1 juli 2015. Dit betekent dat wanneer u na 1 juli 
2015 een arbeidsovereenkomst heeft beëindigd met 
een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, u met 
terugwerkende kracht in aanmerking komt voor deze 
compensatieregeling. Indien u op dit moment een 
werknemer in dienst heeft die langdurig ziek is, 
zou het zelfs kunnen lonen om het dienstverband 
slapend te hou-den, in afwachting van de aanname 
van het wetsvoorstel. U weet dan namelijk zeker 
onder welke voorwaarden u zult worden gecom-
penseerd. Zoals aangegeven zult u dan echter niet 
worden gecompenseerd voor de transitievergoeding, 
betrekking hebbende op de periode na de twee jaar 
van loondoorbetaling, terwijl de opbouw van de 
transitievergoeding tijdens het slapende dienstver-
band wel doorloopt.

Het ‘slapend’ houden van het dienstverband brengt 
ook andere risico’s met zich. De werknemer kan 
tussentijds herstellen. Dan herleeft de re-integratie-

verplichting en/of de loondoorbetaling. Bovendien 
zou bij een toekomstige reorganisatie de functie 
van het slapende dienstverband moeten worden 
meegenomen bij de berekening van het afspiege-
lingsbeginsel, hetgeen kan betekenen dat niet deze 
arbeidsongeschikte werknemer, maar een collega in 
dezelfde functie voor ontslag in aanmerking dient te 
komen. Tot slot kan een en ander bijvoorbeeld ook 
ongewenste gevolgen hebben voor de pensioen-
opbouw en/of andere aan dienstjaren gekoppelde 
arbeidsvoor-waarden.

In een individueel ziektegeval is het dan ook zaak 
om u goed te laten adviseren over welke stappen 
u nu en in de toekomst moet nemen, teneinde te 
voorkomen dat u achteraf voor nare verrassingen 
komt te staan.

Richard Ouwerling
Pellicaan Advocaten www.pellicaan.nl

Juridisch accent
transitievergoeding bij 

langdurige ziekte: 
slapend dienstverband?



Een vijftiental ondernemers uit de regio sta
ken woensdag 8 februari 2017 op uitnodi
ging van het Economisch Netwerk Capelle 
(ENC) tijdens een lunchbijeenkomst onder 
leiding van lokale ondernemer Richard van 
de Berg de koppen bij elkaar om de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van arbeids
markt en personeel te bespreken. 

Richard is afgestudeerd op de relatie werkgever-
werknemer en ondersteunt met zijn bedrijf RVMA 
onder andere ondernemers in de detailhandel bij 
het werven, trainen en coachen van verkoopmede-
werkers en leidinggevenden. De gespreksleider is 
daarnaast gastdocent en trainer managementcom-
municatie, scriptiebegeleider en examinator voor 
een landelijke managementopleiding. Hij heeft 
ook veel ervaring in coaching van sporters. Hij ziet 
daarin veel paralellen met de omgang met perso-
neel en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor 
ondernemers. “

Grote kloof
Veel aanwezigen constateren dat er vaak een 
grote kloof bestaat tussen de opleidingen en wat 
de arbeidsmarkt vraagt van nieuw personeel. Zoals 
bijvoorbeeld bij de BK Groep van Jan-Cees Hordijk 
die adviezen geeft op het gebied van bouwen. Dit 
jaar verwacht het bedrijf van 257 te groeien naar 
300 personeelsleden.” Het wordt voor ons steeds 
moeilijker om goed opgeleide mensen te vinden, 
omdat er geen goede milieukundige opleidingen 
meer zijn.” Ook ziet hij dat de ongevallen in de 

bouw toenemen door een gebrek aan gecertifi -
ceerde vakmensen. “We hebben nu in april/mei 
tientallen monteurs nodig. Die zijn niet te vinden.” 
Hij wijt dat onder andere aan het gebrek aan opge-
leide werktuigbouwkundigen.

Leo Hille van HRM- en reïntegratiebedrijf Translion 
vraagt zich af ‘of we met z’n allen als onderwijs, 
overheid en werkgevers geen boter op ons hoofd 
hebben’ wat betreft de aansluiting van het onder-
wijs op de arbeidsmarkt. Zo heeft 39 procent van de 
werkzoekenden in de regio geen startkwalifi catie 
op zak. “Die mismatch is overduidelijk.”

Scholen op de bedrijfsvloer
Ook in de ICT is er gigantisch probleem om goede 
mensen te vinden, ziet Kees Rijkhoff van Advan-
tage. Volgens velen is er niet alleen een gebrek aan 
goede opleidingen, maar zit het probleem dieper. 
Het begint volgens de aanwezigen al met een 
gebrek aan belangstelling voor de opleidingen van 
veelgevraagde functies. Daar ligt ook een verant-
woordelijkheid van het bedrijfsleven zelf. “We 
moeten als werkgevers veel meer laten zien hoe 
mooi het werk is in onze bedrijven.” Ondernemers 
kunnen daarvoor bijvoorbeeld zelf meer de deur 
open zetten om leerlingen van scholen een kijkje 
te laten nemen in het bedrijf en te laten kennis-
maken met het werk op de bedrijfsvloer. En daar 
kan je volgens de meeste deelnemers niet vroeg 
genoeg mee beginnen. Dus ook al klassen uit het 
basisonderwijs uitnodigen.
De deelnemers zijn het erover eens dat er niet elke 

Ondernemers uit regio buigen zich over arbeidsmarkt 

Sluit allianties met elkaar voor 
zoeken van personeel



keer met de vinger naar het onderwijs moet worden 
gewezen. Mensen opleiden is ook een verantwoor-
delijkheid van de bedrijven zelf. Dat gebeurt nu nog 
veel te weinig. Ook is er een tekort aan leerwerk-
ervaringsplaatsen bij bedrijven voor leerlingen uit 
het beroepsonderwijs. Ondernemers en sectoren 
moeten daarvoor meer de krachten bundelen en 
afstappen van het elkaar als concurrenten zien als 
het gaat om opleiden, zoeken en detacheren van 
personeel. “Maak allianties voor het aan elkaar 
leveren van goede mensen. Daarmee worden we 
met z’n allen sterker. Gebruik daarvoor ook elkaars 
ondernemersnetwerken en businessclubs.”

Ook zitten er teveel mensen thuis die wel bruik-
bare vakkennis en ervaring hebben. “Je moet als 
bedrijven contact houden met goede werkne-
mers die de afgelopen jaren zijn ontslagen.  Zo zijn 
mensen van 61 jaar in de bouw nog steeds goud 
waard,” aldus Cees-Jan Hordijk.

Wetgeving werkt niet
Sommige deelnemers vinden dat de wet- en 
regelgeving om personeel aan te nemen, niet 
goed aansluit op de samenleving. “De Wet Werk 
en Zekerheid voldoet niet aan de behoefte van 
het bedrijfsleven,” constateert Dennis Oud, advo-
caat arbeidsrecht van kantoor De Haij en Van der 
Wende. ‘Ondernemers met werk willen fl exibili-
teit. Als bijvoorbeeld een boot af is, heb je nog 
niet direct een nieuwe klaar liggen. Een idee is 
dan om mensen als werkgever naar verschillende 
klussen te kunnen switchen. Bijvoorbeeld ook tijde-

lijk bij een order van een collega-bedrijf. De huidige 
wetgeving voorziet nauwelijks in dit soort oplos-
singen.”
Een ander punt van zorg is de transitievergoeding. 
Die is ‘killing voor het MKB’ en wordt veel te weinig 
gebruikt om ontslagen werknemers bij te scholen 
voor een nieuwe functie of baan, terwijl het juist de 
bedoeling is om met dat extra geld mensen mobiel 
te houden voor ander werk. 

Verandering is constant
De aanwezigen zien dat de maatschappij en dus 
ook de eisen aan werk en functies in razendsnel 
tempo verandert. “Niets is zo constant als verande-
ring. En veranderd worden is vaak een bedreiging”, 
aldus Richard van de Berg.

Voordat werknemers de poort uitlopen en thuis 
komen te zitten, is dan ook coaching op de werk-
vloer een steeds belangrijker issue om uitval en 
ontslag te voorkomen. ‘Daarbij blijft de gedrags-
kant onderbelicht. Werkgevers hebben daarvoor te 
weinig aandacht. Voor een functie van nu worden 
heel andere competenties gevraagd dan vijf jaar 
geleden. Het toverwoord is flexibiliteit, maar 
gedragsmatig is dat vaak een illusie. Zorg ervoor 
dat het werk leuk blijft voor je mensen. En houd 
rekening met het individu. Besteedt meer aandacht 
aan intern opleiden en investeer in motivatie”, 
betoogt loopbaanadviseur Fred van der Meij. “De 
een heeft een aai over zijn bol nodig en de ander 
een schop onder zijn kont,” zo stelt Leo Hille het 
op z’n Rotterdams.
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Opnieuw een primeur voor de Parkshuttle in 
Capelle aan den IJssel. Was de onbemande shuttle  
in 1999 nog het eerste zelfrijdende systeem in 
Nederland, vanaf 2018 gaat de shuttle ook over 
de openbare weg rijden. Daarmee is het de eerste 
vorm van zelfrijdend vervoer dat autonoom tus
sen het andere verkeer rijdt. 

In november besloot de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH) al om de concessie van vervoers-
maatschappij Connexxion te verlengen tot eind 2018. 
De gemeente Capelle sprak toen de ambitie uit om 
het huidige systeem te vernieuwen en de route uit 
te breiden. Dankzij een investering van 4,25 miljoen 
euro van de Verkeersonderneming wordt deze ambitie 
nu werkelijkheid. Wethouder Verkeer en Vervoer Dick 
van Sluis is ontzettend blij met de investering. “Onze 
ambitie is om van Rivium Businesspark een knooppunt 
van innovatief vervoer te maken. De route van de Park-
shuttle wordt doorgetrokken naar de voet van de Van 
Brienenoordbrug en moet daar een aansluiting krijgen 
op de waterbus. Ook gaan we elektrische deelfietsen 
aanbieden. Zelfrijdend vervoer maakt straks integraal 
onderdeel uit van het openbaar vervoer en is niet meer 
alleen een ‘last mile’-oplossing om van metrostation 
Kralingse Zoom naar Rivium Businesspark te reizen.”

Flinke groei
Op dit moment maken dagelijks ruim 2.400 passa-
giers gebruik van de Parkshuttle. Als het aan de 
gemeente Capelle ligt worden dat er veel meer. 
Wethouder Van Sluis: “We verkennen ook de moge-
lijkheden om op korte termijn de Parkshuttle naar de 
Erasmus Universiteit door te laten rijden. Door deze 
uitbreiding van de route en de aansluiting op vervoer 
over water verwachten we een flinke groei in aantal 
passagiers. Ook spelen we alvast in op de ontwikke-

ling van Feyenoord City, waar bezoekers van voetbal-
wedstrijden en evenementen straks vanaf het Rivium 
met de waterbus naar het stadion kunnen. Het gebied 
krijgt dan te maken met veel bezoekers, die niet meer 
aangewezen zijn op de auto. En dat past weer uitste-
kend bij onze plannen om van Rivium Businesspark 
een Rivium Campus te maken: een plek waar wonen, 
werken en vrije tijd hand in hand gaan.” 

Betrouwbaarheid voorop
Innovatie is belangrijk, maar voor de gemeente staat 
de betrouwbaarheid van de Parkshuttle voorop. De 
huidige samenwerking met ontwikkelaar 2getthere 
wordt daarom voortgezet. “Samen zijn we twintig jaar 
geleden gestart met de eerste pilot rondom zelfrij-
dend vervoer. We kennen elkaar goed, we geloven in 
het robuuste systeem van 2getthere en hebben samen 
een voorsprong opgebouwd qua kennis en ervaring. 
De investering van de Verkeersonderneming betekent 
een belangrijke stap om deze voorsprong verder uit te 
kunnen breiden”, aldus de wethouder.

Voorbeeldrol
Robbert Lohmann, Chief Operations Officer van  2getthere: 
“De Parkshuttle als autonoom zelfrijdend vervoer op 
de openbare weg sluit goed aan bij onze technologie 
ontwikkelingen voor de komende jaren. Wij zijn blij met 
de gemeente als partner, die wederom laat zien dat ze 
niet bang is om vooruitstrevend te zijn. Daarmee vervult 
Capelle een belangrijke voorbeeldrol. Uit de hele wereld 
komen jaarlijks vele delegaties naar het Rivium om ons 
systeem in actie te zien.”

De plannen worden nu verder uitgewerkt en naar 
verwachting gaat nog dit jaar de schop in de grond. In 
2019 moet het hele systeem operationeel zijn en is de 
vervoersknoop Rivium-Campus een feit.

Actuele besluiten, Europese aanbestedingen 
en nieuwsberichten, speciaal geselecteerd  
voor ondernemend Capelle, treft u aan op

www.capelleaandenijssel.nl.
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Als ondernemer kunt u een maximale subsidie 
van 10.000 euro aanvragen voor de aanleg van 
een groen dak of een groene gevel. Hiermee 
voorziet u uw pand van zeer goede isolatie. Het 
gebouw wordt in de zomer minder warm en bij 
hevige regenbuien wordt er veel water opge
vangen. Een groen dak kan een flinke bespa
ring op uw energierekening opleveren!

De subsidie is bedoeld voor de aanleg van een 
groene laag aan de gevel of op het dak. Een groen 
dak heeft laagblijvende begroeiing met (vet)planten, 
mossen, grassen en kruiden. De belasting varieert 
van 40 tot 200 kg per vierkante meter. Een groene 
gevel is een groene of levende muur die door een 
verticale constructie (platen, bakken of zakken) 
meestal los staat van de gevel of van het gebouw.

Voorwaarden
Wilt u subsidie aanvragen? Houdt u er dan  rekening 
mee dat: 
-  De subsidie niet gebruikt mag worden voor 

constructieve aanpassingen; 
-  Het dak of de gevel minimaal 6 m2 is en 

constructief geschikt is voor de extra belasting; 
-  De subsidie voor een groen dak 25 euro per m2 

is en voor een groene gevel 50 euro per m2; 

- U  maximaal 10.000 euro subsidie kunt krijgen 
en tot 50% van de totale kosten worden 
vergoed; 

-  De gemeente in 2017 maximaal 40.000 euro 
beschikbaar stelt. Op is op!

Aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt de 
gemeente naast het aanvraagformulier ook: 
-  Een voorstel van het aan te brengen groene dak of 

de groene gevel, de oppervlakte en de eventuele 
hellingshoek; 

- Een situatietekening (schaal 1:100); 
- Een door u gemaakte foto van het bestaande dak; 
-  Een gespecifi ceerde begroting van de kosten en

/of een offerte van de kosten opgesteld door een 
dak- of gevelbegroeningsbedrijf en een kopie 
bankafschrift met IBAN, waarnaar wij de subsidie 
kunnen overmaken;

-  Als u niet de eigenaar bent een ingevuld en onder-
tekend toestemmingsformulier van de eigenaar.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met Ed Weeder, beleids-
adviseur milieu (010 22 848 748) of energie
wijzer@capelleaandenijssel.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.energiewijzercapelle.nl.

Bent u ondernemer in Capelle West? Breng tot 
20 maart 2017 uw stem uit en laat weten of 
u een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) wilt. Is 
uw antwoord ‘Ja’? Dan maakt de gemeente 
samen met u van Capelle West een aantrek
kelijk bedrijven terrein waar het goed onder
nemen is. De BIZ komt er als minimaal 50% 
van de ondernemers een stem uitbrengt en 
minstens twee derde aangeeft hiervan voor
stander te zijn. 

Een BIZ is een afgebakend gebied waar onder-
nemers samen investeren in de kwaliteit van hun 
bedrijfsomgeving. Dit doen ze door samen een 
speciale heffi ng te betalen. De gelden worden 
beheerd door de Stichting BIZ Capelle West. Zie 
voor meer informatie www.bizcapellewest.nl.

Iedere stem is belangrijk! 
Als ondernemer van Capelle West heeft u per 
post een stemformulier ontvangen. Is deze niet 

meer in uw bezit? Vraag dan een nieuw formu-
lier aan via h.van.ree@capelleaandenijssel.nl of 
info@bizcapellewest.nl. De uitslag van de stem-
ming wordt bekend gemaakt in het huis-aan-
huisblad IJssel en Lekstreek en op www.capelle
aandenijssel.nl.

Het Capelse college vindt nauwe contacten 
met het bedrijfsleven belangrijk. Daarom 
brengen accountmanagers Erik Hommel en 
Henk van Ree veel bezoeken aan bedrijven. 
Vorig jaar waren er dat maar liefst 85. Inspelen 
op uw wensen en samen het Capelse vesti
gingsklimaat verbeteren, zijn de doelen van 
deze bezoeken.

Huisvesting
Tijdens de gesprekken komt er van alles ter tafel. 
Henk: “Veelal zit ik in ons eigen kantoor op bedrij-
venterrein Rivium. Bedrijven nodigen mij bijvoor-
beeld uit als zij denken aan uitbreiding. Dan kom ik 
praten over de bestemmingsplannen en parkeer-
normen. Maar ook als een bedrijf wil verhuizen, 
adviseer ik over mogelijke nieuwe locaties in 
Capelle. Vaak vraag ik of hierbij een wethouder wil 
aanschuiven.”

Gesubsidieerde arbeid
Werkgelegenheid is een onderwerp van gesprek. 
“Als bedrijven nieuwe werknemers zoeken, kunnen 
ze contact opnemen met Sociale Zaken om te kijken 
of zij geschikte kandidaten hebben. Hiervoor kan 
een loonkostensubsidie worden aangevraagd. Er 
zitten veel goede mensen thuis op de bank, die 
van grote waarde kunnen zijn voor ondernemers. 
Wij geven informatie en verbinden bedrijven aan 
de juiste personen. De mooiste gesprekken zijn 
voor mij als ik vragen en klachten ter plekke kan 
verhelpen”, vertelt Erik Hommel.

Zelf een bezoek aanvragen?
Heeft u een onderwerp dat u met ons wilt bespreken? 
Neem dan contact op met een van ons. U vindt onze 
contactgegevens links op deze pagina. 

subsidie voor een groen dak of gevel?

Krijgt Capelle West een Bedrijveninvesteringszone?

Zinvolle 
bedrijfsbezoeken 



De eurozone staat onder druk dat is geen nieuws 
en de vraag of de euro in zijn huidige vorm blijft 
bestaan wordt steeds vaker gesteld door rege
ringsleiders, economen en wetenschappers. 

Vooral de zuidelijke landen dreigen een debacle te vormen 
voor het voortbestaan. In deze landen is de schuldenlast 
zo hoogopgelopen dat deze nauwelijks nog kan worden 
terugbetaald. Er zijn varianten voorgesteld om de interne 
markten te herverdelen in een zo genaamde. Zeuro voor 
de zuidelijke staten waarbij een euro lightversie ontstaat 
met een lage rentestand. Voor de noordelijke landen zou 
er dan een neuro komen met een hoge rente een zo 
genaamde euro strong. Het is dan mogelijk om de valuta 
onafhankelijk van elkaar te laten devalueren als dat nodig 
is. De balans ontstaat door het handelsoverschot dat er 
is tussen de landen onderling. We maken in feite het 
onderscheid van de euro als betaalmiddel en als reken-
eenheid. Landen kunnen zoals gezegd devalueren zonder 
het gehele stelsel overhoop te halen. 

Nexit
Met de verkiezingen voor de deur zou het zomaar kunnen 
dat we een regering krijgen die zich vooral met meer 
populistische maatregelen wil onderscheiden. Met als 
extreme uitkomst een Nexit. Nederland verlaat de euro-
zone en kiest voor herinvoering van de gulden. Welke 
gevolgen dit heeft is nauwelijks te overzien voor Neder-
land als export- en transitieland. Grenzen die sluiten en 
vervoerders die weer in lange wachtrijen voor de grens 

staan. Wat we van het 
Verenigd Koninkrijk 
kunnen leren is dat 
een harde Brexit ogen-
schijnlijk nog weinig 
gevolgen heeft voor de 
Britten. Maar wanneer 
er over allerlei nu goed 
geregelde afspraken 
met landen afzon-
derlijk moet worden 
onderhandeld en er 
n ieuwe afspraken 
moeten komen die 
veelal tegen ongun-
stige condities worden afgesloten zal menig Brit zich nog 
achter de oren krabben. En dat zal bij een Nexit voor de 
Nederlanders niet anders zijn. 

Sentimenten
Moeten we dit worstcasescenario dan maar helemaal 
vergeten? Dat lijkt me ook niet realistisch. Er spelen nu 
eenmaal sentimenten en er zijn steeds meer partijen die 
ons doen geloven dat uit de eurozone stappen het beste 
is. Misschien is onze toekomstige munt wel de pleuro. 
Een populistische variant net zo sterk als de oude gulden 
maar een die gelijk het gevoel aangeeft dat leeft onder 
een deel van de kiezers. Een munt die zelfs kan rekenen 
op instemming van de huidige premier. 

Peter Meulendijk 
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Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen 
en buiten Capelle eigenlijk een must. Bij het 
ENC 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  
ENClidmaatschap naar 
06 - 261 622 11, Gert Stubbe,  
bestuurslid ledenwerving  
of mail naar info@enc-capelle.nl.

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

Economisch Netwerk Capelle  
Postbus 934
2900 AX Capelle aan den IJssel
info@enccapelle.nl
www.enccapelle.nl

Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Het jaar 2017 belooft een mooi jaar te worden. Alle voor ondernemers relevante signalen staan op groen en dus 
staat niets ons meer in de weg om er een succes van te maken. Natuurlijk zijn er internationaal wat ontwikkelingen 
die onzekerheid creëren en natuurlijk moeten we nog maar afwachten hoe de Tweede Kamerverkiezingen uitpakken, 
feit blijft dat de dagen langer worden en de toekomst zonniger. 

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is het thema van deze uitgave van het IJssel Business Magazine. Dat is nou 
juist wel iets wat ons leden van het ENC, ondernemers in (de regio) Capelle aan den IJssel in deze tijd bezig houdt. 
Of we nou zzp’ers zijn, als ondernemer zzp’ers inhuren, geen groen voor grijs kunnen vinden, vraag naar flexibele 
arbeidskrachten niet kunnen invullen, geen passend opgeleide schoolverlaters kunnen aantrekken, de veranderende 
arbeidsmarkt is en blijft een intrigerend onderwerp. We ervaren het in ons eigen ondernemerschap en we kunnen 
het lezen in dit themanummer. Wat we ook weten is de verbondenheid en de gunfactor die nog steeds vaak in ons 
zakelijk handelen ontbreken. Vooral door financiële prikkels ingegeven, worden helaas nog steeds teveel besluiten 
genomen met de portemonnee in het achterhoofd. Terwijl juist andere factoren tot veel meer toegevoegde waarde 
zullen leiden. Je waardeert je collega-ondernemer, je hebt respect voor zijn ondernemerschap, je ben jaloers op zijn 
kwaliteit, GUN dan die collega ondernemer ook iets, al kost het je wat meer! Je krijgt er veel voor terug. Loyaliteit, 
collegialiteit, waardering en vaak ook omzet ! En met elkaar leidt dat uiteindelijk tot een beter ondernemersklimaat.

In die positieve flow is dan ook ruimte voor MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een containerbegrip 
waarin volop ruimte is om aandacht te geven aan allerlei sociaal, maatschappelijke en culturele initiatieven. Niet 
alleen geld, maar ook inzet en betrokkenheid. Zelf ben ik naast mijn werk betrokken bij de Voedselbank Capelle, 
de Stichting Zonnebloem, Amnesty International en de Roparun. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Er is 
zoveel meer dan de focus op ondernemen en geld verdienen. Ook het ENC Fonds ligt mij na aan het hart. Helaas 
komt dit binnen het ENC niet van de grond. Veruit de meeste ENC leden hebben geen behoefte of geen zin om dit 
fantastische ondernemersinitiatief financieel te ondersteunen, waardoor er door een gebrek aan middelen geen 
goede doelen in Capelle aan den IJssel kunnen worden ondersteund. Als dit zo doorgaat, zal binnen afzienbare tijd 
het ENC Fonds ophouden te bestaan. Hetgeen ik als een persoonlijk falen zal ervaren. Maar het kan nog steeds met 
uw hulp! Dus kijk op www.encfonds.nl en steun al die goede doelen in Capelle met een royale gift aan het ENC 
Fonds. Ik ben u dankbaar!

 
Gert Abma, voorzitter ENC

komt de pleuro eraan?
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Neem Media Markt. Een strakke inrich
ting, overzichtelijk en rechte belijningen. 
Ontworpen om door het assortiment heen te 
scannen. Het lichtplan is helder, zodat pro
ducten goed zichtbaar zijn. Hoofdkleuren zijn 
zilver, grijs en rood. Veel rood. Het rood sti
muleert en versterkt de aankoopknop. Geen 
plek om te hangen en te loungen. Inpakken 
en wegwezen. 

Dit in tegenstelling tot het donkerbruin bij de Rituals 
shop. Zacht licht, natuurlijke materialen; veel donker-
bruin hout, een stenen wasbak. De kleur donkerbruin 
reflecteert naar de aarde en laat ontspannen, op je 
gemak zijn. De zintuigen worden bij Rituals op een 
subtiele manier geprikkeld; zachte muziek, geurende 
producten en het assortiment overzichtelijk op kleur 
aangeboden. (leuk detail: mensen kiezen op kleur, 
niet op de naam van de verpakking).

Kleuren die business versterken
We maken een sprongetje naar uw organisatie. Uw 
kantoor, de werkplekken en bezoekruimte. Okay, 
het is geen retailconcept, maar het geeft wel aan 
hoe kleur en vorm sfeer bepalen. Hoe ervaren 
uw klanten het als ze op bezoek komen? Krijgt u 
energie en inspiratie van uw werkplek? We maken 
meer uren op kantoor dan thuis, dus inrichting en 
kleurkeuze zijn belangrijk. Stel uzelf de vraag wat 
het doel is van uw werkomgeving. Meer inspiratie 

en creativiteit? Sneller tot zaken komen? Teamwork 
bevorderen? Kies kleuren die uw business onder-
steunen en versterken. Hoe meer harmonie, hoe 
beter de sfeer. En dit maakt zakendoen een stuk 
aangenamer, ‘Boost your business with colour’!

www.kleurigezaken.nl 
info@kleurigezaken.nl
06-11318256
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Op 28 maart zijn wij te gast in de prach
tige Volkswagen showroom bij ons lid  
M. de Koning Autobedrijven (Volkswagen 
en Audi dealer). Wij krijgen een presentatie 
door Hans de Koning over dit mooie familie
bedrijf, het merk Volkswagen en een rondlei
ding door de vestiging.

Vervolgens hebben wij een fun workshop met 
daarin een buitengewoon mooie koppeling tussen 

auto’s en kleur, door Dorinda van Marrewijk. Zij 
neemt ons mee naar een onderwerp wat hier heel 
mooi in past; namelijk wat communiceert de kleur 
van uw auto? Dit en nog een aantal leuke wetens-
waardigheden over auto’s en kleur komt u te weten 
tijdens haar korte presentatie. Hierna zult u met 
andere ogen naar de kleur van uw stalen ros kijken. 
We sluiten af met een goed verzorgde Netwerk-
borrel waarbij u uitgebreid kunt kennismaken met 
de nieuwste modellen. 

Het programma ziet er als volgt uit
17.00 uur Ontvangst
17:30 uur Openingswoord Hans de Koning
17.45 uur Korte rondleiding
18:15 uur  Workshop Auto’s en kleuren door Dorinda 

van Marrewijk
18.40 uur  Borrel, netwerken en de mogelijk-

heid om testritten te maken in diverse 
nieuwe Volkswagen en Audi modellen

19.45 uur Einde

Kleurige Zaken: boost your business with colour

De Koning autobedrijven zet zijn deuren open



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

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

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

Kees van Steensel van Van Steensel 
Assurantiën en Harry de Breij van RiSCON 
vonden elkaar in een gezamenlijke afwij
king: hun krankzinnige gedrevenheid in 
sport. Dat bracht de mannen tezamen. Toen 
ontdekten zij dat beiden niet alleen in sport 
raakvlakken hebben. Ook de manier waarop 
je met de klant en het vak omgaat ligt ang
stig dicht bij elkaar. Dus was een samenwer
king snel beklonken.

Passie voor klant en vak 
Toen zij eindelijk over hun haantjesgedrag waren 
uitgeluld, bleken er opvallend veel raakpunten te 
zijn op het zakelijk vlak. RiSCON deed eigenlijk in 
een kleinere setting wat Van Steensel ook al jaren 
(53 jaar) doet: door het vuur gaan voor een klant 
met een vracht aan vakkennis. Ook daar twinkelen 
de ogen van de heren als zij over hun bedrijven 
spreken. Harry wist, met dochter Bianca als 
bewaker van het fort en vrouw Gerda op de achter-

grond op de administratie, op een geoliede manier 
de klanten te bedienen: dicht bij de klant staan en 
klaar staan wanneer er schade is. Kees doet dan 
niet anders in zijn ISO-gecertificeerde club. Daar 
werkt een hecht team van tweeëntwintig mede-
werkers aan een mooi product voor de klant. En 
dat lijkt aardig te lukken. De klantentevredenheid 
is de laatste kwartalen gestegen naar een top van 
een 8,9. En daar zijn zij bij Van Steensel apetrots op!

Samenwerking: één en één is drie!
Nu RiSCON onder de vleugels van Van Steensel is 
gebracht voelen Harry en Bianca zich als een vis in 
het water. Voor de klanten binnen blijft Bianca het 
aanspreekpunt en Harry kan zich volledig op buiten 
concentreren. Dat voelt goed! Ook zijn zij blij met 
het speerpunt van Van Steensel voor de zakelijke 
klant: het Risico-Rapport. Hier werkt Van Steensel 
al 25 jaar mee. Het rapport geeft de bestaande 
klanten een haarscherp beeld van de risico’s die zij 
lopen en de risico’s die zij, al dan niet, verzekerd 
hebben. Ook geeft Kees aan dat Harry, ondanks 
zijn leeftijd, een welkome aanvulling is voor het 
commerciële team van Van Steensel. Al met al 
voelt de samenwerking voor Kees en Harry als een 
samenwerking tussen oude vrienden. Hier geldt 
één en één is drie. En dat zie je niet vaak. 
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Kees en Harry: Gedrevenheid in sport en zaak



De overheid probeert al jaren door stimule
rende maatregelen mensen met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt te helpen met 
het vinden van een passende baan. Soms 
loopt een aantal regelingen door elkaar 
en/of naast elkaar. 2017 is zo’n jaar waarin 
veel staat te gebeuren. Door de gefaseerde 
invoering van de Wet tegemoetkomingen 
loondomein (WTL) wordt 2017 een financieel 
gunstig jaar voor werkgevers die in dat jaar 
een werknemer in dienst nemen die onder 
de doelgroep van de banenafspraak valt. 
Voor zo’n werknemer krijgt uw onderneming 
namelijk onder voorwaarden drie voordelen: 

1 Premiekorting 
Als uw onderneming tussen 1 januari 2017 en 
1 januari 2018 een werknemer in dienst neemt 
die onder de doelgroep van de banenafspraak valt, 
krijgt u voor hem op basis van de Wet harmoni-
sering instrumenten Participatiewet 2.000 euro 
premiekorting. 

2 Loonkostensubsidie 
Omdat de werknemer niet in staat is om zelfstandig 
het minimumloon te verdienen, krijgt u ook loonkos-
tensubsidie. Die subsidie dicht het gat tussen de loon-
waarde van de werknemer en het minimumloon.

3 Lage inkomensvoordeel (LIV)
Per 1 januari 2017 wordt het lage inkomensvoor-
deel geïntroduceerd. Een tegemoetkoming voor 
werkgevers die lage lonen uitbetalen. De tege-
moetkoming geldt voor werkgevers die werkne-
mers in dienst hebben die 100%-125% van het 
wettelijk minimumloon (voor een drieentwintig 
jarige of ouder) per uur op basis van een veertig 
urige werkweek verdienen.

De tegemoetkoming kent twee niveaus: 1,01 euro 
per uur (bij een uurloon van 9,50 tot 10,45 euro) 

en 0,51 euro per uur (bij een uurloon van 10,45 
tot 11,87 euro) in 2017, met een maximaal voor-
deel van 2.000, respectievelijk 1.000 euro per werk-
nemer per jaar. Voorwaarde is dat de betreffende 
werknemer voor ten minste 1.248 uur is verloond 
gedurende het kalenderjaar. Het LIV wordt na afl oop 
van het kalenderjaar uitbetaald. Dit alles gebeurt 
automatisch op basis van de ingediende loonaan-
giften.

Voordelen LIV
Als u in aanmerking komt voor het LIV hoeft u niet 
iets te doen, maar onderzoek kan voordeel opleveren.
-  Worden alle verloonde uren, waaronder ook 

uitbetaalde vakantiedagen als uren in de loon-
aangiften verantwoord?

-  Verdient een werknemer vanwege aftrek van 
bijvoorbeeld pensioenpremies (of andere 
bedrijfstak eigenregelingen) minder dan het 
aangegeven uurloon, dan komt u niet in aanmer-
king. Door het loon enigszins te verhogen, kunt 
u hier wijziging in aanbrengen;

-  Dit geldt ook voor jongere werknemers, die 
wellicht gedurende het jaar 23 jaar worden. 
Eerder een (kleine) loonsverhoging geven, kan 
tot zowel voordeel bij de werkgever als bij de 
werknemer leiden;

-  Het vakantiegeld telt mee bij de vermelde 
uurlonen. Vakantiegeld dat niet gebaseerd is op 
een heel jaar (bijvoorbeeld vanwege indiensttre-
ding per 1 januari 2017), kan tot gevolg hebben 
dat het gemiddelde uurloon lager is dan het 
vermelde uurloon, waardoor geen recht op het 
LIV bestaat, een kleine loonsverhoging of bonus 
kan hier verandering in aanbrengen;

-  Verdient de werknemer iets te veel? Mogelijk 
kan het ruilen van een stukje belast loon , tegen 
bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding uitkomst 
bieden; 

-  Het LIV kent geen maximumduur en is van toepas-
sing zolang iemand aan de voorwaarden voldoet.

Het loonkostenvoordeel (LKV) is de vervanging van 
de mobiliteitsbonus en gaat in vanaf 2018. Werk-
gevers kunnen niet voor dezelfde werknemer Loon-
kostenvoordeel én LIV ontvangen.
Alleen voor het jaar 2017 kan de werkgever in 
aanmerking komen voor zowel het LIV als de 
bestaande premiekorting doelgroep banenafspraak.
Vanaf 2018 is het LKV van toepassing gedurende 
de eerste drie jaar van het dienstverband. Daarna 
kan de werkgever voor betrokkene recht hebben op 
LIV. Tenminste, als betrokkene voldoet aan de voor-
waarden van tenminste 1.248 verloonde uren op 
jaarbasis, nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en 
minder verdient dan 125% van het minimumloon. 
Kortom, de overheid schept voorwaarden om 
zeker de laagbetaalde arbeid wat aantrekkelijker 
te maken. Ik hoop en verwacht dat met deze 
maatregelen misbruik van inwoners van bepaalde 
Europese landen ook zal worden teruggedrongen, 
omdat dit steeds minder lonend zal worden. Een 
mooi bijkomstig pluspunt lijkt mij.
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een stimulerende 
overheid

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

Financieel accent
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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

In de voormalige Stadsregio Rotterdam spraken 
de gemeenten, provincie ZuidHolland en andere 
partijen af om minimaal 150 MW aan windener
gie te realiseren in 2020. Dat is vastgelegd in het 
Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio 
Rotterdam 2012. Om de afgesproken opgave van 
150 MW te halen zijn er meer locaties nodig. Zoals 
in Krimpen aan den IJssel.

Gemeenten en provincie hebben samen een lijst opge-
steld met mogelijke alternatieve locaties in de regio 
Rotterdam. Om een zorgvuldige afweging te maken 
heeft de provincie de 45 locaties laten onderzoeken op 
geschiktheid voor windenergie. In het rapport staat dat 
er ruimte is voor drie windmolens in de Stormpolder. 
De verwachting is dat er maximaal twee van deze drie 
windmolens realiseerbaar zijn. 

Inloopavond 
Wilt u graag meer meten over de windmolens in 
regio Rotterdam? Dan vindt u informatie op www.zuid
holland.nl/locatieswindenergie. Ook bent u welkom 
op één van de zes inloopavonden van Provincie Zuid-

Holland. Op 4 april is van 19.00 tot 21.00 uur een inloop-
avond in het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, 
Rivierweg 111. Daar wordt extra nadruk gelegd op de 
windmolens in onder andere de Stormpolder.

Zienswijze
Van 15 maart tot en met 25 april liggen de ontwerp 
Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM), waarin de set van loca-
ties voor windenergie is opgenomen, en het milieuef-
fectrapport (PlanMER) ter inzage. Het PlanMER heeft als 
doel om het milieubelang mee te kunnen wegen bij het 
VRM-besluit. In de genoemde periode kunt u een ziens-
wijze indienen. De zienswijzen kunnen zich richten op de 
aanwijzing van de locaties windenergie in de ontwerp-
VRM en op de inhoud van het PlanMER. Naar aanleiding 
van de zienswijzen is het mogelijk dat de inhoud gewij-
zigd wordt.

U kunt alle documenten die van belang zijn voor uw 
zienswijze vinden op de eerdergenoemde website. U 
kunt deze ook gedurende kantooruren tijdens de ziens-
wijzeperiode inzien bij het Loket van de provincie Zuid-
Holland aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.

Op zaterdag 1 juli organiseert de gemeen
te Krimpen aan den IJssel samen met de 
Ondernemerskring Krimpenerwaard en scholen 
een Open Bedrijvendag. De bedoeling is dat 15 tot 
25 bedrijven meedoen aan de Open Bedrijvendag. 
Bedrijven als Hollandia, IHC, Zwijnenburg, 
Allewijnse, Gebr. Buijs Scheepswerven, Ternet, Van 
Dulst, Bemach, Casteleijn, Widek, Pirosport en De 
Koning hebben zich al aangesloten bij dit initiatief. 

Onbekend maakt onbemind
De maakindustrie is voor veel bewoners van Krimpen aan 
den IJssel en Krimpenerwaard onbekend terrein. Toch zijn 
het organisaties die producten maken die de hele wereld 
over gaan. Onbekend maakt onbemind. Tijdens de Open 
Bedrijvendag gaan we daar wat aan doen: bedrijven 
uit de maakindustrie openen hun deuren voor publiek 

en laten zien wat ze doen. Ook is er een centraal plein 
waar scholen, ondernemerskringen en andere partijen 
die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de maak-
industrie zich kunnen presenteren. Wilt u uw onderne-
ming ook presenteren aan het publiek, en dan met name 
aan jongeren die een keuze moeten maken voor de 
opleiding die bepaalt in welke sector zij straks carrière 
gaan maken? U kunt zich tot 15 april aanmelden via  
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl. 

Mini-symposium
Voorafgaand aan de Open Bedrijvendag is er op vrijdag 
30 juni een mini-symposium over de kansen voor onder-
nemers in dit gebied. Het symposium sluiten we af met 
een ‘Meet and Greet’ voor ondernemers. Wilt u meer 
informatie over dit initiatief? Houd dan de nieuwsbe-
richten van de Ondernemerskring Krimpen in de gaten. 

Windenergie in de Stormpolder

1 juli Open 
Bedrijvendag

Van de gem
eente krim

pen



Op vrijdag 27 januari hebben twintig (mari
tieme) Krimpense ondernemers een bezoek 
gebracht aan het recent geopende Fieldlab 
3Dprinting, genoemd RAMLAB. Ook was 
het bezoek een hernieuwde kennismaking 
met de RDMcampus. Dit gebied stond vroe
ger bekend als de Rotterdamse Droogdok 
Maatschappij. Tegenwoordig faciliteert het 
terrein technische en maritieme onderwijs
instellingen en is het een broedplaats voor 
innovatieve bedrijven. De excursie werd geor
ganiseerd als followup van een in juli georga
niseerde ontbijtsessie. Het doel van de excur
sie was Krimpense ondernemers kennis te 
laten maken met innovaties die effect kunnen 
hebben op de (maritieme) maakindustrie. 

Innovatie
Na aankomst per watertaxi als passend vervoer 
voor deze ochtend, werden de ondernemers 
welkom geheten door wethouder Marco Ooster-
wijk. Hij benadrukte dat het constant opdoen van 
inspiratie op het gebied van innovaties en tech-
nieken essentieel is om niet de spreekwoordelijke 
boot te missen. Deze boot missen heeft consequen-
ties voor de gehele maritieme keten en moet dus 
voorkomen worden. De rondleiding die vervolgens 
werd gegeven over het terrein, werd verzorgd door 
Rene Schmitt van het Havenbedrijf Rotterdam. Hij 
toonde hoe de oude loodsen zijn omgevormd tot 
een bruisend geheel waar opleiding, innovatie en 
bedrijvigheid op een levendige manier samen-
komen. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld binnen 
de RDM een kavel huren vanwaar zij hun bedrijf 
zelfstandig kunnen ontwikkelen maar daarnaast 
ook veel in contact komen met anderen. Omdat 
het vaak organisaties in een pre competitieve fase 
betreft hebben zij baat bij een uitwisseling van 
kennis en ervaring door andere ondernemers. Open 
innovatie en samenwerking zijn kernbegrippen op 
het RDM terrein. 

De presentatie bij het Ramlab bevestigde dit 
verhaal. Daarin werd ingegaan op ‘additive 
manufacturing’ en het in 3D-printen van ‘spare 
parts’ voor de maritieme sector. 
Vincent Wegener van RDM Makerspace liet zien 
welke indrukwekkende vooruitgang momenteel 
wordt geboekt op het gebied van het printen 

van metaalonderdelen zoals scheepsschroeven. 
De aanwezige ondernemers waren geboeid 
door de vooruitgang die in de kwaliteit van de 
producten te zien was. Door deze inspirerende 
ochtend hebben zij nieuwe inzichten en inspi-
ratie gekregen wat hun ondernemingen verder 
kan helpen.

In januari is door wethouder duurzaamheid, 
Marco Oosterwijk een snellader voor elektri
sche auto’s in gebruik genomen op de par
keerplaats Raadhuisplein. U kunt hier uw 
elektrische auto met groene stroom opladen 
in 30 minuten tot 80%. De snellader staat 
bewust in het centrum. Hierdoor kan het 

opladen van een elektrische auto gecombi
neerd worden met bijvoorbeeld een bezoek 
aan het winkelcentrum of het raadhuis.

De kosten voor het opladen van de auto bij een 
snellader zijn iets hoger dan het opladen bij een 
normale lader, omdat ze duurder zijn in aanschaf en 
onderhoud. Hij is uitgerust met drie soorten aanslui-
tingen, waardoor zoveel mogelijk typen elektrische 
auto’s gebruik kunnen maken van de snellader. 

Schoner en duurzamer
Naast deze snellader staan in Krimpen twaalf 
andere openbare laadpalen, waaronder een laad-
eiland bij De Tuyter, Hart van Krimpen. Met het 
plaatsen van laadpalen werken we aan een betere 
luchtkwaliteit, vermindering van CO2-uitstoot en de 
vermindering van geluidshinder. Dit draagt bij aan 
een schoner en duurzamer Krimpen aan den IJssel. 
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Tijdens het nieuwjaarsdiner van de 
Ondernemerskring Krimpen heeft burge
meester Martijn Vroom aangekondigd dat 
hij nieuwsgierig is naar de ondernemers in 
Krimpen en dat hij graag komt meekijken 
in de bedrijven die zijn aangesloten bij de 
ondernemerskring. 

Burgemeester Martijn Vroom: “Als burgemeester 
mag ik regelmatig bij mensen en organisaties 
langs. Even aandacht geven, en soms ook bloemen. 
Dat vind ik eervol en leuk. Het is belangrijk dat 

we elkaar leren kennen, dat waardering vanuit 
het gemeentebestuur wordt getoond en dat er 
aandacht is voor Krimpense ondernemers.”

Iedere maand loopt de burgemeester een dagdeel 
(of korter) stage bij een organisatie die is aange-
sloten bij de Ondernemerskring Krimpen. Zijn 
eerste stageplaats is bij ondernemer Van der Jagt. 
Wilt u ook dat de burgemeester in uw organisatie 
komt stagelopen? Meld u dan aan bij Henk-Jan 
Collignon, de voorzitter van Ondernemerskring 
Krimpen via info@okkrimpen.nl. 

Ook dit jaar wordt er weer een Krimpen 
Festival georganiseerd door Stichting Krimpen 
Presents in samenwerking met Gemeente 
Krimpen aan den IJssel en Stichting SynerKri. 
Het is een grootschalig lokaal evenement 
waar vele duizenden mensen op af komen. 

Voor uw onderneming een uitgelezen kans om uw 
naam te verbinden aan een uniek, lokaal familie-
evenement waar sport, cultuur, duurzaamheid en 
verbinden centraal staan. De exposure is groot, de 
ambitie is groter. Graag treedt de organisatie met 
u in contact om de mogelijkheden te bespreken.
Contact: Dhr. R. van den Bosch M 06-40669890 
E voorzitter@krimpenpresents.nl 

Innovaties RDM Campus inspireren Krimpense ondernemers

(Uw) elektrische auto opladen in 30 minuten 

Burgemeester loopt stage bij ondernemers

Krimpen Festival 
editie 2017



Krimpen aan den IJssel

maatwerk in drukwerk
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Stel X (45 jaar) is DGA. Op een dag krijgt 
hij een ernstig auto ongeluk waardoor hij 
weken in coma ligt en daarna nog maanden 
moet revalideren. X heeft nooit iets gere
geld voor deze situatie. Zijn vrouw kan niet 
over de bankrekeningen van de BV beschik
ken en dus geen betalingen doen. Gevolg is 
dat niet betaalde rekeningen zich opstape
len en schuldeisers beslag gaan leggen, met 
kans op een faillissement.

Het enige wat zijn vrouw kan doen, is haar man 
onder bewind laten stellen via de rechter. Los van 
de vraag of de rechter voor deze tijdelijke situatie 
wel bewind zal willen instellen, duurt de proce-
dure een paar maanden. Zijn vrouw kan ook niet 
de aandelen in de BV verkopen of namens de BV 
andere bedrijven overnemen zonder toestemming 
van de rechter. Deze moet dus beslissen en het 
duurt in de praktijk ook vaak een paar maanden 
voordat deze toestemming er komt. Dit betekent 
dat het bedrijf van X eigenlijk een paar maanden 
stil ligt.

Met behulp van een levenstestament had X deze 
situatie kunnen voorkomen. Het levenstesta-
ment is een notariële akte waarin u vastlegt wie 

namens u mag handelen indien u daar tijdelijk of 
blijvend niet toe in staat bent. Het bevat onder 
meer een algemene volmacht voor zowel privé 
als zakelijk. U wijst vertrouwenspersonen aan die 
namens u beslissingen mogen nemen. De gevol-
machtigde kan dan, zonder tussenkomst van de 
rechter, beslissingen nemen over uw bedrijf. Om 
te controleren of de gevolmachtigde wel goed 
handelt, kunt u in het levenstestament ook een 
toezichthouder benoemen. Dit is een controleur 
die kijkt of de gevolmachtigde wel juist heeft 
gehandeld en geen vreemde dingen doet.

In het levenstestament kunnen ook persoonlijke 
onderwerpen geregeld worden, bijvoorbeeld wie 
de privérekening mag beheren, wie het huis 
mag verkopen, of er schenkingen gedaan mogen 
worden, wie de beslissingen over een medische 
behandeling neemt. U kunt in uw levenstestament 
meerdere gevolmachtigden benoemen. 

Conclusie: als X een levenstestament had laten 
maken met daarin volmachten aan zijn vrouw 
of iemand anders, had hij veel ellende kunnen 
voorkomen. Voor meer informatie over het 
levens testament kunt u contact opnemen met 
uw notaris.
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ondernemer is met 
een levenstestament 
goed voorbereid

Bas Zwaveling
Lint Notarissen

www.lintnotarissen.nl

notarieel accent
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In onze tijd is het woord ‘participatie’ geworden tot 
een soort van magische uitdrukking, een tovermiddel. 
Het pretendeert oplossingen te bieden voor allerhande 
problemen en wekt de suggestie dat het allemaal wel 
goed komt, als er maar veel mensen deelnemen en 
inspraak hebben. Een ‘aandeel in elkaar’, het gehoord 
worden, het gezamenlijk zorgdragen voor, etc. In het 
begrip participatie zit kennelijk ook iets van gelijk- of 
volwaardigheid opgesloten van de participanten. Maar ís 
dat wel zo, vraag ik mij af. Bijvoorbeeld, wanneer in het 
bedrijfsleven mensen met ‘een afstand tot de arbeids-
markt’ worden opgenomen, is het zeer de vraag of ze 
werkelijk participeren in het arbeidsproces en niet veeleer 
gedoogd worden, al was het maar omdat de Wet dat 
vereist. Van gelijkwaardigheid is geen enkele sprake, 
of het nu om inspraak gaat of beloning, deze mensen 
bungelen onderaan. Terwijl toch gebleken is dat ze vaak 
substantieel bijdragen aan het bedrijf. En daar persoonlijk 
ook nog eens een stuk gelukkiger van worden. Win-win 
dus. Ik spreek uit eigen waarneming.

Democratie 
De ultieme vorm van participatie is wellicht onze demo-
cratie. Het volk regeert en iedere burger (inwoner zo u 
wilt) neemt eraan deel door middel van zijn stemrecht, 
deze maand ook weer. We kiezen wie ons uiteindelijk 
gaan vertegenwoordigen. Nu doet zich in dit kader toch 
een merkwaardig fenomeen voor, namelijk dat van de 
zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen. Dit zijn 
afspraken tussen (lokale) overheden om met bepaalde 
activiteiten samen op te trekken, bijvoorbeeld een 
gemeenschappelijke Sociale Dienst. Op zich zeer begrij-
pelijk en waarschijnlijk ook efficiënt, zolang het zich maar 
beperkt tot de directe gemeentelijke taken. Heel anders 
wordt het wanneer er zulke regelingen worden getroffen 
die boven het gemeentelijk niveau uitstijgen.

MRDH 
Ik doel hier op de vorming van metropoolregio’s. Wij in 
Krimpen aan den IJssel maken inmiddels deel uit van 
23 gemeenten die samenwerken in de Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag (MRDH). Twee jaar geleden is de 
toenmalige Stadsregio Rotterdam, waar wij ook deel van 
uitmaakten, geruisloos opgegaan in dit nieuwe bestuur-
lijke orgaan. De Metropoolregio bekommert zich vooralsnog 
alleen om mobiliteit, vervoer en economische aantrekke-
lijkheid binnen het gebied van die 23 deelnemende (parti-
ciperende) gemeenten. Nog wel. De vraag is hoelang het 
gaat duren vooraleer dat verder gaat. Wat is dan nog de 
functie van lichamen als Provincie en sommige Ministe-
ries? Leidraad voor de werkzaamheden van de MRDH is 
de ‘Roadmap NEXT Economy’, die vooral (overigens echte) 
problemen, schetst maar nauwelijks oplossingen biedt (zie 
internet). Er is inmiddels een bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie opgetuigd, er gaan ook flink wat miljoenen om. 
En trekkers van de club zijn uiteraard de grootste spelers in 
dit geweld, te weten: Rotterdam en Den Haag. De overige 
gemeenten kunnen gevoeglijk beschouwd worden als 
onderliggende, in elk geval niet-gelijkwaardige partijen 
gezien de omvang van de twee grote broers. Krimpen 
bijvoorbeeld vertegenwoordigt met z’n 29.000 inwoners 
niet meer dan 1,3% van de bevolking van deze regio. 

Zijn er ooit verkiezingen geweest voor dit nieuwe bestuur-
lijke fenomeen? Hebben we er ons ooit vóór of tegen 
kunnen uitspreken? Kan me niet herinneren. Wat is dus 
de democratische legitimiteit van de MRDH en hoe is het 
gesteld met de invloed en controle van onze gemeente-
raden? Het ergste moet worden gevreesd. Participatie, 
inspraak? We worden opgeslokt in een apparaat dat we 
niet kunnen beheersen, laat staan beïnvloeden. Hoe groot 
zou de kans dan nog zijn dat een tweede oeververbinding 
op de agenda komt?
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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.

Lid worden
In de Ondernemerskring ontmoet u mede-
ondernemers uit Krimpen aan den IJssel. 
Dat kan mooie connecties opleveren. U kunt 
nieuwe klanten werven of samenwerkingsver-
banden sluiten. Wilt u lid worden of meer infor-
matie, kijk dan op www.okkrimpen.nl of neem 
contact op met Michel Bourguignon, secretaris.

Samenstelling bestuur OK Krimpen
Henk-Jan Collignon voorzitter
Michel Bourguignon secretaris 
Ilse Nobel-van Dongen penningmeester
Esther Buijs-van Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks algemeen bestuurslid

Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
Postbus 80
2920 AB Krimpen aan den IJssel
email: info@okkrimpen.nl

Bezoek ook onze website:  
www.okkrimpen.nl of  
volg ons via Twitter @OKKrimpen en 
Facebook https://nlnl.facebook.com/
okkrimpen/

Nieuwe banen van de toekomst
Bij de vaststelling van dit thema dacht ik meteen aan een uitspraak die ik de laatste tijd steeds meer hoor, ‘leiden we 
de jongeren niet op voor banen die straks niet meer bestaan’? De automatisering en robotisering neemt een enorme 
vlucht. Zo ook de 3D-printers waarbij zelfs metaal als materiaal wordt gebruikt, geven de innovatieve mogelijk-
heden enorme impulsen. Vanwege de wet meldplicht datalekken moeten bedrijven, om hoge boetes te voorkomen, 
verbeterde security maatregelen nemen. De Cyber Security-expert zal een veel gevraagde functie worden om de 
hackers voor te kunnen blijven. Daarnaast is er de opkomst van Virtual Reality. De Internet of Things-ontwikkelaar zal 
iemand zijn die de virtuele wereld steeds beter weet te visualiseren. Hiermee is het verzamelen en opslaan, maar 
vooral het analyseren van data erg belangrijk geworden. De Data Scientist zal dus in onze economie ook een steeds 
grotere rol gaan spelen. En slim Logistiek management werken wordt steeds belangrijker, ook de toekomst van de 
drone die pakjes gaat versturen komt steeds dichterbij. Dat wordt naast tweedimensionaal straks ook driedimensi-
onaal transport. Bedrijven als Uber en Airbnb zorgen op dit moment voor een revolutie in de losse klussen (de ‘gig’ 
economy) De wereldwijde interesse daarin wordt steeds breder geaccepteerd en gereguleerd. En het wordt steeds 
makkelijker voor mensen om deel te nemen.

Educatie is een ander gebied waarin we een sterke vraag blijven zien, vooral in ontwikkelingslanden en opkomende 
economieën. Ondertussen zorgt een explosie van online learning-tools voor nieuwe mogelijkheden. Leraren kunnen 
nu ook eenvoudig lesgeven aan studenten overal ter wereld En tot slot veranderen sommige dingen nooit. Zo moeten 
mensen altijd eten – en ze vinden het altijd leuk om uit eten te gaan. De kans dat koks door machines worden over-
genomen, is zeer klein. Dit omdat de koks een creatief beroep combineren met veel handwerk. Dit geeft aan dat we 
niet alleen in nieuwe banen moeten denken, maar dat ook traditionelere beroepen zullen blijven bestaan. Gelukkig!*

Henk-Jan Collignon, voorzitter OKK

Column Huub GardienParticipatie

ondernemerskring
krimpen aan den ijssel
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Zijne Majesteit Koning WillemAlexander 
en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben 
dinsdag 21 februari een streekbezoek aan 
de Krimpenerwaard gebracht. Tijdens het 
bezoek stond het thema ‘De kracht van de 
Krimpenerwaard’ centraal.

Tijdens de diverse ontmoetingen werd gesproken 
over de bestuurlijke kracht van de Krimpenerwaard, 
de recente herindeling en de rolverdeling en inter-
actie tussen gemeente en gemeenschap. Uiteraard 
was er ook veel aandacht voor het burgerinitiatief 
van prof. Riek Bakker over mogelijke ontwikkelrich-
tingen voor de Krimpenerwaard. In de loop van het 
tweede kwartaal zal zij haar plannen voor de Krim-
penerwaard presenteren. 

De Ondernemerskring Krimpen heeft voor de 
derde keer in successie het nieuwe jaar inge
luid met een heerlijk driegangendiner bij De 
Schelvenaer. Woensdag 18 januari hebben 
ruim 90 ondernemers, al dan niet met part
ner, elkaar het beste gewenst voor 2017. 

Bij binnenkomst was er een glas champagne en 
ontving iedereen een kaartje met de tafelschikking. 
Ook dit jaar was er gekozen voor een zogenaamde 

‘tafeldans’: elke gang kreeg men aan een andere 
tafel geserveerd.

Burgemeester op bedrijfsstage
Nadat iedereen zijn of haar plaats had inge-
nomen, gaf de voorzitter van de Ondernemers-
kring, Henk-Jan Collignon, burgemeester Vroom 
het woord. Die stipte twee belangrijke punten 
aan. De burgemeester wil graag wat vaker kijken 
achter de schermen bij een aantal bedrijven. Een 

soort stage van een dagdeel om te ervaren welke 
mogelijkheden de diverse bedrijven in Krimpen 
aan den IJssel te bieden hebben. Inmiddels heeft 
een aantal bedrijven zich aangemeld om burge-
meester Vroom een dagdeel mee te nemen in hun 
dagelijkse proces. Ook wil hij graag dat Krimpen 
aan den IJssel een zes-minuten zone krijgt om de 
juiste hulp te kunnen bieden bij hartstilstand. Om 
dit te bereiken wil de gemeente graag driehon-
derd mensen uit Krimpen aan den IJssel een cursus 
reanimatie aanbieden. De vraag aan de onderne-
mers is om hierbij een rol te spelen. 

Vervolgens nam de voorzitter het woord en anders 
dan andere jaren volgde er nu geen nieuwjaars-
rede maar een ondernemersquiz. De eerste reactie 
was terughoudend, maar nadat duidelijk werd dat 
iedereen met zijn smartphone kon meedoen en 
dat er een aantal prijsjes waren te verdienen, 
meldden velen zich aan en werden zij met de 
vraag fanatieker. Met vragen over het EMK-terrein, 
de oorsprong van de naam de Schelvenaer en over 
het bezoek van het koningspaar werd er na tien 
vragen een winnaar bekend gemaakt. Na afloop 
van de quiz startte het diner en was er een onge-
dwongen sfeer waarin met diverse mensen een 
gesprek te voeren was. Wederom een mooie start 
van een ondernemend jaar.
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Koninklijk paar brengt bezoek aan Krimpenerwaard

ondernemersquiz bij nieuwjaarsdiner



Als ondernemer bent u vanuit de Nederlandse 
arbeidswetgeving verplicht uw werknemer 
tijdens de eerste twee jaar van ziekte door 
te betalen. Dat is vooral voor kleinere werk
gevers een zwaar risico en dus wordt dit vaak 
verzekerd. Maar voor veel werkgevers is het 
volkomen onduidelijk hoe men daartegen 
verzekerd is en wat de basis van de jaarlijkse 
premie is die men betaalt. 

Veelal is niet bekend dat de premie afhankelijk is 
van het schadeverleden: heeft men iemand met 
lang ziekteverzuim in dienst, dan wordt keurig de 
uitkering over de twee jaar betaald of aangevuld 
door de verzekeraar. Dat is allemaal prachtig, 
maar waar de werkgever niet op gerekend had, 
is dat de premie in de volgende jaren fors de 
lucht in schiet. Dit is één van de gevaren die 
een ondernemer loopt bij het aangaan van een 
ziekteverzuimverzekering.Om dit soort gevaren 
duidelijk te maken is Minister Asscher om de 
tafel gegaan met verzekeraars om hen meer aan 
te zetten tot transparantie bij het aangaan van 
die verzuimverzekeringen: vooraf met de billen 
bloot, zodat de ondernemer van te voren weet 
wat die koopt.

Dit is met ingang van dit jaar allemaal vastgelegd 
in het kersverse “Convenant verbeteren transpa-
rantie verzuimpremies”. Hierin moet van te voren 
voor de klant duidelijk zijn hoe de premie wordt 
berekend bij het afsluiten van de polis en hoe die 
premie tussentijds kan worden gewijzigd. Daar-
naast moet ook duidelijk worden aangegeven 
wat je voor je polis krijgt: wat is de dienstverle-
ning die je hebt ingekocht?

Duidelijk moet zijn op welke elementen de premie 
is gebaseerd. In het algemeen is dat:
- De samenstelling van het personeelsbestand;
- De branche waarin men werkzaam is;
-  De verzuimcijfers van het te verzekeren bedrijf, 

waarbij ook de periode van de te toetsen cijfers 
aangegeven moet worden;

-  De dekking van de polis: termijn waar de werk-
gever zelf risico loopt en de hoogte van de 
dekking et cetera;

-  De mate waarop de eigen verzuimcijfers de 
premie beïnvloeden. Dit is bijvoorbeeld bij een 
grote werkgever aanmerkelijk hoger dan bij een 
kleine werkgever.

Ook moet worden omschreven wat de dienstver-
lening eigenlijk inhoudt: wat doet de verzekeraar 
voor de werkgever aan begeleiding van de zieke 
werknemer? Verzorgt de verzekeraar het re-inte-
gratie-traject? En zo ja: hoe? 

Het convenant zou er voor moeten zorgen dat 
verzuimverzekeringen transparanter worden voor 
de werkgever en vooral voor de kleine(-ere) werk-
gever. Dit door in de offertes meer duidelijkheid 
te geven wat men kan verwachten in premies en 
dienstverlening. Niks mis mee. Wat mij betreft had 
de minister nog een stapje verder moeten gaan, 
door de informatieplicht niet alleen bij verzekeraars 
neer te leggen, maar ook bij adviseurs. De praktijk 
leert ons dat het nog teveel voorkomt dat verzuim-
offertes niet met de klant worden besproken. 
Vervolgens leest de werkgever de offerte niet en 
kiest voor het goedkoopste aanbod. In dit geval 
kan, alle goede bedoelingen van de minister ten 
spijt, de ondernemer nog steeds ‘de Sjaak’ zijn bij 
de aanschaf van een verzuimverzekering.
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Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.

www.steensel.nl

helderheid in 
verzuimverzekeringen

assurantie accent
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Op pagina 18 van deze uitgave leest u over 
de primeur dat de parkshuttle in Capelle aan 
den IJssel en Rotterdam wordt uitgebreid 
naar zelfrijdend vervoer. Go Bike is de orga
nisatie die elektrische deelfietsen bij een 
aantal P+R locaties zoals Capelsebrug en 
Meijersplein gaat neerzetten. OVreizigers 
pakken dan vanaf 2018 een elektrische fiets 
naar de eindbestemming. 

Go Bike is winnaar geworden van de aanbesteding 
van De Verkeersonderneming voor elektrische 
deelfi etsen. Het mobiliteitsbedrijf is erg blij met 
deze beslissing. “Dit betekent dat wij onze mobi-
liteit service nu ook direct aan de automobilist 

aan kunnen bieden als duurzame, comfortabele 
en effectieve aanvulling voor de urbane regio.”

Marktplaats voor Infrastructuur
Parkshuttle en Go Bike investeren ieder 50% 
en De Verkeersonderneming legt er vanuit het 
programma Beter Benutten 50% bij. De markt-
partij exploiteert zelf de oplossing. De partijen 
maken onderdeel uit van de Marktplaats voor 
Infrastructuur waar overheid en marktpartijen 
samenwerken aan infrastructurele oplossingen. 
Met beiden is een overeenkomst op hoofdlijnen 
afgesloten. Dit wordt de komende tijd verder 
uitgewerkt en vervolgens gaat nog dit jaar de 
schop in de grond.

de Verkeersondernem
ing

Elektrische deelfietsen bij 
P+R Capelsebrug

Inzicht in 
vrije parkeerplaatsen

Mobility 
Matters

Mobiliteit groeit en verandert. Eén van 
de belangrijkste uitdagingen voor ste-
den van de toekomst is om mobiliteit op 
een slimme en gezonde manier te orga-
niseren, zodat iedereen mee kan doen. 
Kom op 11 april 2017 naar het nationa-
le symposium MOBILITY MATTERS in de 
Doelen, Rotterdam. Laat u verrassen door 
inspirerende sprekers als Gil Penalosa en 
Thomas Rau. 

www.mobilitymatters.city

Voor veel bedrijven is parkeren een bron 
van ergernis. Door parttimewerk en thuis
werkdagen is er een wisselde behoefte aan 
parkeerplekken waardoor de capaciteit niet 
goed aansluit. Zeker op dagen waarop veel 
werknemers naar het werk komen en er veel 
bezoekers zijn, is de parkeerdruk hoog. 

De gevolgen zijn duidelijk: ergernis bij uw mede-
werkers, tijdverlies door het zoeken naar een alter-
natieve parkeerplaats, en mogelijk overlast voor de 
omgeving door foutparkeerders. Daarnaast loopt u 
het risico dat uw klanten niet kunnen parkeren. Om 
aan deze problemen tegemoet te komen, heeft 

Parkeagle, een van de startups van Rotterdam 
Mobility Lab, een oplossing bedacht. Er worden 
sensoren geplaatst op de parkeerplekken waar-
door u op afstand, via een online dashboard, ziet 
hoeveel vrije plaatsen er zijn. U krijgt zowel real-
time als historische gegevens. Medewerkers zien 
via een website of app de actuele beschikbaar-
heid van de parkeerplaatsen waardoor het zoek-
gedrag wordt beperkt. Klanten kunnen netjes naar 
de vrije plek worden geleid. Een passend parkeer-
beleid met betere benutting kan worden vastge-
steld. Delta Lloyd is het eerste bedrijf waarvoor 
Parkeagle een oplossing heeft gerealiseerd. Meer 
weten? Neem contact op www.parkeagle.com.

Advertorial



* Deze actie is geldig tot en met 29 april 2017.**Bijtellingsvoordeel berekent o.b.v. 60 maanden 52% inkomstenbelasting en kentekenregistratie in 2016. Het maximale voordeel is opgebouwd uit een Connected Series pakketvoordeel. 
Voor meeruitvoeringen gelden de prijzen uit de daarbij behorende prijslijsten.

Lease nu een Passat GTE of Golf GTE uit voorraad en profiteer ook in 2017 nog van 15% bijtelling. Het zijn de laatste modellen, 
dus wees er snel bij! Om u optimaal te laten profiteren van deze laatste kans hebben wij de Golf GTE en Passat GTE nu extra scherp 
geprijsd en extra rijk uitgerust. De Volkswagen GTE is dus niet alleen zuinig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. 

Wij nodigen u graag uit in de showroom!

Brandstofverbruik gemiddeld tussen 1,5 en 1,7L/100 km, CO2-uitstoot gemiddeld tussen 35 en 39 g/km.

Kijk op www.mdekoningautolease.nl voor meer informatie.

De laatste GTE modellen 
met 15% bijtelling. 
Wie wil daar nou niet in zitten?

OP
=

OP

Stormpolderdijk 38, Krimpen a/d IJssel. Tel. 0180 - 55 95 00
Wormerhoek 16, Capelle a/d IJssel. Tel. 010 - 459 94 00
Vlambloem 40 - 48, Rotterdam Ommoord. Tel. 010 - 420 71 11
www.mdekoning.nl

Wormerhoek 5-7
Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 459 94 75
www.mdekoningautolease.nl
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