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AMBITIEUZE ONDERNEMERS
GROEIEN HARDER MET ABN AMRO
ALSOF JE VOORTDUREND DE WIND MEE HEBT
Als lokale ondernemer hebt u ongetwijfeld uw ambities. Misschien
wilt u uw afzetmarkt vergroten of denkt u aan een nieuw
bedrijfspand. Met ABN AMRO hebt u een bank die altijd voor u
klaarstaat en tijdig kansen signaleert. Als geen ander zijn wij op
de hoogte van lokale ontwikkelingen en trends in uw branche en
kunnen wij u toegang geven tot zakelijke netwerken. En dankzij

onze jarenlange kennis en ervaring bieden wij u altijd een perfecte
financiële oplossing. Alsof je voortdurend de wind mee hebt. Meer
weten? Bel voor een vrijblijvende afspraak met één van onze
accountmanagers binnen ons district IJssel- en Lekstreek, op
nummer 010-2588900. Zij zijn u graag van dienst.
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Nic Visser Kantoorwereld:

Good care for you

Kantoor
meubilair

Kantoor
apparatuur

Kantoor
artikelen

Arbo &
veiligheid

Vormgeving en realisering
van projecten

• geen orderkosten
• geen transportkosten
• bezorging door geheel Nederland

Gemini College Ridderkerk

Het gehele project wordt door NVK Vormgevers gerealiseerd, vanaf de vloerafwerking, de
wandafwerking, het aanbrengen van plafonds, tot bouwactiviteiten, en de installaties.
Maar ook vergaderkamerinrichtingen, het
plaatsen van beamers en smartboards past
hierbij. En niet te vergeten speciaal meubilair
op maat gemaakt en naar uw wensen qua
afwerking en kleuren.

Vormgeven is één, realiseren is twee. De vakmensen van NVK Vormgevers beheersen het
gehele traject van ontwerp tot realisatie.
Doordat er met veel verschillende toeleveranciers wordt gewerkt kan er vrijwel altijd een
passende aanbieding gemaakt worden. Waarbij de kwaliteit wel gewaarborgd blijft. Werkt
u toch liever met een van uw eigen toeleveranciers dan kunnen we die naadloos inpassen
in de totale projectplanning. Hierdoor bent u
verzekerd van een juiste oplevering waarbij de
prijsafspraken worden gerespecteerd.
NVK Vormgevers neemt u zorg uit handen als u
moet verbouwen of verhuizen. U kunt zich blijven richten op uw core business. Door een adequate verslaggeving heeft u elk moment een
compleet inzicht. NVK vormgevers vormt,
samen met een vaste groep onderaannemers,
het juiste antwoord op al uw facilitaire vragen.

Nic Visser Kantoorwereld
Bermweg 224-226
2906 LG Capelle aan den IJssel
telefoon: 010 450 52 02
fax: 010 458 20 95
e-mail info@visser.nl
www.visser.nl
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van de redactie
In welke categorie plaatst u het IJssel Business Magazine?
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opinievormendebladen 24%
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v.l.n.r. Jan Paul Mioulet, Nic Visser, Gert Abma,
Peter Meulendijk, Ruud Verschuren,
Jeannette Roskam-Timmermans en Ed de Kloe.
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Welke andere bladen leest u om uverenigingsbladen
te informeren?
24%
Andere bladen die door de lezers worden
gelezen naast het IJssel
opinievormendebladen 24%
managementbladen
14% Quote, Elsevier,
Business Magazine zijn: Vakbladen,
FEM Business,
gemeentenieuws
33%
verenigingsbladen
24%
Bizz, HP en het internet.
Rijmond
Business
13%

Het IJssel Business Magazine verschijnt nu
zes jaar en wij als redactie wilden graag de
mening van de lezers peilen. Door middel van
een online-enquête hebben we geprobeerd een
beeld te vormen van uw ervaringen als lezer.
Onderstaand worden de resultaten van deze
enquête gepresenteerd. In totaal is de enquête
door 45 respondenten ingevuld.
De lezers van het IJssel Business Magazine blijken zeer tevreden te zijn over de frequentie van
verschijning en over de bezorging. De vormgeving,
opmaak en fotografie van het magazine worden
als goed tot zeer goed beoordeeld. De aard en de
lengte van de artikelen in het algemeen worden
als voldoende tot goed gewaardeerd.
In de enquête werd aan de lezers gevraagd hun
mening te geven over de diverse rubrieken in
het magazine. Opvallend is dat de rubrieken
van ONC, KvK en de gemeente Capelle aan den
I Jssel lager scoren dan gemiddeld. Ook valt
op dat veel lezers over de rubriek ServicePunt
Werkgevers géén mening hebben.
Vanwege het geringe aantal respondenten is
deze enquête niet representatief, maar het
geeft wel inzicht in de voorkeuren van deze
groep lezers. Heeft u ideeën ter verbetering
van het IJssel Business Magazine? Zie dan het
colofon voor het e-mailadres of telefoonnummer van de redactie.
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The Speed of Trust

Carlos Estarippa
Estarippa Consultancy

Vertrouwen is een keihard economisch meetbaar managementinstrument, zegt Stephen M.R. Covey. In de huidige economie is vertrouwen
de kritische succesfactor en niet alleen maar soft, ontastbaar en een
sociale waarde. Vergroot het vertrouwen en de snelheid van zakendoen
zal stijgen, terwijl de kosten zullen dalen. Carlos Estarippa van Estarippa
Consultancy is de eerste in Nederland die geaccrediteerd is om trainingen
te geven over The Speed of Trust, zoals Covey zijn visie heeft genoemd.

Vertrouwen = Kapitaal
S

tephen M.R. Covey is de zoon van Stephen R.
Covey, de auteur van ‘De zeven eigenschappen
van effectief leiderschap’. Onder leiding
van Covey junior groeide het Covey Leadership Centre uit tot wereldleider op het gebied
van leiderschapstrainingen. Volgens Covey
Sr is dit volledig te danken aan vertrouwen:
Stephen M.R. Covey wordt vertrouwd en geeft
vertrouwen, waardoor de omzet van dit bedrijf
bijna verdubbelde. Het boek ‘The Speed of
Trust’ staat al een tijd op de New York bestsellerslist en is in 20 talen vertaald. Waardoor is
vertrouwen zo’n grote succesfactor?
Carlos Estarippa heeft als organisatiepsycholoog
ruime ervaring opgedaan met zijn werk voor een
trainings- en adviesbureau en bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Hij heeft verschillende accreditaties en gebruikt diverse methodieken in zijn adviespraktijk en trainingen. “Ik werkte al langer met de
methodieken van Covey Sr. Op een dag kreeg ik het
verzoek om het personeel van een ambassade te begeleiden. Er was daar sprake van onderling wantrouwen.
Na enig speurwerk op internet vond ik ‘The Speed
of Trust’. Ik las het boek en was er meteen door
gegrepen. Het bleek zeer bruikbaar voor de klus op
de ambassade. Het thema fascineerde me enorm.”

Economische kracht
De workshop op de ambassade sprak zeer aan: “Het
model hielp echt. De hele ambassade deed mee
aan de workshop, van ambassadeur tot chauffeur.
‘Vertrouwen’ is zo’n wezenlijk thema, het speelt bij
samenwerking altijd een rol. Het model van Stephen
M.R. Covey is krachtig en het werkt. Dat komt omdat
het een soort routekaart is, waardoor je beter snapt
hoe vertrouwen werkt. Daarnaast geeft het woorden,
zodat je het erover kunt hebben met elkaar en handvatten om actief aan vertrouwen te werken.”

Vertrouwen is een mooie sociale waarde, maar wat
levert het op? “Wat me erg aanspreekt in Covey’s
model, is dat hij de economische kracht van
vertrouwen inzichtelijk maakt. Vertrouwen heeft
altijd effect op twee zaken: snelheid en kosten.
Daalt het vertrouwen binnen een bedrijf, dan gaat
de snelheid achteruit en zullen de kosten stijgen.
Andersom geldt dat ook. Vertrouwen is kapitaal.
Dit is voor ondernemers natuurlijk zeer interessant.
Snelheid wordt voor ondernemers steeds belangrijker, net als lage kosten. Vertrouwen is een heel
bruikbare hefboom om meer snelheid te verkrijgen.
Het is zinvol om daarin te investeren. Daarnaast heeft
vertrouwen naar medewerkers natuurlijk een motiverende werking. Mensen willen vertrouwd worden.”

Geloofwaardige ondernemer
Covey gaat uit van het ‘van-binnen-naar-buitenprincipe’. Vertrouwen begint bij jezelf. Ben jij te
vertrouwen? Ben je geloofwaardig voor de ander? Hoe
kun je je geloofwaardigheid als ondernemer vergroten?
“Je kunt het heel breed over vertrouwen hebben, zoals
bijvoorbeeld over de financiële wereld of de maatschappij. Covey kan het ook klein en hanteerbaar
maken: wat kun jij doen om vertrouwen te vergroten?
Dat maakt het model zo bruikbaar.”
Geloofwaardigheid kent vier kernen. “Het begint bij
integriteit”, vertelt Estarippa. “Doe je wat je zegt?
Waar sta je voor? Dat zijn de wortels van de boom.
Daarna komt de intentie. Wat heb je voor? Vanuit
welke motieven werk je met je medewerkers en je
klanten? Zie dat maar als de stam van de boom. Dit
zijn karaktercomponenten. Vervolgens komen we toe
aan de takken van de boom: de competenties. Geloofwaardigheid houdt niet op bij karakter alleen. Heb
je de capaciteiten in huis om de klus te klaren? De
blaadjes of de vruchten aan de boom zijn de resultaten. Weet je zaken tot een goed eindresultaat te
brengen? Wat is je track record?
Lees verder op volgende pagina >>
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Als ondernemer bent u erbij gebaat dat uw juridische zaken

Wat niet wegneemt dat onze advocaten u ook uitstekend

op orde zijn. Zo voorkomt u getouwtrek achteraf en dat scheelt

bijstaan als het toch op procederen aankomt. U bent van

tijd en geld. Pellicaan Advocaten brengt de juridische risico’s

harte welkom voor een oriënterend gesprek bij één van

in kaart op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht. Zo

onze vestigingen. Neem voor meer informatie contact op met

kunnen wij eventuele obstakels tijdig signaleren en wegnemen.

Eric de Waart, tel. 010 277 16 10 of kijk op www.pellicaan.nl

475.00.333 WT Veiligheidshemd 181 1

ORDE IN ZAKEN

Zijn uw arbeidscontracten wel zo veilig als u denkt?

11-05-2007 16:36:11

Daamen & van Sluis is een zelfstandige maatschap van accountants en
belastingadviseurs met vestigingen in Capelle a/d IJssel en Amsterdam.
Wij zijn werkzaam in accountancy, belastingadvisering, administratieve
dienstverlening alsmede financiële advisering.
Onze dienstverlening richt zich op middelgrote en kleine ondernemingen
en vrije beroepsbeoefenaren, zowel nationaal als internationaal.
In een persoonlijk gesprek geven wij gaarne nadere toelichting op ons
dienstenpakket en/of kunt u onze website www.daasluis.nl bekijken.

Daamen & van Sluis is lid van AGN Accountants Global Network
an association of independant accounting offices en van de SRA.

The Speed of Trust

Mythes en realiteit
Vertrouwen is nog te vaak een verborgen
variabele, vindt Estarippa. “Het komt pas
ter sprake als het ontbreekt. Hoe vaker
vertrouwen dan wordt genoemd, hoe groter
de crisis feitelijk is. Kijk maar naar de financiële crisis, elke dag werd de noodzaak tot
vertrouwen genoemd. Vertrouwen speelt
altijd een rol, maar we zijn het ons niet altijd
bewust. Door bewuster boven tafel te krijgen
wat eronder verborgen ligt, maak je het
hanteerbaar en bespreekbaar. Dat heeft veel
impact. Ik heb in een korte workshop over
het thema van The Speed of Trust verteld
aan alle hoofden van Ontwikkelingssamenwerking. Het sprak deze leidinggevenden
enorm aan. Ik kreeg daarna spontane emails, ze vonden het erg boeiend en bruikbaar materiaal. Dat versterkte mijn gevoel
over de kracht van het model van Covey en
ik ben naar Amerika gegaan om de accreditatietraining te volgen.”
Over vertrouwen bestaat een aantal mythes,
die Covey met een andere realiteit uitdaagt.
Vertrouwen is soft en traag, zegt de mythe;
volgens Covey is vertrouwen juist concreet,

reëel en meetbaar. Niets is zo snel als de
snelheid van vertrouwen, zegt hij. De mythe
zegt dat vertrouwen volledig is gebaseerd op
integriteit; Covey vindt dat vertrouwen een
functie is van zowel karakter (inclusief integriteit) als competentie. Een andere mythe is
dat het riskant is om mensen te vertrouwen,
terwijl Covey het in de huidige tijd een groter
risico vindt om mensen niet te vertrouwen.
Vertrouwen is het betaalmiddel van deze tijd.
Tot slot wordt vaak gedacht dat je vertrouwen
kan verwerven bij één persoon tegelijk, maar
als je het vertrouwen wint van één persoon,
wekt dat vertrouwen bij vele anderen.

Vijf cirkels van vertrouwen
The Speed of Trust kent vijf cirkels van
vertrouwen. “Het begint bij zelfvertrouwen.
De tweede cirkel gaat over vertrouwen in
relaties. Hoe kun je vertrouwen in relaties
opbouwen? Daarna komt de organisatie
aan de orde: is de wijze waarop je organisatie is ingericht gebaseerd op wantrouwen
of op vertrouwen? Vervolgens is er marktvertrouwen: welke reputatie heeft mijn

organisatie, ons merk, ons product? De
vijfde cirkel is maatschappelijk vertrouwen.
Welke bijdragen levert mijn organisatie aan
de maatschappij?”
Inmiddels heeft Estarippa Consultancy
enkele trainingen verzorgd en de ervaringen
zijn heel bemoedigend. “Mensen reageren
enthousiast. Zij herkennen het belang.
Binnen het ministerie zijn er workshops
geweest en onlangs was ik op het Instituut
Clingendael om dit thema met een groep
mid-career diplomaten uit Indonesië te
trainen. Binnenkort is er een workshop met
een team van de gemeente Den Haag en er
ligt een voorstel voor een workshopdag met
een huisartsenpraktijk. Het thema is erg
actueel. Mensen zoeken vertrouwen; als ze
hun geld naar een bank brengen en ook als
ze een president voor hun land kiezen. Op
dit moment verandert er veel op dit gebied”,
besluit Carlos Estarippa.
Wie belangstelling heeft voor dit onderwerp
kan op de website www.estarippaconsultancy.nl meer informatie vinden.
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Heeft u vragen op het gebied van bedrijven
en ondernemen in Capelle aan den IJssel?

De Beursvloer:

Aanbod gezocht!
I

Bas Gelderblom

accountmanager bedrijven
(m.n. bedrijvigheid op
bedrijventerreinen)
tel. 010 284 87 86
b.gelderblom@capelleaandenijssel.nl

Ineke Sluiters

accountmanager detailhandel
tel. 010 284 87 79
i.sluiters@capelleaandenijssel.nl

n het voorjaar van 2009 vindt de eerste Capelse Beursvloer plaats. Dit is hét evenement waar
bedrijven en (vrijwilligers)organisaties in Capelle elkaar ontmoeten. Organisaties zitten soms te
springen om zaken die bedrijven met plezier aanbieden, omdat ze maatschappelijke doelen van
organisaties willen ondersteunen. De Beursvloer brengt vraag en aanbod bij elkaar. Deelnemers
horen waar de één behoefte aan heeft en wat de ander aan wil bieden. Na afloop is er voor alle
deelnemers een hapje en een drankje; ideaal om na te praten en nog meer te netwerken.

Hoe werkt het?
Voorafgaand aan het evenement bedenken organisaties waar ze behoefte aan hebben en bedrijven
wat ze aan willen bieden. Denk daarbij aan extra
handen die nodig zijn bij een activiteit, meubilair,
vakkennis, ruimte om een cursus te kunnen houden
of een netwerk aan contacten waar je de ander mee
verder helpt. Op de Beursvloer treffen de partijen
elkaar in een van de vier themahoeken: menskracht,
expertise, middelen en netwerk. Zodra de gong gaat
kan het handelen beginnen door naar de juiste hoek
te lopen en meteen contact te leggen. Zo ontstaat
op een snelle manier een match tussen vraag en
aanbod. Speciale hoekmannen en -vrouwen helpen
u bij het vinden van het juiste contact en sluiten
van een ‘deal’. Het worden bruisende uren, met serieuze deals, nieuwe ideeën, spontane aanbiedingen
en wederdiensten.

Ondersteuning voorbereiding

Ruud Verschuren

beleidsadviseur Economische Zaken
tel. 010 284 87 83
r.verschuren@capelleaandenijssel.nl

Henk van Ree

manager economische ontwikkelingen
tel. 010 284 87 87
h.van.ree@capelleaandenijssel.nl

We kunnen bedrijven ondersteunen bij het in kaart
brengen van hun aanbod en mogelijke randvoorwaarden. We onderzoeken of er behoefte is aan
een bedrijfsmeeting vooraf, waar we uitleg over
de Beursvloer geven en waar bedrijven elkaar op

accountmanager werkgelegenheid
tel. 010 284 84 79
c.m.van.zanten@capelleaandenijssel.nl
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Aanmelden is noodzakelijk
De organisatie wil vooraf weten welke behoeften er
zijn bij de organisaties en wat het aanbod van de
bedrijven is. Dat willen we al op elkaar afstemmen.
Mocht er bijvoorbeeld veel behoefte zijn aan juridisch advies, dan zoeken we naar bedrijven die
dat aan willen bieden. Dat werkt ook andersom:
zijn er veel juridische adviseurs, dan zoeken we
nog organisaties met juridische vragen. Om het
voor iedereen zo interessant mogelijk te maken, is
aanmelden vooraf noodzakelijk.
Heeft u een aanbod of heeft u vragen, neem dan
contact op met:
Cock van Zanten, accountmanager werkgelegenheid bij de gemeente Capelle, tel.: 010 - 284 84 79,
e-mail: c.m.van.zanten@capelleaandenijssel.nl.
De Beursvloer wordt georganiseerd door de
gemeente Capelle aan den IJssel, de Vrijwilligerswinkel en Bureau De Laat.

Workshop Laaggeletterdheid
‘M

eedoen’ is één van de kernbegrippen in het collegewerkplan. Mensen die moeite hebben
met lezen en schrijven kunnen echter niet volwaardig meedoen in de samenleving. Daarom heeft
het college begin dit jaar een Actieplan Laaggeletterdheid vastgesteld. Als gevolg daarvan heeft
de landelijke Stichting Lezen en Schrijven op donderdag 2 oktober in de raadzaal een workshop
Laaggeletterdheid gegeven voor medewerkers van Capelse bedrijven. Deze workshop is door de
gemeente georganiseerd in samenwerking met de Capelse ondernemersverenigingen Economische Kring Capelle en Ondernemers Netwerk Capelle.

Economische schade
Cock van Zanten

ideeën kunnen brengen. Dan is ook duidelijk welke
vragen de organisaties hebben. Dat kan helpen om
uw aanbod op maat te maken.

De aanwezigen toonden zich verrast door het
grote aantal mensen dat moeite heeft met lezen
en schrijven. Wethouder Micle Jaliens wees in
zijn toespraak nadrukkelijk op de economische
schade die hiervan het gevolg is. Zo zijn laaggeletterde mensen vaker ziek en arbeidsongeschikt dan
mensen die wèl kunnen lezen en schrijven.
Twee alfabetiseringsambassadeurs (voormalig laaggeletterden die nu een cursus lezen en schrijven
volgen) vertelden hoe zij in het verleden hun laaggeletterdheid verborgen hielden voor hun werkgever,

hoe zij zich ervoor schaamden om hierover met
collega’s te praten, hoe zij er toch toe kwamen een
cursus lezen en schrijven te gaan volgen en hoe hun
leven sinds die tijd is verbeterd.

Enthousiast
De aanwezigen raakten door deze persoonlijke
verhalen enthousiast om in hun bedrijf actie te
ondernemen tegen laaggeletterdheid. Met de vertegenwoordigde bedrijven zijn dan ook afspraken
gemaakt om per onderneming verder te praten
over gerichte acties.

van de gemeente

Nieuwe website gemeente Capelle aan den IJssel
D

e nieuwe website kenmerkt zich
door een moderne vormgeving en
duidelijke structuur. Hierdoor vindt u
sneller uw weg. Ook de menu-indeling
is versimpeld waardoor u makkelijker
en sneller informatie vindt. De kleuren
licht- en donkerblauw staan centraal en
geven de site een frisse, nieuwe uitstraling. Op de nieuwe site is veel aandacht
voor fotografie. Verder is er bij ieder
onderwerp een video te bekijken.

Op 10 oktober ging de nieuwe gemeentelijke website online. Naast de vertrouwde
informatie is er ook een aantal belangrijke verbeteringen ten opzichte van de oude site.

De voor u vertrouwde bedrijvensite is in
deze nieuwe gemeentelijke site opgenomen.
Dit betekent dat het adres www.ondernemen.capelleaandenijssel.nl is komen te
vervallen. U vindt nu alle informatie op
www.capelleaandenijssel.nl en dan even
klikken op ‘ondernemen’. Het is een prachtige site geworden met veel gebruiksmogelijkheden. Zo kunt u de letters van de site
extra groot instellen. Hierdoor is de site
toegankelijker voor slechtzienden. Daarnaast vindt u op de site ook een voorleesfunctie en is de website uitgebreid met een
chatfunctie. Tijdens kantooruren kunt u
hiermee de hulp van één van onze medewerkers inschakelen.
Binnenkort zal ook een elektronische
nieuwsbrief voor Capelse ondernemers
en voor allen die geïnteresseerd zijn om in
Capelle te ondernemen verschijnen.

People’s Business 2009

N

a het succes van Business op het Water, dat door ExpoSelect in
samenwerking met de gemeenten Capelle en Krimpen en de ondernemersverenigingen ONC en OK werd georganiseerd, neemt Capelle ook
deel aan het grootste regionale netwerkgala, People’s Business 2009.
Samen met het ONC en de EKC willen we dit jaar een aansprekende
netwerkmogelijkheid bieden. Op dit moment wordt druk gewerkt aan
de uitnodigingen voor die dagen en de invulling van een programma,
waarin netwerken, plezier en het opdoen van kennis samengaan.
Het is onze bedoeling dat uw bezoek aan People’s Business zakelijke
meerwaarde voor u heeft. Noteert u daarom alvast woensdag 14 en/
of donderdag 15 januari 2009 in uw agenda. Een officiële uitnodiging
volgt nog. Uiteraard kan uw bedrijf ook deelnemen met een stand op
het Capelle Plaza. Zie de speciaal hiervoor geopende site www.ikdoemeemetpb.nl en meld u aan.

Actuele besluiten van het college van
b. en w. en nieuwsberichten, speciaal
geselecteerd voor ondernemend Capelle,
treft u aan op: www.ondernemen.
capelleaandenijssel.nl. Op deze site
worden ook de Europese aanbestedingen
van de gemeente gepubliceerd.
Voor nog meer informatie van de
gemeente Capelle aan den IJssel op:
www.capelleaandenijssel.nl.
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stelling: Verandering is noodzakelijk

Change!
Bart Theunissen

Döll - Atelier voor Bouwkunst

Alleen door verandering kan vernieuwing ontstaan.
Zonder innovatie geen creativiteit en vice versa. We
moeten veranderen om succesvol te zijn. Of bent u
de mening toegedaan dat we juist moeten drijven op
onze ervaring? Never change a winning team! Hou
alles bij het oude en doe waar je goed in bent. We
vroegen drie specialisten op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en mobiliteit te reageren op de stelling: ‘Verandering is noodzakelijk’.

“Er is een groeiend bewustzijn over de noodzaak om verantwoord om te
gaan met onze natuurlijke bronnen. In een recente peiling onder MTVkijkers staat het milieu zelfs voor het eerst nummer één als maatschappelijk issue. Het imago van de term ‘duurzaam’ blijft echter hangen in
een ecologische ideologie die associaties oproept met hennepkleding
en composttoiletten.

M

et regelmaat worden ludieke
concepten gelanceerd die inspelen op
milieuvriendelijke innovaties. Toch
blijft duurzaam produceren en consumeren uiteindelijk beperkt tot een
selecte groep. Denk aan het Huis van de
Toekomst: iedereen kent het, niemand
is er geweest. Ook in de bouwpraktijk
heeft duurzaamheid een imagoprobleem. Investeringen in verantwoord
geproduceerde materialen of water- en
energiebesparende installaties worden
gezien als onrendabele extra’s die
meestal worden wegbezuinigd.

pect mag aanwezig, maar vooral niet badinerend zijn. In het ontwerp worden milieuvriendelijke innovaties creatief geïntegreerd
om het energie- en waterverbruik terug te
dringen. De bezoeker zelf wordt ingezet
als bron van warmte en energie. Zo zet de
dansvloer bewegingsenergie om in elektriciteit. Er is sprake van een continue tweestrijd tussen idealen en realisme, zowel bij
architect, opdrachtgever als de uiteindelijke
bezoeker. Door bewustwording van deze
tweestrijd ontstaat een nieuwe benadering
van duurzaamheid.

Sustainable Dance ClubTM

Het ideaal van de Sustainable Dance ClubTM
is realiteit geworden in september 2008 met
de opening van club WATT, de eerste Sustainable Dance Club™ ter wereld. De bewustwording van duurzaamheid is in WATT
integraal uitgewerkt en daar waar mogelijk
zichtbaar gemaakt. Het ontwerp maakt de
bezoeker op positieve, trendy manier bewust
van zijn of haar persoonlijke impact op de
omgeving.
In club WATT is het imago van duurzaamheid, door een realistische en vernieuwende
benadering, sexy geworden. Om tot deze
verandering van imago te komen en ook tot
het ontwerp van club WATT is verandering
van aanpak en benadering dus zeker noodzakelijk.”

Om tot een duurzame verandering van het
imago van duurzaamheid te komen is Döll
- Atelier voor Bouwkunst samen met nonprofit organisatie Enviu de uitdaging aangegaan om duurzaamheid rendabel en aantrekkelijk te maken voor een brede doelgroep. Dit
gebeurt in de Sustainable Dance ClubTM,
een nieuw clubconcept waarin milieuvriendelijkheid subtiel en trendy vorm krijgt in de
fysieke omgeving en achterliggende bedrijfsvoering. Een clubomgeving is het ideale laboratorium voor het ontwikkelen van een frisse
blik op duurzaamheid. De energie-, water- en
afvalstromen zijn enorm en het is de plek
waar een jonger publiek op af komt. Deze
doelgroep stelt voorwaarden: het milieuas-
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Bewustwording van duurzaamheid

Walter Plaisier

rayonmanager Randstad Uitzendbureau B.V
“‘Change’ is een aardige omschrijving van de markt waarin wij als Randstad opereren. Afgelopen jaren is de arbeidsmarkt onder steeds grotere
druk komen te staan. Nederland in actuele cijfers: 255.000 vacatures,
werkeloosheidspercentage van 3,7% (laagste van Europa), wat neerkomt op 284.000 werkelozen.

D

eze krapte heeft veel bedrijven
bewogen om creatieve oplossingen te
vinden om toch aan personeel te komen,
zoals duo-banen, BBL(Beroeps Begeleidende Leerweg)-trajecten, interim
personeel, stagiaires, buitenlands personeel (Polen) etc. Momenteel werken
100.000 werknemers met een Oost-Europees paspoort in ons land. De huidige
ontwikkelingen in deze Europese regio’s
zijn dusdanig dat er een nivellering
van arbeidsvoorwaarden plaatsvindt,
waardoor het voor veel Oost-Europese
arbeidskrachten niet meer interessant
is om banen aan te nemen in de industriële/productiesector.

Tijd voor Change
Toch verwachten wij dat deze krapte ondanks
de wat koelere economie niet afneemt. Er zal
een tekort blijven aan gekwalificeerd personeel. Dit kan zelfs gaan inhouden dat de
mobiliteit van werknemers juist zal afnemen
in deze onzekere periode. Een contract voor
onbepaalde tijd zal juist nu voor veel werknemers een belangrijke factor zijn die niet
graag opgegeven zal worden. Ook de vergrijzing van Nederland draagt niet bij aan een
ruimere arbeidsmarkt. Tussen nu en 2040
zal de potentiële beroepsbevolking naar
verwachting afnemen van 10 naar 9 miljoen.
De komende jaren zal deze daling goed op
gang komen, die voor het eerst is ingezet
vanaf 2005 (Bron CBS).
Het is tijd voor organisaties om proactief

met dit maatschappelijke probleem om te
gaan. Tijd voor Change. Pas gaan werven
op het moment dat het probleem zich
voordoet is in veel situaties (veel) te laat.
Slechts een enkele onderneming heeft een
personeelsbeleid dat zich verder uitstrekt
dan het komende jaar, terwijl uit onderzoek is gebleken dat personeel in veel branches het onderscheidende vermogen is van
de onderneming. Het personeelsbeleid
van de toekomst zal zich veel meer bezig
moeten gaan houden met het creëren van de
gewenste medewerker, dan het vinden van
de medewerker die al volledig aan het eisenpakket voldoet. Zachte criteria, (houding,
gedrag en motivatie) zullen dus een nog
belangrijker aspect in de werving worden,
ten opzichte van harde criteria zoals opleiding en werkervaring.

Changing market
Randstad is zich bewust van haar taak in
deze ontwikkeling en is proactief (flex)
medewerkers aan het scholen in (huidige)
schaarse segmenten in de arbeidsmarkt. Zo
is er in oktober een Randstadklas ‘financieel administratief medewerker’ van start
gegaan waarbij de kandidaten puur geselecteerd zijn op houding, motivatie en intelligentie. Na 4 weken is 90% van deze groep
reeds aan een baan geholpen. Dit is slechts
één van de vele mogelijkheden die toegepast
kunnen worden om toch aan een alsmaar
groeiende vraag te kunnen voldoen in een
alsmaar ‘changing market’.”

business magazine
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stelling: Verandering is noodzakelijk

Karin van der Graaff

beleidsadviseur Verkeer en Vervoer
gemeente Capelle aan den IJssel
“Dinsdag 28 oktober 2008 was weer een dag met zo’n 600 kilometer
file. Op zo’n dag is de bovengenoemde stelling eigenlijk eerder logisch
dan een vraag. Het wordt steeds maar drukker en er hoeft maar iets te
gebeuren of zowel de snelwegen als de lokale wegen staan vol.

H

et wordt steeds maar drukker en
er hoeft maar iets te gebeuren of zowel
de snelwegen als de lokale wegen staan
vol. Het blijven uitbreiden van de infrastructuur zal de files niet in alle situaties
oplossen. Daarom denk ik dat we ons
moeten richten op andere vormen van
mobiliteit. Een belangrijke rol hierin zie
ik voor mobiliteitsmanagement. Hierbij
valt te denken aan het stimuleren van
het gebruik van andere vervoermiddelen, zoals het openbaar vervoer en
de fiets. Uit de praktijk blijkt dat er op
de korte afstanden binnen Capelle nog
beduidend meer gefietst kan worden.

SLIM REIZEN
De gemeente Capelle aan den IJssel geeft
in haar verkeersvisie ‘SLIM REIZEN’ aan
flink in te willen zetten op het verbeteren
van het fietsklimaat. Bedrijven kunnen
echter ook actief bijdragen aan het verbeteren van het fietsklimaat door werknemers goede en voldoende fietsstallingen,
douches/kleedruimtes en een goede fietsvergoeding te bieden. Voor de werkgever levert
dat ook iets op. Fietsende werknemers zijn
gezonder en hebben een lager ziekteverzuim.
De gemeente hoopt het openbaar vervoer te
verbeteren door bij de Stadsregio Rotterdam
aan te dringen op een halte van de waterbus
bij Rivium.
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Daarnaast zijn er tegenwoordig tal van
mogelijkheden om het reizen met de auto
in de spits te verminderen. Telewerken is
hiervan een van de bekendste, maar wordt
naar mijn mening (te) weinig toegepast. Ook
videoconferenties (televergaderen) maken
een hoop autoritten overbodig.

Fietsende werknemer
De gemeente Capelle aan den IJssel is een
werkgever met goede mogelijkheden om
thuis te werken. Hoewel ik gelukkig een
fietsende werknemer ben, werk ik soms
ook thuis omdat ik dan later op de dag
een afspraak buiten het gemeentehuis heb.
Telewerken vraagt wel wat gewenning en is
daarom denk ik vaak nog onbemind. Het
is aan de gemeente, het bedrijfsleven en de
automobilisten om het vervoersprobleem
gezamenlijk te veranderen.”
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft een nieuwe
verkeersvisie opgesteld. Deze visie ‘SLIM REIZEN’
geeft aan dat we anders zullen moeten omgaan met
de verkeersvraagstukken. Meer informatie hierover
op: www.capelleaandenijssel.nl.

change

financieel accent

René Verbruggen
adviseur salarissen,
sociale zekerheid en HRM
Daamen & van Sluis Accountants

Ieder nieuw jaar geeft verandering. Dat is zeker het geval
bij tal van fiscale regelingen. Hieronder geven wij u een
beperkt en zeker niet uitputtend overzicht van enkele voorgestelde (fiscale) maatregelen die vóór, op of na 1 januari
2009 ingaan. In hoofdlijnen wordt aangesloten bij de verschenen Memorie van Toelichting op het Belastingplan 2009
en de Overige fiscale maatregelen 2009. De aangekondigde
maatregelen zijn nog niet definitief en kunnen daarom veranderen. Bij de verdere parlementaire behandeling zullen de
meeste voorstellen haar definitieve beslag krijgen.

Bijtelling voor privégebruik
auto van de zaak
Om het gebruik van zuinige
auto’s verder te stimuleren,
wordt in 2009 naast de bestaande
categorieën zeer zuinige auto’s
(14%) en andere auto’s (25%) een
nieuwe tussencategorie van 20%
geïntroduceerd.

Verlaging van het
werkgeversdeel van de
WW-premie
De WW-premie voor werkgevers wordt verlaagd in 2009.
Hierdoor zien werkgevers een
aanzienlijke besparing tegemoet. Het nieuwe percentage is
nog niet definitief bekend.

Afschaffing WW-premie
voor werknemers
Het afschaffen van de WWpremie voor werknemers leidt
niet alleen tot een lastenverlichting op arbeid, maar betekent ook een vereenvoudiging
voor werkgevers. Tegenover een
afschaffing van de premie staat
dat werknemers meer loonbelasting betalen. Het kabinet maakt
goede sier door te zeggen dat de
WW-premie wordt afgeschaft.

Dat kost 1,4 miljard euro. Maar
dat bedrag wordt voor meer
dan tweederde opgehoest door
de werknemers zelf. Doordat
de premie straks niet meer van
het brutoloon kan worden afgetrokken, stijgt het belastbaar
inkomen en betaalt iedereen
meer belasting.

van de ouderschapsverlofkorting. Vanaf die datum wordt de
ouderschapsverlofkorting ook
losgekoppeld van de levensloopregeling.

Afschaffing
eerstedagsmelding

De aanvullende combinatiekorting wordt per 1 januari
2009 inkomensafhankelijker
gemaakt. Deze heffingskorting maakt werken voor alleenstaanden en minstverdienende
partners met kinderen aantrekkelijker.

Het melden van nieuwe werknemers wordt versimpeld doordat
de eerstedagsmelding (EDM)
wordt afgeschaft. Daarbij geldt
wel dat de fiscus de bevoegdheid
krijgt om maximaal een 5-jarige
EDM-verplichting op te leggen.
Dit geldt alleen in geval van
bijzondere risico’s op fraude of
illegale tewerkstelling.

Verhoging maximale
ouderschapsverlofkorting
en ontkoppeling van
levensloopregeling
Met ingang van 1 januari 2009
wordt het recht op ouderschapsverlof uitgebreid van 13 naar
26 weken. Deze uitbreiding
zorgt tevens voor een verhoging van het maximale bedrag

Invoering
inkomensafhankelijke
aanvullende
combinatiekorting

Nieuwe regeling voor
aftrek ziektekosten
De nieuwe regeling komt in de
plaats van de aftrekpost buitengewone uitgaven. Met de nieuwe
regeling wil het kabinet de extra
zorgkosten van chronisch zieken
en gehandicapten compenseren.
Chronisch zieken en gehandicapten krijgen in 2009 een
vaste toelage, afhankelijk van
het zorggebruik, variërend van
100 tot 450 euro per jaar. Daarnaast wordt hun eigen bijdrage

AWBZ verlaagd. Bovendien blijft
er een beperkte fiscale aftrekregeling voor specifieke uitgaven
bestaan. Hieronder vallen
bijvoorbeeld voorgeschreven
medicijnen, bepaalde hulpmiddelen of vervoer van zieken of
gehandicapten die niet onder de
dekking van de zorgverzekering
vallen. Verder komt er ook een
algemene inkomenscompensatie voor ouderen en arbeidsongeschikten van respectievelijk gemiddeld 150 en 225 euro
per jaar.

BTW-tarief
Vorig jaar werd aangekondigd
dat vanaf 1 januari 2009 het
algemene BTW-tarief verhoogd
zou worden van 19% naar 20%.
Thans is bekend gemaakt dat
het kabinet afziet van deze
BTW-verhoging voor 2009.
Zoals eerder gememoreerd zijn
nog niet alle aangekondigde
maatregelen definitief. Aarzel
derhalve niet contact met uw
adviseur op te nemen wanneer
u meer wilt weten van de aangekondigde voorstellen en maatregelen.
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interview

Cees Bruines, OSRAM Benelux B.V.

“Ga gewoon aan
de slag en dóe het!”
Bij OSRAM wordt weinig tijd besteed aan agendamethodieken en regelgeving. “Alles wat riekt naar ballast wil ik uitbannen”, zegt CEO Cees Bruines.
“Daarom doen wij niet aan notulen en grote agenda’s bij vergaderingen.
Het wordt allemaal heus niet spannender door een stapel papier.”

“O

SRAM, onderdeel van het Siemens concern, is nu ongeveer vier jaar gevestigd in Capelle aan den IJssel. Cees Bruines werkt al 24 jaar bij dit bedrijf, waarvan
22 jaar als directeur. “Bij OSRAM maken we artikelen die allemaal licht geven”, zegt
hij. “Dat is hier de rode draad. We stellen jaarlijks 6% van de omzet beschikbaar
voor research en development. We zoeken naar nieuwe technieken, materialen en
machines. De winst investeren we voor onze eigen toekomst en groei.”
Op de website van OSRAM valt één item
direct op: links boven in het scherm loopt
in razend tempo een getal op. Dit is het
aantal kilo’s CO 2-uitstoot, dat verlaagd
wordt dankzij de energiebesparende lampen
van OSRAM. Het milieuaspect speelt bij
dit bedrijf dan ook een grote rol. “Binnen
ons bedrijf bestaat een enorme drive op het
gebied van innovatie”, zegt Bruines. “Als je
als bedrijf niet in staat bent om te innoveren,
heb je ook geen kansen voor de toekomst.
Wij werken hard aan het ontwikkelen van
producten die energiezuinig zijn en langer
mee gaan. Daarmee dienen we een economisch doel, maar ook een milieudoel.”
Bij OSRAM werken wereldwijd 45.000
mensen. De omzet bedraagt bijna 5 miljard.
“We maken hele simpele gloeilampjes van 10
eurocent, maar ook lampen die 3 á 4 duizend
euro per stuk kosten. Dankzij innovatie is
het nu mogelijk om tot 80% te besparen op
energie in bedrijfspanden met conventionele
verlichting. Daarvoor moet worden geïnvesteerd, maar dat is binnen twee tot drie jaar
terugverdiend. We maken lampen met een
extreem hoge lichtopbrengst die heel lang

meegaan. Dat merk je in de energierekening. Bovendien geven ze geen warmte af,
dus daardoor kan flink worden bespaard op
kosten voor airconditioning. Dit is vooral
van belang voor de detailhandel, bij de
verlichting van winkels en etalages. Kleurbeleving doet erg veel. Ziet iets er lekker uit?
Staat de kleur je aan? Je kunt panden perfect
verlichten.”
Cees Bruines heeft één gouden regel: alles
wat riekt naar ballast bant hij uit. “Als ondernemer moet je dóen en niet ouwehoeren.
Er wordt zoveel gekletst binnen bedrijven.
Natuurlijk zijn bepaalde regels nodig, maar
ga gewoon aan de slag en dóe het!” Als je
vraagt wat hij belangrijk vindt binnen zijn
bedrijf, zegt hij zonder aarzeling: “Fun!
Heb fun! Je bent 8 uur per dag op je werk, je
besteedt er tenslotte veel tijd aan. Zorg dat
de sfeer ontspannen is, zie je collega’s als
vriendjes, maak pret met elkaar. Ik werk hier
met een club enthousiaste mensen, waarop
ik erg trots ben. Het is echt geen losgeslagen
bende, er wordt heel hard gewerkt. Ik vind
het belangrijk dat we allemaal met plezier
naar ons werk gaan.”

Cees Bruines
OSRAM Benelux B.V.
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‘Feitelijk werkgever’
ook verantwoordelijk
voor de aanwezigheid
van een
tewerkstellingsvergunning

Richard D. Ouwerling
advocaat arbeidsrecht
Pellicaan Advocaten

transportbedrijf had dus moeten controleren
of de arbeidskrachten, die op haar terrein
werkzaam waren, over een tewerkstellingsvergunning beschikten. Het controleren van
de identiteitspapieren, wat het transportbedrijf wel had gedaan, was onvoldoende, aldus
de rechtbank.

Incidentele arbeid

Ondernemers in verschillende sectoren hebben nog steeds een nijpend
tekort aan personeel. Vooral ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf kennen veel moeilijk invulbare vacatures. Een aantrekkelijke oplossing kan zijn om werknemers vanuit lage lonen landen, bijvoorbeeld
Oost-Europa, via een uitzendbureau te laten overkomen. Vaak is men in de
veronderstelling dat het uitzendbureau in een dergelijk geval verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van de juiste papieren van deze tijdelijke
arbeidskrachten. Die veronderstelling is echter niet juist.

O

p grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) draagt de werkgever de
verantwoordelijkheid voor het tewerkstellen van vreemdelingen. De WAV
verbiedt een werkgever om een werknemer zonder tewerkstellingsvergunning van buiten de EER (Europese
Economische Ruimte) in Nederland
arbeid te laten verrichten. Het begrip
‘werkgever’ is tamelijk ruim gedefinieerd in de WAV en is vooral een feitelijk
begrip.

Arbeidsinspectie
Uit een recente uitspraak van de Rechtbank
Utrecht blijkt dat de verantwoordelijkheid
voor het zorg dragen voor een tewerkstellingsvergunning niet alleen geldt voor de
formele werkgever, maar ook voor de werkgever die de vreemdeling feitelijk de arbeid
laat verrichten. In de kwestie die de rechtbank diende te beoordelen ging het om een
transportbedrijf. Voor het lossen van haar
containers heeft dit transportbedrijf een
overeenkomst gesloten met een op- en overslagbedrijf. Deze organisatie maakte op haar
beurt gebruik van door een uitzendbureau
ter beschikking gesteld personeel.
In juni 2005 bracht de Arbeidsinspectie een
bezoek aan het transportbedrijf, waarbij
drieëntwintig door het uitzendbureau
ter beschikking gestelde werknemers zijn

Overigens is niet in alle gevallen bij het tewerkstellen van een werknemer van buiten de EER
een tewerkstellingsvergunning vereist. Zo is
geen tewerkstellingsvergunning nodig voor
het laten verrichten van werkzaamheden
gedurende een zeer korte periode (incidentele arbeid) in een aantal specifieke situaties.
Een voorbeeld hiervan is het installeren of
aanpassen van software gedurende maximaal
twaalf weken. Voorts behoeven zogenaamde
‘kennismigranten’ niet te beschikken over
een tewerkstellingsvergunning.

meegenomen, omdat het vreemdelingen
betrof zonder tewerkstellingsvergunning.
De Arbeidsinspectie heeft vervolgens aan
het transportbedrijf een boete van 184.000
euro opgelegd wegens het in Nederland
arbeid laten verrichten door vreemdelingen
zonder tewerkstellingsvergunning.

Eigen verantwoordelijkheid
Het transportbedrijf heeft tevergeefs bezwaar
en beroep ingesteld tegen deze hoge boete
van 8.000 euro per illegaal tewerkgestelde
werknemer. Vervolgens heeft ze bij de rechtbank een veroordeling gevorderd van het open overslagbedrijf en het uitzendbureau tot
betaling van de boete van 184.000 euro. De
vordering tegen het op- en overslagbedrijf
was gebaseerd op wanprestatie en de vordering tegen het uitzendbureau baseerde het
transportbedrijf op een onrechtmatige daad.
Het verweer van beide gedaagden laat zich
raden; zij waren van oordeel dat het transportbedrijf ten onrechte had nagelaten te
controleren of de tewerkstellingsvergunningen waren afgegeven.
De rechtbank overwoog dat het in deze
kwestie gaat om de eigen verantwoordelijkheid van het transportbedrijf als feitelijk
werkgever. In het vonnis is geheel voorbijgegaan aan de rechtsverhoudingen tussen
partijen en de vraag of er sprake zou zijn van
wanprestatie of een onrechtmatige daad. Het
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Wie ben ik?

Een rubriek waarin de bestuursleden van het ONC
zich aan u voorstellen

Werkzaam als? bij bedrijf?
Ik ben eigenaar en directeur van Pro Management, een organisatie die bedrijfssoftware
(Business IT) ontwikkelt. Daarnaast is Pro
Management een administratiekantoor voor
onderwijsinstellingen.

Welke functie(s) oefen je verder nog uit
naast je dagelijkse werk?
Ik ben bestuurslid van het ONC, van de CSF (de
Capelse Sportfederatie) en van de Businessclub
van het Isala Theater.

Acti ef

Wat is je beste eigenschap waarmee je
vrijwel dagelijks wordt geconfronteerd?

in ondernemen

Ik ben heel erg sociaal en altijd geïnteresseerd in
wat anderen doen.

Wat is een minder goede eigenschap die
je regelmatig tegenkomt?
Lid worden? Goed idee!
Bij het ONC 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 ONCleden kennis en ervaringen kunnen
uitwisselen en soms zelfs zaken
kunnen doen. Niets moet, maar alles
is mogelijk!
Bel voor meer informatie over het
ONC-lidmaatschap naar
06-261 622 11, Gert Stubbe,
bestuurs-lid ledenwerving of mail naar
info@ondernemersnetwerkcapelle.nl
Secretariaat ONC
Postbus 657
2900 AR Capelle aan den IJssel
E-mail:
info@ondernemersnetwerkcapelle.nl
www.ondernemersnetwerkcapelle.nl
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Kees Schaap

Ik ben Kees Schaap, 54 jaar en registeraccountant via het NIVRA na het behalen van het
Vwo-diploma. Ik ben gestart in de accountancy in 1975 als assistent-accountant en
gelijktijdig begonnen met de avondstudie.
In 1984 heb ik deze studie afgerond en in
1987 startte ik een eigen accountantsorganisatie in Capelle aan den IJssel. Vanaf 1995
begon ik met het uitdenken en ontwikkelen
van (accountancy-)software en de pure
accountancyactiviteiten zijn geëindigd in
2003. Nu zijn er twee organisaties met twee
vestigingen (in Delft een administratiekantoor voor onderwijsinstellingen en in
Capelle een softwarebedrijf) waar in totaal
circa 35 mensen werken.

Burgerlijke staat?
Ik ben gehuwd met Marjolein Vellekoop, met wie
ik sinds mijn 16e jaar een relatie heb. We hebben
drie kinderen. Floor is 28 jaar en werkzaam in de
zaak als managementassistente en ze ontwikkelt
onze websites. Elze is 26 jaar en styliste bij Cosmo
Girls en onze zoon Bob (23 jaar) heeft een eigen
timmerbedrijf voor scheepsinterieurbouw.

Ik neem steeds te veel werk op mijn schouders.
Welk zakelijk succes vind je de moeite waard om
regelmatig te vermelden of aan te denken?
Überhaupt het lef om een eigen onderneming
te starten, maar vooral ook het lef om op eigen
initiatief software te gaan ontwikkelen waarmee
binnen de accountancybranche nu circa 5.000
personen werken volgens methoden die ik heb
uitgedacht.

Wat is je grootste zakelijke blooper
geweest die je met regelmaat bij een
biertje durft te noemen?
Op basis van de goede relatie met jeugdvrienden
een zakelijke relatie aangaan. Het eerste is absoluut geen waarborg voor een goede samenwerking op zakelijk gebied.

Wie is privé of zakelijk een groot
voorbeeld voor je?
Niet een specifiek persoon. Ik lees veel en probeer
mij een mening te vormen. Zo vind ik het zakelijk
heel interessant te aanschouwen hoe een regisseur een voorstelling leidt en privé probeer ik de
levenslessen van mijn moeder door te voeren.

Wanneer je een dag premier van dit
land mocht zijn, welke maatregelen zou
je dan direct invoeren en welke zou je
subiet verwijderen?
Huizenprijzen bevriezen, de burgers leren wat
de begrippen rente en aflossingen betekenen
en tevens dat de aandelenbeurs eigenlijk een
casino is. Verder zou ik de overdrachtsbelasting
afschaffen.

OndernemersNetwerk Capelle

Welke advies zou je aan ondernemers
willen geven om succesvoller met hun
bedrijf bezig te zijn?
Dat zou ik niet durven. Daarvoor is er een te grote
differentiatie in kansen, mogelijkheden, bedreigingen en toevallige omstandigheden. Ik heb mij
daar behoorlijk doorheen weten te worstelen, maar
heb absoluut geen recept waarmee men per definitie
succesvol zou kunnen zijn.

Wat is voor jou de reden om lid te zijn van
een ondernemersnetwerk?
Ik vind dat je met je werk altijd naar buiten moet
treden en dan te beginnen binnen de kringen die
vlakbij zijn. Dan kom je vanzelf steeds verder.

Welke hobby’s heb je naast je werk?
Tennissen, zeilen/varen, zaalvoetballen en het lezen
van real life boeken.

Wat is je laatst gelezen boek of
interessant artikel en waarom heb je juist
dat onthouden?
‘De Broncode’ van Eric Smit. Dat vertelt het verhaal
rondom de gebeurtenissen van een uitvinding op
softwarematig gebied van Jan Sloot. Ik heb dit boek
onthouden, omdat het op het terrein ligt waarmee ik
mij bezighoud (softwareontwikkeling) en aangeeft
dat de wereld vol risico’s, onzekerheden en onwaarheden zit.

Op wie zou jij hebben gestemd bij de
verkiezingen voor de nieuwe president van
de VS en waarom?
Barack Obama. En dan vooral vanwege het nieuwe
elan en hopende dat de oude -verstarde- structuren
eens worden achtergelaten.

ONC Agenda
14 en 15 januari 2009

Peoples Business in WTC Rotterdam
Gezamenlijke deelname met de gemeente
Capelle aan den IJssel en de EKC
22 januari 2009

Nieuwjaarsreceptie Eef & Huub
Gezamenlijk met een aantal andere businessclubs
5 maart 2009

Van oorsprong zijn we allemaal
jagers of boeren
I
edereen die zich dagelijks met zijn business
bezighoudt is ook dagelijks aan het jagen, op
nieuwe klanten en opdrachten. Dat dit niet voor
iedereen vanzelfsprekend is en dat sommigen
daar moeite mee hebben, heeft te maken met
de verschillen die mensen van elkaar onderscheiden. De MKB-ondernemers hebben vaak
vele petten op, noodzakelijk om het bedrijf te
leiden. Er wordt vanuit gegaan dat zij de skills
hebben om dit allemaal goed te doen. U als
ondernemer weet wel beter.

In grotere organisaties waar met accountmanagers wordt gewerkt, maakt men
vaak een onderscheid tussen enerzijds de jagers, zij die deuren openen en klanten
binnenhalen, en anderzijds de boeren, zij die de klanten koesteren, aandacht
geven en zorgen dat de gemaakte beloften van de jager ook worden uitgevoerd.
Deze splitsing van functies lijkt de ideale oplossing voor alle partijen, omdat
iedereen doet waar hij goed in is.

Veel beloven...
Toch schuilt hier het gevaar om een goede klantenrelatie uit te kunnen bouwen.
De jager is snel van het klantencontact ‘verlost’, maar verliest daarmee ook de
focus op de klant. Hij wordt gedreven door scoringsdrang en werkt vaak met
bonussen. Dat lokt het doen van loze beloften uit, die immers door anderen, de
boeren, moeten worden waargemaakt. En zie, het eerste probleem is geboren.
De klant, die juist voor en door de charmes van de jager viel, wordt nu overgeleverd aan een tweede contactpersoon: iemand die minder belooft en juist
meer moet waarmaken en dus direct al op minder sympathie kan rekenen. Dat
levert vaak in de eerste contacten al problemen op. Welbeschouwd kunnen in
dit scenario drie partijen ontevreden raken. De klant omdat de afspraken niet
juist of op tijd worden nagekomen, de jager omdat hij zijn klant niet op de
juiste wijze behandeld ziet worden en de boer omdat hij een ontevreden klant
over zich heen krijgt, terwijl een collega hem achter de vodden zit om toch
vooral zijn klant op tijd te leveren.

Maximaal oogsten of toch niet?
Geen van de partijen komt tevreden uit de strijd en in het slechtste geval stapt
de klant op. De kans om tot een goede relatie te komen is verkeken. Immers,
de eerste succesvolle order kan worden gevolgd door meerdere, maar dan moet
de jager beginnen met realistische beloften en toezeggingen en de boer moet de
tijd krijgen om aan de klant te wennen en de organisatie te leren kennen, zodat
er cross- en deep selling kan worden bedreven. De klant moet zich tenslotte op
alle niveaus gewaardeerd weten en dit ervaren.
Is de ideale situatie dan toch een persoon die zowel jager als boer is? Het zou
geweldig zijn wanneer alle verkopers dit in de genen hadden, maar de praktijk is
weerbarstig en toont aan dat dit niet zo is. Boeren willen niet op acquisitiepad
en jagers zijn snel verveeld wanneer ze door langdurige en soms taaie inkooptrajecten heen moeten. Wat organisaties wel kunnen doen is meer wederzijds
begrip kweken en de beloningsstructuur aanpassen waardoor er door iedereen
kan worden geoogst.
Reageren?
p.meulendijk@cenpcommunicatie.nl

Algemene Ledenvergadering
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De redactie van het IJssel Business Magazine wenst
deze goede doelen een voorspoedig 2009!

stichtingbreath
Wilt u ons steunen?
Postbankrekening 4283071
www.stichtingbreath.nl
info@stichtingbreath.nl
Rivium 2e straat 36
2909 LG Capelle aan den IJssel
010-4514563
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van de Kamer van Koophandel

Wat is uw uitdaging?

H

et werkterrein van de Kamer van Koophandel Rotterdam is zeer veelzijdig.
Dat komt niet alleen tot uitdrukking in het ondernemerschap en de bedrijvigheid,
maar bijvoorbeeld ook in de contrasten tussen het landelijk gebied, de verstedelijkte gebieden en de havens. Om te onderzoeken welke uitdagingen de KvK precies
te wachten staan, hebben we ons oor uiteraard te luisteren gelegd bij ondernemers,
bestuurders, kennisinstituten en trendwatchers. Hieruit zijn tien uitdagingen geformuleerd die weer vertaald zijn naar concrete projecten. Aandachtsgebieden zijn jong
ondernemerschap, allochtone ondernemers, de vermindering van de regel- en handhavingsdruk, het woon- en leefklimaat, ruimte voor bedrijventerreinen, de aanpak
van files, het versterken van de internationale concurrentiepositie, de veiligheid in
en rond bedrijven, de zorg voor voldoende en gekwalificeerd personeel en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

U kunt op ons blijven rekenen
Concreet betekent dit dat de KvK uw
aanspreekpunt is en blijft. Wij zetten ons
in om voldoende ruimte te behouden en te
creëren voor bedrijvigheid. Dat doen we vóór
en achter de schermen, of het nu gaat om
de revitalisering van het Hoofdweggebied in
Capelle of om de plannen van de gemeente
Krimpen om in de Stormpolder woningen
te gaan bouwen. Ook stimuleren wij de
organisatiegraad van ondernemers door

onze ‘marketingpakketten’ ter beschikking
te stellen aan ondernemers¬verenigingen.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat bedrijven
beter worden geïnformeerd over milieuregelgeving. Nieuwe ideeën zijn er ook: een ‘open
bedrijvendag’ om het imago van industriële
bedrijven op te poetsen. Het voortzetten van
de lokale lobby blijft belangrijk. Hoewel de
gemeenteraadsverkiezingen pas in 2010 zijn,
zijn we nu al bezig om invloed uit te oefenen
op het toekomstige lokale beleid.

Léon Hoek
senior beleidsadviseur, lhoek@rotterdam.kvk.nl

Wat is uw uitdaging?
Denkt u erover om uw bedrijf te verkopen?
Bent u bezig met import of export? Staat u
voor de stap om personeel aan te nemen? Dit
zijn grote stappen die een goede voorbereiding vereisen. Zulke grote stappen beginnen
met een heel eenvoudige: surf naar www.kvk.
nl of stap binnen bij één van de KvK-kantoren
in de regio. Daar krijgt iedere ondernemer
deskundig advies en ondersteuning.
Wilt u weten waar de Kamer van Koophandel
zich de komende jaren op gaat richten? Op
www.kvk.nl/uitdagingen kunt u de gratis
brochure ‘10 uitdagingen om het ondernemerschap in de regio te stimuleren’ downloaden.

Visionair leiderschap

Vernieuwing financiële dienstverlening
dringend geboden voor MKB
S

inds begin 2008 wordt openlijk gesproken over een kredietcrisis die
al langer aan de gang was. Banken over de hele wereld hebben in een jaar
tijd al meer dan 500 miljard euro moeten afboeken op riskante leningen.
Desondanks is al een aantal als dominostenen omgevallen. Om voortgaande escalatie te voorkomen, troffen regeringen wereldwijd de nodige
maatregelen. Ook de Nederlandse regering heeft al miljarden in diverse
financiële instellingen geïnjecteerd in de verwachting dat het vertrouwen
in de betrokken financiële instellingen zal worden hersteld.

Column

door Rubert Marlin

Oorzaken financiële crisis
Volgens het door Ludo van Mierlo op
6 oktober jl. gepubliceerde boek met
de titel ‘Gepast en ongepast geld; zoektocht naar het geweten van bankiers
en andere financiële dienstverleners’
is er behalve een financiële crisis ook
sprake van een morele crisis. Ger
Jaarsma, directeur van de Gemeenschappelijke Kredietbank Friesland in
Leeuwarden onderschrijft dit. Volgens
hem hebben de banken in de afgelopen jaren hun ethiek verloren en zijn
bankemployees verworden tot louter
commerciële verkopers die alleen naar
eigenbelang kijken.

Naar mijn opvatting zijn de hierboven geconstateerde morele crisis
en de sinds jaren verloren ethiek mede
oorzaak van de financiële crisis. Daarnaast is er een gebrek aan visionair
leiderschap; niet alleen bij de betreffende instellingen, maar ook bij de
regering c.q. de Minister van Financiën. Met visionair leiderschap bedoel
ik de toepassing van een maatschappelijk verantwoorde, geloofwaardige
visie, uitgewerkt in een strategisch
plan met betrekking tot schadebeperking, compensatie van de verwachte
nadelige weerslag van deze financiële
crisis op de Nederlandse economie

en beantwoording van de vraag hoe
herhaling kan worden voorkomen.

Mogelijke oplossing
Opmerkelijk is dat, hoewel er al
signalen zijn dat ook het MKB door
deze kredietcrisis wordt getroffen, de
regering nog geen reddingsplan voor
deze sector heeft gepresenteerd. Rekening houdende met het feit dat deze
voortwoekerende morele crisis in de
komende jaren het gedrag van de financiële instellingen zal blijven domineren
en nog geen of onvoldoende daadwerkelijke politieke moed en wil aanwezig
zijn voor een financieel injectieplan voor
het MKB, zullen deze twee signalen voor
de leiders die de belangen van het MKB
behartigen, een aanleiding moeten zijn
om op korte termijn een visionair plan
te ontwikkelen m.b.t. een diepgaande
verbetering van de toekomstige financiële dienstverlening aan deze sector.
Reageren: rmarlin@dynamicmanagementsupport.com.
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ServicePunt Werkgevers

Wat hebben
werkgevers
nodig?

Henk van Ree (links) en
Cock van Zanten

ServicePunt Werkgevers werkt

Krachtenbundeling in de IJsselgemeenten
Heeft u vragen over het zoeken en vinden van
geschikt personeel? In het ServicePunt Werkgevers werken veel partijen samen om u de kortste en goedkoopste
weg naar nieuwe medewerkers te bieden. De dienstverlening van het SPW is gratis. De samenwerkingspartners
zijn de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan
den IJssel, CWI, UWV, Stichting Werk II, Albeda, Zadkine
en Promen.

ServicePunt Werkgevers/
CWI IJsselgemeenten
Mient 24-26
2903 LC Capelle aan den IJssel
tel. 010 850 20 15

22

business magazine

ServicePunt Werkgevers streeft naar een degelijke match
tussen de werkgever en de werknemer. Ook krijgt u informatie over actuele ontwikkelingen op de lokale arbeidsmarkt, opleidingen, stageplaatsen of subsidieregelingen
bij aanname van bijvoorbeeld (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.
Als u met het ServicePunt Werkgevers belt, krijgt u binnen
72 uur een selectie gepresenteerd van geschikte kandidaten. Dat neemt u veel werk uit handen.

Het ServicePunt Werkgevers heeft een makelaarsfunctie waar signalen uit
de markt terecht komen en staat werkgevers bij in het zoeken én vinden
van gekwalificeerd personeel. Dit ondervonden Thuiszorg De Zellingen en
Verzorgingshuis De Vijverhof begin dit jaar al. Een andere thuiszorgorganisatie moest dertig medewerkers ontslaan vanwege ingrijpende reorganisaties. Thuiszorg De Zellingen en Verzorgingshuis De Vijverhof konden
diezelfde mensen juist heel erg goed gebruiken. Door tussenkomst van het
ServicePunt Werkgevers zijn alle dertig medewerkers weer aan de slag.

D

Revitalisatie

“Op dit moment spelen verschillende zaken”, vertelt Van
Ree. “Een aantal Capelse bedrijventerreinen is toe aan
revitalisatie. Denk hierbij aan de Hoofdweg, de Mient, de
Wormerhoek en het terrein in Capelle-West. Daarnaast wil
de gemeente graag helpen om de leegstand in het Rivium op
te lossen. Daarom is het belangrijk dat de afdeling Economische Zaken werd versterkt. Cock van Zanten en ik zijn
toegevoegd aan het team, speciaal om de contacten met
ondernemers te verbeteren.”

Infrastructuur

e vakgroep Economische Zaken van de gemeente
Capelle aan den IJssel coördineert contacten met
ondernemers en is flink versterkt door de komst van
Henk van Ree en Cock van Zanten. Samen met andere
collega’s coördineren zij de contacten met bedrijven.
Hiermee wordt voorkomen dat ondernemers vanuit
allerlei gemeentelijke afdelingen worden benaderd
voor allerhande zaken. Samen met het CWI en andere
samenwerkingspartners van het ServicePunt Werkgevers zet Economische Zaken zich in om het Capelse
bedrijfsleven zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Samenwerking SPW
Van Ree en Van Zanten zijn niet zomaar de eersten de
besten. Cock van Zanten werkt al 35 jaar bij de gemeente
Capelle (“Dat is bijna mijn hele leven!”) en was gedurende
lange tijd unithoofd bij Sociale Zaken. Nu vervult hij de
functie van accountmanager werkgelegenheid bij Economische Zaken. Henk van Ree is 29 jaar werkzaam bij de
gemeente Capelle. Hij is sinds mei manager economische
ontwikkelingen en vervulde voor die tijd de functie van
projectleider woningbouw. Hij onderhoudt nu de contacten
met de grotere bedrijven. Van Ree: “We willen de werkgelegenheid in Capelle verbeteren en behouden.”
Vanuit het SPW wordt samengewerkt met de gemeente om
bedrijven te helpen bij het vinden van geschikt personeel.
“De afdeling Sociale Zaken heeft cliënten die graag weer
aan het werk willen, dus we kunnen veel betekenen voor
ondernemers als het gaat om het vinden van een goede
match. Verder kunnen we helpen met loonkostensubsidie,
begeleiding en de financiering van opleidingen. Kortom, we
brengen werkzoekenden en ondernemers bij elkaar, waarbij
we goed kijken naar wat ondernemers nodig hebben”, zegt
Van Zanten.

“Het gebeurde regelmatig dat ondernemers door verschillende gemeentelijke afdelingen werden benaderd. Dat kan
voor deze ondernemers hinderlijk en inefficiënt zijn. Daarom
verlopen alle contacten nu via ons. Een mooi voorbeeld is
het project Beursvloer van Welzijn en Educatie (zie elders in
dit magazine). Vrijwilligersorganisaties en bedrijven komen
met elkaar in contact om elkaar van dienst te kunnen zijn.
Dit project start in april en wij zullen dit, wat de contacten
betreft, gaan coördineren”, legt Van Zanten uit.
Een ander project van de gemeente is de revitalisatie van de
Capelse bedrijventerreinen. Van Ree: “We overleggen met de
bedrijven hoe we de terreinen toekomst kunnen geven. Om
de revitalisatie goed te laten verlopen, zou het veel handiger
zijn als er meer overleg zou zijn. De gemeente kan helpen
om dit tot stand te brengen. Wanneer meer zaken gezamenlijk worden aangepakt, wordt ondernemen vanzelf duurzaam. Bedrijven zullen dan minder snel uit het gebied weg
trekken.”
Er zijn tal van mogelijkheden voor het Hoofdweggebied,
weten Van Ree en Van Zanten: “Het openbaar vervoer daar
moet worden verbeterd en er zou bijvoorbeeld gezamenlijk energie kunnen worden ingekocht. Ook het ophalen
van vuil zou beter gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Van het Hoofdweggebied zou een veel betere zichtlocatie gemaakt kunnen worden. Verder zou de infrastructuur moeten worden verbeterd. Dat is iets wat samen met
Rotterdam kan worden bekeken. Er is in elk geval nog
genoeg mogelijk!”
De samenwerking binnen het ServicePunt Werkgevers blijft
van groot belang. Zal er iets gaan veranderen als het CWI
uit Capelle gaat verdwijnen, zoals staatssecretaris Aboutaleb
heeft aangekondigd? “Wij zullen er alles aan doen om het
ServicePunt Werkgevers overeind te houden, in welke vorm
dan ook. De contacten met de bedrijven zijn goed en dat
willen we zo houden. Voor ons is het belangrijk te weten wat
ondernemers nodig hebben”, besluit Van Zanten.
Henk van Ree is per mail en telefoon bereikbaar via
010 - 284 87 87 en h.van.ree@capelleaandenijssel.nl.
Cock van Zanten is bereikbaar via 010 - 284 84 79 en
c.m.van.zanten@capelleaandenijssel.nl.
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Nieuwe EKC-leden presenteren zich
H

et ABC van EBC Nederland staat
garant voor een adequate invulling van
Advies, Beheer en Communicatie van
de secundaire arbeidsvoorwaarden voor
werkgevers en werknemers. De Financial Planning Consultants (FPC Nederland) staan voor Financieel Bewust,
Financiële Rust. Het gaat hierbij om
aansluiting bij arbeidsvoorwaarden
door Financieel inzicht en Financiële
oplossingen rond inkomen, vermogen
en wonen.

Employee Benefits

Employee Benefits
Consultants Nederland
Employee Benefits Conultants Nederland (EBC
Nederland, www.ebcnederland.nl) is voor ruim 200
organisaties (profit- en non-profit) en ruim 24.000
werknemers de specialist in collectieve arbeidsvoorwaarden en persoonlijke financiële planning.

EKC-leden en
People’s Business
2009

Objectiviteit en Onafhankelijkheid is
de basis voor invulling van uw doelstellingen voor werkgevers, werknemers en
privérelaties door middel van:
- Advies en Beheer van het secundaire
arbeidsvoorwaardenpakket;
- Arbeidsvoorwaardencommunicatie;
- Persoonlijk Jaarverslag® incl.
Financiële Foto;
- Persoonlijk Financieel Advies en
Beheer.
In ruim 7 jaar is Employee Benefits
Consultants Nederland uitgegroeid
tot een toonaangevend bedrijf op het
gebied van Employee Benefits.
Wij adviseren onze relaties graag bij het
samenstellen en actueel houden van uw
arbeidsvoorwaardenpakket op basis van
volledige beloningstransparantie door
middel van open calculatie.

Het bestuur van de EKC hoopt u op deze twee dagen
te mogen ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens de discussiemiddag op woensdag of de receptie op donderdag
of gewoon op het Capelle Plaza onder het genot van
een drankje.
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Excellente adviespraktijk
Op het gebied van Financiële Planning
zijn wij door de Autoriteit Financiële
markten uitgeroepen tot het voorbeeld van een excellente adviespraktijk.
Door arbeidsvoorwaarden geïntegreerd
in beeld te hebben en te houden met
de persoonlijke financiën weten u en
uw medewerkers hoe het besteedbaar
inkomen er uit ziet in alle situaties.
Het Persoonlijk Jaarverslag® inclusief
een Financiële Foto zorgen hier nu en
in de toekomst voor. Daardoor worden
keuzes rond financiële producten niet
meer bepaald door de adviseur maar
door u als consument. U weet dus zelf
waarvoor u kiest en blijft kiezen. Financieel Inzicht door Overzicht voor Werkgever, Werknemer en Privérelaties!

D

e leden van de Economische Kring Capelle hebben de afgelopen
maanden twee bedrijfsbezoeken op locatie gebracht bij EKC-leden, te
weten Sodexo en IJsselcollege.

Stageplaatsen

D

e gemeente Capelle aan den IJssel en de ondernemersnetwerken ONC en EKC treden op 14 en 15
januari 2009 (van 16.00 uur tot 23.00 uur) gezamenlijk naar buiten tijdens People’s Business 2009
in het WTC te Rotterdam (zie www.peoplesbusiness
rotterdam.nl). Er komt een groot Capelle Plaza waar
u als ondernemers en leden van de EKC de gelegenheid krijgt om te netwerken en het glas te heffen op
het nieuwe jaar. U bent hiervoor apart uitgenodigd
via een schrijven van de gemeente Capelle aan den
IJssel.

Samen met u gaan wij op zoek naar
oplossingen die bij uw ondernemingsdoelstellingen passen, bekeken vanuit
financieel budgettaire hoek. Wij zijn in
staat om samen met onze samenwerkingsverbanden met de Conclusiongroep (www.conclusion.nl) alle soorten
HRM-vraagstukken op te lossen. U
kunt hierbij denken aan budgettaire
en strategische keuzes rond advies van
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar ook aan outsourcing
van beheer en communicatie op het
gebied van pensioen- en zorgvoorzieningen.

Allereerst was op 17 september jl. de
heer Arie van Wouwe van Sodexo te
Capelle aan den IJssel gastheer voor de
EKC. Deze ‘weer-aan-het-werk-borrel’
was voortreffelijk verzorgd, zoals wij
gewend zijn van Sodexo. Na een korte
presentatie van de heer Arie van Wouwe
konden de aanwezige EKC-leden onder
het genot van een voortreffelijke maaltijd met elkaar van gedachten wisselen.
Het was een perfect begin zo kort na de
zomervakantie.

Vervolgens waren de EKC-leden op
maandag 3 november jl. te gast bij
het IJsselcollege, locatie Kanaalweg
in Capelle aan den IJssel. Namens het
IJsselcollege werden de leden welkom
geheten door de heer Nico van Uitert
en mevrouw Martha Netten. De leden
werden verrast op een prima lunch
en middels presentaties (o.a. over het
VMBO en de diverse stagemogelijkheden bij bedrijven) en rondleidingen
over de diverse afdelingen werd ook
een indruk gegeven van hetgeen het
IJsselcollege allemaal doet voor en
met haar leerlingen. Het was een zeer
geslaagd bezoek. De aanwezige EKCleden vertrokken weer met veel nieuwe
ervaringen; sommigen met concrete
contacten en voornemens tot het
bieden van stageplaatsen.

van de Economische Kring

van de voorzitter

H

et jaar 2008 is bijna ten einde. Het was uiteindelijk een jaar met aan het einde zwaar
financieel weer met veel onzekerheid tot gevolg. Hopelijk zullen onze leden hier niet
teveel nadeel van ondervinden.
Eind 2008 zal de website van de EKC volledig vernieuwd en operationeel zijn. Hiermee wil het
bestuur een platform bieden aan haar leden en de communicatie met haar leden op een nog
efficiëntere wijze laten plaatsvinden. Ook was 2008 weer een jaar waarin de leden elkaar konden
ontmoeten tijdens een lunch, aangeboden door een van de leden (Promen, Isala Theater en IJsselcollege), het jaarfeest in de Johannahoeve of de ‘weer-aan-het-werk-borrel’ bij Sodexho.
In 2009 zullen deze momenten er weer zijn, te beginnen op 14 en 15 januari tijdens het grootste
netwerk evenement in de regio: People’s Business. Op de EKC-pagina’s en elders in dit nummer
van het IJssel Business Magazine vindt u hierover meer informatie. Daarnaast zal in mei 2009 het
eerste EKC-golftoernooi worden georganiseerd en zal in 2009 het jaarfeest na de zomer worden
gehouden. Dit betekent dat de jaarvergadering medio juni 2009 apart wordt georganiseerd. Ook
zal een aantal EKC-leden weer gastvrij hun medewerking verlenen aan ledenbijeenkomsten, te
beginnen 16 maart 2009 bij Radder Horeca. Dit zal een ‘laat-in-de-middag-sessie’ worden met
als afsluiting een wijnproeverij.
Kortom, er staat weer een verrassend jaar voor de deur en dan niet alleen op financieel gebied.
Het bestuur van de Economische Kring Capelle wenst iedereen hele prettige feestdagen en alvast
een gelukkig en gezond 2009. We hopen met u het glas te mogen heffen tijdens een van de bijeenkomsten in het nieuwe jaar.

Gala aan de Maas
Op vrijdag 27 maart 2009 is het weer zover! Op die dag
wordt in de Cruise Terminal Rotterdam het tweede
Gala aan de Maas gehouden. Net als bij de eerste
editie op 28 maart jl. zal de opbrengst weer volledig
ten goede komen aan Pallieterburght, het kinderhospice te Capelle aan den IJssel dat begin 2009 haar
deuren zal openen (zie www.pallieterhelpt.nl).
Het zal wederom een fantastische avond worden. Voor alle
details en het aanmeldingsformulier verwijzen wij u graag
naar onze website www.GalaAanDeMaas.nl. Naast het
optreden van (inter-)nationale topartiesten, is de avond
gelardeerd met culinaire hoogstandjes en topwijnen. Ook
zal er een veiling worden gehouden en zal er aan het eind
van de avond een loterij zijn met prachtige prijzen. De
items voor zowel de veiling als de loterij treft u binnenkort
aan op onze website. Indien u nog vragen mocht hebben,
kunt u mailen naar info@GalaAanDeMaas.nl. Graag tot
27 maart 2009!

Lekker eten voor Pallieterburght!
Eetcafé Schenkel heeft iedere maand weer een
ander thema. In de feestmaand december is
het thema ‘Pallieterburght’. Gasten kunnen
kiezen voor een speciaal keuzemenu. Een deel
van de opbrengst is bestemd voor de Stichting Pallieter. Daarnaast gaat een deel van de
omzet van recepties of borrels, georganiseerd

door bedrijven, naar deze stichting. Tot slot
kunnen gasten die zelf ook hun steentje willen
bijdragen, een bedrag in de collectebus stoppen,
die gedurende deze maand op de bar staat.

Programma EKC 2009
14 en 15 januari 2009

People’s Business,
WTC Rotterdam
16 maart 2009

Einde-dag-bijeenkomst,
Radder Horeca

Over de EKC
De Vereniging Economische Kring
Capelle aan den IJssel is opgericht op
19 mei 1980 en stelt zich ten doel:
•	Het leggen, versterken en
instandhouden van onderlinge
contacten tussen Capelse bedrijven
en aangrenzende gemeenten en
de gemeentelijke overheden door
middel van bijeenkomsten
•	Het op adequate wijze behartigen
van gemeenschappelijke belangen
van het Capelse bedrijfsleven
•	Al hetgeen daarmede in ruimste
zin verband houdt

Lid worden
Wilt u lid worden van de EKC?
Bel 010 - 411 31 42 of stuur mail naar
info@economischekringcapelle.nl.
Omdat de wachtlijst onlangs is
weggewerkt, is er weer ruimte voor
nieuwe leden. Doe uw voordeel met
een lidmaatschap van de EKC!

EKC Online
Kijk voor de meest actuele EKC-info
op www.economischekringcapelle.nl

Stichting Economische Kring
Capelle aan den IJssel
Postbus 869
2900 AW Capelle aan den IJssel
Tel. 010 411 31 42
Fax 010 411 31 43
info@economischekringcapelle.nl
www.economischekringcapelle.nl

Kijk voor meer info op www.eetcafeschenkel.nl
of bel 010 - 4 50 64 28.
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L e e u w e n b u r c h t B e d r i j f s h u i v e s t i n g B .V.
010 45 0 6 7 7 7 - w w w. l e e u w e n b u r c h t . n l
T E KO O P

CAPELLE A/D IJSSEL

TE HUUR

CAPELLE A/D IJSSEL

NIEUW

Cypresbaan 36

Kanaalweg 29-35

Bedrijfsruimte met kantoor

Kantoorruimten in Business Center

Zeer functionele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen binnen het Hoofdweg
gebied nabij de op- en afritten van de Rijksweg A20, 11 parkeer-plaatsen op
eigen terrein.

Kantoorruimten nabij centrum van Capelle. Diensten als waiting area, gebruik
vergaderzalen, kantine en postkamer aangeboden door Business Center.
Ruim parkeerterrein aan achterzijde gebouw.

- Voorzien van elektrische overheaddeur en krachtstroom;
- Vloerbelasting ca. 1500 kg / m2, hoogte ca. 6,5 meter;
- Kantoorruimte verdeeld over twee verdiepingen;
- Bestemming tot en met milieucategorie III.

- Toegankelijk middels centrale entree voorzien van receptie;
- Per verdieping een separaat dames en heren toiletgroep en pantry;
- Uitbreiding van diensten door businesscenter mogelijk;
- Systeemplafonds met inbouw verlichtingsarmaturen.

A f m et i n g e n :
Koopprijs:

TE HUUR

Bedrijfsruimte ca. 535 m2,

A f m et i n g e n :

Va r i ë r e n d v a n c a . 41 t o t 2 2 0 m 2

K a n t o o r r u i m t e c a . 19 0 m 2

Huurprijs:

` 114 , - p e r m 2 p e r j a a r

op aanvraag

CAPELLE A/D IJSSEL

e xc l u s i e f s e r v i c e ko s te n e n B T W.

TE HUUR

CAPELLE A/D IJSSEL

W o r m e r h o e k 14

E s s e b a a n 17 - 2 1
Kantoorruimten in modern kantoorgebouw

Kantoorruimte op zichtlocatie

Representatieve kantoorruimten vanaf ca. 100 m2 in herkenbaar gelegen kantoor verzamelgebouw direct langs de Hoofdweg. Afgesloten parkeerterrein
aan de achterzijde van het gebouw.

Representatieve kantoorruimte gelegen op een zichtlocatie in Capelle Oostgaarde op korte afstand van winkelcentrum en metrostation ‘de Terp’.

- Toegankelijk middels afgesloten entree met trapopgang en lift;
- Ruimten zijn voorzien van eigen pantry en toiletgroep;
- Zonwerend isolatieglas en drievoudig mechanisch ventilatiesysteem;
- Systeemplafonds met inbouw verlichtingsarmaturen.

- Toegankelijk middels centrale entree v.v. lift;
- Gelegen op tweede etage v.v. buitenzonwering;
- Eigen pantry, dames en dubbel heren toilet;
- Systeemplafonds met inbouw verlichtingsarmaturen.

A f m et i n g e n :

Ca. 2595 m2, beschikbaar vanaf ca. 100 m2

A f m et i n g e n :

Ca. 366 m2

Huurprijs:

` 115 , - p e r m 2 p e r j a a r
e xclusief ser vicekosten en BT W
` 450,- per jaar per parkeerplaats

Huurprijs:

` 115 , - p e r m 2 p e r j a a r
e xclusief ser vicekosten en BT W

Stadscentrum De Koperwiek

Ken uw klanten
Naast werken, onderwijs, huishoudelijke taken, zorg, verzorging, slapen en eten blijft voor de Nederlander volgens het Sociaal Cultureel Plan
bureau 27% van zijn tijd over om te genieten. Een groeiend deel daarvan
gaat naar het ‘recreatief winkelen’ oftewel ‘funshopping’. Funshoppers
vormen dus een belangrijke doelgroep voor Stadscentrum de Koperwiek.
Wat weten we eigenlijk over deze funshoppers?
Funshopping vooral populair onder hoog
opgeleide jonge vrouwen
Zo’n 54% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder
winkelt weleens recreatief. Dit aantal is vergelijkbaar met het percentage dat weleens naar de bioscoop gaat of weleens beurzen en rommelmarkten
bezoekt. Beduidend meer vrouwen dan mannen
houden van recreatief winkelen (62% tegen 45%).
Als naar leeftijdsverdeling gekeken wordt, blijkt
onder de groep van 20-29 jaar het funshoppen
veruit het populairst. Maar liefst 70% van de twintigers vindt dit een aantrekkelijke vrijetijdsbesteding.
Het recreatief winkelen neemt dus af vanaf 30 jaar.
Opvallend genoeg geldt dit voor mannen pas later:
zij raken na hun 40ste jaar minder geïnteresseerd
in funshoppen. Daarbij valt ook nog op, dat hoger
opgeleiden (met een relatief hoog inkomen) meer
recreatief winkelen dan lager opgeleiden.

De Nederlandse man is digitaal
Houden vrouwen dus meer van
funshoppen, vrijwel alle Nederlandse mannen zijn digitaal. Uit
onderzoek blijkt dat:
•	29% zegt absoluut niet zonder
elektronica of gadgets te
kunnen;
•	37% vindt dat elektronische
producten en gadgets een
grote toegevoegde waarde
hebben;
•	40% digitale televisie belangrijk vindt;
•	maar liefst 55% van de
mannen vindt dat elektronische foefjes voor plezier staan!
Stadscentrum De Koperwiek
p/a Zaagmolen 28
2906 RK Capelle aan den IJssel
tel. 010-451 10 04
fax 010-451 10 34
info@dekoperwiek.nl
www.dekoperwiek.nl

De winkel van de toekomst
Dankzij allerlei nieuwe snufjes kan boodschappen
doen straks veel comfortabeler worden. Maar
hoever moet je gaan? Winkelschappen met interactieve informatieschermen, zelf je aankopen
scannen en betalen per vingerafdruk? Het kan nu
al, evenals ingrediënten van een recept downloaden
op je mobieltje of een sms’je krijgen als je favoriete producten in de aanbieding zijn. Gemak dient
immers de klant.
Maar willen we bijvoorbeeld ook een foto van
kleding, die je aan het passen bent, vanuit je interactieve pashok draadloos naar je partner kunnen
sturen met de vraag wat die ervan vindt? Of via
een navigatiesysteem zo snel mogelijk naar een
product worden geloodst? Kan dit de gezelligheid van het shoppen vervangen? Voor de meeste
consumenten hoeft het, ook uit privacyoverwegingen, allemaal (nog) niet. Service en deskundigheid worden door alle consumenten zeer belangrijk gevonden, evenals persoonlijke aandacht. De
nieuwste snufjes kunnen dat niet vervangen.

Zo’n 1,5 miljoen Nederlandse mannen ‘omarmen
de digitale technologie’ en lopen altijd voorop bij
de nieuwste snufjes. Ook zo’n 1,5 miljoen mannen
willen graag alle ontwikkelingen bijhouden en
doen daar erg hun best voor. De rest bekijkt de
ontwikkelingen wat kritischer of wordt niet warm
of koud van de digitale revolutie, maar ook deze
groep kan niet helemaal zonder.
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Met gemak overstappen
naar een nieuwe bank?
Dat kan nu!
Met Rabo WelkomService® voor bedrijven.
Bel John Hagers op (010) 400 33 73 voor meer informatie.

Het is tijd voor de Rabobank.

www.rabobank.nl/rotterdam

