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Wat  doen wi j  voor  het  MKB?

www.idPlein.nl

Bege le id ing  b i j  reorgan isa t ies

Verhogen duurzame inze tbaarhe id  

Outp lacement  en  re - in tegra t ie  2e  spoor

Employab i l i t y

Taboes op  de  werkv loer

Loopbaanontw ikke l ing

id P le in  is  een innovat ieve en op loss ingsger ichte  loopbaanorganisat ie .

We doen wat  werk t !  D i t  houdt  in  dat  we op pragmat ische wi jze onze 

d iensten vormgeven,  en dat  we werken met  resu l taatger ichte  

methoden en werkwi jzen. Uniek, uitzicht, informeel, een gevoel, een beleving en altijd... het water 

aan uw voeten. Het Delta Hotel; de combinatie van anders dan anders 

én een professionele service. U waant zich als een wereldreiziger in het 

steeds wisselende decor van voorbijvarende schepen in de wereldhaven 

Rotterdam. Gelegen aan de Nieuwe Maas beschikt het Delta Hotel over  

78 kamers en 6 unieke zalen. Voor het eten en drinken is er Nautique, met 

de Brasserie, het Grand Café en de Vier Windstreken.

Geheel ingericht in een eigentijds en nautisch thema is dit een absolute 

aanrader voor iedere gelegenheid! Alles kan in deze unieke locatie!

Ervaar het gevoel, de beleving en altijd.... het water aan uw voeten.

Delta Hotel   
Maasboulevard 15  | 3133 AK Vlaardingen     

t. 010-4345477      | f. 010-4349525 | M. 06-31961551 
e. markdejong@deltahotel.nl  | w. www.deltahotel.nl
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BOUWWERELD, VERLAAT JE COCON
De bouw staat niet te boek als Koning 
Duurzaamheid. Toch zijn er genoeg vooruit-
strevende projecten, van panden die met de 
strenge duurzame normen van BREEAM-NL 
worden beoordeeld tot een bio-based woning. 
Nu mag de sector wat meer uit z’n schulp krui-
pen, zeggen de deelnemers aan het rondetafel-
gesprek van Het Ondernemersbelang, 
bijeengekomen in de Rotterdamse Kuip. En er 
moet ruimte zijn voor dromen.

VRIJWILLIGERSWERK ROTTERDAM 
ONDERSTEUNT ONDERNEMERS BIJ MVO

Koffieschenken voor ouderen is het beeld dat 
veel mensen van vrijwilligerswerk hebben. 
Een leuke, zinvolle bijdrage, zegt clustermana-
ger Esther de Kruijf, maar er valt nog veel 
meer te kiezen. Van tuinman en thuisadminis-
trateur tot taalmaatje.

ELEKTRISCH RIJDEN, NIET MEER DAN 
NORMAAL

De zorg om ons milieu neemt toe, niet alleen 
uit duurzaamheidsoverwegingen maar ook 
vanwege ons aller gezondheid. Een van de op-
lossingen is elektrisch rijden, liefst met op 
groene wijze verwekte stroom, en er kan tech-
nisch gezien al veel. Nu die mindset nog. Het 
Ondernemersbelang spreekt in het Elektrisch 
Vervoer Centrum met een aantal specialisten 
over de mogelijkheden en ontwikkelingen.

RONDE TAFEL REPORTAGE RONDE TAFEL

RIJNMOND GAAT VERDUURZAMEN
Geen holle frasen en ondoordringbare wouden van groene logo’s. Duurzaamheid is volgens Peter 
van der Pluijm vooral aanpakken. Zijn nuchtere kijk krijgt vorm in Platform Duurzaam 
Rijnmond, de regionale verbindingsofficier voor ondernemers. 

NEDERLAND BLIJFT UITBLINKEN IN SECTOREN MET HOLLANDS GLORIE
De Nederlandsche Bank bestaat in 2014 tweehonderd jaar. Ze werd opgericht door ‘koning-
koopman’ Willem I, de vorst die meer dan wie ook besefte dat bedrijven het best gedijen in een 
maatschappij die optimale randvoorwaarden creëert voor het ondernemen. Twee eeuwen later is 
de naar hem genoemde prijs de meest prestigieuze ondernemersprijs van ons land. De genomi-
neerden en winnaars van dit jubileumjaar zijn volgens de president van De Nederlandsche Bank, 
Klaas Knot, illustratief voor de ongebroken innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven.
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Samen ondernemen,
samen investeren. In een sterke 

Rotterdamse economie.

www.rabobank.nl/rotterdam

“Met onze elektrische fi ets zagen wij een gat in de markt. Een eigen ontwerp stadsfi ets 
die we hebben ‘gespiked’ met elektriciteit om het fietsplezier van vroeger weer 
terug te brengen”, vertelt Leon van Spijk, ontwerper van Spiked Cycles. “We hebben 
dit gedaan met de ambitie om meer mensen uit de auto op de fiets te krijgen. 
Goed voor jezelf, de economie en de stad. We vinden het bijzonder dat de Rabobank 
dit herkent, we hebben hier zelfs een Rabo Young Innovation Award mee gewonnen. 
Dat is pas samenwerken met een lokale Rotterdamse bank”.

Samen de stad sterker maken.

Rabobank_fietsers_ADV_215x285mm_FC-2.indd   1 04-06-14   11:45
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COLOFON

SOCIAL MEDIA OVER HOOGTEPUNT HEEN  

Facebook. Twitter. LinkedIn. Wie 
zit er niet op? Misschien bent u ook 
wel actief op Instagram, Pinterest 

en Google Plus. Mogelijk heeft u zelfs een 
cursus gevolgd om u op de hoogte te stellen van 
alle mogelijkheden en u te bekwamen in het 
gebruik van de alom bejubelde social media. 
U heeft uiteraard al een stroom aan nieuwe 
opdrachten in de wacht gesleept; zonder 
Facebook en Twitter zou uw orderportefeuille 
beangstigend dun zijn.

Dank zij LinkedIn heeft u de afgelopen jaren 
moeiteloos de juiste personen kunnen vinden 
voor de opengevallen vacatures in uw bedrijf. 
Of u heeft misschien helemaal geen personeel 
aangenomen de laatste twee, drie jaar. Het 
ging/gaat immers niet van een leien dakje de 
afgelopen jaren.

In mijn eigen omgeving heb ik eigenlijk nog 
nooit gehoord dat een bedrijf – groot of klein 
– aan nieuwe opdrachten is gekomen dank zij 
het veelvuldig gebruik van de sociale media, 
die minder sociaal zijn dan je zou willen. Het 

gescheld en getier op Twitter zijn niet 
van de lucht, terwijl Facebook zich mag 
verheugen in een snel groeiend leger van 

oplichters, die niet alleen naïeve maar ook 
hoog opgeleide FB’ers van hun geld af weten te 
helpen.

Hoewel alle social media in de Verenigde 
Staten zijn bedacht en ontwikkeld, bezet 
Nederland wereldwijd een koppositie als 
het gaat om het gebruik per hoofd van 
de bevolking. Dat heeft te maken met de 
zeer hoge internetdichtheid. In Nederland 
heeft 94 procent van de huishoudens een 
internetverbinding. Alleen in Denemarken, 
Zweden en Noorwegen is dit percentage 
nog hoger. In Duitsland, België en Frankrijk 

schommelt het rond de 82 procent.
Inmiddels stabiliseert het gebruik van 
Facebook, Twitter enzovoort wereldwijd. In 
Nederland kalft het al weer af. In 2012 dacht 

47 procent van de bevolking dat social 

media steeds belangrijker zouden worden. 
Vorig jaar was dat 43 procent en in mei van 

dit jaar nog maar 36 procent.

Vooral Facebook begint terug te lopen. 
Scholieren en twintigers haken af omdat zij het 
bepaald niet vet cool vinden om met hun ouders 
en ook met opa en oma op hetzelfde netwerk te 
zitten. Maar ook Twitter verliest langzamerhand 
terrein. Zitten er op Facebook nog zes miljoen 
landgenoten, Twitter heeft 2,2 miljoen 
gebruikers, waarvan een kwart zakelijk is. 

Van de manier waarop de meeste zakelijke 
gebruikers zich op Twitter manifesteren, word je 
niet bijster enthousiast. In verreweg de meeste 
gevallen beperkt het zich tot saaie mededelingen 
over hoe geweldig men met het eigen bedrijf 
bezig is. “Vandaag weer lekker hard gewerkt en 
goed gesprek met klant gehad”. Wow, denk je 

dan, dat is niet mis!

Het lijkt erop dat de enigen die écht baat 
hebben bij de social media in eerste instantie de 
oprichters zijn (Zuckerberg haalde 18 miljard 
dollar op bij de beursgang van FB, Dorsey en 
Williams scoorden 1.8 miljard met Twitter en de 
Oekraïense Amerikaan Koum cashte 19 miljard 
dollar (!) voor zijn gratis berichtendienst 
WhatsApp). In tweede instantie zijn het de 
inmiddels talrijke cursus- en trainingbureaus 
die u en mij maar vooral zichzelf aan een hogere 
omzet en winst willen helpen.

Zoals gezegd, jeugd en jongeren hebben het 
al weer zo’n beetje gezien. En die hebben de 
toekomst, niet waar? «

André Vermeulen // info@avoor.nl
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SAMENWERKINGSVERBAND @4SERVICES
@4Services is een samenwerkingsverband tussen 3 zelfstandig 
ondernemers, te weten: 
Henny de Ligt (Apollo Payroll Support), allround Payroll-
professional met ICT- achtergrond; René Eysink Smeets 
(Flame ‘Think People’), allround HR-professional en Marcel 
Baas (M en L: Op Orde), allround Bedrijfsadministratie-
professional en AO/IB. Deze drie ondernemers hebben 
de handen ineen geslagen om onder de naam @4Services 
ondernemers te ontzorgen wat betreft hun drie disciplines. De 
professionele achtergronden en persoonlijkheden van deze 
drie ondernemers vullen elkaar naadloos aan. @4Services 
biedt opdrachtgevers ontzorgpakketten tegen concurrerende 
tarieven. Deze pakketten besparen tijd, geld en ergernis. Met 
het onderbrengen van de financiële- en  loonadministratie 
en uw HRM of P&O-beleid bij deze drie gespecialiseerde 
ondernemers geeft u uzelf weer de ruimte en het plezier 
om te doen waar u goed in bent, n.l. het ondernemen. Met 
@4Services haalt u een deskundige businesspartner binnen. 

NIEUWE SUBSIDIEREGELING OP KOMST 
Naar verwachting komt er 15 oktober 2014 een nieuwe regeling om 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren, waarbij 
ondernemingen een subsidie kunnen krijgen van € 8.000-10.000. 
Het gaat hierbij om een co-financiering waarbij dus eenzelfde bedrag 
door de werkgever geïnvesteerd moet worden. 

De regeling staat open voor alle bedrijven en instellingen die 
werknemers in dienst hebben. Focus van de regeling ligt op het 
midden- en kleinbedrijf (MKB), maar ook grotere organisaties in de 
(non)-profit sector kunnen er gebruik van maken.

Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een 
implementatieparagraaf, dan wel het begeleiden van de 
implementatie van een advies, op het terrein van duurzame 
inzetbaarheid van werknemers. Het project dient een bijdrage te 
leveren aan het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en 
productief werken van indiensttreding tot aan pensionering en is 
gericht op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

- het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
-  het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame 

inzetbaarheid van werknemers;
- het bevorderen van gezond en veilig werken; 
- het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
-  het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, 

waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
-  het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter 

kunnen combineren van arbeid en zorg; 
- het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Naar verwachting gaat de subsidieregeling 15 oktober 2014 van start. 
Gebaseerd op eerdere ervaring is het advies om het projectplan eind 
september 2014 gereed te hebben. Uitvoering van de projecten vindt 
plaats van eind 2014 – medio 2015.

Voor meer informatie: Sandra Kruijt, Priorities. 
sandra.kruijt@priorities.nl / T. 010 – 521 6211. www.priorities.nl

KORT NIEUWS
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DE KROEPOEKFABRIEK

HUREN?
DAT KAN! 

WIJ DENKEN GRAAG MEE! 

VERGADERING

BORREL
FEEST

TEAMBUILDING

FLEXWERKPLEK

WORKSHOP
JUBILEUM

BEURS

CONGRES

LIVE MUZIEK
ORGANISATIE

DIVERSE RUIMTES
EN PRIJZEN

ADVERTENT I E

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG?
Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: 
e.vanraalte@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.



VEERTIG JAAR VOLVO IN ROTTERDAM
Veertig jaar Volvo-plezier in Rotterdam. Een mijlpaal die Mobility Centre Volvo dit hele jaar 
met de cliënten viert. De Offi cieel Volvo dealer met vestigingen in Rotterdam, Barendrecht en 
Vlaardingen heeft met bijvoorbeeld exposities en oude modellen in de showrooms aandacht voor 
het verleden, maar kijkt vooral vooruit. Want dat past bij een innovatief automerk als Volvo. “In 
de aanloop naar veertig  jaar Volvo in Rotterdam heeft Volvo-verzamelaar Hans Blokzijl vanuit 
zijn Swedish Collection liefst drie iconische Volvo’s beschikbaar gesteld”, vertelt directeur/
eigenaar Bert van Es. Deze zijn in het kader van ons jubileum de komende maanden op de 
verschillende vestigingen te zien. We hebben ook andere activiteiten voor Volvo-rijders, zoals 
een gratis bezoek aan Diergaarde Blijdorp of Rhoon Golfcenter of meedoen aan de jubileumrally, 
daarnaast maakt men kans op de spectaculaire RIB-experience door de Rotterdamse havens. 
We geven ook een jubileumkrant uit die in bijna de gehele Rotterdamse regio wordt verspreid. 
Hierin staan onder meer acties die het extra aantrekkelijk maken om een nieuwe auto of een 
Volvo SELEKT Occasion aan te schaffen.”
Mobility Centre heeft het grootste aanbod van topklasse Volvo Selekt Occasions. Naast de 
verkoop en service van de nieuwste Volvo-modellen is de dealer van groot Rotterdam ook 
gespecialiseerd in onderhoud en reparatie aan Volvo’s van oudere bouwjaren. 
In de tweede helft van dit jubileumjaar presenteert Volvo de nieuwe XC90. Voor de komende 
weken biedt Mobility Centre onder meer een gratis vakantiecheck. Voor meer informatie: 
www.mobilitycentre.nl

Laatst heb ik een college bijgewoond 
bij Neyenrode, Business Spiritualiteit 
van Paul de Blot. Met aarzeling schrijf 

ik dit, omdat er kans is dat u als ondernemer 
afhaakt bij het woord ‘spiritualiteit’. Gelukkig ben 
ik zelf ondernemer en had ik niet het plan met u op 
een vliegend tapijtje het raam uit te zweven. MVO 
gaat bottomline over cijfers onder de streep.

Paul de Blot is inspirerend. Een man van Indische 
afkomst, rond 90 jaar, die bevlogen vertelt waar 
duurzaamheid om draait en dat duurzaamheid 
pas mogelijk is als het is verweven in het DNA van 
je organisatie. Het moet de achterliggende reden 
van je bestaan en handelen zijn, omdat je ervan 
overtuigd bent. Niet op je cosmeticalijn zetten ‘niet 
getest op dieren’, terwijl gemalen rode mieren de 
basis van je poeder zijn, in de woorden van Ariane 
Inden. Dat is een kerstboom optuigen waarvan je 
weet dat die geen wortel kan schieten. 

Mijn werk richt zich op het people gedeelte 
van duurzaamheid: professional effi ciency, 
oplossen van werkdruk als pijler van duurzame 
inzetbaarheid. 
Het risico op dit moment is werkdruk als 
beroepsziekte. Daarom is in april 2014 een EU-
campagne van start gegaan ‘Managing stress’. De 
Nederlandse campagne ‘Herken de druppel’ is in 
mei gelanceerd door Minister Asscher, met een 
aansprekend verhaal van o.a. Hugo Borst. 

In die campagne benadruk ik graag twee zaken. 
Met 16 miljoen (bonds)coaches kunnen we 
allemaal iets zinnigs zeggen over werkdruk, maar 
oplossen is een vak. 
Daarnaast benadruk ik graag: het geldt ook voor u. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar 
dan gericht op uzelf. Ondernemers, directie en 
management zijn sterren om zaken goed voor hun 
medewerkers te regelen. Ik stel dan de vraag: en 
uzelf? Valt u er ook onder? Of bent u de gemalen 
mier in het potje?   «

HERKEN DE DRUPPEL 
EN GEMALEN MIEREN 

SANDRA KRUIJT 
Priorities. Makes life easier for busy professionals. 

COLUMN

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 7

v.l.n.r.: Patrick Scholten (Vlaardingen), Ronald Reinink ( Rotterdam), directeur Bert van Es en 
Arie Lock (Barendrecht).



ONDERNEMERS KRIJGEN PLATFORM VOOR MVO-VRAAGSTUKKEN

Rijnmond gaat verduurzamen
Geen holle frasen en ondoordringbare wouden van groene logo’s. Duurzaamheid is volgens Peter van der Pluijm 

vooral aanpakken. Zijn nuchtere kijk krijgt vorm in Platform Duurzaam Rijnmond, de regionale verbindingsofficier voor 
ondernemers.

Peter van der Pluijm opent de deur 
naar zijn tijdelijk kantoor. Het is 
nu nog de werkruimte voor het 

Platform Duurzaam Rijnmond, maar daar komt 
binnenkort verandering in, want zijn initiatief 
–een stichting zonder winstoogmerk- groeit 
als kool. Het bestuur onderzoekt samen met 
ondernemers, investeerders en overheidsinstanties 
of een Regionaal Duurzaamheidcentrum voor 
ondernemers haalbaar is. Een locatie die zelf ook 
duurzaamheid uitstraalt zou uiteraard het mooist 
zijn, zegt Van der Pluijm. Het is naar zijn inzicht in 
elk geval essentieel dat het kantoor centraal in de 
regio ligt. “We willen een schakelfunctie vervullen 
en daar hoort een herkenbare vestiging bij. Het 
duurzaamheidscentrum is van ondernemers, voor 
ondernemers, mét links naar overheid, onderwijs 

en andere kennispartners. Het bedrijfsleven 
moet bij ons terecht kunnen voor advies 

en ondersteuning bij maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Je kunt 

denken aan het opzetten van projecten, klein 
of groot, dat maakt niet uit. Of aan advies over 
financiering en subsidie. Daarnaast willen we ook 
bezoeklocatie zijn voor workshops, bijeenkomsten 
en trainingen. Dit in samenwerking met de bij 
het platform aangesloten deelnemers, waaronder 
Bureau Veritas.”

JUKEBOX
De oprichter en directeur van Platform Duurzaam 
Rijnmond vergelijkt zijn organisatie met een 
jukebox. “Het apparaat bundelt de hits en 
wij bundelen kennis en ervaring. We kunnen 
niet eigenhandig overal antwoord op geven, 
maar we kunnen wel verbindingen leggen en 
de weg wijzen naar partijen die zich hebben 
gespecialiseerd in thema’s. Het gaat daarbij ook 
om ervaringsdeskundigen. Zoals bedrijven die al 
ver zijn met een specifiek project, maar ook kleine 
zelfstandigen en oud-entrepreneurs. Stel, een 
ondernemer wil het gebruik van openbaar vervoer 

COVERINTERVIEW Tekst: Martin Neyt // Fotografi e: Jan Nass
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in zijn bedrijf stimuleren. Of vraagt zich af hoe je 
crowdfunding moet aanpakken. Dan koppelen 
we hem of haar aan een passende expert uit het 
werkveld.”

IDEEËN GENOEG
Aan een sterk verbindend element ontbrak het 
volgens Peter van der Pluijm tot nu toe. Jaren 
geleden organiseerde hij als ondernemer 
netwerkbijeenkomsten voor bedrijven 
die met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen aan de slag wilden. Het 
wiel moest echter keer op keer worden 
uitgevonden, zo leek het. Ideeën genoeg, 
maar bedrijven voerden ze vooral op eigen 
houtje uit. Toen vielen de overheidssubsidies ook 
nog eens weg en kwam de crisis in volle hevigheid 
over Nederland heen.
“Hoe kun je dan de economie duurzaam 
versterken? Grote bedrijven konden nog vooruit, 
maar het MKB was vooral bezig met overleven. 
In andere regio’s ontstonden op een gegeven 
moment allerlei samenwerkingsverbanden. Hier 
bleef het een beetje stil op dat gebied. De wil was 
zeker aanwezig. We hebben via LinkedIn een 
survey gehouden onder tweeduizend bedrijven en 
daaruit kwam duidelijk de behoefte aan regionale 
samenwerking naar voren.”

CO2-EMISSIE STIJGT
Een tweede belangrijke reden om partijen aan 
elkaar te koppelen, is de CO2-doelstelling van 
Rotterdam. Die wordt bij ongewijzigd beleid 
namelijk niet gehaald, zo maakte energie-
onderzoekscentrum ECN vorig jaar bekend. 
Sterker, de CO2-emissie ligt volgens ECN in 
2025 tweeënhalf keer hoger dan in 1990, terwijl 
het Rotterdam Climate Initiative –waaraan 
onder meer gemeente, DCMR en Havenbedrijf 
deelnemen- juist een halvering nastreeft.
Er moet dus het nodige gebeuren, stelt Van 
der Pluijm. “Dat gaat het beste als je regionale 
initiatieven samenbalt. Ten eerste om tijd en 
kosten te besparen, maar ook om projecten slim 
op elkaar aan te laten sluiten. Met MKB Nederland 
en andere belangenorganisaties zijn wij in gesprek 
over samenwerking en met de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland voeren we overleg om 
duurzame projecten en initiatieven bij een Green 
Deal onder te brengen. Daarnaast groeit het aantal 
vooraanstaande bedrijven dat zich bij het platform 
aansluit, zoals Nissan Nederland, Dura Infra, 
Oranje BV en Bureau Veritas. 

GREEN DEALS
Vrijdag 10 oktober staat wat Peter van der Pluijm 
betreft te boek als officiële lanceringsdatum voor 
de campagne ‘Rijnmond gaat voor Duurzaam’. 
Op die dag komen koplopers uit diverse sectoren 
in het Ridderkerkse Van der Valk Hotel bijeen, 
worden overeenkomsten afgesloten met bedrijven, 
overheid en onderwijs en gaan de eerste (pilot-)
projecten en Green Deals van start. Deze green 
deals en convenanten hebben betrekking 

op onderwerpen als duurzaam inkopen en 
aanbesteden, energiebesparing MKB en duurzame 
inzetbaarheid. Het zijn geen vrijblijvende 
afspraken. Het platform heeft nu al een datum 
vastgelegd voor een MVO congres in De Kuip en 
daar zullen ook de behaalde resultaten aan bod 
komen. “Als je de economie wilt verduurzamen, 
moet je spijkers met koppen slaan. We gaan dus 

tijdens het congres Duurzaam Rijnmond 
2015, dat op 4 juni volgend jaar wordt 

gehouden, bekijken wat er is gebeurd, 
wat er beter kan en welke projecten we 
kunnen uitbreiden en opstarten. De focus 

ligt op de sectoren transport en logistiek, 
energie en industrie, bouw en infra, agri en 

food en life sciences & health. Maar ook brede 
thema’s als duurzaam inkopen en communicatie 
passeren de revue. De beslissers van bedrijven die 
MVO hoog op de agenda hebben staan, geven op 10 
oktober (Dag van de Duurzaamheid) het startschot. 

KUNNEN ONDERNEMERS DAARBIJ AANWEZIG 
ZIJN?
“Ze kunnen zich aanmelden als donateur, dan 
krijgen ze meteen toegang tot congressen, 
bijeenkomsten, netwerkacties en andere 
evenementen. Het gaat per slot van rekening 
om het ontmoeten van mede-ondernemers 
en om kennisdeling. Sponsor-, subsponsor- of 
partnerschap van Platform Duurzaam Rijnmond 
behoort eveneens tot de mogelijkheden. 
Ondernemers, zowel MKB’ers als ZZP’ers, 
kunnen altijd bellen of e-mailen als ze een 
duurzaam project willen delen. Wij zijn de 
verbindingsofficier.”

WELK PROJECT ZIET ER VEELBELOVEND UIT?
“Ik vind dat er veel bijzonders op het gebied van 
mobiliteit gebeurt. Elektrisch vervoer ontwikkelt 
zich razendsnel. Een paar jaar geleden was zakelijk 
hybride rijden nog een noviteit, inmiddels is het 
ingeburgerd. Wat er op een USB-stick past, kon 
je twintig jaar geleden niet op de krachtigste 
computers kwijt en zo zal het ook met de 
laadcapaciteit van elektrische auto’s gaan. We gaan 
de projecten van gelijkgestemde aanbieders uit de 
Rijnmond onderbrengen in een werkgroep. Dat 
levert de nodige structuur op. Wie doet nu wat, 
waar gaan we naartoe een hoe kunnen bedrijven 
participeren?”

KOST DAT VERDUURZAMEN NIET TE VEEL 
GELD?
“Het levert op de lange termijn geld op. De 
overheid en grotere bedrijven stellen nu al veel 
duurzame eisen aan hun leveranciers. Bedrijven 
moeten erin mee. Maar ik benader duurzaamheid 
liever positief. Een duurzame keuze dwingt 
bedrijven naar hun beleid te kijken en daar komen 
niet zelden innovaties uit voort. MVO kan ook 
mooie publiciteit opleveren. Het is een bindende 
factor in een bedrijf, want personeel voelt zich 
betrokken bij duurzame inspanningen. Het 
draagt tevens bij aan het gevoel van waardering. 

Als mensen het naar hun zin hebben, willen ze 
een stapje extra doen. En, niet onbelangrijk, een 
duurzaam beleid zorgt ervoor dat toekomstige 
generaties ook nog iets te ondernemen hebben.”

ZIJN JONGEREN DUURZAMER INGESTELD DAN 
DE OUDERE GENERATIES?
“Over het algemeen wel. Ik geef gastcolleges en 
dan merk ik dat studenten beschikken over een 
duurzame mindset. Ze groeien op met het idee 
van een kwetsbare aarde. Overigens betekent 
dat niet dat ouderen niet duurzaam zijn. Jaren 
geleden ontmoette ik al veel oud-ondernemers 
die aangaven iets terug te willen doen voor de 
maatschappij. Bovendien, zowel jonge als oudere 
ondernemers hebben dezelfde vragen: hoe 
pak ik dat dan aan? Wij waarderen de inbreng 
van beide groepen, die mix zie je terug in onze 
adviesorganen. Er wordt gewerkt aan een Raad 
van Advies met ondernemers die gepokt en 
gemazeld zijn en aan een Jongerenadviesraad met 
ambitieuze studenten en starters.”

HOE ZIET DE PERIODE TOT 10 OKTOBER ERUIT?
“Vanaf 1 juli ben ik officieel directeur. Het 
Platform Duurzaam Rijnmond wil de komende 
jaren uitgroeien tot een voor de regio belangrijke 
speler. Een professioneel netwerk van beslissers 
en deskundigen die hun verantwoording willen 
nemen en een bijdrage willen leveren aan de 
toekomst van de Rijnmond. Niet door woorden, 
maar door daden en resultaten. Er wordt de 
komende maanden dan ook vooral gewerkt aan 
uitbreiding van de organisatie, de voortgang van 
de duurzame projecten én het vinden van een 
locatie voor het Regionaal Duurzaamheidscentrum 
Rijnmond. Een drukke, spannende tijd.”  «

Belangstellenden die de doelstellingen van 
het platform ondersteunen en de organisatie 
willen versterken, of bedrijven en organisaties 
die zich bij het platform willen aansluiten, 
kunnen zich via een e-mail naar onderstaand 
adres aanmelden:  

PLATFORM DUURZAAM RIJNMOND
Secretariaat
secretariaat@platformduurzaamrijnmond.nl
www.platformduurzaamrijnmond.nl
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Welke bedrijven 
hebben uw 
website bezocht?

Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt 
daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere 
97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is 
even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Onderdeel van:

Website-Leads

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Voorbeeld overzicht Website-Leads

Geachte heer Rademaker,

De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft 
vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij 
een overzicht van het bezoek.

DATA-collectief B.V.
Coltbaan 4 C/D
3439 NG Nieuwegein
T: 0800-2028

De heer W.S. Leads
E: ws.leads@datacollectief.nl
M: 06-21231892

Met vriendelijke groet,
Ineke Peppelenbosch
Uw Personal Sales Assistant

home | reclame- en marketingbureau Utrecht15:53:41 18s

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“)

Donderdag 3 januari 2013

referenties | diverse projecten15:53:59 28s
klanten | overzicht van alle klanten15:54:27 17s
nieuws | nieuwsberichten reclamebureau15:54:44 29s
Contact | contactgegevens15:55:13 10s
Werkzaamheden | reclame utrecht15:55:23 58s
Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht15:56:21 98s
Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18 Pagina’s bezocht: 8 Score: 40

15:57:59 34s

Bezochte pagina’s

Hoe werkt het:

1

2

3

4

5

  Een potentiële klant bezoekt uw website

 De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn 

IP-adres  (Internet Protocolnummer)       

 Aan de hand van het verkregen IP-adres 

wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in 

de database van het DATA-collectief

 Alle relevante informatie wordt nu vast-

gelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw 

website gekomen is, welke pagina’s hij 

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s 

is gebleven en waar hij is afgehaakt

 Het DATA-collectief maakt een bezoek-

rapport van het websitebezoek en stuurt 

u een e-mail met alle informatie zodat 

u direct contact kunt opnemen met uw 

websitebezoeker



HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Veel partijen zoeken naar wegen tot ver-
duurzaming, maar weten hun pakket van 
eisen niet tot een sluitende businesscase te 
vertolken. 

ONZE VISIE
» ABC Nova gelooft in een realistische bena-
dering van duurzame ambities, om die ver-
volgens te voeden met creativiteit, expertise 
en samenwerking. 

UW OPLOSSING
» Vanuit brede kennis en omvangrijke erva-
ring ontzorgt ABC Nova uw gehele project 
en komt met passende, tastbare resultaten. 
ABC Nova kan deze partijen ondersteunen 
door middel van een BREEAM Quickscan, 
waarin zowel de kosten als de baten inzich-
telijk gemaakt worden. 

QUICK SCAN

ABC NOVA
Krijtwal 31b, 3430 AP Nieuwegein
Telefoon 088 - 021 53 15 
E-mail info@abcnova.nl
www.abcnova.nl

ABC Nova kwam een jaar geleden voort uit 
het samengaan van ABC Management 
Groep en Smitshoek Melles & Partners. Het 

bedrijf richt zich met name op gebiedsontwikkeling, pro-
ces- en projectmanagement en advies voor de gebouwde 
omgeving, zegt managing partner Jos Verhulst. “We zoe-
ken de meest effectieve weg om het doel dat onze klanten 
voor ogen hebben te bereiken.”

Duurzaamheid maakt daar bij ABC Nova een vanzelf-
sprekend onderdeel van uit. “Het is standaard een on-
derdeel van onze toolbox”, zegt projectmanager Ivo 
Vonk. “En daar gaan we op een nuchtere manier mee 
om. We staan met beide benen op de grond en onderzoe-
ken met een realistische kijk hoe verduurzamingsambi-
ties te implementeren zijn, ook gelet op de financiële 
kansen en beperkingen.”

Vonk en Verhulst constateren dat, juist gelet op die fi-
nanciële kant van het verhaal, een duurzame oplossing 
steeds vaker de betere oplossing blijkt. “ De vraag naar 
duurzame, energiezuinige huisvesting groeit, net als de 
verwachtingen in het publieke domein. Dat betekent dat 
een investering in bijvoorbeeld hergebruik van panden 
of materialen en energiezuinigheid financiële lastenver-
lichting betekent. Zeker op de lange termijn”, aldus 
Verhulst. “Een flinke investering vandaag bijvoorbeeld, 
resulteert morgen in een lager hypotheekbedrag.”

In tijden van economische tegenwind wordt die lange 
termijn nog wel eens uit het oog verloren, weet Vonk. 

“En soms is daar ook weinig tegenin te brengen. Baten in 
de toekomst doen vandaag immers nog weinig voor je 
portemonnee. Zit die ruimte er niet, dan moet je ook rea-
listisch zijn en op zoek gaan naar creatieve combinaties 
om binnen de gestelde ruimte enerzijds en het pakket 
van eisen anderzijds de ideale balans te vinden. En de re-
sultaten daarvan ook meetbaar en inzichtelijk te maken.” 
Het zichtbaar maken van duurzaamheid kan goed met 
BREEAM-NL keurmerk, waarmee de duurzaamheids-
prestatie zichtbaar wordt gemaakt. Het behalen van dat 
keurmerk is niet eenvoudig en hier is de nodige kennis 
en kunde voor nodig. Het is echter ook geen hogere wis-
kunde; veel van de benodigde werkzaamheden zitten bij 
ABC Nova in het DNA, aldus Vonk. Bij ABC Nova zijn 
verschillende BREEAM Experts in dienst.

ABC Nova kan sowieso al putten uit een brede expertise. 
“Binnenshuis”, zegt Verhulst, “maar ook buitenshuis. Er 
valt in de gebouwde omgeving veel winst te boeken als je 
het juiste team kunt samenstellen. Architecten, ontwik-
kelaars, aannemers en soms ook overheden kunnen el-
kaar versterken.” ABC Nova investeert als 
procesbegeleider in die kruisbestuiving. “De investerin-
gen zijn soms hoog, tegen een lange looptijd. Vanuit die 
wetenschap wil je er zeker van zijn dat je het beste team 
op de vloer brengt.”

Toch, een duurzame toekomst heeft meer nodig dan een 
sluitende rekensom. “Vanuit het bedrijfsleven, maar ook 
zeker vanuit de overheid, moeten we elkaar inspireren, 
het goede verhaal vertellen”, zegt Verhulst. Zelf draagt 

ABC Nova, ideëel realisme 
in de gebouwde omgeving
Duurzame dromen op het vlak van vastgoed en gebiedsontwikkeling worden duurzame 
werkelijkheid als effectiviteit, kosten en baten inzichtelijk worden gemaakt. Proces- en 
projectmanager ABC Nova predikt vanuit die overtuiging realiteitszin. “Waardecreatie 
begint met inzicht.”

ABC Nova een steentje bij met de Gouden Kikker 
Award, een prijs voor projecten die voorop lopen in 
duurzaamheid en innovatie. “In 2013 hebben we de 
prijs uitgereikt aan architect Thomas Rau voor de re-
novatie van het gemeentehuis in Brummen.” 

Dergelijke best practices zijn een steen in de rivier, 
zegt Verhulst. “Ze veroorzaken de deining die onze 
branche nodig heeft. En daar willen we graag ons 
steentje aan bijdragen.”   «

REPORTAGE Tekst: Felix de Fijter  // Fotografi e: Ruud Voest
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LEO DROOG
Directeur van de Barendrechtse Synorga 
groep. Specialismen: Elektrotechniek, 
Inspectie, Energiebeheer, EPA-U 
adviseur, Brandbeveiliging en 
Telecommunicatie. Gericht op duurzame 
innovatie en samenwerking met 
marktpartijen.  
www.synorga.nl

DEELNEMERS
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Waren het wel crises? Filosofen en 
trendwatchers zien iets anders. Zij 
beschouwen de afgelopen vijf jaar 

als het begin van een transitieperiode. Naar hun 
inzicht staan we aan de vooravond van een nieuwe 
economie, een systeem dat compleet afwijkt 
van het speelveld dat de Industriële 
Revolutie heeft voortgebracht. Het is 
een idealistische visie, zeker, maar er 
zijn tekenen die in die richting wijzen. 
Zo richten opvallend veel pas 
afgestudeerde jongeren een bedrijf op dat 
de deeleconomie omarmt. De sites Peerby.
com en Lenen.nl zijn daar voorbeelden van. Het 
idee is simpel: de boor die je in totaal twaalf 
minuten per jaar gebruikt, schaf je niet aan, die 
leen je van de buren. SnappCar.nl doet hetzelfde 
met auto’s. Thuisafgehaald.nl koppelt inmiddels 
45000 hardwerkende Nederlanders aan 8000 
kookliefhebbers in de buurt. Naast besparing, 
speelt sociale interactie daarbij een belangrijke 
rol.
Duurzaamheid is inmiddels ver doorgedrongen 
in de gelederen van grotere organisaties. Dat 
geldt doorgaans in mindere mate voor het 
midden- en kleinbedrijf, maar de intenties zijn 
zeker aanwezig. Een recente rondvraag van Het 

Financieele Dagblad langs het MKB toont aan dat 
het overgrote deel maatschappelijk verantwoord 
ondernemen als de toekomst ziet. Bedrijven 
moeten ook wel, overheid en grootbedrijven 
eisen steeds vaker een duurzame koers van hun 

leveranciers.
Waar staat de bouw in deze nieuwe 

realiteit? Er gebeurt aardig wat, 
zegt een aantal deelnemers aan 
het rondetafelgesprek van Het 

Ondernemersbelang, bijeengekomen in 
de Rotterdamse Kuip, maar de sector is 

over het geheel bezien traditioneel ingesteld. 
Michel Kemper (Lomans Groep): “De bouwwereld 
is opgevoed met bouwen op bestek, dat verander 
je niet één-twee-drie. Het besef dat je zelfstandig 
kunt nadenken over de aanpak, uitvoering en 
afronding moet groeien. We kunnen beginnen met 
het vervangen van het denken in projecten door 
het denken in trajecten.”
Cora Jongenotter (VORM Bouw) vindt 
dat de sector over zijn grenzen moet 
kijken. Zo niet, dan bestaat de kans 
dat de boot wordt gemist. “Er zijn 
helaas al voorbeelden van bedrijven 
die ernstig moeten inkrimpen omdat ze 
te laat op duurzaamheid hebben ingezet. Anders 

denken is een must. Een bouwplaats die voor 
honderd procent afvalvrij is? Wij hebben ‘m 
in Spijkenisse gerealiseerd. Bouwvakkers 
scheiden materialen strikt op soort, 
zodanig dat er geen afval overblijft, 
slechts grondstoffen voor nieuwe 
producten. Die betrokkenheid bij het 
bouwproces vergroot het werkplezier. 
Mensen worden uitgedaagd om mee te 
denken, dat maakt hun functie boeiender.”

LEREN VAN DE AUTO-INDUSTRIE
Volgens Jos Verhulst (ABC Nova) zetten de 
grotere partijen stappen voorwaarts met onder 
meer geïntegreerde contracten als Design, Build, 
Finance & Maintain, waarbij de opdrachtnemer 
volledig verantwoordelijk is voor een bouwwerk. 
“Dat werkt efficiënter, je hebt immers alle 
onderdelen van de bouw in eigen hand. Bij 

aanbestedingen voor het Rijk zie je dan ook 
steeds vaker consortia ontstaan. Maar 

ook kleinere bedrijven kunnen samen 
‘lean’ bouwen. Communicatie tussen 
alle schakels is echter essentieel, dat 

mis ik nu wel eens in de sector. Door 
gewoon aan de voorzijde zaken op elkaar 

af te stemmen, verkort je het bouwproces enorm. 

DUURZAME PROFESSIONALS: VEEL MEER GEÏNTEGREERD WERKEN  

Bouwwereld, 
verlaat je cocon

De bouw staat niet te boek als Koning Duurzaamheid. Toch zijn er genoeg vooruitstrevende projecten, van panden 
die met de strenge duurzame normen van BREEAM-NL worden beoordeeld tot een bio-based woning. Nu mag de 

sector wat meer uit z’n schulp kruipen, zeggen de tafelgasten. En er moet ruimte zijn voor dromen.  

GERT JAN DE GIER
Directielid van het Rotterdamse Oranje 
BV, expert in o.m. duurzaam amoveren, 
sanering en recycling. Oud-directeur 
Freek Oranje stond 15 jaar geleden aan 
de wieg van duurzame ontwikkeling.

www.oranje-bv.nl

CORA JONGENOTTER
Innovatiemanager bij het Papendrechtse 
VORM Bouw. Genomineerd als 
Duurzame Bouwvrouw 2014. Staat mede 
aan de basis van een bio-based woning 
en afvalvrije bouwpl
aats.

www.vorm.nl

MICHEL KEMPER
Adviseur duurzaamheid bij Lomans 
Groep, technisch installatiebedrijf in o.a. 
Capelle a/d IJssel. Staat bedrijven bij 
met BREEAM-NL en EPA-U. Berekent 
TCO, ontwerpt installaties en maakt 
kostenramingen. 

www.lomans.nl

MAURICE VAN DER MEER
Oprichter van Innovatie Centrum 
Duurzaam Bouwen (ICDuBo), gevestigd 
op het RDM-terrein. Onafhankelijk 
advies over concrete duurzame 
toepassingen en innovaties. Brengt 
partijen in het werkveld samen.

www.icdubo.nl

RONDE TAFEL Tekst: Martin Neyt // Fotografi e: Jan Nass
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Een methode als Bouwwerk Informatie Model, 
BIM, levert daarbij de benodigde basisgegevens.”
De bal ligt tevens bij de opdrachtgever, benadrukt 
Leo Droog (Synorga Groep). Hij wijst op de 
werkwijze van de automobielbranche. 
“Voorafgaand aan levering heb je alle 
keuze in uitvoering, technische snufjes, 
interieur, kleur en accessoires, maar na 
het zetten van de handtekening ligt alles 
vast. Soms lijkt het alsof opdrachtgevers in 
de bouw pas gaan nadenken als het werk begint. 
Dan moet er plotseling iets worden gewijzigd 
en dat zorgt voor oponthoud. We kunnen wat 
dat betreft leren van de auto-industrie. Geef een 
opdrachtgever duidelijkheid over het uit te voeren 
traject.”
Natuurlijk gaat de vergelijking niet helemaal op, 
klinkt het aan tafel -van een bouwwerk wordt 
immers veel meer verlangd dan van een auto- 
maar het idee is bruikbaar. Communiceer met de 
klant én de gebruiker van een object, oppert Cora 
Jongenotter. “Die laatste groep wordt wel eens 
vergeten. Loop met gebruikers over de bouwplaats 

en laat medewerkers vertellen over hun 
werk. Zo krijgen mensen een helder 

beeld van het hoe en waarom van 
bepaalde beslissingen.”

INZETTEN OP PRESTATIES
We ontwerpen een gebouw waarin geen 

technische installatie nodig is. Met dit verhaal 
wil Michel Kemper klanten wel eens verrassen. 
Het is uiteraard onmogelijk om alle techniek 
weg te laten, zo geeft hij aan, maar het gaat om 
het besef dat er met samenwerking en duurzaam 
bouwen winst kan worden behaald. Meestal is 
dat lange-termijnwinst. “Dat moet je dan ook 
benadrukken: u investeert nu in duurzaamheid en 
bent over een langere periode bezien voordeliger 
uit. Je kunt een duurzaam gebouw ook niet 
vergelijken met een pand waarin geen enkele 
rekening is gehouden met energiezuinigheid en 
toekomstbestendigheid.”
De bouw moet veel meer inzetten op prestaties, 
zeggen Jan van Merwijk (Stadion Feijenoord) en 
Maurice van der Meer (ICDuBo). “Technische 

verhandelingen zijn leuk voor de liefhebber”, stelt 
Jan van Merwijk, “maar de klant wil weten wat 
hij krijgt voor zijn geld. Het gaat om het resultaat 

en het effect.” Maurice van der Meer: “In de 
drie elementen people, planet en profit, 

speelt de laatste voor het bedrijfsleven 
een belangrijke rol. Maar profit 
voor de aannemer heeft een andere 

betekenis dan profit voor de bewoner, 
diens voordelen moeten veel meer worden 

onderstreept. Kennisintegratie is noodzakelijk. 
Niet alleen op bouwgebied, ook de financiering en 
verkoopmethoden maken deel uit van het totale 
verhaal. Als klant zou ik van de makelaar willen 
weten wat de woonprijs per maand is, inclusief 
de bedragen die ik uitspaar met duurzame 
oplossingen.”
Je hebt pioniers nodig om tradities te doorbreken, 
vult Jos Verhulst aan. “In een tender voor energie-
neutrale woningen in Rijswijk, bleef uiteindelijk 
één partij over. Dit bedrijf durfde het voortouw 
te nemen en wordt daar nu voor geprezen. De 
bewoners van de energieneutrale huizen zijn 
enthousiaste ambassadeurs geworden.” 

GEVELPLATEN UIT AUBERGINES
Aanleg van installaties voor warmte- en 
koudeopslag, isoleren met HR++-glas, 
besparen met slimme bouwwijzen en meten van 
energieprestaties aan de hand van BREEAM-NL 
zijn inmiddels bekende ontwikkelingen. 
Volledig groen bouwen staat echter in de 
kinderschoenen. Zo vallen de ideeën van architect 
en duurzaamheidsgoeroe William McDonough 
nog lang niet bij iedereen in goede aarde, merkt 
Cora Jongenotter op. “Niettemin ontvangen wij 
overheidssubsidie voor de ontwikkeling van een 
complete bio-based woning. We zijn bijvoorbeeld 
bezig met gevelplaten die uit aubergineresten 
zijn vervaardigd. In de kern gaat het om 
kwaliteit: je past technieken en materialen toe 
die milieuvriendelijk zijn en tegelijkertijd het 
wooncomfort verhogen.” 
Partners als ICDuBo en MVO Nederland 
ondersteunen bij het uitwerken van het plan 
en het samenbrengen van de juiste partijen 

voor de bio-based bouw. Volgens Peter van 
der Pluijm (Platform Duurzaam Rijnmond) is 
krachtbundeling onmisbaar bij de realisatie 
van dergelijke vooruitstrevende projecten. “Een 
goed idee is stap één, daarna moet de concrete 
uitwerking in al haar facetten worden ingevuld. 
De benodigde kennis kan echter al aanwezig zijn 
in de eigen omgeving. Bedrijven werken allemaal 
aan hun eigen duurzame initiatieven, waarom 
koppel je de beslissers niet aan elkaar? Zo kunnen 
organisatorische details, maar ook informatie 
over subsidie, kredietverlening, crowdfunding, 
worden uitgewisseld. Het hoeft ook niet bij 
kennisdeling te blijven. Wij willen ons platform 
beschikbaar stellen voor concrete stappen naar 
projectafronding. Er moet uiteindelijk iets te 
vieren zijn.”

DAT KAN NIET
Duurzame innovatie vereist een sterk netwerk, 
beamen de discussiepartners, maar er is nog 
iets nodig: lef. Niet alleen om in het diepe te 
springen, ook om tegenstand te weerstaan. “De 
drie woorden ‘dat kan niet’ hoor je vaak als eerste 
bij de introductie van een vernieuwend idee”, 
vertelt Gert Jan de Gier (Oranje BV). “Adviseurs 
en kostendeskundigen die worden ingehuurd, 
begeven zich nogal eens op dat pad. Ze denken 
in onmogelijkheden, willen graag hun eigen 
nut bewijzen, maar uiteindelijk komen we op 
die manier niet verder. Zelf zijn we lang bezig 
geweest met de opstart van een honderd procent 
duurzaam project. Elke adviseur sprak zich tegen 
het plan uit. Uiteindelijk hebben we de bouw in 
eigen hand genomen en nu zijn we eigenaar 
van een duurzame prefab-fabriek.”
Angst is nooit een goede raadgever, 
weet Gert Jan de Gier. Deze 
gemoedstoestand bepaalt naar zijn 
mening nog te vaak de bedrijfskoers. 
“Je zult toch een verkeerde beslissing 
nemen… Organisaties leunen massaal op 
externe adviseurs, terwijl de verantwoordelijkheid 
beter bij degenen die er echt verstand van hebben, 
meestal de betrokken medewerkers, kan worden 
neergelegd. Plus: niet alles wat onrealistisch lijkt, 

DEELNEMERS

JAN VAN MERWIJK
Directeur van Stadion Feijenoord, 
beter bekend als De Kuip. Het vaste 
onderkomen van voetbalclub Feyenoord 
wordt de komende jaren herbouwd 
en krijgt een duurzaam karakter. Als 
gebouw én in de wijk.
www.dekuip.nl

PETER VAN DER PLUIJM
Directeur van Platform Duurzaam 
Rijnmond, stichting zonder 
winstoogmerk, gericht op verbinding van 
duurzame bedrijven en projecten. Start 
op 1 oktober campagne Rijnmond gaat 
voor Duurzaam.
www.platformduurzaamrijnmond.nl

KATY VAN DER SANDE
Relatiemanager corporate clients 
bij Rabobank in de regio Zuidwest 
Nederland. Adviseert als lid van 
het sectorteam Bouw / Vastgoed 
middelgrote bedrijven mede op het 
gebied van duurzaamheid.
www.rabobank.nl

JOS VERHULST
Partner van ABC Nova, voor o.a 
bouwbegeleiding, procesmanagement, 
transformatie en duurzaamheid. 
Rijkt Gouden Kikker Award uit voor 
duurzame, innovatieve bouw. Winnaar 
2013: architect Thomas Rau. 
www.abcnova.nl

RONDE TAFEL
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ALTERNATIEVE FINANCIERING
De vraag wie nu eigenlijk de belanghebbende 
is van een dergelijk duurzaam initiatief, maakt 
financiering er volgens Katy van der Sande 
niet eenvoudiger op. “We geven niet zonder 
meer krediet omdat een project duurzaam is. 
Er moet wel enige zekerheid zijn, daar horen 
duidelijkheid over de betrokken partijen en het 
inzichtelijk maken van resultaten bij. Het zijn 
vaak intensieve trajecten, maar als plannen goed 
zijn onderbouwd, kan de bank een rol spelen. We 
hebben daarnaast ook een wegwijsfunctie naar 
andere mogelijkheden.”
De subsidies en financieringen van de Rijkdienst 
voor Ondernemend Nederland kunnen volgens 
de discussianten alternatieven zijn. Of de 
garantie- en kredietfondsen, veelal opgericht 
door welwillende ondernemers en vermogende 
particulieren, die her en der de kop opsteken. En 
dan is er nog het ‘leenmodel’ van een gigant als 
Philips, zegt Leo Droog. “Wij bieden bedrijven en 
organisaties dit verlichtingsplan aan. Philips levert 
zakelijke LED-oplossingen, ontvangt daarvoor 
een bedrag en neemt de systemen eventueel 
weer terug na een bepaalde periode. Het is een 
innovatief financieringsmodel, maar het loopt niet 
echt storm. De markt is nog terughoudend.” 
   
KENNIS EN KANSEN
Bedrijven slaan aan op kostenreductie, legt 
Maurice van der Meer uit, maar boven de markt 
hangt desondanks een wolk van argwaan. Al 
die duurzame vondsten, werken die eigenlijk 
wel zo goed? “Er is veel behoefte aan expertise. 
Het is voor velen niet duidelijk wat er precies 

van hun duurzame investering terecht 
komt. Wij zijn kennispartner, ook 

op productniveau. ICDuBo staat 
inmiddels honderden middelgrote en 
grote bedrijven bij, maar we willen 

ook de kleine lokale ondernemer 
bereiken. Vandaar dat we zo te spreken zijn 

over de marktplaats voor duurzaam bouwen in 
Vlaardingen.” 
De vraag naar duurzame woonoplossingen is er 
zeker, geeft Frank van Zelst aan, maar het aantal 
deelnemende aannemers en vakspecialisten 

mag nog wat toenemen. “ICDuBo levert als 
onafhankelijke partij de benodigde kennis. Wij 
bieden het platform waarop bedrijven elkaar 
kunnen vinden en vraagzijde van de markt zorgt 
voor de kansen. Alle ingrediënten voor een 
succesverhaal zijn dus aanwezig. We hebben 
ons verhaal trouwens overal vertelt, tot aan RTL 
toe, marketingtechnisch zit het ook wel goed. 
Bedrijven kunnen zo instappen.”

OPEN KUIP
De bouw omvat wonen, werken, zorg, 
recreatie en gaat dus bij uitstek 
over ‘people’. De thuishaven van 
Feyenoord heeft dat goed begrepen. 
De vernieuwde Kuip wordt niet alleen 
een toonbeeld van duurzame bouw, 
ook de bewoners van Zuid worden actief 
bij het stadion betrokken. “Duurzaamheid is een 
containerbegrip”, verklaart Jan van Merwijk. “Wij 
zoeken de besparing binnen de mogelijkheden 
die we hebben als onderkomen van een grote 
voetbalclub en als gastheer voor evenementen. 
Dan kom je bijvoorbeeld bij een efficiënte 
energievoorziening en hergebruik van regenwater 
uit. Maar we willen ook open zijn voor de wijk. De 
herbouwde Kuip wordt een plek om te sporten, te 
leren en te werken in de horeca of de beveiliging.” 
Peter van der Pluijm stipt de sociale component 
van hedendaagse sponsoring aan. “Het is niet 
meer zo dat grote sponsoren zomaar hun naam 
aan een club hangen. Ze stellen terecht de vraag 
wat een club voor de maatschappij doet.”
Het gaat inderdaad om de totale beleving van het 
merk Feyenoord, antwoordt Jan van Merwijk. 
“Daarom is een activiteit als het leercentrum 
van de Giovanni van Bronckhorst Foundation 
zo geweldig. Scholieren met een leerachterstand 
begeven zich hier in een inspirerende omgeving 
in plaats van in een saai klaslokaal. We doen 
ook al trajecten met het UWV, die lijn willen we 
doorzetten. Jonge mensen doen hier werkritme en 
discipline op. De oplevering van de nieuwe Kuip 
staat voor 2018 gepland. Tijdens de bouw blijft 
de ‘winkel’ gewoon open. Dat is een heel karwei, 
maar we hebben er alle vertrouwen in.”  «

FRANK VAN ZELST
Programmamanager Duurzaamheid bij 
de gemeente Vlaardingen. Werkt samen 
met o.a. bedrijfsleven, kennispartners 
en VVE’s bij het verduurzamen van 
gebouwen. Betrokken bij marktplaats 
voor dubo.
www.mpdubo.nl

moet meteen worden neergesabeld. Visionairs 
worden altijd in eerste instantie als dromers 
weggezet. Geef deze ‘dromers’ ook eens de 

ruimte.”

MET DE VUIST OP TAFEL
Economische belangen –zoals 
de verwerking van olie in 

talloze bouwmaterialen- en 
knellende regelgeving belemmeren 

duurzame ontwikkelingen, meldt een aantal 
gespreksdeelnemers. Wat kunnen wij als 
gemeente doen om duurzame initiatieven 
vrij baan te bieden, wil Frank van Zelst 
(gemeente Vlaardingen) weten. Hij richt zich als 
programmanager Duurzaamheid onder andere op 
het verduurzamen van de gebouwde omgeving. 
“We gaan de goede kant op. De wil is er wel, maar 
we moeten nog door het traditionele denken 
heen.” 
Jos Verhulst ziet een regisseursrol voor de 
gemeente weggelegd. “Als een bestuurder met de 
vuist op tafel slaat en zegt ‘zo doen we het’, kan 
er tempo worden gemaakt. Zo transformeerde in 
zeven maanden tijd een oude Utrechtse garage 
tot school. Ook met co-creatie kun je processen 
versnellen. Breng alle partijen aan de voorzijde 
samen, los eventuele knelpunten meteen op en ga 
aan de slag.”
Vraag vooral de burger wat hij wil, klinkt het 
aan tafel. Cora Jongenotter: “De deeleconomie 
is opkomst, er zijn al gezinnen die samen één 
wasmachine gebruiken. Misschien willen burgers 
veel meer zaken in hun woon- en leefomgeving 
gezamenlijk oppakken.”
Een collectieve benadering is zeker aan te bevelen 
bij grote investeringen, reageert Katy van der 
Sande (Rabobank). Zoals bij de inkoop van 
zonnepanelen. “Een verhuurder kan besluiten 
om panelen op het dak van een flatgebouw te 
plaatsen, maar het draait uiteindelijk om de 
bewoners. Zij betalen de energiekosten en hebben 
op termijn profijt van de zonne-energie. Het 
gebruik moet op de voorgrond worden geplaatst 
en niet het product op zich.”   
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Synorga groep:
van advies tot installatie
De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven 
die innovatieve en duurzame totaaloplossingen  
bieden voor een schoner milieu en een veiligere 
werk- en leef-omgeving. Onze drive ligt bij  
elektrotechnische installaties, inbraak- en brand-
beveiliging en elektrotechnische inspecties 
& energie-adviezen. Met één aanspreekpunt 
bouwt u op drie specialisten. 

Onze specialistische kennis, oprechte klant-
betrokkenheid en ons duurzame karakter van 
sterk en gezond familiebedrijf, vormen de 
synergie van SYNORGA. Al meer dan 45 jaar.

Voor een indruk van onze werkzaamheden:
www.synorga.nl/portfolio

groep

Verlichting van gebouwen is een grote 
kostenpost. Toch zijn deze kosten 
eenvoudig te verlagen met de inzet 
van duurzame LED-verlichting!

LED-verlichting is energiezuinig, heeft een 
lange levensduur en vergt geen onderhoud. 
Bovendien kunt u aanspraak maken op de 
EIA-subsidieregeling en draagt het ook nog eens 
bij aan een duurzaam imago.

Als expert én erkend Philips Lighting partner 
krijgt u niet alleen een degelijk en concreet  advies. 
Ook voor de financiering van deze duurzaam-
heidinvestering bieden wij een oplossing. 
Hiervoor is een aantrekkelijke leaseconstructie 
ontwikkeld. 

Synorga LED-Scan:
duurzaam geld besparen

Lastenverlichting direct inzichtelijk 
Met Synorga’s LED-Scan weet u na afloop 
direct hoeveel u overhoudt wanneer u 
overgaat op LED-verlichting. Hoe dat kan? 
Door een unieke, door onszelf ontwikkelde, 
inspectie-app via een iPad! 
1.  Onze adviseur maakt foto’s van alle 
 verlichtingsunits met de iPad. 
2.  De Synorga LED-Scan app koppelt dit 
 aan de juiste LED-verlichting.
3.  De besparingen worden berekend en 
 u hoort direct hoeveel euro’s u bespaart. 

 Interesse in LED-verlichting voor uw bedrijf, 
 kantoortuin, vergaderruimte of parkeerdek? 
 Bel dan met Synorga! 088 - 796 67 42

Synorga... de synergie van drie organisaties

• elektrotechniek
• verlichting
•  noodstroom
• data
- www.synorga.nl/elektrotechniek

• elektra inspecties
• energieadvies
•  duurzame producten
• beheer en opleiding
- www.synorga.nl/em

• inbraakbeveiliging
• brandbeveiliging
•  toegangscontrole
• camerasystemen
- www.synorga.nl/bt

Korte communicatielijnen, heldere afspraken en een gestructureerde werkwijze kenmerken de samenwerking binnen de Synorga Groep. 
Dagelijks staan onze 75 medewerkers voor u klaar vanuit het kantoor in Barendrecht. Zij werken binnen één van de drie bedrijfsonderdelen:

Wilt u meer weten? www.synorga.nl www.linkedin.com/company/synorga www.facebook.com/synorga
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PROMEN
Postbus 247, 2800 AE Gouda
Telefoon 088 - 989 80 00
E-mail info@promen.nl
www.promen.nl

Promen is als sociale werkvoorziening in 
Midden-Holland en de IJsselgemeenten een 
van de grootste werkverschaffers van beide 

regio’s. Dagelijks zijn zo’n 1.600 medewerkers met een 
arbeidsbeperking via de organisatie al dan niet voor een 
reguliere werkgever aan het werk. 

Ongeveer 450 mensen werken bij Promen ‘binnen’. 
Tijdens een intakegesprek wordt met iedere werknemer 
een Individueel Ontwikkel Plan gemaakt, waarin 
kwaliteiten, vaardigheden, werkervaring en interesses 
worden meegenomen. Op die manier wordt voor zowel 
werknemers als voor Promen zichtbaar hoe mensen zich 
kunnen en willen ontwikkelen. 

“Het is bij ons werken en leren”, zegt Van Maanen. 
“Mensen draaien een maand of drie mee in een 
carrousel van coaching, worden opgeleid, ontwikkeld en 
gestimuleerd om uiteindelijk klaargestoomd te worden 
voor een baan bij een externe werkgever. Daar werken we 
in principe met iedereen naar toe. Intussen verrichten de 
medewerkers hier tal van werkzaamheden, van inpakwerk 
en groenvoorziening tot montage- en assemblageklussen. 
We willen in die drie maanden naar het maximale niveau 
van de mensen toewerken.”

TALENTONTWIKKELPLEIN
Een belangrijke spil in die groei is het 
TalentOntwikkelPlein. Dat is een fysieke ruimte waar 
mensen geprikkeld worden zichzelf te ontwikkelingen. Zo 

staat er een bord met zowel interne als externe vacatures, 
is er standaard een coach aanwezig, kunnen medewerkers 
gesprekken voeren over hun eigen ontwikkeling, worden 
er trainingen en workshops gegeven en is er mogelijkheid 
om actief aan de slag te gaan met e-learning. “Alles staat 
in het teken van ontwikkeling; op die manier worden 
ze perfect voorbereid op een baan bij een externe 
werkgever.”

Promen heeft in de gesprekken met sollicitanten en 
potentiële werkgevers een begeleidende rol. “We bezoeken 
de ondernemer en bekijken welke mogelijkheden er 
wederzijds zijn. In een soort klikgesprek moet duidelijk 
worden of de betreffende onderneming een geschikte 
plaats is voor de sollicitant en hoe de inzet van onze 
medewerkers kan worden ingevuld.” 

MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
Zodra medewerkers die stap naar buiten hebben gezet 
– via begeleid werken of detachering – zijn er vanuit 
Promen tal van jobcoaches paraat om hen op de werkvloer 
te begeleiden. Het mes snijdt aan twee kanten, zegt Van 
Maanen. “We hebben onze medewerkers getraind om 
gemotiveerd te werken. Ze doen dat bovendien tegen een 
goed tarief. Aan de andere kant heeft de samenwerking 
een positieve invloed op de opdrachtgever als het gaat om 
maatschappelijk en sociaal ondernemen.” 

Promen kan in het geval van mvo-vraagstukken 
(maatschappelijk verantwoord ondernemen) als 

      PROMEN STIMULEERT ONDERNEMERS WERKNEMERS MET ARBEIDSBEPERKING AAN TE NEMEN

“ Ze zijn loyaal en geven 
ondernemers energie”

adviserend partner optreden. Door met medewerkers 
van Promen te werken, kunnen werkgevers voldoen 
aan bepaalde eisen. Denk bijvoorbeeld aan de Social 
Return On Investment (SROI), een meetmethodiek 
om toekomstig maatschappelijk rendement van 
investeringen economisch en sociaal meetbaar en 
inzichtelijk te maken. Uiteindelijk draait het daar wat 
Promen betreft in eerste instantie overigens niet om, 
benadrukt Van Maanen. “Het uitgangspunt van mvo 
blijft dat je als ondernemer wat terug kunt doen voor 
de maatschappij. Vanuit die invalshoek blijven we hen 
dan ook stimuleren om te investeren in medewerkers 
van Promen.”  «

Mensen met een arbeidsbeperking aannemen geeft ondernemers energie, zegt 
directeur David van Maanen van Promen in Gouda. “Ze hebben een ongekende 
loyaliteit voor hun werkgever en zorgen voor een veranderende sfeer op de werkvloer. 
Ervaringen zijn bijna eensluidend positief.”

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Ondernemers zijn soms onvoldoende op de 
hoogte van de voordelen die werknemers met 
een arbeidsbeperking bieden. 

ONZE VISIE
» De betreffende werknemers zijn gemoti-
veerd, loyaal en geven ondernemers energie. 
Dat is wat we geregeld terughoren van onder-
nemers die de stap hebben gezet. Bovendien is 
het een vorm van maatschappelijk en sociaal 
ondernemen die op verschillende niveaus ren-
deert.

UW OPLOSSING
» Promen gaat graag met ondernemers het 
gesprek aan om hen te stimuleren die waarde-
volle maatschappelijke bijdrage te leveren. 

QUICK SCAN

REPORTAGE Tekst: Jasper van den Bovenkamp // Fotografi e: Ruud Voest
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» De bouw draagt voor 40% bij aan de to-
tale afvalstroom in Nederland. Ook logistiek 
in de bouw draagt op een negatieve manier 
bij aan de biodiversiteit. 

ONZE VISIE
» Door mét onze bouwpartners alle verspil-
ling uit het bouwproces te halen, de logistiek 
te optimaliseren en te werken aan een afval-
vrije bouwplaats dragen wij bij aan een ver-
duurzaming van de hele keten.

UW OPLOSSING
» Mét onze partners ontwikkelen wij een 
woning, gebouwd van biobased materialen 
en aangestuurd door een optimale techniek.

QUICK SCAN

VORM BOUW B.V.
Veerweg 165, 3350 AA Papendrecht               
Telefoon 078 - 642 13 00
E-mail post@vorm.nl
www.vorm.nl

Wie zijn zintuigen goed de kost geeft, voelt 
en weet het: we zijn als mensheid in een 
nieuwe fase aanbeland. Het aantal 

duurzame initiatieven neemt steeds meer toe, mensen 
worden bewuster en staan steeds meer stil bij 
ecologische ontwikkelingen. De onlangs overleden 
Wubbo Ockels luidde al eens de noodklok: het móét 
echt anders.

Jongenotter had vorig jaar het voorrecht Ockels 
persoonlijk te ontmoeten en was danig onder de 
indruk van de oud-astronaut: “Prachtige man met een 
uitstekende visie, waar ik persoonlijk, maar ook 
vakmatig mij prima in kan vinden. We hebben de 
aarde al te lang geëxploiteerd; te veel genomen en te 
weinig teruggegeven. Daarom ben ik bij VORM ook zo 
ontzettend op mijn plaats. Ik omhels duurzaamheid 
niet alleen omdat dit mijn job is, maar ook omdat ik 
het privé omarm. Uiteindelijk gaat het erom dat we 
gezamenlijk toewerken naar die ene stip aan de 
horizon. Stapje voor stapje komen we dichterbij. 
Zeker in de bouwsector kunnen we heel veel 
betekenen op het gebied van innovatie en de daaraan 
gekoppelde duurzaamheid. Ik ben blij en dankbaar 
dat ik met VORM een bijdrage kan leveren.”

Zo’n drie jaar geleden trad Jongenotter in dienst bij 
VORM Bouw. Op haar kaartje staat innovatie-
manager. En innoveren, dat dóét ze. “Er lopen bij 
Vorm verschillende projecten, maar ik wil graag Beter 

bouwen doe je samen uitlichten. Dit is een eigen 
initiatief van VORM en loopt nu ongeveer een jaar. 
Beter bouwen doe je samen is hét lerende platform 
om slimmer, beter en efficiënter te bouwen, 
gebaseerd op het LEAN-principe. We streven naar 
perfectie als het gaat om onze hoofddoelen, te weten 
duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Het afgelopen 
jaar hebben we bij het pilot-project in Spijkenisse 
gezorgd voor 100% gescheiden afvalverwerking! Er 
stond daar echt een soort milieustraat. Hout in de 
houtcontainer, gips in de gipscontainer en ga zo maar 
door. Heel veel materiaal kan hergebruikt worden, 
waar dit in het verleden op een grote afvalberg 
belandde. Dit was een pilotproject, maar we kunnen 
stellen dat het volledig geslaagd is. Het is een van 
onze initiatieven, want we doen veel meer.”

Zo werkt VORM momenteel hard aan 6B Wonen, een 
variant op het reeds bestaande initiatief 6D Wonen 
van VORM. Bij 6B Wonen worden – net als bij 6D 
Wonen – woningen volledig op maat gemaakt, met 
dit verschil dat er bij 6B Wonen uitsluitend gebruik 
wordt gemaakt van biologische materialen, ofwel 
materialen uit de natuur. Jongenotter: “We noemen 
dit ook wel biobased wonen. De eerste besprekingen 
met partners hebben we achter de rug en iedereen is 
razend enthousiast. We motiveren elkaar enorm om 
het beste uit onszelf en de natuur te halen. En 
natuurlijk is het ook economisch interessant, want 
met elkaar ontwikkelen we nieuwe markten.”  «

          VORM BOUW B.V.

“ Beter bouwen 
doe je samen!”

Ze is pas drie jaar werkzaam in de bouwsector, maar nu al genomineerd 
voor de Duurzaam Bouwvrouw Award. Voor innovatiemanager Cora 
Jongenotter een erkenning en hét bewijs dat ze met VORM Bouw op de 
goede weg is.

REPORTAGE Tekst: Fred Louter // Fotografi e: Henk Veenstra
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Veel bedrijven en organisaties hebben 
moeite met verandering en zien duurzaam-
heid en maatschappelijk verantwoord on-
dernemen meer als bedreiging dan kans.

ONZE VISIE
» Verandering en innovatie is nu, maar 
zeker in de toekomst, geen keuze meer. 
Duurzaam opereren is noodzakelijk om de 
continuïteit van een organisatie niet in ge-
vaar te brengen.

UW OPLOSSING
» Oranje B.V. is al jarenlang overtuigd van 
de noodzaak tot duurzame innovatie en om-
armt opdrachtgevers en partners die mee 
willen werken aan een gezonde toekomst 
voor de wereld, mensheid en andere levens-
vormen.

QUICK SCAN

ORANJE B.V.
Industrieweg 20, 3044 AT Rotterdam
Telefoon 010 - 800 1100
E-mail info@oranje-bv.nl
www.oranje-bv.nl

Dinro Hobbel, Algemeen Directeur 
van Oranje, heeft dit prachtige pand 
in volledige ketenintegratie laten 

bouwen. Ondanks dat Freek Oranje voor zijn dood 
nog intensief betrokken was bij de bouwplannen, 
heeft de slechts 50-jaar geworden visionair zelf 
zijn bedrijfspand nooit mogen aanschouwen. 
Helaas, want het pand van het bedrijf in Asbest 
saneren, Duurzaam amoveren, Bodem saneren, 
Infra en de Grondstoffenbank, ademt alles waar 
Oranje persoonlijk voor stond: duurzaamheid, 
technologische perfectie en kwaliteit.

Dat merken bezoekers meteen al bij binnenkomst. 
De vloeren zijn gelegd met stenen klinkers, de 
receptiebalie is gemaakt van sloophout, bankjes 
waarop bezoekers plaatsnemen zijn gemaakt van 
gerecycled metaal. Verder valt muurbreed een 
metershoge foto op, waarop de weg naar de zee wordt 
geopend. Daarboven prominent: het hoofd van Freek 
Oranje. Medewerkers en relaties kunnen ook na zijn 
overlijden niet om hem heen. Én terecht.
“Een goed bedrijf heeft een ziel,” zegt directeur Gert 
Jan de Gier van Oranje. “Een inspiratiebron waar 

medewerkers zich graag aan spiegelen. Voor ons 
bedrijf is dit ongetwijfeld Freek. Nu is duurzaamheid 
hot, maar Freek zag in de jaren ’90 al mogelijkheden 
in onze branche die anderen over het hoofd zagen. 
Het heeft ons bedrijf gemaakt tot wat we nu zijn: we 
zijn koploper in de branche voor duurzaam amoveren, 
een term die is ontsproten uit het brein van Freek.”
Oranje is dus specialist op het gebied van Asbest 
saneren, Duurzaam amoveren, Bodem saneren, Infra 
en de Grondstoffenbank . De Gier: “Onze kracht is 
hoogwaardig hergebruik van bij sloop vrijkomende 
materialen, zoals hout, sanitair, beton, staal et cetera. 
We zijn samen met onze partnerts ook continu op 
zoek naar nieuwe materialen die kunnen worden 
teruggebracht in de bouwketen. Inderdaad: ‘cradle to 
cradle’, dat is de ultieme uitdaging. Zo dragen wij bij 
aan een duurzame samenleving.”

Helaas voor De Gier wordt de term duurzaam ook nog 
wel eens op een andere manier geïnterpreteerd: als 
duur en langzaam. Een verbastering die hij uiteraard 
graag weerlegt: “Dat bestrijd ik uiteraard. Ik zeg 
tijdens presentaties vaak: voor hetzelfde geld krijg je 
bij Oranje meer.”   «

De duurzame erfenis 
van een visionair
De erfenis van de in 2011 overleden Freek Oranje staat aan de Industrieweg in 
Rotterdam. Hier bevindt zich de in 2013 geopende en volledig uit duurzame materialen 
opgetrokken bedrijfslocatie van Oranje B.V. 

REPORTAGE Tekst: Fred Louter // Fotografi e: Jan Nass
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KLAAS KNOT OVER DE BETEKENIS VAN 
DE KONING WILLEM 1 PRIJS:

Nederland blijft 
uitblinken in 
sectoren met 
hollands glorie
De Nederlandsche Bank bestaat in 2014 tweehonderd jaar. Ze werd opgericht door ‘koning-koopman’ Willem I, 
de vorst die meer dan wie ook besefte dat bedrijven het best gedijen in een maatschappij die optimale randvoorwaarden 
creëert voor het ondernemen. Twee eeuwen later is de naar hem genoemde prijs de meest prestigieuze onder-
nemersprijs van ons land, ook wel genoemd ‘de Oscar van het bedrijfsleven’. De president van De Nederlandsche 
Bank is tegelijk de voorzitter van de Koning Willem I stichting. De genomineerden en winnaars van dit jubileumjaar 
zijn volgens Klaas Knot illustratief voor de ongebroken innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven, ondanks 
zes jaar crisis.  
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Vroeger vond de uitreiking van de 
Koning Willem I prijs in de Haagse 
Ridderzaal plaats. Die van 13 mei jl. 

had als decor het gebouw van De Nederlandsche 
Bank, “maar dat had alles te maken met het 
jubileum van onze eigen instelling, die dit wel 
heel toepasselijk maakte,” zegt Klaas Knot. 
“Toekomstige bekroningen willen we toch vooral 
in het land  laten plaatsvinden, zoals we dat 
twee jaar geleden op de Floriade in Venlo deden. 
Ondernemerschap heerst immers ook in het 
hele land. En de ondernemers etaleren hun prijs  
ook in hun eigen omgeving, zoals Wim van de 
Leegte deed door  een spandoek te hangen op het 
hoofdkantoor van zijn VDL. Ik vond dat bijzonder 
omdat Van de Leegte toch een man is die al heel 
veel bereikt had.” 

VOORBIJ DE VERZADIGING
Klaas Knot spreekt met trots over de Koning 
Willem I stichting, een voorzitterschap dat hij 
als een van de weinige nevenfuncties bij zijn 
veeleisende presidentschap heeft geaccepteerd. 
“Veel verzoeken moet ik afhouden door mijn  
overvolle agenda, maar ik geloof sterk in het 
belang van deze prijs en elke keer als ik de 
resultaten van de vóórselectie zie passeren, sta ik 
weer verrast dat er zoveel fantastische bedrijven 
actief zijn in ons land.” De prijs is onderverdeeld 
in drie categorieën: een voor het grootbedrijf, een 
voor het MKB en een plaquette voor duurzaam 
ondernemerschap. In de laatste twee vind je vaak 
pioniers en andere nieuwkomers, in de eerste 
meestal bekende namen. “Bij de grotere bedrijven 
is de onderscheiding meer een oeuvreprijs, maar 
als het om innovatie gaat – het enige kenmerk 
dat niet met een ‘D’ begint, want de andere zijn 
daadkracht, durf, doorzettingsvermogen en 
duurzaamheid -  tellen ze even hard mee. Grote 
bedrijven hebben eigen R & D afdelingen, maar 
moeten ook wel innoverend zijn om hun positie 
op de wereldmarkt te kunnen behouden. In 
dat laatste slagen ze nog steeds heel goed. Als 
Nederland de concurrentie met opkomende 
Aziatische en zelfs Afrikaanse landen niet meer 
aankon, zou ons bedrijfsleven niet 50% van zijn 
omzet uit de export halen en zouden we geen 
overschot van bijna 10% op de lopende  rekening 
hebben. Toen ik de geselecteerde bedrijven 
onder de loep nam viel me op dat ze zeker 
mindere fases in hun bestaan hadden gekend. 
De verzadiging van markten is bijvoorbeeld 
een probleem waarmee veel grotere bedrijven 
vroeg of laat worden geconfronteerd. Maar het 
was ook duidelijk dat de meeste die slechtere 

tijden inmiddels achter zich hadden gelaten en 
aan een nieuwe fase van groei waren begonnen. 
De toekomststrategie zag er goed uit. Het is 
ook opvallend dat alle drie de winnaars iets van 
Hollands Glorie vertegenwoordigen. Friesland 
Campina zit in de agrofood, Texelenergie in de 
windenergie en Kotug International is actief in 
de scheepvaart. Dat zijn drie typisch Hollandse 
sectoren waarin we internationaal uitblinken.” 

VERBINDEND KARAKTER
Duurzaamheid wordt apart gehonoreerd. Het 
bedrijf dat deze plaquette dit jaar won is een 
coöperatie die in 2007 op het eiland Texel van 
start ging. Gefrustreerd over de onmogelijkheid 
voldoende energie uit hernieuwbare bronnen te 
kunnen krijgen, sloeg een aantal ondernemers 
en particulieren de handen ineen en ging 
zelf groene stroom en biogas aankopen. De 
initiatiefnemer – een succesvolle loodgieter – liet 
er de nieuwbouwplannen van zijn eigen bedrijf 
zelfs voor schieten. Inmiddels produceert 
Texelenergie ook zelf windenergie. Daarmee 
lijkt dit bedrijf een voorafschaduwing van de 
decentrale en duurzame manier waarop in 
de nabije toekomst overal energie zal worden 
opgewekt en verhandeld. Geldt de bekroning 
echter niet evenzeer de ondernemersvorm als 
de duurzame aanpak? “Nee,” antwoordt Klaas 
Knot. “Als jury hebben we geen enkele voorkeur 
voor een bepaalde rechtsvorm. NV, BV of 
eenmanszaak – dat is ons allemaal gelijk. Het 
feit dat er dit jaar twee coöperaties zijn bekroond 
– Friesland Campina is er immers ook een – is 
louter toeval. Er zijn evengoed succesvolle en 
minder succesvolle  coöperaties, zoals dat ook 
geldt bij andere organisatievormen als NV’s, BV’s 
en eenmanszaken. En we houden elk bedrijf even 
streng langs de meetlat van de vijf kernwaarden 
van de Koning Willem I prijs. Maar wat we ook  
hebben weten te waarderen is het verbindende 

karakter van de aanpak van Texelenergie. Ze 
bevordert de harmonie tussen alle betrokken 
partijen, en dat is een element waar we in dit deel 
van Europa via het Rijnland Model traditioneel 
veel waarde aan hebben gehecht, en nog altijd 
hechten.”

STERKE FUNDAMENTEN EN EEN STERKE 
ONDERNEMERSGEEST
Wat het meest wordt beloond via de Koning 
Willem I prijs is de inzet van de ondernemer 
zelf, de man of vrouw die de onderscheidende 
karaktertrekken van het bedrijf belichaamt. 
“Succesvol ondernemen is toch steeds een kwestie 
van bloed, zweet en tranen,” zegt Klaas Knot, “van 
going the extra mile. Voor sommigen lijkt die inzet 
niet op te wegen  tegen de relatief hoge loonkosten  
ten opzichte van andere delen van de wereld, maar 
mede dankzij ons innovatief vermogen is ook de 
kwaliteit van onze producten hoog, en dat maakt 
ze zeer gewild. Sommige traditionele sectoren, 
zoals de textiel en de grote scheepsbouw, zijn uit 
ons land verdwenen, maar in de niches daarvan 
spelen we juist een belangrijke rol.. In nieuwe 
sectoren, zoals de creatieve industrie, komen we 
sterk op. Een stad als Amsterdam loopt  op dat vlak 
zelfs   wereldwijd in de voorhoede . Het Nederlands 
bedrijfsleven toont zich telkens van zijn flexibele 
kant met een open manier van denken en blijkt 
steeds in staat waar nodig de bakens te verzetten. 
Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze 
beroepsbevolking en ons openbaar bestuur 
ondernemers helpt die beslissingen te nemen en 
kapitaal daarvoor te investeren. In de ranglijst 
die het World Economic Forum in Davos jaarlijks 
opstelt staat Nederland steevast bij de eerste tien 
landen. Het resultaat van die combinatie van s
terke fundamenten en een sterke ondernemers-
geest zie ik om de twee jaar weerspiegeld in de 
genomineerden voor de Koning Willem I prijs. 
Ik kijk nu al uit naar 2016.”    «

“Bij de grotere 
bedrijven is de onder-

scheiding meer 
een oeuvreprijs”

“Succesvol ondernemen is toch steeds 
een kwestie van bloed, zweet en tranen”

PLUS Tekst: Jeroen Kuypers // Fotogra� e: Marco Magielse
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    P&O-PROFESSIONALS: 

‘ Meer aandacht 
voor preventie’ 
Mensenwerk!
Tijdens alle duurzame inspanningen voor planet en profit, wordt people wel 
eens vergeten. Terwijl juist de menselijke zijde van MVO nu alle aandacht vraagt, 
zeggen de tafelgasten. We moeten langer door, de overheid stelt hogere eisen en 
de wet verandert keer op keer.

ELZA BAKKER
Manager personeelszaken bij Dolmans 
Facilitaire Diensten in IJsselstein.

www.dolmans.com

DEELNEMERS
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De glazen oostvleugel van het 
Vlaardingse Delta Hotel schotelt de vijf 
deelnemers aan het rondetafelgesprek 

een rivierpanorama voor. Geen idyllische 
schets van pleziervaartuigen en dobberende 
vissersbootjes, nee, het uitzicht op de Nieuwe Maas 
ademt arbeid. De terminals van Petroleumhavens 
1, 2 en 3 draaien op volle toeren, de schepen varen 
af en aan. Het is de perfecte setting voor een 
discussie over werken in het tweede decennium van 
de 21ste eeuw. 
In pakweg vijf jaar is er een andere realiteit 
ontstaan. Het is een wereld waarin bedrijven 
‘lean’ zijn. Veel ondernemingen hanteren een 
flexibele schil of werken met zzp’ers, een groep die 
inmiddels uit meer dan 800.000 Nederlanders 
bestaat. Smartphone, tablet, WIFI en Cloud zorgen 
ervoor dat werken altijd en overal mogelijk is. En 
dan is er natuurlijk maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Grootbedrijf en overheid verlangen 
tegenwoordig een aantoonbare duurzame koers 
van hun leveranciers. De CO2-prestatieladders 
steken dan ook overal in het bedrijfsleven de kop 
op. 
Op ‘people-gebied’ variëren de maatregelen 
van de inkoop van producten die onder eerlijke 
omstandigheden zijn gemaakt tot het stimuleren 
van Het Nieuwe Werken. Toch kunnen werkgevers 
nog veel meer uit de menselijke kant van 
MVO halen, vinden de gesprekspartners. Is er 
bijvoorbeeld voldoende aandacht voor het fit 
houden van werknemers? De AOW-leeftijd wordt 
immers opgetrokken naar 67 jaar.

Sandra Kruijt, eigenaar van strategisch 
HRM-bedrijf Priorities, schreef mee 

aan ‘Een Leven Lang Inzetbaar?’, 
een bekroond managementboek 
over duurzame inzetbaarheid. “Het 

onderwerp van het laatste hoofdstuk 
is de weerbarstige praktijk. We 

komen uit een tijd dat stoppen op 55-jarige 
leeftijd heel normaal was en het beleid van veel 
bedrijven lijkt nog op dit idee te zijn gestoeld. 
Investeren in scholing en doorstroming is een 
taak van werkgevers. Maar ik zie een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Oudere werknemers moeten 
zich op hun beurt actief met hun gezondheid en de 
ontwikkeling van hun vaardigheden bezig houden.”

Belastbaarheid van medewerkers op leeftijd is 
een pittig onderwerp zodra het om fysiek zware 
beroepen gaat, geeft Elza Bakker, manager 
personeelszaken bij Dolmans Facilitaire Diensten, 
aan. Dolmans is WGA-risicodrager: het bedrijf 
regelt zelf de doorbetaling bij ziekte, 
verzuimbegeleiding en re-integratie. 
“Dat weerhoudt ons er niet van om 
regelmatig 55-plussers aan te nemen. 
Voor bepaalde projecten willen we 
graag schoonmakers met levenservaring 
inzetten. Je moet echter je boerenverstand 
gebruiken. Een contract van dertig uur is niet 
reëel voor een 63-jarige. De lichamelijke belasting 
is dan zo hoog dat een medewerker geheid 
uitvalt. Ook bij re-integratie moet je realistisch 
zijn. Een 60-plusser komt meestal niet meer 
terug als schoonmaker, we kijken dan ook of 
we andersoortig werk voor hem of haar kunnen 
regelen.”

MEEDENKEN OVER PROBLEMEN
De nadruk moet in zijn algemeenheid meer op het 
voorkomen van ziekte worden gelegd, vinden de 
gesprekspartners. Wederom komt de inspanning 
daarbij van beide zijden. De werknemer geeft 
tijdig aan dat hij overloopt, de werkgever biedt de 
nodige faciliteiten. Beide partijen moeten open 
staan voor functieverlichting- of verandering, al 
dan niet tijdelijk. 
Elza Bakker: “Doe je dat niet als werkgever, 
dan ben je iemand veel langer kwijt. Misschien 
wel voorgoed, met alle financiële gevolgen van 
dien. Overigens mag aan mentale belasting 
ook aandacht worden besteed. Wij willen graag 
meedenken over problemen die medewerkers 
met zich mee kunnen torsen. Het aantal mensen 
met schulden neemt toe, die problematiek heeft 
nu ook de middeninkomens bereikt. Dan kun 
je als werkgever je schouders ophalen, maar 
medewerkers ondersteunen en de weg wijzen 
naar instanties levert voor de lange termijn meer 
op.”
Zeker met het oog op de nieuwe Ziektewet loont 
een gedegen preventief beleid de moeite, reageert 
Cees Willem Dam, registerarbeidsdeskundige 
bij ADXpert, arbeidskundig expertisecentrum. 
Werkgevers betalen per 1 januari 2014 hogere 

premies voor tijdelijke krachten en flexwerkers 
die zijn uitgevallen. Zelfs jaren na vertrek kunnen 
er kosten in rekening worden gebracht. “Het is 
zaak om alles nauwgezet in de gaten te houden, 

want de risico’s zijn groot. Het UWV treedt 
steeds strenger op bij het niet naleven van 

de regels. Zie ook de Wet Verbetering 
Poortwachter: als een reactie iets te laat 
komt, wordt er meteen een loonsanctie 

opgelegd.”
De aanstaande veranderingen - 

waaronder het nieuwe ontslagrecht, dat voor 
2015 op de rol staat- trekken de Gordiaanse 
knoop van regels, vrijstellingen en subsidies 
nog iets verder aan. Cees Willem Dam wijst in 
dat verband op het belang van SFA-onderzoek 
voor bedrijven. “In vrijwel alle gevallen dragen 
werkgevers te veel premie af, zo blijkt uit onze 
onderzoeken. Het komt ook vaak voor dat 
bedrijven arbeidsgehandicapte medewerkers 
in dienst hebben zonder dat ze daarvan op de 
hoogte zijn. In het kader van MVO is het goed om 
daarover te worden ingelicht. Het kan daarnaast 
fiscale voordelen opleveren.”

HERKEN DE DRUPPEL
Stress staat bovenaan de lijst met 
verzuimoorzaken. Ongeveer een 
vierde van de medewerkers die ziek 
thuis zit, wijdt dit aan spanningen op 
het werk. Eén op de acht werknemers klaagt 
over een te hoge werkdruk. Het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet dan ook 
de komende jaren in op het voorkomen van 
werkstress. Minister Lodewijk Asscher gaf half 
mei het startschot voor de campagne Herken de 
Druppel.
De ontslagen van de afgelopen jaren kunnen 
mensen verder over de rand duwen, vertelt 
Sandra Kruijt. “Sommige werknemers krijgen 
er zorgwekkend veel extra taken erbij. Op 
een gegeven moment wordt de druk te groot. 
Duurzame inzetbaarheid betekent ook dat je 
daar als werkgever oog voor hebt. Maak stress 
bespreekbaar binnen het bedrijf en bekijk met 
personeel hoe je het kunt tegengaan.”
Dat geldt ook voor de medewerkers met 
functies op hoger niveau, want die vallen bij 

CEES WILLEM DAM
Registerarbeidsdeskundige bij het 
Rotterdamse arbeidskundig expertise-
centrum ADXpert.

www.adxpert.nl

SANDRA KRUIJT
Eigenaar van Strategisch HRM – 
bedrijf Priorities in Lansingerland. 
Gespecialiseerd in: duurzame inzetbaar-
heid – werkdruk – professional effi ciency. 
www.priorities.nl

MARINUS OFFERMANS
Productgroep-leider Personele Diensten 
bij het sociale werkbedrijf BGS in 
Schiedam.

www.bgs-schiedam.nl

TJERK WALBROEK
Makelaar maatschappelijke stages bij het 
CVD en Vrijwilligerswerk Rotterdam.

www.vrijwilligerswerkrotterdam.nl
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een burn-out volgens Sandra Kruijt nog wel 
eens buiten de boot. “Alle stappen die de Wet 
Verbetering Poortwachter voorschrijft, gelden 
opeens niet voor managers. Die houding tref 
je best vaak aan in het bedrijfsleven. Onzin 
natuurlijk. Als je resultaten wilt, moet je 
iemand perspectief bieden.”

QUOTUM KOMT ER
Hoe staat het met de MVO-voornemens 
als het gaat om het aannemen van mensen 
met een beperking? De Participatiewet 
(2015) bepaalt dat het bedrijfsleven de 
komende tien jaar 100.000 wajongers, 
bijstandsgerechtigden en mensen 
van de sociale werkvoorziening 
in dienst moet nemen. Het eerste 
evaluatiemoment volgt echter al in 
2016. Hebben werkgevers niet reeds 
11.000 banen ingevuld, dan legt de overheid 
mogelijk een quotum van vijf procent op.
De vooruitzichten zijn niet rooskleurig. Uit het 
recent gepubliceerde rapport Vraag naar Arbeid 
2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP), blijkt dat het aannemen van mensen met 
een arbeidshandicap onderaan de prioriteitenlijst 
van bedrijven bungelt. De tafelgasten zien het 
quotum er dan ook komen.
Marinus Offermans, leider productgroep 
Personele Diensten bij het sociale werkbedrijf 
BGS in Schiedam, ontwaart een kloof tussen 
willen en kunnen. “Ondernemers willen best 
medewerkers met een beperking aannemen, 
maar er moet plaats zijn in het bedrijf. Je kunt 
natuurlijk niet zonder meer iemand neerzetten. 
Onze doelgroep varieert enorm. De één redt 
het met wat begeleiding, een ander heeft veel 
ondersteuning nodig en een derde haalt het 
gewoonweg niet. We zoeken dan ook bedrijven 
waar begrip is voor eventuele aanloopproblemen 
van medewerkers die lange tijd niet hebben 

gewerkt. Een voorman of chef moet daar feeling 
voor hebben.”
Ondernemers zijn slecht op de hoogte van 
subsidie- en kortingsregelingen, luidt een 
andere conclusie uit het onderzoek van het SCP. 
Daarmee zou een prikkel verloren gaan. “We 
geven desgewenst uitgebreid informatie over 
alle vangnetregelingen”, benadrukt Marinus 
Offermans. “Bedrijven kunnen tevens bij het 
Werkgevers Servicepunt terecht. Financiële 
voordelen kunnen ondernemers over een drempel 
helpen, maar ze zijn niet de hoofdreden om 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan te nemen. Die komt toch echt vanuit 

de MVO-gedachte .”

WERELDEN ONTMOETEN ELKAAR
Ervaring is naar mening van Tjerk 

Walbroek, makelaar maatschappelijke 
stages bij het Centrum voor Dienstverlening 

en Vrijwilligerswerk Rotterdam, onmisbaar. 
“Als ondernemers ontdekken hoe loyaal deze 
medewerkers zijn en met hoeveel plezier ze 
werken, zijn ze helemaal om. Soms schiet de 
productie zelfs omhoog. Het begint natuurlijk 
allemaal bij bewustwording en het besluit om met 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te 
beginnen.”
Steeds vaker kiezen bedrijven voor 
vrijwilligerswerk om hun people-doelstellingen 
te realiseren. De concrete invulling kan 
echter behoorlijk lastig zijn, dus adviseert 
Vrijwilligerswerk Rotterdam ondernemers bij het 
op touw zetten van projecten. “Wij inventariseren 
de wensen en mogelijkheden, rijken ideeën 
aan en vatten het geheel in een projectplan. 
Creatief Beheer is één van onze partners. Teams 
gaan onder begeleiding van tuinmannen in de 
buurt aan de slag. Het gaat uiteindelijk om de 
interactie met bewoners en het verbeteren van 
de woonomgeving. Een ander bedrijf kiest weer 

voor werk op een zorgboerderij. Twee werelden 
die anders gescheiden zouden blijven, ontmoeten 
elkaar. Dat kan heel verhelderend werken. Het 
schenkt mensen nieuwe inzichten.”

WAKEN VOOR VERDRINGING
Kunnen we geen vrijwilligers krijgen voor 
bepaalde functies, vragen commerciële bedrijven 
een enkele keer. Maar daar is vrijwilligerswerk 
absoluut niet voor bedoeld, stelt Tjerk Walbroek. 
“Het kan een opstap zijn naar betaald werk, nooit 
een vervanging voor een reguliere functie. Met 
vrijwilligerswerk doen bijvoorbeeld jongeren en 
mensen die al langere tijd in de bijstand zitten, 
ervaring op.”
Voor sommigen is vrijwilligerswerk zelfs het 
maximaal haalbare, vult Marinus Offermans aan. 
“Het is onrealistisch om meer van deze groep te 
verwachten. Voor onbetaald werk moet dan ook 
voldoende ruimte blijven. Maar ook als het gaat 
om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
die wél voor een betaalde job in aanmerking 
komen, moeten we waken voor verdringing. Het 
mag niet ten koste van anderen gaan. Hoe vul je 
dat dan in als bedrijf? Jobcarving, het herverdelen 
van taken die bij een functie horen, kan een 
oplossing zijn, maar daar moeten medewerkers 
voor open staan.”
Meer oog voor de ondernemer en de 
ontwikkelingen in zijn branche zou al flinke winst 
opleveren, zegt Elza Bakker. “We hebben veel 
kleine contracten van zo’n 12,5 uur per week, 
maar dat vindt het UWV dan weer te weinig. Lijkt 
me een gemiste kans.” Marinus Offermans: “Ik 
ben het met je eens. Flexibiliteit met betrekking 
tot parttime werk is zeker gewenst.” 
Hoeveel bedrijven zijn er in Zuid-Holland, vraagt 
Sandra Kruijt retorisch. “Als elk bedrijf één 
parttimer met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aanneemt, komen we er wel.”    «



Het is 20 graden, ‘t zonnetje schijnt 
en de straat wordt voorzien van 
bloemenperken en struikenborders. 

Tientallen ‘tuinmannen’ planten, snoeien, 
harken, vegen. Het zijn geen professionals die 
deze Rotterdamse stadstuin aanleggen, maar 
medewerkers van een middelgroot bedrijf. Intussen 
brengen bewoners koffie met koekjes. Er wordt even 
op de spades en de harken geleund. En er wordt 
gelachen, veel gelachen.
Wie zegt dat vrijwilligerswerk saai moet zijn, vraagt 
Esther de Kruijf, clustermanager Vrijwilligerswerk 
& Maatschappelijk Dienstverlening bij het Centrum 
Voor Dienstverlening (CVD), retorisch. “Het 
personeel van deze onderneming ging samen met 
Creatief Beheer, een organisatie die de aanleg van 
groen in de stad stimuleert, aan de slag. Ze hadden 
een geweldige dag en het resultaat mag er zijn.”
Het bedrijf benaderde Vrijwilligerswerk Rotterdam - 
onderdeel van het CVD- voor een maatschappelijke 
bijdrage. Daar wisten ze wel raad met het verzoek. 
“Ondernemers geven de ‘people-kant’ van hun 
MVO-beleid mede vorm met vrijwilligerswerk. Ze 
doen direct iets terug voor de stad waar ze dagelijks 
geld verdienen. Vrijwilligerswerk kan allerlei 
vormen aannemen. Het geijkte beeld is natuurlijk 
koffieschenken in een verzorgingshuis, en dat is een 
leuke en zinvolle bijdrage, maar er is nog veel meer.”

GOED PROJECTPLAN
Een afdeling van een bank koos ervoor om 
Rotterdammers in de buurt en wijk te helpen met 

hun administratie. Medewerkers van een ander 
bedrijf wilden iets met hun talenknobbel doen en 
meldden zich aan als taalmaatjes voor mensen 
die Nederlands willen leren. Weer een andere 
onderneming voorzag een zorgcentrum van het 
nodige schilderwerk. 
“Je kunt vrijwilligerswerk inbedden in de 
organisatie”, vertelt Esther de Kruijf. “Dat kan 
in het kader van NL Doet, de populaire jaarlijkse 
actie, maar ook gewoon afzonderlijk. Het moet 
natuurlijk wel iets opleveren voor bewoners, dus 
we kijken altijd samen met ondernemers naar 
de mogelijkheden. Wat past bij een bedrijf? Wat 
vinden medewerkers zelf interessante activiteiten? 
Aan de hand van ideeën vullen we uiteindelijk een 
dagprogramma in.”
Vrijwilligerswerk Rotterdam heeft een vaste 
Servicebalie in de Centrale Bibliotheek in 
Rotterdam, daar kunnen ondernemers terecht 
voor een persoonlijk gesprek. Bellen, e-mailen 
of aanmelden via de website is natuurlijk ook 
mogelijk. “We gaan samen aan de slag met een 
goed projectplan voor een team. Het is een mooie 
gelegenheid om maatschappelijk verantwoord 
ondernemen verder uit de bouwen in je eigen 
omgeving.”

INDRUKKEN OPDOEN  
Het Centrum Voor Dienstverlening biedt 
ondersteuning aan 25.000 Rotterdammers op 
21 locaties in de stad. Hulp in crisissituaties, 
opvang en wonen, training en arbeidsparticipatie, 

maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligers-
werk zijn de belangrijkste diensten van het CVD. 
Vrijwilligerswerk mag zich de afgelopen jaren in 
een grote belangstelling verheugen. Zo’n 155.000 
Rotterdammers leveren wel eens een bijdrage aan 
de samenleving zonder daarvoor te worden betaald, 
zo blijkt uit onderzoek.
De ervaring op zich is volgens Esther de Kruijf al de 
moeite waard. “Je ontmoet nieuwe mensen en je 
doet bijzondere indrukken op. Het is goed om af en 
toe van de geëffende paden af te wijken, dat zorgt 
voor een breder blikveld. Het werk geeft voldoening. 
Mensen werken actief aan verbetering van de 
samenleving en de resultaten van de inspanningen 
zijn vaak direct zichtbaar.”  «

VRIJWILLIGERSWERK ROTTERDAM ONDERSTEUNT ONDERNEMERS BIJ MVO

Iets terug doen 
voor de stad
Koffieschenken voor ouderen is het beeld dat veel mensen van vrijwilligerswerk hebben. Een leuke, zinvolle bijdrage, 
zegt clustermanager Esther de Kruijf, maar er valt nog veel meer te kiezen. Van tuinman en thuisadministrateur tot 
taalmaatje.

CENTRUM VOOR DIENSTVERLENING
Glashaven 42, 3011 XJ Rotterdam
Telefoon 010 - 243 81 00
E-mail info@cvd.nl
www.cvd.nl 

SERVICEBALIE VRIJWILLIGERSWERK ROT-
TERDAM
Centrale Bibliotheek
Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam
Telefoon 010 - 269 11 00
E-mail info@vrijwilligerswerkrotterdam.nl
www.vrijwilligerswerkrotterdam.nl
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Samen voor een schone zaak

In Nederland zijn veel schoonmaak- en glazenwassers-
bedrijven te vinden die staan voor kwaliteit en betrouw-
baarheid. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis, 
goed omgaan met hun personeel en netjes belasting 
betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Sinds 2013 zijn ze 
gemakkelijk te herkennen aan het keurmerk van branche-

organisatie OSB. Een nieuw label, exclusief voor bedrijven 
die het goed doen! Zo heeft  heel Nederland voortaan 
helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een 
schoonmaak- of glazen wassersbedrijf. Check dus altijd het 
OSB-Keurmerk. Wilt u meer weten over het keurmerk en 
de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl

Hoe check je de kwaliteit van een 
schoonmaakbedrijf?

OSB13003-01_adv_240x335.indd   1 12-06-14   13:40



ADXPERT
Sia Euser
Zadelmakerstraat 55, 2984 CC Ridderkerk
Telefoon 085 - 2733409
E-mail info@adxpert.nl
www.adxpert.nl

Arbeidskundig Expertisecentrum 
ADXpert heeft specialistische kennis 
in huis. Met name over ingewikkelde 

en steeds veranderende regels rondom de sociale 
wetgeving. Dit biedt volgens Cees Willem Dam van 
ADXpert mogelijkheden: “Een fijnmazige analyse van 
personeelsdossiers levert snel extra liquide middelen 
op. ADXpert voert deze analyse uit op basis van ‘no 
cure, no pay’.”

DUIZENDEN EURO’S
SFA-onderzoek staat voor Sociaal-Fiscaal 
Arbeidskundig onderzoek. ADXpert analyseert de 
personeelsdossiers van het bedrijf en de kans is groot 
dat dit binnen drie maanden leidt tot teruggave van 
te veel betaalde belastingen en premies. “In meer 
dan 95% van de gevallen kunnen ondernemingen 
duizenden tot tienduizenden euro’s terugkrijgen. De 
gemiddelde opbrengst is 11.000 euro,” weet Dam uit 
ervaring.

Volgens Dam betalen vrijwel alle bedrijven in 
Nederland te veel sociale afdrachten. “Dat komt 
doordat de sociale wetgeving een oerwoud is 
geworden van ingewikkelde regels, specifieke 

stimuleringsmaatregelen en complexe uitzonderingen. 
Onze zeer specialistische kennis stelt ons in staat om 
tot in detail na te gaan of bedrijven een voordelige 
regeling hebben gemist, een subsidie zijn misgelopen 
of te veel werkgeverspremies hebben betaald.”

NO CURE, NO PAY
Een SFA-onderzoek is zelfs al interessant als een 
onderneming de laatste vijf jaar minimaal vijf 
medewerkers in dienst heeft gehad. ADXpert ontzorgt 
de organisatie tijdens het hele proces, dus er hoeft 
niet geïnvesteerd te worden in ‘voorwerk’. Een 
afdeling kan gewoon functioneren tijdens de scan. 
Het Ridderkerkse bedrijf werkt daarbij op basis van 
‘no cure, no pay’ en over de opbrengsten wordt een 
afgesproken fee berekend. “Het SFA-onderzoek is 
bij bedrijven en organisaties in diverse branches al 
succesvol uitgevoerd,” besluit Van Dam. “Op aanvraag 
verstrekken wij referenties. Bedrijven kunnen via onze 
rekentool op www.adxpert.nl al zien welke opbrengst 
voor hún organisatie realistisch is.”

Naast SFA is ADXpert overigens ook gespecialiseerd 
in arbeidskundig onderzoek, tweede-spoor-trajecten, 
outplacements en ‘hoofdpijndossiers’.  «

SFA-opbrengsten nu ook 
voor MKB bereikbaar
Een ingenieuze tool om afdrachten terug te vorderen is nu ook inzetbaar binnen het 
MKB. Grote en zeer grote bedrijven profiteren hier al jaren van. ADXpert heeft het nu 
op maat gemaakt voor het MKB. Resultaat: gemiddeld 11.000 euro opbrengst!

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Vrijwel alle werkgevers betalen te veel werk-
geverslasten. Dat komt doordat er sprake is 
van een oerwoud aan regelingen en uitzonde-
ringen op regelingen. Tel daarbij op de einde-
loze stroom van wijzigingen en van nieuwe 
jurisprudentie en de chaos is compleet. 

ONZE VISIE
» ADXpert weet als geen ander de weg in deze 
chaos. Profi teer van deze specialistische ken-
nis, zodat u niet te veel betaalt en te veel be-
taalde afdrachten van de afgelopen vijf jaar 
terug ontvangt. 

UW OPLOSSING
» Laat deze gedetailleerde scan van uw perso-
neelsdossiers aan het arbeidskundig expertise-
centrum ADXpert over. Wij hebben een 
SFA-programma ontwikkeld voor onderne-
mingen, zoals die van u. Zonder dat het u tijd 
kost, sporen wij de te veel afgedragen premies, 
onbenutte kortingen, vrijstellingen en af-
drachtvermindering voor u op. U loopt geen 
risico, het is immers op basis van ‘no cure, no 
pay’.

QUICK SCAN
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De belangrijkste opdracht voor BGS 
is het ontwikkelen van haar werk-
nemers. “Wij zijn ervan overtuigd 

dat ieder een talent heeft. Door medewerkers te 
ondersteunen met goede begeleiding en oplei-
ding maak je medewerkers zelfstandiger en 
krijgen zij een grotere kans op een baan in het 
reguliere bedrijfsleven”. Zo zijn al diverse me-
dewerkers gedetacheerd bij hoveniersbedrijf 
Van der Tol, schoonmaakbedrijf Romaro en af-
valverwerkingsbedrijf Irado. Detachering heeft 
voor bedrijven het voordeel dat het bedrijf 
wordt versterkt met een enthousiaste 
medewerker(ster) waar een hele organisatie 
achter zit. BGS draagt de zorg voor begeleiding 
de medewerker(ster) in sociale aspecten en 
zorgt voor ontwikkeling binnen het bedrijf. Een 
win-win situatie voor zowel het bedrijf als de 
medewerker(ster). Indien detacheren geen 
optie is kan de productie ook bij BGS in 
Schiedam plaats vinden. Hiervoor heeft BGS de 
beschikking over een HACCP ruimte en diverse 
(grote) productiehallen met enthousiaste 
medewerker(ster)s. Op deze locatie worden di-
verse producten van vele vaste klanten ver-
werkt. De werkzaamheden zijn divers: van 
routinematig tot gecompliceerd, van kleine tot 
grote aantallen. 

OPDRACHT VOOR KOMENDE TIJD

“Of het nu gaat om detachering of om opdrach-
ten voor productie binnenshuis, het lerend ef-
fect voor onze medewerkers is er. De 
combinatie werken met diverse producten van 
diverse opdrachtgevers en de daarbij beho-
rende machines geeft gelegenheid om de 
medewerker(ster)s verder te laten leren. Met 
deze ervaringen kunnen de medewerker(ster)s 
goed integreren in het bedrijfsleven. Dit bleek 
wel toen BGS een groep medewerkers werd ge-
detacheerd bij Van der Tol (hoveniersbedrijf). 
Bij dit bedrijf leggen medewerkers van Van der 
Tol en BGS samen Europees grootste daktuin 
aan. Dat maakt dat medewerkers groeien en 
dus prima ingezet kunnen worden bij een regu-
lier bedrijf.”

OPDRACHTEN MET MEER PIT
“Daarnaast is het mijn taak om te zoeken naar 
opdrachten met meer pit. Het niveau van alleen 
borstels in elkaar zetten klopt niet meer. 
Natuurlijk doen we eenvoudige routinematige 
werkzaamheden maar onze doelgroep is zeer 
gevarieerd en het niveau van kunnen is ook di-
vers. We kunnen ook meer ingewikkelder op-
drachten aan. Bijvoorbeeld op het gebied van 
elektronica of montagewerk. Denk aan het 
monteren van led lichtarmaturen in de open-
bare ruimte, drukmeters, testen van harde 
schijven van computers e.d. Mede door het ver-

richten van dit type werkzaamheden i.c.m. trai-
ningen, begeleiding en opleidingen kunnen 
medewerker(ster)s zich verder ontwikkelen. 
Hierdoor zijn onze medewerker(ster)s ‘boven-
gemiddeld’.”  «

BGS op zoek naar partners

BGS
Van Berckenrodestraat 6, 3113 AM  Schiedam
Telefoon  010 – 204 10 00
E-mail  info@bgs-schiedam.nl
www.bgs-schiedam.nl 

Rob Spermon, marketingadviseur bij 
BGS: “Met opdrachten dragen onder-
nemers bij aan de ontwikkeling van 
onze medewerkers, en zijn zij ook nog 
eens Maatschappelijk 
Verantwoordelijk Ondernemend.”

“BGS is op zoek naar nog meer partners 
om mee samen te werken. BGS is een 
mens ontwikkelbedrijf en dat kan alleen 
door dat bedrijven hun deuren opstellen 
voor het inlenen van medewerk(ster)s en/
of producten laten verwerken door 
medewerker(ster)s bij BGS. De 
medewerker(ster)s van BGS leveren 
zowel kwaliteit als kwantiteit vanaf het 
begin tot aan het eind. 
Zien is geloven en daarom daag ik u uit 
om een kijkje te komen nemen in ons be-
drijf!”

BGS is het sociaal werkbedrijf van de gemeente Schiedam. Er werken rond de 600 werknemers met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, hetzij door een lichamelijke, hetzij door een geestelijke of psychische handicap. 
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Onze gebouwen en wij als gebruikers ver-
spillen, nog steeds, veel energie én dus geld. 
Ondernemers zijn voorzichtig met investe-
ren, omdat men niet enthousiast genoeg 
raakt van de terugverdientijden. Die zijn in 
de ogen van een ondernemer vaak te lang. 

ONZE VISIE
» In elk gebouw en bij elke gebruiker zijn 
maatregelen te vinden die zich terugverdie-
nen binnen drie jaar. Investeren in deze op-
lossingen levert een beter rendement op dan 
het zetten van geld op de bank. Bovendien 
dragen veel maatregelen eveneens bij aan 
een beter binnenklimaat en leveren deze, 
ook na de terugverdientijd, nog jaren ener-
giebesparing op. Dit zorgt naast rendement 
ook voor een betere gezondheid en arbeids-
productiviteit van medewerkers. 

UW OPLOSSING
» De belangrijkste oplossing is, hoe stoffi g 
het ook klinkt, inzicht verkrijgen in de eigen-
schappen van het gebouw, het gebruik van 
het gebouw en het gedrag van de gebrui-
kers. Dit kan heel simpel; hoe bedient men 
de verwarming, waar staan lampen aan die 
niet hoeven te branden en wat voor installa-
ties zijn er in het gebouw aanwezig? Wij 
doen door middel van een 
Energiebesparingsonderzoek (EBO) een me-
ting waarin we de maatregelen met een 
korte terugverdientijd voor u op een rijtje 
zetten. 

QUICK SCAN

Ten eerste wordt er een bijdrage aan een 
beter milieu geleverd. Ten tweede is de 
huivering voor een investering helemaal 

niet nodig. Michel weet namelijk in ieder gebouw ten 
minste één maatregel te vinden die zich binnen drie jaar 
terugverdient. “Zo doen wij het ook op scholen waar 
ik energiecollege geef. Dit levert snel rendement op, 
zoals onlangs in Amersfoort waar een school binnen zes 
weken tien procent energie bespaart. Zelfs zonder te 
investeren!”

EVEN UITREKENEN
Met een rekensom weet Michel het voordeel van een 
bepaald rendement te verduidelijken: “Stel dat jouw 
bedrijf een rendement maakt van 2 procent per jaar 
en in de kosten realiseer je een besparing, waardoor 
je rendement naar 2,2 procent kan gaan. Dit lijkt niet 
veel, maar is het eigenlijk een rendementsstijging 
van 10 procent. Denk daar maar eens aan als je je 
terugverdientijd en dus je winst uitstelt.” 

HUIS & HYPOTHEEK
 “Vaak worden investeringen 
gedaan op basis van het 
geld dat het op dit 
moment kost. Een 
hypotheek sluit je 
toch ook af voor 

dertig jaar? Uiteindelijk levert het een huis op! Daar 
willen mensen dan wel op wachten?!”, stelt Michel 
een tikkeltje verontwaardigd. “Als wij met elkaar meer 
gaan kijken naar wat het onszelf kost over de totale 
levensduur van een gebouw of product, dan ben je écht 
duurzaam bezig. Als je over een langere periode denkt, 
weet je dat een investering op termijn bijdraagt aan een 
betere toekomst. Op alle vlakken en voor iedereen.“ 

OPLOSSINGEN OP MAAT
Daarom levert Michel samen met zijn collega’s van 
Lomans Groep Totaalinstallateurs oplossingen op 
maat. Vanuit wensen en gedachten van de klant vullen 
zij de techniek in. Dit begint bij het eerste ontwerp en 
gaat door tot het onderhoud. Geen enkele discipline 
binnen de installatietechniek is hen vreemd. Zo is er 
maar één partij nodig voor alle technische en duurzame 
oplossingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een 
Energiebesparingsonderzoek (EBO) of een investering in 
zonnepanelen. 

De kinderen die adviseur duurzaamheid Michel Kemper 
college geeft, stellen vertrouwen in hem en met de 
volgende uitspraak weet hij misschien ook wel uw 
vertrouwen te winnen: “Zelfs oplossingen met garanties 
op het nieuwe energieverbruik zijn bespreekbaar en 
misschien kunt u met de energiebesparing de investering 
wel betalen.”   «

“ONDERNEMERS VAN VANDAAG LIJKEN BLIND VOOR DE VOORDELEN VAN ENERGIEBESPARING.”

Energiebesparen ís netto winst
Dat de ondernemer van nu niet snel enthousiast raakt om iets aan energiebesparing 
te doen, is volgens adviseur duurzaamheid Michel Kemper van Lomans Groep 
Totaalinstallateurs verklaarbaar. “Er wordt teveel gefocust op de kosten van een 
investering, en te weinig op wat de investering oplevert.”

» De belangrijkste oplossing is, hoe stoffi g 
het ook klinkt, inzicht verkrijgen in de eigen-
schappen van het gebouw, het gebruik van 
het gebouw en het gedrag van de gebrui-
kers. Dit kan heel simpel; hoe bedient men 
de verwarming, waar staan lampen aan die 
niet hoeven te branden en wat voor installa-
ties zijn er in het gebouw aanwezig? Wij 
doen door middel van een 
Energiebesparingsonderzoek (EBO) een me-
ting waarin we de maatregelen met een 
korte terugverdientijd voor u op een rijtje 
zetten. 

HUIS & HYPOTHEEK
 “Vaak worden investeringen 
gedaan op basis van het 
geld dat het op dit 
moment kost. Een 
hypotheek sluit je 
toch ook af voor 

De kinderen die adviseur duurzaamheid Michel Kemper 
college geeft, stellen vertrouwen in hem en met de 
volgende uitspraak weet hij misschien ook wel uw 
vertrouwen te winnen: “Zelfs oplossingen met garanties 
op het nieuwe energieverbruik zijn bespreekbaar en 
misschien kunt u met de energiebesparing de investering 
wel betalen.”   «

LOMANS GROEP TOTAALINSTALLATEURS
Mient 6, 2903 LC Capelle aan den IJssel
Telefoon 010 - 264 20 00
E-mail capelle@lomans.nl
www.lomans.nl
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Overal waar mensen werken willen we het klimaat naar onze hand zetten. 

Dit bepaalt immers sterk ons gevoel van welbevinden. En dat kan. Met 

airconditioning zijn we in staat om ons eigen binnenklimaat te creëren. 

Lekker warm voor de één. Heerlijk koel voor de ander. Carrier is ‘s werelds 

grootste klimaatexpert. Als uitvinders van de airconditioning zijn we 

altijd een stap verder in technologie, om u in iedere situatie de optimale 

oplossing te bieden. Dus, voor élke klimaatoplossing: turn to the experts. 

Carrier Airconditioning. Do you turn?

T (071) 341 71 11, www.carrier.nl/klimaatoplossingen

 We vinden altijd de
optimale klimaatoplossing

193car Adv240x335 Optimale.indd   1 28-05-14   13:07



Elektrische bestelauto’s en taxi’s: deze 
subsidie bedraagt € 3.000,- en geldt 
voor elektrische bestelauto’s, zoals 

de Nissan e-NV200, en taxi’s waarvoor de Nissan 
LEAF of e-NV200 Evalia uitermate geschikt 
zijn. De subsidie is geldig bij tenaamstelling tot 1 
januari 2015 of tot de subsidiepot leeg is. In totaal 
stelt de overheid € 20 miljoen beschikbaar.

MILIEUINVESTERINGSAFTREK (MIA)
Met de MIA profiteert u van een investerings-
aftrek van 36%. Zo betaalt u minder vennoot-
schaps- of inkomstenbelasting. Voor deze 

subsidie moet u voor 1 januari 2015 een Nissan 
LEAF of e-NV200 (Evalia) aanschaffen (mits 
de subsidiepot nog niet leeg is). De regeling 
blijft hierna bestaan, maar mogelijk wijzigen de 
voorwaarden en subsidiebedragen.

KLEINSCHALIGHEIDSINVESTERINGSAFTREK (KIA)
Investeert u in bedrijfsmiddelen? Dan kunt 
u gebruikmaken van de KIA. U krijgt dan 
een percentage van al uw investeringen 
vergoed, afhankelijk van het geïnvesteerde 
bedrag (minus eerdere subsidies). Bij een 
elektrische bedrijfsauto zoals de Nissan 
e-NV200 is dat 28%. Dit geldt in principe 
niet voor personenauto’s, behalve als die voor 
beroepsvervoer (taxi) worden gebruikt. Zet u 
dus een Nissan LEAF in als taxi dan kunt u wel 
van de KIA gebruikmaken.

EXTRA SUBSIDIE VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S
Woont u in (of vlakbij) Arnhem, Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam, Utrecht? Dan krijgt u 
bij tenaamstelling tot 1 januari 2015 (of tot de 
pot leeg is) € 2.000 extra subsidie voor een 
elektrische taxi of lichte bestelauto.

SUBSIDIE SLOOPREGELING ROTTERDAM
Is uw huidige (bestel)auto rijp voor de sloop en 
staat u ingeschreven in Rotterdam? Maak dan 
gebruik van de aankoop- en slooppremie, die 
kan oplopen tot wel €6.500 als u meteen een 
elektrische auto aanschaft. Deze lokale subsidie 
van de gemeente Rotterdam is stapelbaar met 
nationale subsidies.  «

Voordelig uit met een 
elektrische (bestel)auto 
van Nissan
Nederland kent verschillende subsidies voor elektrische auto’s. Wie slim 
combineert is voordeliger uit. Nissan levert hiervoor de Leaf of de unieke, 
nieuwe bestelwagen e-NV200. Op welke subsidies heeft u recht?

NISSAN NEDERLAND
Hornweg 32, 1044 AN Amsterdam
Telefoon 020 - 516 32 00
E-mail nissanfl eetsales@nissan.nl
www.nissan.nl
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Overal waar mensen werken willen we het klimaat naar onze hand zetten. 

Dit bepaalt immers sterk ons gevoel van welbevinden. En dat kan. Met 

airconditioning zijn we in staat om ons eigen binnenklimaat te creëren. 

Lekker warm voor de één. Heerlijk koel voor de ander. Carrier is ‘s werelds 

grootste klimaatexpert. Als uitvinders van de airconditioning zijn we 

altijd een stap verder in technologie, om u in iedere situatie de optimale 

oplossing te bieden. Dus, voor élke klimaatoplossing: turn to the experts. 

Carrier Airconditioning. Do you turn?

T (071) 341 71 11, www.carrier.nl/klimaatoplossingen

 We vinden altijd de
optimale klimaatoplossing

193car Adv240x335 Optimale.indd   1 28-05-14   13:07

DE NISSAN E-NV200 VOOR € 4.950!
Rekent u even mee? Stel, u bent ondernemer in 
Rotterdam en schaft de Nissan e-NV200 elektrische 
bestelwagen aan. Dan is dit uw spectaculaire rekensom.

Aanschafprijs e-NV200 Visia Flex (incl. btw) € 24.792,90
Af: Btw (21%)  € 4.302,90
Aanschafprijs (excl. btw)  € 20.490
Af:  Extra Nissan EV-subsidie  € 2.621
Aanschafprijs (ex. btw, incl. Nissan-subsidie)  € 17.869
Af:  Landelijke EV-subsidie op bestelwagens  € 3.000
Af:  Extra EV-subsidie voor Rotterdam  € 2.000
Af:  Lokale EV-subsidie gemeente Rotterdam   € 4.000
Totaal bedrag EV-subsidies  € 9.000
Aanschafprijs (ex. btw, incl. subsidies)   € 8.869
Af: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA): 28% € 621
Af: Milieuinvesteringsaftrek (MIA): 36%   € 798
Af: Slooppremie gemeente Rotterdam   € 2.500
Investering na aftrek subsidies (ex. btw)   € 4.950

Kijk voor meer informatie over deze subsidies, de 
Nissan LEAF en e-NV200 en de voorwaarden op 
www.nissan.nl 
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V.l.n.r.: René Vogelaar, Guus Toet, Martin van Delft, Pamela Bijsterbosch en Haaike Bosman

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Een bedrijfswagen moet rijden op tijden dat 
het nodig is. Het stilstaan van een auto betekent 
omzetverlies. De bedrijfsauto is daarmee essen-
tieel in de bedrijfsvoering. Betrouwbaarheid 
van het wagenpark is belangrijk. Goed onder-
houd van de wagens dus ook!

ONZE VISIE
» Het is gemakkelijk om op het wagenpark en 
het onderhoud te bezuinigen. De weg naar een 
kleine garage kan daarbij goedkoop lijken 
maar blijkt vaak geen goede keuze. Het dealer-
schap betekent dat een bedrijf als BLOM-DSW 
altijd beschikt over de laatste technische hulp-
middelen en kennis van zaken, passend bij de 
auto’s die ze leveren en onderhouden.

UW OPLOSSING
» Zorg dat het wagenpark up-to-date is. 
Bedrijfsauto’s moeten zo weinig mogelijk stil-
staan om de investering terug te verdienen en 
winst te kunnen genereren! BLOM-DSW zorgt 
met kennis van zaken en de flexibele openings-
tijden ervoor dat bedrijfscontinuïteit gewaar-
borgd is. Daarnaast biedt BLOM-DSW veel 
keuze als het gaat om nieuwe en gebruikte grote 
en kleinere bedrijfsauto’s. 

QUICK SCAN

BLOM-DSW HONSELERSDIJK
Nieuweweg 2, 2675 BC Honselersdijk 
Telefoon 0174 - 63 73 83
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag: 08.00 uur tot 22.00 uur 
Zaterdag: 08.00 uur tot 12.00 uur

BLOM-DSW DELFT
Marconiweg 12, 2627 BA Delft 
Telefoon 015 - 256 93 66
Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag: 08.00 uur tot 17.00 uur

Telefoon 088-BLOMDSW
www.blomdsw.nl

“We zijn er trots op dat nu, na de vestiging 
in Honselersdijk, ook de vestigingen in 
Zoeterwoude en Gouda het dealerschap 

voor Fiat Professional verworven hebben. Fiat heeft veel 
vertrouwen in onze aanpak en kennis van bedrijfswagens. 
Met deze uitbreiding bestrijkt het dealerschap een groot 
deel van Zuid-Holland”, aldus Guus Toet.

SPECIALIST
Bedrijfswagenspecialist BLOM-DSW biedt alle denkbare 
service aan klanten om grote, middelgrote en kleinere 
bedrijfsauto’s op de weg te brengen en te houden. Het 
bedrijf is gespecialiseerd in de merken Fiat Professional, 
DAF, Iveco en GINAF. Onder andere door het verkregen 
dealerschap van Fiat Professional trekt BLOM-DSW steeds 
meer klanten aan uit de lichtere bedrijfsauto klasse.

SCOREN
In de service buiten reguliere werktijden ligt volgens 
Guus Toet één van de geheimen van de alom 
gewaardeerde dienstverlening. “Een bedrijfsauto moet 
vooral op werkdagen rijden om omzet te kunnen maken. 
Daarvan zijn wij ons terdege bewust en daarom is een 
aantal van onze serviceafdelingen op werkdagen tot 
22.00 uur en op zaterdag open om bedrijven service 
te bieden wanneer hen dat het beste past. Daarnaast 
hebben wij onze eigen pechdienst voor DAF en hebben 
Fiat en Iveco mobiele reparatieservice via Ciao Fiat en 
Iveco Assistance Non-Stop.” 

GARANTIE EN PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Guus Toet: “We bieden voor en na een reparatie veel 
duidelijkheid. Wijkt een reparatie toch af van de 
vooraf gestelde prognose dan is er altijd persoonlijk 
contact. Verder werken wij met marktconforme prijzen 
en de reparatietijden van de fabrikanten. Zo gaan de 
bedrijfsauto’s met garantie op arbeid en onderdelen 
weer veilig op weg. Wij hebben daarnaast altijd een 
groot aantal verschillende nieuwe bedrijfswagens 
op voorraad. Wanneer de klant, in verband met een 
schadegeval of uitbreiding, snel een nieuwe auto nodig 
heeft, kunnen wij deze direct leveren om stilstand te 
voorkomen.” 

CONTINUÏTEIT 
Volgens Guus Toet heeft BLOM-DSW alles in huis 
om aan wensen van vervoersorganisaties te voldoen: 
“Wij bieden van groot tot klein een breed scala aan 
bedrijfsauto’s. De variëteit in uitvoeringen, configuraties, 
motorisatie en opbouwmogelijkheden maakt het vinden 
van uw perfecte voertuig een intensief traject. Omdat 
onze verkoopadviseurs veel kennis van de markt hebben, 
krijgt de klant altijd een goed advies over welke auto 
het best past bij het bedrijf of de organisatie. Ook op 
het gebied van wettelijke regelgeving zoals BPM, de 
tachograafplicht, subsidies en het grijs kenteken kunnen 
wij helpen bij het maken van de juiste keuze. De zorg 
voor de continuïteit van uw bedrijfswagenpark is ons 
toevertrouwd. ”  «

Duurzame relatie tussen Fiat 
Professional en BLOM-DSW 
verder uitgebreid
BLOM-DSW is van oudsher truck- en bedrijfswagenspecialist. Het fundament van het 
succes werd ruim 80 jaar geleden gelegd. Dat er vertrouwen bestaat in de expertise 
van BLOM-DSW blijkt wel uit de uitbreiding van het dealerschap door Fiat Professional. 

REPORTAGE Tekst & Fotografie: René Zoetemelk
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NIKI SIE
project manager Elektrisch Vervoer 
Centrum
www.ev-centrum.nl

DEELNEMERS

ADRIAAN VAN ENGELEN
directeur Stichting Stimular

www.stimular.nl
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“De huidige 
regelingen 

stimuleren het rijden 
op stroom niet 

voldoende, of niet 
op de juiste wijze”

Fijnstof is een serieus 
gezondheidsprobleem in 
Nederland, met name in de grote 

steden. Het besef dat het anders moet groeit 
gestaag. Het bedrijfsleven heeft daarin een 
grote rol. We spreken in het Elektrisch 

Vervoer Centrum met een aantal 
specialisten over de mogelijkheden 

en ontwikkelingen. Maaike 
Preuninger is algemeen manager 
en legt kort uit wat hier gebeurt: 
“Dit is hét voorlichtingscentrum 

voor de elektrische auto. Onze 
duurzame evenementenlocatie is 

tevens het grootste proefrittencentrum voor 
elektrische auto’s in Nederland. Overstappen 
naar een elektrische auto begint hier, voor 
veel organisaties. We zijn met dit centrum 
gestart in 2011 maar als organisatie al langer 
actief. Het idee was in eerste instantie om 
vooral elektrische auto’s te gaan verkopen. 
Dat bleek echter te enthousiast, de wereld 
was er nog niet klaar voor. Er kwamen vooral 
véél vragen. Men zocht dus wel heel concreet 
naar info. Daarom besloten we daar op in 
te spelen en advies te gaan combineren met 
beleving. Inmiddels merken we dat elektrisch 
rijden meer begint in te burgeren. Veelal weet 
men alleen nog niet waar en hoe te beginnen. 
Wij zijn graag de schakel tussen vraag en 
aanbod.” 
 
BEWUSTWORDING
Arjan Schenk is corporate sales director bij 
Nissan Nederland en bevestigt Maaike’s 

verhaal: “Wij merken vaak dat men niet 
weet wat zo’n auto kan. Daarnaast moeten 
veel verkopers nog over die streep getrokken 
worden. Je moet namelijk méér verkopen dan 
alleen een auto. Er hoort een uitgebreider 
verhaal bij, over regelingen en benodigde 
voorzieningen maar ook over een andere 
wijze van rijden. Alle verkooptrainingen ten 
spijt blijft dat vooralsnog lastig, merken we.” 
Niki Sie is ook werkzaam bij het Elektrisch 

Vervoer Centrum, als project manager. Hij 
merkt op: “Het is best veel info ineens. 
Ik maak geregeld mee dat het 
mensen duizelt, zeker wanneer ze 
alles voor de eerste keer aanhoren.”
Naast hem zit Adriaan van Engelen, 
directeur van Stimular, een stichting 
die kennis verspreidt over Duurzaam 
Ondernemen en praktische instrumenten 
ontwikkelt voor het MKB en vergelijkbare 
organisaties. Hij merkt dat ondernemers 

even tijd nodig hebben om de stap naar 
elektrisch rijden te zetten en dat 
vooral acties om duurzaam 
ondernemen te agenderen nodig 
zijn. Tafelgenoot Peter van der 
Pluijm, directeur van Platform 
Duurzaam Rijnmond, vraagt zich 
hardop af hoe die drempel bij de koper 
is weg te nemen. Volgens Arjan zou er een 
zekere beloning moeten zijn voor mensen die 
elektrisch rijden. Hij krijgt bijval van Maaike: 
“De huidige regelingen stimuleren het rijden 
op stroom niet voldoende, of niet op de juiste 
wijze. Daarom zijn wij veel in gesprek met 
werkgevers om ze te helpen bij het opstellen 
van duidelijke en betere voorwaarden.” 
 
BELONEN
Hugo Hollander is partner bij Ernst & 
Young Accountants en vooral bezig met 
Cleantech and Sustainability Services. Een 
flink team van adviseurs en accountants 
ondersteunt organisaties bij de uitdaging 
om economische winst te combineren met 

milieu- en sociale winst. Zij helpen bij het 
vinden van praktische oplossingen 

voor duurzaamheidsvraagstukken 
op alle niveaus. Hij geeft aan: “De 
overheid zou zelf ook wel eens 
met consistenter beleid mogen 

komen om deze manier van rijden 
te stimuleren.” Volgens Adriaan hoort 

vooral de vraag centraal te staan waaróm je 
elektrisch moet rijden: “Voor de een is dat de 
zorg om het milieu of de matige luchtkwaliteit 

Elektrisch Rijden, niet 
meer dan normaal

De zorg om ons milieu neemt toe, niet alleen uit duurzaamheidsoverwegingen maar ook vanwege ons aller 
gezondheid. Een van de oplossingen is elektrisch rijden, liefst met op groene wijze verwekte stroom, en er kan 

technisch gezien al veel. Nu die mindset nog… 

 ARJAN SCHENK
corporate sales director Nissan 
Nederland
www.nissan.nl

MAAIKE PREUNINGER
algemeen manager Elektrisch Vervoer 
Centrum
www.ev-centrum.nl

 PETER VAN DE PLUIJM
directeur Platform Duurzaam Rijnmond

www.platformduurzaamrijnmond.nl

HUGO HOLLANDER
partner Ernst & Young Accountants LLP 
Cleantech and Sustainability
www.ey.com/nl
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waarin we hier leven, voor de ander gelden 
eerder financiële motieven. Ik mis toch 
te vaak duidelijke voorlichting in beide 

richtingen.” Hugo wijst op steden waar 
men schoner rijden zelfs al probeert 

af te dwingen door vervuilende 
auto’s uit het centrum te weren. 
Andersom zijn er ook steden waar 

incentives zijn geïntroduceerd die 
goed bedrag belonen, bijvoorbeeld 

met gratis parkeren. Daar zit echter 
geen landelijk beleid achter en zoiets schept 
verwarring, geeft Arjan aan. “Dat is best 
jammer want we weten als internationale 
leverancier dat het werkt. In Oslo is de Nissan 
Leaf inmiddels de meeste gebruikte auto. 
Men rijdt daar zo massaal elektrisch omdat 
het voordelen oplevert, zelfs fiscaal.”
 Niki wil nog even terugkomen op die 
bewustwording: “Kijk ook eens naar de 
werkelijke CO2 uitstoot, bijvoorbeeld per 
bedrijf. Breng dat serieus in kaart en bespreek 
dat, niet alleen met een directie maar ook met 
medewerkers. Als zij daarnaast met bonussen 
worden beloond voor groen rijden wordt het 
zéker interessant. Voor veel werkgevers is 
dat financieel prima te realiseren, alleen al 
door de besparingen op brandstof.” Hugo vult 
aan: “Elektrisch rijden kan tot wel 20 procent 
kosten besparen, weten wij uit de praktijk. 

Als je dat deels gebruikt om die werknemer te 
belonen en zorgt voor een prettige auto dan is 
het in alle opzichten winst.”
Op dat vlak heeft Arjan een interessante 
toevoeging: “Het is inmiddels bewezen dat 
je gezonder rijdt in een elektrische wagen. 
Dat heeft met het beperkte lawaai te maken 
en de schonere lucht. Het scheelt zelfs in het 
ziekteverzuim!”
 
DE PRAKTIJK
Veel mensen zien allerlei bezwaren wanneer 
ze nadenken over elektrisch rijden. Het 
aantal kilometers dat je kunt afleggen is niet 
oneindig en ‘even bijtanken’ gaat niet. Toch 
zijn het vooral de uitzonderingen die voor 
echte bezwaren zorgen. Niki: “Pendelen en 
carpoolen bij woon-werkverkeer gaat 
bijvoorbeeld prima, zeker als op beide 
locaties voldoende laadpunten 
zijn.” In die zin is Rotterdam 
wel een bovengemiddeld goed 
voorbeeld. Het aantal laadpunten 
ligt procentueel hoog hier. De 
meeste tafelgenoten zijn er echter van 
overtuigd dat die ontwikkeling zich in rap 
tempo nationaal en ook buiten Nederland 
voortzet, maar ook dat er is nog wat geduld 
nodig. Ons land heeft wel een behoorlijke 
koploperspositie. 

Wat er nog meer moet gebeuren om deze 
manier van rijden mainstream te laten 
worden? Adriaan vindt dat we met z’n allen 
nóg kritischer naar mobiliteit moeten kijken. 
Er is nog heel wat weg te organiseren en 
efficiënter in te richten. Samen met Arjan 
ziet hij ook poolen en carsharing een vlucht 
nemen. Hij vindt echter tevens dat werkgevers 
en overheid best wat strenger mogen worden 
betreffende de kilometers die een werknemer 
wérkelijk vergoed hoort te krijgen. 
 
Feit blijft, merkte ook Peter onlangs na 
een LinkedIn onderzoek, dat er nog veel 
onwetendheid is over wat er kan en mag. Ter 
plekke stelt hij voor om in ieder geval met 
deze aanwezigen alvast eens naar nauwere 

samenwerking te kijken. Gezamenlijk 
komen ze tot de conclusie dat er vooral 

meer voorlichting nodig is. U gaat 
er dus gegarandeerd nog veel over 
horen, zien en lezen in de komende 
jaren.  «

RONDE TAFEL
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Organisaties zoeken naar innovatieve op-
lossingen voor duurzame bedrijfsvoering.

ONZE VISIE
» Building a better working world is onze 
slogan. Daar werken we samen aan. 

UW OPLOSSING
» Ernst & Young helpt bedrijven in het ont-
wikkelen van een duurzame strategie en een 
daarbij passend businessmodel.

QUICK SCAN

ERNST & YOUNG NEDERLAND LLP
Boompjes 258
3011 XZ Rotterdam
Telefoon 088 - 407 8280
E-mail info@nl.ey.com
www.nl.ey.com    

Er zijn tal van ontwikkelingen gaande 
die laten zien dat duurzaamheid steeds 
meer ‘de basis’ wordt in ons denken. 

We zitten in de transitiefase van het industriële 
tijdperk naar een tijdperk waarin we heel anders 
met energie en grondstoffen omgaan. Denk aan de 
circulaire economie waarbij de focus van het kopen 
van een product (bijvoorbeeld een telefoon) verschuift 
naar het kopen van een dienst (het bellen), waarbij 
men het product huurt van de organisatie en na de 
contractduur weer inlevert. Hugo Hollander: “Dit is 
een complete verandering in de verdienmodellen van 
organisaties waarbij efficiënter omgegaan wordt met 
materialen en grondstoffen. We gaan van bezit naar 
gebruik; straks kopen we geen auto meer, maar kopen 
we kilometers waarbij we de auto’s alleen nog leasen! 
Het gaat om een andere mindset. Organisaties beseffen 
steeds meer dat de materialen veel waard zijn en dat 
als ze dat in eigendom houden, hier veel geld mee 
bespaard kan worden. Zo ontstaan waardevolle nieuwe 
businessmodellen.”

TERUG NAAR DE BASIS: HERGEBRUIK
Heel veel ondernemers zijn actief bezig met nieuwe 
concepten. Deze ondernemers worden ook beloond 
om het innovatieve denken, zoals bijvoorbeeld 
bij de Koning Willem I Plaquette. Als jurylid van 
deze duurzaamheidsprijs ziet Hollander mooie 
initiatieven ontstaan: “Kijkend naar de top 12 zie 
je heel simpele concepten terugkomen, waarbij 

heel intelligent is nagedacht over materialen en het 
gebruik ervan. Ze gaan terug naar de basis. Bij Mud 
Jeans kun je bijvoorbeeld kleding leasen, zodat de 
stoffen hergebruikt kunnen worden voor andere 
kledingstukken. Techreturns betaalt de klant zelfs om 
de elektronica in te leveren, zodat zij de grondstoffen 
kunnen hergebruiken. Het gebruik, dan wel hergebruik 
van materialen, staat steeds meer centraal.” 

AANTOONBAAR DUURZAAM
Een andere trend is te zien in de rapportage over 
duurzaamheid door organisaties. Bedrijven ontkomen 
er bijna niet meer aan om zich bezig te houden 
met duurzaam of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Niet alleen omdat er wetten en regels zijn 
die bepaalde standaarden verplichten, maar ook omdat 
bedrijven het zelf steeds belangrijker vinden en inzien 
dat hier langetermijndoelen mee behaald worden. “Je 
ziet dat bedrijven naast de verplichte standaarden, ook 
steeds vaker zelf impactmetingen uitvoeren. Hiermee 
tonen ze aan het publiek aan wat de effecten zijn van 
de door hen gevoerde duurzaamheidsmaatregelen”, 
meent Hollander. “Kijk bijvoorbeeld naar de NS en 
Puma, die hier goed mee bezig zijn. Het gaat niet meer 
alleen om de harde cijfers, maar ook kwalitatieve 
waarden worden belangrijker. Het kunnen aantonen 
dat je duurzaam bezig bent en rekening houdt met 
mens en milieu draagt bij aan het imago en de 
reputatie van een bedrijf. En dat is weer goed voor de 
business!”  «

De opmars van 
duurzame business 
modellen
Waar een paar jaar geleden duurzaamheid altijd nog als ‘neven’-activiteit gezien werd door bedrijven, zien we de 
laatste tijd duurzaamheid steeds vaker terugkomen in de strategie van organisaties. De mindset verandert langzaam, 
nieuwe business modellen ontstaan. Hugo Hollander, partner bij Ernst & Young, vertelt over een aantal zichtbare 
trends in duurzaam ondernemen. 

REPORTAGE Tekst: Fred Louter // Fotografi e: Jan Nass
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De Hoeksche Waard beschikt met meer 
dan 3.000 ondernemingen over een sterk 
ondernemersklimaat! Gelegen aan de A29 
biedt het gebied een prima en betaalbare 
infrastructuur voor bedrijvigheid. Er is 
een sterk netwerk van havengerelateerde 
bedrijven en de regio biedt ruime kansen 

voor ondernemingen op het gebied van 
(biobased) industrie, handel, recreatie 
& toerisme en landbouw. Kom zelf eens 
kijken en ontdek wat onze ondernemers 
hier allang weten.

Op zoek naar een plek om uw 
bedrijf tot bloei te laten komen?

Wat u ook zoekt. De Hoeksche Waard heeft het.
dehoekschewaardishetwaard.nl

ontdek in de
hoeksche waard
wat ik allang

weet!



HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Uw medewerkers en klanten vinden het 
steeds belangrijker dat u Maatschappelijk 
Verantwoord Onderneemt. Dit betekent dat 
u zowel zorgt voor een goed bedrijfsrende-
ment (Profi t) als bijdraagt aan maatschap-
pelijke doelen zoals bescherming van het 
milieu (Planet), goed werkgeverschap en 
een stabiele samenleving rond uw bedrijf 
(People). Veel organisaties zijn heden ten 
dage nog niet voorbereid op de toenemende 
vraag uit de markt naar MVO. Dat is jam-
mer, want hierdoor lopen bedrijven com-
merciële kansen mis.

ONZE VISIE
» Begin als ondernemer eenvoudig met 
kleine stapjes toe te werken naar duurzaam-
heid en MVO-beleid. 

UW OPLOSSING
» De Milieubarometer is een online tool 
waar u geld en milieu mee spaart. In Regio 
Rijnmond aan alle ondernemers aangebo-
den door een bijdrage van de Stadsregio 
Rotterdam. De MVO-balans, is een nieuwe 
online tool waarmee u voor uw bedrijf meet-
bare indicatoren en doelen voor de thema’s 
people, planet en profi t opstelt. Met de gra-
fi eken en de balans als resultaat wordt uw 
MVO-ambitie en de voortgang prachtig in-
zichtelijk voor uw medewerkers, klanten en 
opdrachtgevers. Het eerste jaar gratis ken-
nismaken. Goed voor MVO,  ISO 14.001 of  
ISO 26.000.

QUICK SCAN

STICHTING STIMULAR
Scheepmakershaven 27c, 3011 VA  Rotterdam
Telefoon 010 - 238 2828
E-mail  a.vanengelen@stimular.nl
www.stimular.nl
www.mvo-balans.nl
www.milieubarometer.nl
www.kansenbijverkassen.nl

Met Stimular probeert Van Engelen 
bedrijven met kant-en-klare producten te 
motiveren ook in actie te komen als het 

gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
en Duurzaamheid. In het belang van milieu, mens en 
aarde, maar zeker ook in het belang van de continuïteit 
van de onderneming. “Het is amper nog een keuze 
om duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord te 
opereren, steeds meer klanten vragen er immers om”, 
zegt Van Engelen in zijn kantoor aan de prachtige 
Rotterdamse Scheepmakershaven.

Om bedrijven zover te krijgen daadwerkelijk in actie te 
komen, komt Stimular regelmatig met laagdrempelige 
initiatieven. Vorig jaar werd de Milieubarometer in 
het Ondernemersbelang besproken. Ruim 2.500 
organisaties maken inmiddels van de Milieubarometer 
gebruik om te zien waar zij in dit opzicht staan.

“Een recent gelanceerd nieuw initiatief is de MVO-
balans”, vertelt Van Engelen enthousiast. “Ook van 
dit nieuwe product hebben we hoge verwachtingen, 
omdat het een zeer gebruiksvriendelijke online tool is, 
waarmee bedrijven op basis van circa 10 indicatoren 
heel snel kunnen zien wat hun MVO-prestaties zijn. 
In één plaatje worden de scores op gebied van milieu, 
medewerkers en maatschappij samengevat. Met 
de MVO-balanskaart kunnen bedrijven doelgericht 
communiceren en verslagleggen over MVO binnen hun 
organisatie.”

Het belang van MVO neemt volgens Van Engelen steeds 
meer toe en is zeker al lang geen modewoord meer. “Ik 
zou willen zeggen: het is een must! Er komt binnenkort 
weer een slag om de medewerker. Afgestudeerde 
jongeren groeien op met MVO en duurzaam en weten 
niet beter dan dat ze bij organisaties aan de slag willen 
gaan waar MVO op de agenda staat. Daarnaast biedt 
aandacht voor MVO de organisatie zelf direct voordelen. 
Zo vermindert het de risico’s, zullen er nieuwe ideeën 
ontstaan en gaan medewerkers op een andere manier 
tegen de organisatie aankijken, wat de organisatie zal 
versterken.”

Evenals meer mensen die op een positieve manier 
‘besmet’ zijn geraakt met het ‘duurzaamheidsvirus’, 
was ook Van Engelen danig geïmponeerd door de 
bijdrage die Wubbo Ockels tijdens zijn leven heeft 
geleverd aan de bewustwording van bedrijven om 
duurzaam te gaan ondernemen. “Zijn uitspraak ‘We 
zijn allemaal astronauten van het ruimteschip aarde’ 
spreekt mij persoonlijk en veel anderen aan. Laat ik 
positief eindigen: er vloeit momenteel een onderstroom 
in sneltreinvaart richting duurzaamheid. Die is niet 
te stoppen. Over enkele decennia ziet niet alleen 
de wereldeconomie maar ook de lokale economie 
er daardoor heel anders uit. Wie wil daar niet aan 
meewerken?”  «

Stimular introduceert 
MVO-balans
Praten met ir. Adriaan van Engelen van Stichting Stimular in 
Rotterdam betekent in gesprek gaan met iemand met passie. 
Passie voor zijn vak welteverstaan: Bedrijven zo duurzaam 
mogelijk maken.

REPORTAGE Tekst: Fred Louter

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014 39



VAN STEENSEL ASSURANTIËN
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
Telefoon 010 - 412 39 11
E-mail info@steensel.nl
www.steensel.nl

Peperdure, eerlijk geproduceerde kof-
fiebonen die geen lekkere koffie opleveren. 
Of natuurlijke toiletblokken die allesbehalve 

fris ruiken. Ze zijn wellicht milieuvriendelijk maar met 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hebben 
ze naar de mening van Kees van Steensel, directeur van 
het gelijknamige assurantiekantoor, niets te maken. Hij 
vindt dat MVO om rationele afwegingen vraagt. “Het totale 
verhaal moet kloppen”, vertelt hij in het moderne kantoor 
van Van Steensel aan de Prins Pieter Christiaanstraat. “We 
moedigen het gebruik van de fiets aan en ook zuinig auto-
rijden wordt gestimuleerd. Aan de achterzijde van het pand 
hebben we twee elektrische laadstations geïnstalleerd. We 
hadden het kantoor compleet van LED kunnen voorzien, 
maar TL5 blijkt in ons geval een meer besparende keuze 
te zijn. Dat bedoel ik met ‘het moet kloppen’: LED heeft 
de naam, maar is in kantooromgevingen nog veel te duur. 
Zo zit dat ook met bepaalde biologische producten. 
Als de eerlijke koffie gewoon niet smaakt, doe 
je medewerkers en klanten te kort. Duurzame 
producten moeten op prijs en kwaliteit kunnen 
concurreren met niet-duurzame producten.”   
Van de drie-eenheid people, planet en profit is 
met name de eerstgenoemde interessant voor de 
verzekeringswereld, benadrukt Van Steensel. “Verzekeren 
gaat over mensen. Hoe zorg je ervoor dat klanten jouw 
service blijven waarderen? Continue verbetering zit in het 
aanbieden van goede passende verzekeringen, maar ook 
in klachtafhandeling. Als er klachten zijn, dan wil ik de 
notities dezelfde dag nog op mijn bureau hebben zodat 
ik er snel achteraan kan. Het verdienmodel gebaseerd op 
provisies staat onder druk. Kan een abonnementensysteem 
uitkomst bieden? We denken branchebreed na over zo’n 
vraagstuk. Ook dat is MVO.”

ROTTERDAMMERS MET OPGESTROOPTE MOUWEN
De filosofie van Van Steensel Assurantiën komt tot uiting 
in het bedrijfsmotto ‘Rotterdammers met opgestroopte 
mouwen’. Nogal een statement, maar dat durft de specialist 
–die ook verzekeringen onder eigen naam op de markt 
brengt- wel aan. Oprichter Cor van Steensel, vader van 
Kees, stak meer dan een halve eeuw geleden al veel tijd in 
klantcontact en schadebehandeling. Hij omschreef zichzelf 
en zijn medewerkers als ‘mouwenopstropers’.
De geschiedenis van het bedrijf gaat eigenlijk nog verder 
terug. Cor en broer Piet van Steensel, later president-
directeur van verzekeraar Stad Rotterdam, startten de zaak 
in 1949 aan de Vletstraat. Pal tegenover de waterstokerij 
van hun vader. “De oorspronkelijke no-nonsense houding 
trekken we nu door naar MVO”, zegt Kees van Steensel. 
“Wij vinden een prettige werkomgeving belangrijk. 
Medewerkers moeten zich thuis kunnen voelen en de kans 

krijgen te groeien in hun functie. MVO komt ook in 
kleine dingen tot uiting, zoals samen lunchen met 

verse broodjes en fruit.”

LEESBARE RISICORAPPORTEN
Het risicorapport van Van Steensel Assurantiën 

is een MVO-product pur sang. Elke twee jaar 
ontvangen zakelijke klanten kosteloos een uitgebreid 
maatwerkoverzicht van aanwezige verzekeringen, risico’s 
en preventiemaatregelen. Van Steensel staat erop dat 
de informatie in heldere taal wordt gevat. “Het kan een 
belangrijk instrument zijn om het beleid bij te sturen, maar 
dan moet zo’n rapport wel leesbaar zijn. We willen er altijd 
bruikbare adviezen in verwerken. Zo is cybercrime in op-
komst, maar de verzekeringsoplossingen tegen deze vorm 
van criminaliteit blijven nog achter. We geven dan ook tips 
over back-ups en firewalls.”  «

VAN STEENSEL ASSURANTIËN BENADERT DUURZAAMHEID MET NUCHTERHEID

Rationeel met MVO omgaan 
Geen groene nieuwlichterij voor Van Steensel Assurantiën. Het oer-Rotterdamse 
familiebedrijf is liever duurzaam voor zijn klanten en medewerkers. ‘MVO gaat in onze 
branche over mensen, minder over producten van de biologische markt’. 

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Verzekeringen zijn doorgaans niet het 
meest geliefde onderwerp van ondernemers. 
Sommige producten worden als ingewikkeld 
beschouwd en ook de polisvoorwaarden 
scheppen niet altijd helderheid. Alle losse 
verzekeringen die een bedrijf moet afsluiten, 
dragen nog eens bij aan de onoverzichtelijk-
heid.

ONZE VISIE
» Goede, gedegen verzekeringen en helder 
advies. We vinden het belangrijk dat klanten 
tevreden zijn en blijven, daarom besteden 
we veel aandacht aan continue verbetering. 
Onze ISO-9001-2008-certifi cering draagt 
bij aan een goede omgang met klanten. We 
zijn alert op klachtenafhandeling en houden 
regelmatig enquêtes om de tevredenheid 
van onze opdrachtgevers te peilen. 
Klantgerichtheid past tevens bij onze MVO-
gedachte.  

UW OPLOSSING
» Verzekeringen op maat, productpakketten, 
risicorapporten en adviezen in begrijpelijke 
taal. Daarnaast hebben we eigen productlij-
nen als het Van Steensel Totaalpakket en het 
Van Steensel VVE-pakket. We bieden oplos-
singen voor bedrijfsleven en particulieren, 
van schadeverzekeringen tot pensioenen. 
Dienstverlening voor de branche transport 
en logistiek is één van onze specialiteiten. 

QUICK SCAN

REPORTAGE Tekst: Martin Neyt // Fotografi e: Jan Nass
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UITZENDBUREAU IJSSELMONDE

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is geen hype, maar van wezen-
lijk belang voor onze toekomst. MVO is al 
jaren een serieus en veelbesproken onder-
werp en het is geen gedeelde belangstelling 
die na korte tijd weer voorbij is. Aandacht 
voor milieu, arbeidsomstandigheden en 
mensenrechten zijn belangrijke aspecten 
waar bedrijven meer aandacht aan zouden 
moeten schenken. Een internationaal ope-
rerend bedrijf kan bijvoorbeeld direct of in-
direct betrokken raken bij kinderarbeid, 
levensgevaarlijke werksituaties, extreem 
lange werktijden of negatieven effecten op 
inheemse volken of andere gemeenschap-
pen. Het is dus van groot belang dat bedrij-
ven alert blijven en duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
als een serieus uitgangspunt blijven zien in 
de organisatie. Zelf ben ik onder andere lid 
van Serviceclub Kiwanis die zich inzet voor 
Kinderen van de Wereld! Het voelt goed om 
je ook in te zetten voor mensen die onze 
hulp goed kunnen gebruiken.  «

RMIA - ADDITIONAL RISK INSURANCE      

MVO is bij een complete uitvoering ervan 
zeker geen hype. Het is dan absoluut een in-
tegrale visie op ondernemerschap die een 
‘win win’ situatie oplevert. Maar, de crux zit 
hem wel in het woordje ‘complete’. Ad hoc 
bezig zijn met MVO is ‘niet’ bezig zijn met 
MVO. 
Een aantal jaar geleden zagen we een 
enorme hausse in alternatieve vormen van 
energie. Onder het mom van duurzaam gin-
gen we weer terug naar de natuurlijke bron-
nen als kolen. Maar wat bleek: het werd 
vooral gevoed door de hoge subsidies die er 
op golden. Niets ‘maatschappelijk verant-
woordelijk’, maar gewoon leuk voor de por-
temonnee.
We hadden ook de eerste hype van ‘cradle 
to cradle’. Zowel van MVO als werkgevers 
gingen mailingen uit over gebruik van 
water, papier en vooral ook een beroep op 
zuinig rijden van de leaserijders onder het 
personeel. U dacht toch niet dat daar een 
andere visie achter zat dan het besparen 
van kosten? Gelukkig zien steeds meer 
mensen het daadwerkelijk belang van echt 
duurzaam ondernemen. De mythe dat het 
duurder zou zijn is al een tijd achter ons ge-
laten en de visie goed doorvoeren betekent 
besparing van kosten en milieu. En dat wil-
len we toch?  «

FLAME THINK PEOPLE

Zonder duurzaam te ondernemen heeft een 
onderneming volgens mij tegenwoordig 
geen bestaansrecht meer. Je moet wel, wil 
je met de markt mee en je niet door de con-
currentie laten verdringen. Maar dat kan 
niet de enige reden zijn. Willen we de ko-
mende decennia niet omkomen in ons eigen 
vuil dan zullen we nu de vervuiling moeten 
terugdringen. Het eigen belang speelt dus 
wel degelijk een belangrijke rol. En maar 
goed ook, want we hebben al te lang op de 
‘pof’ geleefd. De aarde kan veel hebben, 
maar protesteert steeds heftiger. Die signa-
len zullen we serieus moeten nemen. Want, 
wat laten wij anders na voor onze kinderen?
Op de gebruikelijke manier doorgaan kan 
ook niet gezien de sterk stijgende kosten 
van het opruimen en zuiveren van onze 
troep. Terugwinning van warmte, recycling, 
etc. zijn niet voor niets zo populair gewor-
den. Het levert geld op en draagt bij aan 
duurzaamheid/MVO.
Ook worden we steeds ouder en moeten we 
langer doorwerken Daarin schuilt de opgave 
om tot een duurzaam HR-beleid te komen, 
medewerkers begeleiden om hun leven lang 
inzetbaar te zijn/te blijven. Hoogste tijd 
voor het echte, duurzaam ondernemen. 
Succes.  «

“Bedrijven moeten 
MVO zien als serieus 
uitgangspunt”

“Steeds meer mensen 
zien het belang van echt 
duurzaam ondernemen”

“Het is de hoogste tijd
voor het echte, duurzaam 
ondernemen”

ESTHER DEN BREEYEN MR. AD POOT RENÉ EYSINK SMEETS

MVO: is het een hype of 
heeft het de toekomst?

Duurzaam of Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. Je kunt er als ondernemer niet meer omheen. 
MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch 
(profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Het is verankerd in alle bedrijfsprocessen, waarbij 

voor iedere onderneming de MVO-activiteiten er anders uitzien. Is duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen een hype of is het van wezenlijk belang voor onze toekomst
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Het huidige systeem kent twee 
hoofdroutes voor ontslag: de werk-
gever vraagt het UWV toestem-

ming om de arbeidsovereenkomst te mogen 
opzeggen of hij vraagt de kantonrechter die  
te ontbinden. De werkgever is vrij om de route 
te kiezen die hij wil, opzegverboden daarge- 
laten. Dient hij een aanvraag in bij het UWV 
dan wordt die aanvraag aan beleidsregels  
getoetst. Een vergoeding is pas verschuldigd 
indien de opzegging ’kennelijk onredelijk’ is. 
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereen-
komst op grond van gewichtige redenen onder 
toekenning van een vergoeding op basis van 
de kantonrechtersformule, behalve indien  
de omstandigheden die aan-leiding geven  
tot de ontbinding vergelijkbaar zijn met een 
dringende reden.

Dat systeem levert in de praktijk het beeld op 
dat een werkgever zich met name in geval van 
een reorganisatie en nadat een werknemer 
twee jaar ziek is geweest naar het UWV stapt. 
Voor individuele gevallen benadert hij de  
kantonrechter of sluit hij een deal met de 
werknemer middels een vaststellingsovereen-
komst. Tijdens de onderhandelingen tussen 
werkgever en werknemer speelt de kanton-
rechtersformule als referentiekader een  
belangrijke rol.

Waarom geeft een werkgever bij een indivi-
duele zaak de voorkeur aan de kantonrechter 

boven het UWV, terwijl de route via de kan-
tonrechter duurder voor hem is? Dat heeft te 
maken met de beperkte beoordelingsruimte 
die de beleidsregels van het UWV bieden. Als 
een aanvraag gebaseerd op het disfunctione-
ren van een werknemer niet aan de beleidsre-
gels voldoet geeft het UWV geen toestemming. 
De lat ligt bovendien hoog als het gaat om het 
voldoen aan de ‘dossiereisen’. Het komt er  
op neer dat een werkgever die onvoldoende 
dossier heeft opgebouwd om het disfunctione-
ren van de werknemer aannemelijk te maken 
het ontslag afkoopt met een gang naar de kan-
tonrechter. De kantonrechter die oordeelt dat 
het dossier op zich mager is, maar ziet dat  
partijen ook niet meer door één deur kunnen, 
ontbindt dan toch onder toekenning van een 
vergoeding aan de werknemer. Vergoeding  
als smeermiddel voor ontslag.

Dat systeem gaat op de schop. De keuzevrij-
heid voor de werkgever vervalt. Voor ont- 
slagen wegens bedrijfseconomische redenen 
moet hij straks naar het UWV. Dat geldt  
ook voor ontslagen na twee jaar arbeidsonge-
schiktheid. Voor de individuele gevallen moet 
hij naar de kantonrechter. De werknemer 
heeft altijd recht op een transitievergoeding 
die veel lager zal zijn dan de vergoeding geba-
seerd op de kantonrechtersformule en boven-
dien gemaximeerd is op €75.000,- of een 
jaarsalaris. Daar mag de werkgever bovendien 
bepaalde kosten van aftrekken die de employ-

ability van de werknemer vergroten. Ruimte 
voor een aanvullende vergoeding is er alleen 
in extreme gevallen waarin bijvoorbeeld 
sprake is van discriminatie of seksuele  
intimidatie.

De ‘catch’ zit hem in het feit dat de WWZ de 
kantonrechter van zijn vrijheid berooft. De 
kantonrechter dreigt een ambtenaar te worden 
die dezelfde beleidsregels moet gaan toepas-
sen als het UWV nu en dus ook ontbinding 
moet gaan weigeren als hij het dossier te licht 
bevindt. De werknemer die weet dat zijn werk-
gever ‘geen dossier heeft’ bevindt zich dan  
in een sterke uitgangspositie voor de onder-
handelingen over een hoge(re) vergoeding  
dan de transitievergoeding. De werkgever  
zal dan moeten kiezen tussen afkoop van  
een procedure of moeten hopen op een  
positieve beschikking van de kantonrechter 
waartegen straks ook nog eens hoger beroep 
zal openstaan.  «

Ontslag van een werknemer in de 
toekomst goedkoper? Of toch niet? 
Minister Asscher heeft onlangs in de Eerste Kamer toegezegd dat een deel van het nieuwe arbeidsrecht niet op 1 juli 
2014, maar op 1 januari 2015 in werking treedt. De nieuwe regels worden ingevoerd op grond van de Wet Werk en 
Zekerheid (WWZ). Vanaf 1 juli 2015 krijgen ondernemers te maken met een nieuw ontslagrecht. Voormalig voorzitter 
van VNO-NCW, Bernhard Wientjes, vindt dat het nieuwe systeem dicht in de buurt komt van afschaffing van de 
preventieve toets. Hij voorziet dat er nauwelijks nog geprocedeerd zal worden, omdat werknemers akkoord zullen 
gaan met een vaststellingsovereenkomst waarin de wettelijke transitievergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld. 
Ontslag van een werknemer wordt dus goedkoper voor de werkgever. Is dat optimisme terecht?

DIJKSTRA VOERMANS ADVOCATUUR & NOTARIAAT
mr. Igor Janssen - Advocaat Arbeidsrecht
Winthontlaan 2
3526 KV Utrecht
Telefoon 030 - 285 03 04
E-mail igor.janssen@dvan.nl
www.dijkstravoermans.nl
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MVO als 
logische en

lonende keuze
Eén van de ‘P’ ’s in de mantra van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen is die van ‘Profit’. Juist deze P wordt steeds 
belangrijker, omdat MVO het stadium van vrijblijvendheid definitief 
achter zich heeft gelaten. Zowel de markt als de overheid dwingen 

bedrijven een eigen verhaal te hebben op dit gebied, maar dit 
verhaal wordt ook steeds winstgevender. Terwijl aanvankelijk alleen 

het groene deel ervan zich in concrete kostenbesparingen liet 
uitdrukken blijkt nu ook het sociale aspect ervan renderend te zijn. 
Met Ambitie 2020 helpt MVO Nederland het bedrijfsleven om met 

MVO nog betere resultaten te boeken. 

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 201444



In zijn boek ‘Uit de Olie’ verhaalt 
de Britse geoloog en olie-expert 
Jerremy Legget hoeveel moeite hij 

had regeringsleiders ervan te overtuigen dat de 
olieproductie eerder vroeg dan laat over zijn piek 
zal zijn en dat onze samenleving dus ook om 
economische redenen op duurzame energiebron-
nen moet overschakelen. Minister-presidenten 
bleven met de winden van de oliemaatschappijen 
meewaaien, maar overal in het land ontstonden 
‘transitiesteden’: gemeenschappen van betrokken 
burgers, ambtenaren en ondernemers die zélf de 
overschakeling naar duurzaamheid maken. Dat 
is MVO in de beste praktijk. “Klimaatverandering 
maar ook de uitstoot van fijnstof is een mondiaal 
probleem, “ zegt Willem Lageweg, directeur van 
kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland. 
“De enorme luchtvervuiling boven de Chinese me-
tropolen waait uiteindelijk ook naar Europa. Wie 
blijft inzetten op fossiele brandstof is asociaal maar 
op termijn ook een dief van zijn eigen porte-
monnee en van die van zijn kinderen.” 

GROENE VERDIENMODELLEN
MVO heeft een ethische kant: de over-
heid treedt terug en ondernemingen 
moeten dat sociale gat deels opvullen; de 
planeet vervuilt, verstikt en verhit, dus dienen 
bedrijven hun productieprocessen te verschonen. 
Lange tijd moesten ondernemers de kosten 
daarvoor er maar bij nemen, maar de wetgeving 
en de praktijk van MVO zijn inmiddels zo sterk 
geëvolueerd dat juist asociaal en vervuilend 
produceren een kostenverhogend effect heeft. 
Sterker nog: duurzaamheid levert steeds meer 
geld op. “Typerende voorbeelden vind ik dat van 
kleine, innovatieve bedrijven die van MVO hun 
verdienmodel hebben gemaakt,” vindt Willem 
Lageweg. “Greenfox heeft een alternatief voor de 
Tl-balk waarmee sporthallen en supermarkten 
tot vijftig procent kunnen besparen op hun licht-
kosten. De terugverdientijd is minder dan twee 
jaar. Het bedrijf zet bovendien meer dan honderd 
mensen uit de sociale werkvoorziening in voor de 
montage, dus het MVO-mes snijdt aan twee kan-
ten. Een ander verdienmodel is dat van BMA, dat 
kantoormeubilair aanbiedt dat langer meegaat en 

bovendien kan worden aangepast aan de trends. 
Zo besparen bedrijven omdat ze veel minder snel 
hoeven te vervangen, terwijl het meubilair ook 
nadien kan worden hergebruikt of gerecycled.”

HET RENDEMENT VAN SOCIALE INNOVATIE
De terugverdientijd van investeringen in groene 
energie en isolatie kan bij wijze van spreken tot 
op de maand nauwkeurig worden berekend, 
voor die in de sociale kant van MVO, de P van 
‘People’ in plaats van die van ‘Planet’, leek dat tot 
nog toe natte vinger werk – áls die investeringen 
financieel al iets opbrachten. “Wetenschappelijk 
onderzoek begint nu harde cijfers op te leveren,” 
aldus Willem Lageweg. “Bedrijven die sociaal 
niet innovatief zijn ondervinden een lage betrok-
kenheid van hun medewerkers bij het reilen en 
zeilen van de organisatie. Die lage betrokkenheid 
geeft een hogere kans op arbeidsongevallen, van 
wel meer dan 50%. Ander onderzoek wijst uit, 

dat sociaal innovatieve bedrijven, dus die 
waar mensen intensief en vooral slim 

met elkaar samenwerken, gemiddeld 
15% meer omzet realiseren, een 20% 
hogere productiviteit en 15% meer 

klanttevredenheid.” Het laatste cijfer 
is veelzeggend: wie zijn werknemers beter 

weet te motiveren door hen niet als kostenpost 
te behandelen maar als ideeënrijke medewerkers 
beïnvloedt indirect ook zijn klanten. Deze harde 
cijfers staan ver af van de visie dat MVO aan 
de mensenzijde wat sympathiek maar toch ook 
slechts soft gedoe is, zonder directe link met de 
bedrijfsresultaten.

DE ACHTEROPLOPENDE CONSUMENT     
Maar op één punt is MVO nog niet echt ver. “We 
zien dat de consumentmarkt nog altijd achterloopt 
als het op duurzaamheid aankomt,” stelt Willem 
Lageweg. “De consument schrikt wanneer hij 
op televisie ziet dat er duizend doden vallen in 
een instortende fabriek in Bangladesh, en dat 
daar onder zulke erbarmelijke omstandigheden 
werd gefabriceerd. Toch weet hij te weinig over 
kinderarbeid in de kledingindustrie en past hij zijn 
koopgedrag nog lang niet altijd daarop aan. In de 
business-to-businessmarkt zijn we in dat opzicht 
al veel verder. Daar wordt MVO inmiddels een 
steeds belangrijker onderdeel van het zakendoen. 
‘Wat doe jij op dit gebied?’ is een normale en 
veelgestelde vraag en als je daarop geen antwoord 
hebt doe je niet meer mee. De overheid heeft er 
zelfs beleid op gemaakt. Met een inkoopkracht 
van zestig miljard euro per jaar heeft Den Haag 
een zeer krachtig pressiemiddel om bedrijven die 
aan de overheid willen leveren duurzaam te laten 
ondernemen. En dat gaat breed: van stoelen en 
tapijten tot auto’s en complete gebouwen.” 

EEN DRUPPEL IN EEN OCEAAN?
De drie P’s in de MVO-mantra zijn in de loop 
van de voorbije vijftien jaar dus even belangrijk 
geworden. De verwachting is ook dat de 
consument het belang van duurzaamheid even 

sterk zal gaan inzien als veel ondernemers nu 
al doen. De merkwaardige tweespalt tussen de 
burger die een maatschappelijk bewustzijn heeft 
en de consument die over een rekenmachine en 
een portemonnee beschikt, tussen de eerste die 
aankondigt een biologisch gekweekte kip te gaan 
kopen en de tweede die toch een plofkip afrekent, 
is geen permanente. Tegen de tijd dat ze over-
wonnen is zal elke vorm van ondernemen mis-
schien automatisch maatschappelijk verantwoord 
zijn en heeft de term dus geen onderscheidende 
betekenis meer. Maar dan nog is het de vraag of 
MVO catastrofes definitief kan afwenden. Voor 
elke oude dieselauto die wij vervangen door een 
hybride rollen er in India immers tien nieuwe 
diesels van de lopende band. Willem Lageweg: 
“Inderdaad, de wereldbevolking groeit nog 
steeds, de ontbossing gaat door, de ijskappen 
smelten verder af. Je kunt zeggen: wat ik in mijn 
bedrijf doe is een druppel in een oceaan, en dan 
heb je gelijk. Maar de trieste waarheid is dat 
we simpelweg geen keuze hebben. Juist omdat 
deze problemen zo omvangrijk zijn en tegelijk 
zoveel kansen bieden op nieuwe producten en 
nieuwe klanten is er voor ons geen alternatief 
pad dan dat van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.  «

Om bedrijven in MVO te ondersteunen is 
MVO Nederland gestart met het meerjaren-
programma Ambitie 2020. Hiermee wil het 
ondernemers uitdagen hun MVO-ambities 
bekend te maken en verder op te schroeven. 
Het digitale platform www.ambitie2020.nl 
biedt al veel inspirerende voorbeelden. 
Want hoeveel goede initiatieven er ook al 
zijn, er is nog heel veel meer nodig om de 
wereld leefbaar en sociaal en bedrijven 
concurrerend te houden.”  Ga naar www.
ambitie2020.nl, maak uw profi el aan en 
plaats vervolgens uw duurzame ambitie(s) 
op het prikbord.

SLUIT AAN BIJ HET GROOTSTE EUROPESE 
MVO-NETWERK
U kunt partner worden van MVO 
Nederland. Als partner maakt u deel uit 
van een dynamisch netwerk van meer 
dan 2000 bedrijven en organisaties en 
geniet u van vele voordelen. Alle partners  
onderschrijven het partnermanifest van 
MVO Nederland; een verklaring waarmee 
u laat zien wat uw MVO-ambities zijn. De 
vele netwerkbijeenkomsten, praktische tools 
en maatwerktrajecten helpen u verder met 
MVO in de praktijk. 

EXCLUSIEVE LEZERSAANBIEDING 
Lezers van Het Ondernemersbelang ont-
vangen het partnerschap van MVO Nederland 
t/m december 2014 gratis. Wilt u gebruik 
maken van deze actie? Stuur dan een e-mail 
naar uwpartner@mvonederland.nl o.v.v. 
‘Lezersaanbieding Het Ondernemersbelang 
– gratis partnerschap MVO Nederland in 
2014’ en meld u via www.mvonederland.nl/
register/partner direct aan als partner. 

VRAGEN?
Meer informatie over het partnerschap 
van MVO Nederland of het partneraanbod 
vindt u op de website van MVO Nederland: 
www.mvonederland.nl. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de partner-
helpdesk van MVO Nederland via 
telefoon 030-230 56 10 of e-mail 
uwpartner@mvonederland.nl.

PLUS Tekst: Jeroen Kuypers // Fotogra� e: Marco Magielse
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STUBBE WADDINXVEEN BV
Bredeweg 118U
2761 KB Zevenhuizen
Telefoon 010 - 209 80 09
E-mail info@stubbe-waddinxveen.nl
www.stubbe-waddinxveen.nl

Stubbe Waddinxveen begon (zoals de naam 
al doet vermoeden) in Waddinxveen. Het 
boor- en zaagbedrijf werd ongeveer veertig 

jaar geleden opgericht en door Niels en Freda Helling 
overgenomen. “Ik was daarvoor ZZP’er”, vertelt Niels 
Helling. “Ik werkte toen net zoveel als ik nu doe, maar 
dan voornamelijk fysiek zwaar werk. Dat houdt mijn 
lichaam, niet vol tot mijn 65ste. Toen ik de kans kreeg 
om dit bedrijf over te nemen, heb ik die met beide 
handen aangegrepen. Ik doe nu nog steeds wel fysiek 
werk, maar daarnaast werk ik ook op kantoor en ik ben 
veel onderweg. We hebben zes man in vaste dienst en 
daarnaast huren we ZZP’ers in.”

Stubbe-Waddinxveen boort en zaagt in beton, asfalt en 
steen. “Ons werk is heel afwisselend. Soms slopen we 
een viaduct, andere keren snijden we betonplaten bij 
boerderijen op het land in stukken en we doen renova-
ties. Juist het afwisselende maakt dit werk zo leuk. Soms 
hebben we grote en ingewikkelde projecten, maar geluk-
kig niet altijd. Die boog moet niet altijd strak gespannen 
staan. We hebben hart voor onze zaak en hart voor ons 
personeel. Zij moeten niet voor ons werken, maar voor 
zichzelf. Ons personeel helpt mee om onze zaak op te 
bouwen en wij helpen mee aan de ontwikkeling van ons 
personeel. Ze volgen allemaal het EVC-traject waarbij 
ze in een jaar een opleiding doen die normaal gesproken 

drie jaar kost. Deze cursus doen ze naast het werk, zodat 
we altijd gekwalificeerd personeel hebben. De opleiding 
is tot boorder/zager en heeft Mbo-niveau 3. Wij kunnen 
niet zonder ons personeel en zij niet zonder ons. Die 
wisselwerking is voor ons belangrijk.”

Het inmiddels Zevenhuizense bedrijf heeft een reeks 
vaste klanten. “Dat wij het zo goed doen, heeft ook te 
maken met onze klanten bij wie het ook goed gaat. We 
hebben ongeveer 100 vaste klanten bij wie we af en toe 
klussen doen. Tevreden klanten komen weer bij je terug. 
Wij werken ook veilig, dat is belangrijk. We zijn VCA 
gecertificeerd en Niels is zelf een keurmeester van onze 
machines. Dat heeft grote voordelen, niet alleen financi-
eel. Als er iets niet helemaal goed klinkt, kijkt Niels wat 
er aan de hand is. Hij lost dat op. Zo werken we nooit 
met machines waarin iets fout zit. Dat is wel zo veilig”, 
vertelt Freda Helling.

“De eerste eigenaar had zijn bedrijf aan huis”, vertelt 
Niels Helling. “Wij hebben sinds kort een apart woon-
huis, waar we wel het kantoor hebben. Dat is fijner voor 
mijn vrouw die de administratie en boekhouding doet. 
We zouden graag een eigen pand willen, wie weet gaat 
dat er nog eens van komen. Daarnaast willen we meer 
mensen in dienst nemen, maar de cao in de bouw is erg 
nadelig voor het MKB, dat is bijzonder jammer.”  «

Stubbe Waddinxveen scoort 
in boren en zagen
Waar veel bouwbedrijven omvielen tijdens de crisis, is Stubbe-Waddinxveen fier 
overeind gebleven. “We doen wat we beloven en we zijn altijd bereikbaar”, verteld 
Freda Helling. “We hebben er iets harder aan moeten trekken, wat meer offertes 
moeten uitbrengen, maar onze omzet is in de afgelopen jaren gelijk gebleven.”

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Er is bijna geen goed en bekwaam perso-
neel beschikbaar, het personeel dat je in-
huurt moet je ook meteen een vast contract 
aanbieden en een fl ink salaris betalen, ook 
al heb je nog niets aan ze. Je krijgt niet de 
kans om te beoordelen of deze werknemer 
echt geschikt is.

ONZE VISIE
» De maakindustrie is in de afgelopen jaren 
zo denigrerend behandeld, dat de jeugd geen 
opleiding meer in deze richting wil doen, 
waardoor er te weinig personeel is en te 
weinig opleidingen zijn.

UW OPLOSSING
» Uw oplossing: Er moeten betere opleidin-
gen komen waar jongeren weer met hun 
handen leren werken, daarnaast zouden we 
personeel een lager salaris moeten kunnen 
bieden zolang ze nog in opleiding zijn en we 
moeten langer de tijd hebben voordat we ze 
een vast contract moeten aanbieden.

QUICK SCAN
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Zien en realiseren
‘Dynamische en ambitieuze onderneming, 
die meedenkt met de klant en staat voor vooruitgang.’

Adviseren, procederen en kennisdelen vormen de kern van ons werk. Ons juridisch vakmanschap uit zich in onze brede 

expertise, knowhow, branche-ervaring én fl exibiliteit. 

Wij zorgen ervoor dat u als ondernemer datgene kunt doen waar u goed in bent, namelijk ondernemen.

- Arbeid & Medezeggenschap

- Fusies & Overnames 

- Geschillen & Procedures 

- Insolventie & Herstructurering

- Intellectueel Eigendom, Media & ICT 

- Mededinging & Gereguleerde markten 

- Onderneming & Handel 

- Personen- & Familierecht


