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Uw ontwerp...
...onze invulling
Kabel Design is sinds 2006 actief als specialist in RVS kabeltechniek en
aanverwante producten. In die periode hebben we een grote diversiteit aan
projecten mogen realiseren. Altijd tot volle tevredenheid van onze klanten. Om
klanten een duidelijk en compleet beeld te geven van onze vaardigheden
hebben we de informatie over deze projecten op onze website geplaatst. Zodat
u kunt zien wat we allemaal in huis hebben. We vinden het belangrijk dat deze
site up-to-date en gebruiksvriendelijk is. Daarom hebben we een vernieuwde
website. Deze is nu online. Naast de RVS producten vindt u hier eveneens
kunststof- en touwproducten gerelateerd aan onze RVS kabelproducten. We
nodigen u dan ook graag uit eens een kijkje te nemen op: www.kabeldesign.nl

KABEL DESIGN

De opleider voor uw chauffeurs en logistieke
medewerkers. Tevens voor opleidingen voor
code 95. Preferred supplier van VTL.
Breda
Geertruidenberg
Oosterhout(NBr)
Rijswijk(NBr)
Tilburg

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(076) 513 82 27
(0162) 52 16 23
(0162) 49 92 91
(0183) 44 29 41
(013) 763 05 75

www.willemverboon.nl
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VERMOGENSBEHEER IS ALS EEN AMBACHT

DE VLUCHT VAN VELE WITTE RAVEN

In het afgelopen jaar is het aan CapitalatWork
Nederland toevertrouwde vermogen fors toegenomen. Steven Faber, managing director
van de vermogensbeheerder in Breda:
“Ongeveer 30 procent van de groei komt voort
uit bijstorting van vermogen door bestaande
cliënten. Bovendien komt een kwart van de
groei vanuit nieuwe cliënten die via bestaande
cliënten met CapitalatWork in contact zijn gekomen. Dit ervaren wij als de ultieme vorm
van vertrouwen.”

Het meest duurzame distributiecentrum
van Nederland staat in Tilburg en ook de
meest vergaande investeringen om biogas en
fosfaten uit rioolwater te halen vinden in deze
stad plaats. Ons land is in de ban van een
grootse innovatieslag om van duurzaam ondernemen een essentieel onderdeel van onze
economie te maken. Maar hoewel het aantal
witte raven toeneemt slepen ze nog te veel
zwarte in hun kielzog mee. Vooral de
Rijksoverheid schiet tekort in haar sturende
en stimulerende rol.

TRADITIONEEL ONDERNEMEN IS DE
GROOTSTE VALKUIL

LEES VERDER OP PAGINA 10

COVERINTERVIEW

Wat is er in hemelsnaam aan de hand in consultantsland? Veranderings- of verbeteringsprocessen met een minimale kans op succes
blijken eerder regel dan uitzondering te zijn.
Volgens René van Ommeren -managing partner van Innovox & Partners- speelt dit fenomeen overal, maar vooral in het mkb. In het
streven naar continuïteit is duurzaamheid het
toverwoord. Het vinden van duurzame oplossingen voor praktische problemen, vraagt om
meer dan een tijdelijke inzet van kennis en
kunde.

LEES VERDER OP PAGINA 12
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PARTNERS IN SUCCESVOLLE DUURZAME AMBITIE
Twee Tilburgse distributiecentra binnen één jaar die de ranglijst van meest duurzame gebouwen
in Nederland aanvoeren: New Logic II en het distributiecentrum van DB Schenker. Beide projecten van ontwikkelaar/belegger Dokvast uit Oisterwijk op bedrijventerrein Vossenberg West II.
Beide ook projecten waaraan Quadrant4, eveneens uit Oisterwijk, een belangrijke bijdrage heeft
geleverd als BREEAM expert en als installatie-adviseur.

LEES VERDER OP PAGINA 8

PLUS
NEDERLAND BLIJFT UITBLINKEN IN SECTOREN MET HOLLANDS GLORIE
De Nederlandsche Bank bestaat in 2014 tweehonderd jaar. Ze werd opgericht door ‘koningkoopman’ 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 genomineerden 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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EN VERDER...
3 Inhoud
5 Column / Colofon
6 Nieuws
16 	Duurzaam ondernemen met de hand
op de knip
17 	Bij BASF zit duurzaamheid in beton gegoten

19 	Het OndernemersAkkoord helpt u een
stapje in de goede richting
23 	Een wereld waarin geld duurder is geworden.
26 Bedrijfscalamiteiten
27 	ABN AMRO vaart nieuwe koers in nieuwe
wereld

29 Een goed advies
30 MVO als logische en lonende keuze
33 Afvalwater is goud waard
36 	MVO: is het een hype of heeft het de
toekomst?

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014

3

Vakmensen in
elektrotechniek
•
•
•
•

Machinebesturingen
Proces-installaties
Software & IT
Montage en onderhoud

Maidstone 32
5026 SK Tilburg
T +31 [0]13 530 92 00
www.eltra.nl

St. Ceciliastraat 28
5038 HA Tilburg
013-5443510
iear@iear.nl
www.iear.nl

Streaming Audio
Home Cinema
High-end Audio
Multiroom
Domotica

C A M P S H O U T
Voor thermisch gemodificeerd hout. Vanaf vurenhout al duurzaamheidsklasse 1. Kromtrekken passé is en geen tropisch hout meer
nodig voor een mooi en duurzaam project. Waardevol qua
aanzien, superieur qua eigenschappen zoals levensduur
en vervorming maar tegelijk prijstechnisch
interessant en geen milieuconflicten. Ook voor
alle andere houtsoorten en halffabrikaten
kunt u bij ons terecht inclusief een
gedegen advies.

C A M P S H O U T

In het digitale printproces is duurzaamheid lang ver te zoeken
geweest. We zitten 25 jaar in deze branche, dus we weten waar we
over praten. Er werd (en wordt nog) veel gebruik gemaakt van
solventen en oplosmiddelen. Gelukkig zijn er alternatieven! Wij
kunnen u duurzame prints aanbieden op basis van een milieuvriendelijke print methode, en zelfs op gerecycleerde materialen.
We volgen constant de laatste ontwikkelingen op dit gebied en we
kiezen voor producten die het milieu het minst belasten en software
en hardware matig kunnen we de hoeveelheid restafval beperken.
Daardoor zijn we ook nog eens extra voordelig!
KS Printing kan u groene, duurzame en milieuvriendelijke
grootformaat prints aanbieden, op onder meer spandoeken, panelen,
POS displays en vlaggen.

Antoon Coolenlaan 19 | 5044 MK Tilburg | Tel. 013 - 590 12 81

Ruw hout, ook thermisch
gemodificeerd, verlijmde
panelen, traponderdelen

www.campshout.nl
+31-(0)13-8440042

+31-(0)651-090538

Mob. 06 - 293 917 25 | info@ksprinting.nl | www.ksprinting.nl

Ruw hout, ook thermisch

COLUMN

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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KORT NIEUWS
LASTEN UITZENDBRANCHE DRIE KEER
HOGER DAN GEMIDDELD
De regeldruk in de uitzendbranche wordt geraamd op ruim
195 miljoen per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia
naar de kosten van regeldruk in de uitzendbranche. Het onderzoeksbureau heeft op verzoek van uitzendkoepel ABU de
kosten vanuit wet- en regelgeving in kaart gebracht. Uit dit
onderzoek blijkt verder dat de regeldruk voor uitzendondernemingen ruim drie keer zo hoog is als gemiddeld voor ondernemingen in Nederland. ABU pleit voor specifieke
aandacht voor uitzenders in de maatwerkaanpak van het kabinet. Jurriën Koops, directeur van ABU: “Jaarlijks gaan er
750.000 uitzendkrachten aan de slag. Dat levert heel veel
personeelsmutaties op met bijbehorende administratieve
lasten en inhoudelijke nalevingskosten. Kleine veranderingen in wet- en regelgeving rondom werkgeverschap hebben
bij ons dan ook directe grote gevolgen.” ABU roept op tot de
introductie van een ‘flextoets’ bij nieuwe wet- en regelgeving
om op voorhand na te gaan wat de consequenties zijn voor
flexibele arbeidsrelaties. Verder pleit de uitzendkoepel voor
specifieke aandacht voor uitzenders in de maatwerkaanpak
van het kabinet die in 2017 moet leiden tot een regeldrukverlaging van 2,5 miljard euro. Het rapport bevat verder een
pakket aan concrete verbetervoorstellen, waaronder afschaffing van de loonbelastingverklaring. Michaël van
Straalen, voorzitter van MKB-Nederland vindt het afschaffen van de loonbelastingverklaring een goed voorstel: “Door
het afschaffen hiervan mogen uitzendbureaus er standaard
van uitgaan dat ze de loonheffingskorting bij een uitzendkracht moeten toepassen. Alleen wanneer dat niet zo is, zal
de uitzendkracht dat kunnen aangeven. Hiermee wordt onnodige bureaucratie vermeden.”

ZOEKTOCHT NAAR
NATIONALE ICONEN
Het kabinet start een zoektocht naar Nationale Iconen.
Nationale Iconen zijn bijvoorbeeld de Deltawerken,
de kunstnier en de Compact
Disc. Het gaat om projecten
van bedrijven, kennisinstellingen en consortia die tot
de wereldtop horen met
grote maatschappelijke en economische impact. De komende maanden gaat een jury, onder leiding van Hans
Wijers, op zoek naar deze projecten. Het kabinet biedt de
nieuwe iconen een (internationaal) podium. De overheid
haalt drempels weg en biedt hen nationale en internationale exposure, door middel van handelsmissies, toegang
tot Europa, media-aandacht en de netwerken van de
ministeries. Het `nationaal icoon’ krijgt tevens een
ambassadeur op ministerieel niveau. Projecten die in
aanmerking komen kunnen zich melden via
www.rvo.nl/nationaalicoon.

SECURITY
DRIVING
PROTECTION

T 013-7851409 | M 06-11911130
info@bouninsecurity.nl
www.bouninsecurity.nl

ONDERNEMEN DOE JE SAMEN
Zoals ondernemer Aad Ouborg schrijft in zijn nieuwste boek ‘Anders ondernemen, juist nú’ is iets dat je samen doet. Samen met je relaties, je werknemers, je
toeleveranciers of wie dan ook. Succes is pas succes als je het samen kunt delen.
Nu is er de Business-club ‘Business with Singles’. Voor de DGA’er die alleen aan
de top staat. Alleen beslissingen moet nemen. Voor de zzp’er die er ook alleen
voor staat en wel een klankbord kan gebruiken. Voor de ondernemer die gelijkgestemden wil ontmoeten. Business with Singles brengt startende en gevestigde
single ondernemers uit Nederland en België met elkaar in contact. Het is een
zakelijk netwerk voor ondernemers die met beide benen op de grond staan,
houden van de goede dingen in het leven en tegelijkertijd anders durven te
denken. Anders durven te ondernemen! Inschrijven kan via de website
www.businesswithsingles.com. Je betaalt een vast contributiebedrag per jaar
en je beslist zelf aan welke evenementen je deelneemt. De evenementen hebben
een exclusief karakter. Enkele voorbeelden: Incentive naar Ibiza, voetbalwedstrijd met meet & greet met bekende voetballer, midnight cooking, racen op
Zandvoort, etc. Zo betaal je niet voor evenementen waar je niet aan deelneemt.
Samen netwerken, zaken doen, elkaar adviseren, ondersteunen én elkaar leren
kennen staat bij Business with Singles centraal. Zo kunnen onze single ondernemers samen groeien. Het lidmaatschap bevat ook de BwS lifestyle service. Met de
lifestyle service heeft u één aanspreekpunt voor al uw praktische zaken in uw
privé of zakelijk leven. Een soort butler op afstand.

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:
j.vanbree@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.
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CLEANCHOICE ZET TREND MET NIEUWE SCHOONMAAKLIJN
De nieuwe schoonmaaklijn van het gerenommeerde facilitair- en
schoonmaakbedrijf CleanChoice is een trendsetter. Niet alleen de gespecialiseerde functionaliteit en de spectaculaire geur zijn nieuw, maar ook
het direct toegankelijke, digitale gebruiks- en veiligheidslabel is een noviteit. Via een duidelijke QR-code op de verpakking hebben gebruikers
van deze nieuwe schoonmaakproducten van CleanChoice toegang tot
een uitgebreid en overzichtelijk veiligheidsinformatieblad. Hierop staat
de volledige identificatie ván en de omgang mét het product. De nieuwe
lijn is bovendien geheel milieuvriendelijk en zeer effectief omdat deze
separaat ontwikkeld is voor vloer, sanitair en interieur. De nieuwe geur
heeft veel aandacht gekregen en is spectaculair te noemen, ook hiermee
zet het bedrijf een trend. Daarmee bewijst CleanChoice dat productontwikkeling en innovatiedrang ook in de schoonmaakbranche onderscheidend kunnen zijn. Benieuwd? Maak vrijblijvend een afspraak om kennis
te maken met CleanChoice en de nieuwe schoonmaaklijn.

TILBURG-WAALWIJK TWEEDE
LOGISTIEKE HOTSPOT
De regio Tilburg-Waalwijk is als tweede van Nederland geëindigd in de jaarlijkse logistieke hotspotverkiezing. De regio stond
de laatste jaren op nummer 3. De logistieke hotspotverkiezing
werd voor de tiende keer georganiseerd door Logistiek
Magazine en Logistiek.nl. Een panel van 25 logistieke experts
beoordeelde de logistieke hotspots. Zij keken naar de aanwezigheid van infrastructuur, de bereikbaarheid, de beschikbaarheid
van gronden en panden, de beschikbaarheid van personeel en
opleidingen, de inzetbaarheid en motivatie van medewerkers en
de medewerking van overheden. De regio Venlo-Venray kwam
voor de zevende keer als winnaar uit de bus. Tilburg-Waalwijk
won in de categorieën ‘beschikbaarheid personeel en opleidingen’ en ‘inzetbaarheid en motivatie van medewerkers’.

INNOVATIELADDER VOOR ONDERNEMERS
TNO en MKB-Nederland hebben een Innovatieladder ontwikkeld waarmee ondernemers in een paar minuten vragen kunnen beantwoorden over vernieuwing binnen hun bedrijf. Deze
gaan over het innovatievermogen van de organisatie, de mate
waarop het bedrijf inspeelt op de markt, de kansen die ondernemers zien en op welke manieren bedrijven samenwerken.
Vervolgens zien ze op welke plek ze staan op de ‘innovatieladder’: hoe actiever het bedrijf bezig is met innoveren, hoe verder
het is op deze ladder. Ondernemers krijgen op basis van de
scan informatie, tips en een persoonlijk stappenplan om aan de
slag te gaan met innovatie in hun bedrijf. De innovatieladder is
in te vullen via de website van MKB Servicedesk, het online ondernemersplatform van MKB-Nederland.

RECORDAANTAL RIJSCHOLEN STOPT ERMEE
Het afgelopen jaar hield een recordaantal van 540 autorijscholen het voor gezien. Dat vertelde algemeen directeur van de BOVAG Koos Burgman in de
Nationale Autoshow tegen nieuwszender BNR. De markt voor theorie-examens
liep met zo’n 13 procent terug - van 653 duizend naar 570 duizend - en het aantal praktijkexamens daalde van 538 duizend in 2012 naar 509 duizend in 2013.
Burgman spreekt van een verzadigde markt, gezien het feit dat de markt voor
examens en opleidingen niét verder toeneemt. De klappen vielen bij alle soorten
rijscholen. De BOVAG heeft daarom aanvullende eisen gesteld, zoals een verplichte ondernemersopleiding of een minimum van drie jaar werken bij een rijschool voordat je er zelf één mag beginnen. “De overheid doet dat niet, dus toen
hebben wij gezegd: ‘dan doen we het zelf wel’. Wij gaan nadere eisen stellen op
het gebied van rijscholen en daarmee zal de BOVAG-rijschool zeer onderscheidend worden ten opzichte van de rest van de markt.”

SAMENWERKING GEMEENTE TILBURG EN
SAGÈNN
De gemeente Tilburg gaat samenwerken met arbeidsbemiddelingsbureau Sagènn. Sagènn gaat zich richten op mensen
met een bijstandsuitkering die binnen twaalf maanden kunnen uitstromen naar betaald werk. De gemeente werkte al
samen op het gebied van arbeidsbemiddeling met het UWV
en de Diamant-groep. De samenwerking tussen de vier partijen zorgt er voor dat alle deskundigheid in huis is om de
werkgever maximaal te bedienen en werkzoekenden snel te
plaatsen naar werk. “Dit lukt alleen als mensen zo snel mogelijk ervaring op gaan doen bij echte bedrijven met echt
werk”, aldus Marcel den Daas van Sagènn.
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succesvolle
duurzame
ambitie

Twee Tilburgse distributiecentra binnen één jaar die de ranglijst van
meest duurzame gebouwen in Nederland aanvoeren: New Logic II
en het distributiecentrum van DB Schenker. Beide projecten van
ontwikkelaar/belegger Dokvast uit Oisterwijk op bedrijventerrein
Vossenberg West II. Beide ook projecten waaraan Quadrant4,
eveneens uit Oisterwijk, een belangrijke bijdrage heeft geleverd als
BREEAM expert en als installatie-adviseur.
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Tekst: Sandra Kagie // Fotografie: Hans van Asch

BREEAM-NL is het meest
toegepaste certificeringssysteem
voor duurzaam bouwen
in Europa. Outstanding is de hoogst
mogelijke (5 ster) kwalificatie. Zowel New
Logic II als het distributiecentrum van
DB Schenker kregen deze hoogste
kwalificatie. Dit met de hoogste
BREAAM-scores die in Nederland
ooit zijn toegekend voor ontwerp.
Waarbij New Logic II met 91,22
procent zelfs nog net wat beter
scoorde dan het DC van DB Schenker
met een score van 87,13 procent.
De opleveringsscore van dat laatste project
leverde nog eens een BREEAM-score van
91,17 procent op. Een score die Dokvast en
Quadrant4 samen met de andere duurzame
partners binnen het bouwteam met New
Logic II hopen te evenaren of zelfs te
overtreffen. Of dit lukt zal blijken bij de
oplevering van het DC en de bijbehorende
kantoren in het najaar.

NIEUW LOGISTIEK PROJECT LANGS A58
In de tussentijd zitten beide
duurzame partners uit Oisterwijk
niet stil. Integendeel, een nieuw
project heeft in de hoofden van Jos
Klanderman van Dokvast en Rudy
van de Water van Quadrant4 al
vorm gekregen. De plannen staan
zelfs al op papier. Het gaat om een
nieuw logistiek project langs de A58
op het Janssen Pharma-terrein op
Het Laar in Tilburg. Wederom een DC met
een oppervlakte van zo’n 40.000 m². En
natuurlijk ligt ook wat dit project betreft de
duurzame lat weer hoog.
“Omdat dit voordelen voor ons heeft”,
legt Klanderman uit. “Zoals flexibiliteit,
comfort en lage exploitatiekosten.
Kostenbesparing voor de eindgebruiker
dus. Dat is ons uiteindelijke doel.”
Dat Dokvast en Quadrant4 elkaar in deze
duurzame ambitie hebben gevonden,
is niet toevallig. Van de Water en
Klanderman kennen elkaar al jaren.
Ze waren ooit collega’s bij hetzelfde
architectenbureau. Vervolgens zijn ze ieder
hun eigen weg gegaan om elkaar dankzij de
duurzame focus van zowel Quadrant4 als
Dokvast jaren later weer te treffen.
“Duurzaam bouwen is voor ons niet iets
bijzonders”, legt Van de Water uit. “We
hebben nooit anders gedaan. Nu een
certificering als BREAAM in opkomst is,
betekent dit voor ons een kapstok waaraan
we ons verhaal kunnen ophangen. Niet
meer, niet minder. Onze integrale aanpak
waarbij flexibiliteit in gebruik van een
gebouw, maar ook in gekozen technieken
vooropstaan, is er niet door veranderd.

We kunnen ons verhaal, nu BREAAM
steeds meer voet aan de grond krijgt, wat
makkelijker over de bühne krijgen.”

INZICHT IN (ENERGIE)PRESTATIES
Steeds meer bedrijven en organisaties
zien volgens Van de Water en
Klanderman dus de meerwaarde
van duurzaam bouwen. Dit in
de vorm van exploitatiewaarde.
“Een duurzaam pand betekent nu
eenmaal lagere (energie)kosten
gedurende de gehele levenscyclus
van een pand”, rekent Van de Water voor.
“En hierin zijn steeds meer opdrachtgevers
geïnteresseerd.”
Controle is hierbij volgens Klanderman
het sleutelwoord. “Controle over de
kosten omdat je als eigenaar/gebruiker
inzicht hebt in de (energie)prestaties van
je pand”, licht hij toe. “Dankzij tientallen
meters kunnen we de prestaties van
alle installaties in de panden die we
ontwikkelen, meten. Dit brengt duurzame
bewustwording en enthousiasme op gang.

verwachting van onze opdrachtgevers. Het
mooiste compliment dat je kunt krijgen”,
aldus Klanderman.
En Dokvast legt ook hierbij de lat graag
steeds een stukje hoger. Zo is de ambitie
van Klanderman om opdrachtgevers,
gebruikers van panden, steeds meer
zekerheid te bieden. Door hen bijvoorbeeld
in de nabije toekomst een pand, energie
en onderhoud te kunnen bieden tegen een
vaste, scherpe prijs. “Zekerheid voor de
langere termijn in optima forma”, geeft
hij aan. “En de volgende stap is een pand
dat helemaal zijn eigen broek ophoudt,
een energieneutraal bedrijfspand”, kijkt
de ontwikkelaar nog wat verder in de
toekomst.

VANUIT TCO-GEDACHTE
Ook voor Quadrant4 staat optimale
ontzorging van de klant voorop. Waarbij
de rode draad volgens Van de Water
de integrale kennis van strategisch
huisvestingsadvies, nog voor het
daadwerkelijke bouwproces, tot en met
installatietechnisch advies is.
Dit met name voor opdrachtgevers
als scholen, gemeenten,
projectontwikkelaars als Dokvast
en directeurgrootaandeelhouders.
“Opdrachtgevers die de exploitatie
van een pand voelen. Dit brengt
immers verantwoordelijkheid voor
een gebouw met zich mee”, aldus
Van de Water. “Partijen waarvoor
niet alleen de initiële investering in een
pand van doorslaggevende betekenis
is, maar juist de total cost of ownership
(TCO)-gedachte. Duurzaamheid betekent
immers denken op de lange- en niet op de
korte termijn.”

“Kostenbesparing
voor de eindgebruiker.
Dat is ons doel”
Niet alleen bij ons, maar juist ook bij
onze opdrachtgevers én partners binnen
de verschillende bouwteams. We willen
het samen steeds beter doen door steeds
beter gebruik te maken van de informatie
die de verschillende door ons ontwikkelde
panden ons kunnen geven.”
Informatie waarvan heel veel gebruikers/
eigenaren van panden volgens Van de
Water nog veel te weinig gebruikmaken.
Een gemiste kans als je het hem
vraagt. Meten is immers weten.

«

ZEKERHEID VOOR DE LANGERE
TERMIJN
De samenwerking tussen Dokvast
en Quadrant4 richt zich dus
vooral op de ontwikkeling van duurzaam
logistiek vastgoed. Waarbij Quadrant4
de BREEAM- en technische installatiespecialist is, terwijl Dokvast ‘overall’ en
bouwkundig gezien de controle binnen het
bouwteam heeft. “Samen zitten we er zo
bovenop”, legt Klanderman uit. “Dat moet
ook wel om de kwaliteit die we ambiëren
ook daadwerkelijk te realiseren.”
“Wat we vaak horen van opdrachtgevers
is dat we meer doen dan ze van tevoren
verwacht hadden. We overtreffen dus de

www.dokvast.nl
www.quadrant4.nl
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Vermogensbeheer is als een
In het afgelopen jaar is het aan CapitalatWork Nederland toevertrouwde vermogen fors toegenomen. Steven Faber,
managing director van de vermogensbeheerder in Breda: “Ongeveer 30 procent van de groei komt voort uit bijstorting
van vermogen door bestaande cliënten. Bovendien komt een kwart van de groei vanuit nieuwe cliënten die via bestaande
cliënten met CapitalatWork in contact zijn gekomen. Dit ervaren wij als de ultieme vorm van vertrouwen.”
In ruim twintig jaar tijd is
CapitalatWork in de Benelux uitgegroeid tot een gerenommeerde
naam op het gebied van vermogensbeheer en
vermogensplanning. In totaal heeft
CapitalatWork, onderdeel van de
Luxemburgse verzekeraar Foyer, vijf kantoren verspreid over België, Nederland en
Luxemburg. Het totale vermogen dat wordt
beheerd bedraagt ruim 5,5 miljard euro. Het
team in Breda bestaat, naast Steven Faber,
uit Klaas Staal, Michael Zandbergen, JeanPaul van Bavel en Lieke Antens. Op de
Nederlandse markt kunt u ook Maarten
Rooijakkers en Rienk Ytsma tegenkomen
vanuit Antwerpen.

WETEN WAARIN JE BELEGT
Bij CapitalatWork staat uitgebreide research
voorop. Jean-Paul van Bavel, als vermogensbeheerder verantwoordelijk voor de invulling van
de portefeuilles: ”Wij spreken eigenlijk liever
over ‘investeren’ dan over ‘beleggen’. Bij onze
analyse kijken wij naar een bedrijf alsof wij het
in zijn geheel over zouden willen nemen. Daarbij
ga je dus niet over één nacht ijs.
Onze analisten maken een gefundeerde inschatting van de toekomstige groei van cash flow en
winst. Maar ook de soliditeit van de balans van
een beursonderneming en de herfinanciering
van schulden zijn een belangrijk onderwerp van
onze research. Pas als wij een bedrijf diepgaand
kennen, zullen wij de aandelen en/of de obliga-

ties in de portefeuilles van onze cliënten opnemen. ‘Weten waarin je belegt’ is in die zin een
belangrijke vorm van risicomanagement.”

TRANSPARANTIE IN BELEID ÉN IN KOSTEN
CapitalatWork hecht veel waarde aan transparantie, zowel in beleid als in kostenstructuur.
Senior relatiebeheerder Michael Zandbergen
merkt op: “Wij stellen portefeuilles samen van
individuele aandelen, obligaties en cash. Helder
en overzichtelijk. Een cliënt kan ook kiezen voor
onze beleggingsfondsen. Dit biedt in bepaalde
gevallen voordelen, zoals een betere spreiding of
fiscale optimalisatie. De keuze voor beleggingsfondsen zal echter nooit tot dubbele kosten leiden. In de beleggingsfondsen is een bepaalde

“Het bijstorten van vermogen door bestaande cliënten
ervaren wij als de ultieme vorm van vertrouwen”
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ambacht
de Nederlanders in België. Klaas merkt op: “Wij
hebben de ervaring, de kennis en het netwerk
van onze totale organisatie en zijn daarmee een
serieuze partner op het gebied van vermogensbeheer. Tegelijkertijd is ons kantoor in Breda kleinschalig en is het contact met de cliënten
persoonlijk en informeel. Wij concentreren ons,
in tegenstelling tot veel banken, puur op vermogensbeheer en worden dus niet afgeleid door andere activiteiten.”
beheervergoeding verwerkt. Over het vermogen
dat in beleggingsfondsen is belegd, brengen wij
daarom geen beheerfee of bewaarloon meer in
rekening, want dit zou een stapeling van kosten
betekenen. Onze beleggingsfondsen zitten voor
het overgrote deel in de portefeuilles van onze
eigen cliënten en retrocessies spelen geen rol.
Het verbod op retrocessies, dat begin dit jaar is
ingegaan, heeft dan ook geen enkele impact
gehad op onze kostenstructuur en zal dat ook
nooit hebben.”

PERSOONLIJKE BENADERING
Klaas Staal is senior relatiebeheerder in Breda.
Naast Nederlandse cliënten heeft Klaas ook veel
ervaring met grensoverschrijdende zaken voor

INVESTEREN ALS EEN ONDERNEMER
Klaas vervolgt: “Ondernemers zijn een belangrijke doelgroep van CapitalatWork. Ik merk dat
onze manier van analyseren goed aansluit bij de
belevingswereld van veel ondernemers. Ook ondernemers kijken op een fundamentele manier
naar hun bedrijf en bepalen de waarde ervan aan
de hand van de toekomstige kasstromen.
Ondernemers zijn hun leven lang gewend om
zelf achter de knoppen te zitten. Als zij vervolgens hun bedrijf verkopen, is het vaak een hoge
drempel om de beslissingen over het vermogen
uit handen te geven aan een vermogensbeheerder. Ik merk dat wij door onze aanpak deze
drempel weg kunnen nemen.”

«

VERMOGENSADVIES,
VERMOGENSBEHEER
EN KOSTEN
In de financiële sector vormen kosten een gevoelig
onderwerp. Mede door hoge en voor cliënten vaak
verborgen kosten hebben financiële instellingen
de laatste jaren immers een slechte naam gekregen. Zo wordt
beleggingsadvies vaak gratis aangeboden, maar voor niks gaat
de zon op. In de pogingen om kostentransparantie te vergroten
zijn begin dit jaar belangrijke stappen gezet. Sinds 1 januari
2014 is het in Nederland verboden om zogenaamde retrocessies te geven of te ontvangen. Voorheen was het namelijk gebruikelijk dat een vermogensbeheerder of adviseur, een
vergoeding ontving van een fondsenaanbieder, als hij een beleggingsfonds van die aanbieder in de portefeuille van zijn clienten opnam. Dit worden retrocessies genoemd.
Retrocessies kunnen belangenverstrengeling in de hand werken. Je kunt je afvragen of een vermogensbeheerder een beleggingsfonds opnam omdat dit het best passende fonds voor de
cliënt was, of omdat de beheerder er een mooie retrocessie
over ontving? De toegenomen transparantie door het retrocessieverbod is toe te juichen. Het geeft cliënten een beter inzicht
in de kosten die ze werkelijk voor financiële diensten betalen.
Zo zijn er verschillende adviseurs en beheerders die sinds
begin dit jaar hun vergoedingen flink hebben verhoogd. Voor
deze adviseurs en beheerders vormden retrocessies hoogstwaarschijnlijk een flinke inkomstenbron.
Maar ondanks het retrocessieverbod blijft het zaak om alert te
zijn op het totale kostenplaatje van vermogensbeheer. De directe kosten zoals beheervergoeding, transactiekosten en bewaarloon zijn meestal redelijk zichtbaar en duidelijk terug te
vinden in de beheerrapportage. Maar als de portefeuille naast
individuele beleggingen ook nog beleggingsfondsen of gestructureerde producten bevat, zijn we er nog niet met de direct
zichtbare kosten.
Binnen ieder fonds of gestructureerd product zijn namelijk ook
kosten verwerkt. Deze kosten ziet u niet direct, omdat ze
meestal verwerkt zitten in de koers van het beleggingsfonds.
Maar u betaalt deze kosten wel, want zonder deze kosten zou
de koers van het beleggingsfonds, en dus uw rendement, hoger
zijn. Als er veel beleggingsfondsen in portefeuille zitten kunnen
deze indirecte kosten flink oplopen.
Vraag daarom altijd goed door als u een adviseur of beheerder
uitkiest. Niet alleen over de kosten die u zichtbaar in rekening
gebracht krijgt, maar ook over kosten die niet direct zichtbaar
zijn. Alleen op die manier kunt u een goede afweging maken
tussen de kosten en de kwaliteit van de vermogensbeheerder.
De goedkoopste is zeker niet altijd de beste. Maar van een goed
inzicht in de kosten kunt u alleen maar beter worden.

«

JEAN-PAUL VAN BAVEL,
Directeur Vermogensbeheer CapitalatWork Nederland
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DUURZAAMHEID KRIJGT EEN OLIEVLEKWERKING

De vlucht van vele witte raven
Het meest duurzame warehouse van Nederland staat in Tilburg en ook de meest vergaande investeringen om biogas
en fosfaten uit rioolwater te halen vinden in deze stad plaats. Ons land is in de ban van een grootse innovatieslag
om van duurzaam ondernemen een essentieel onderdeel van onze economie te maken. Maar hoewel het aantal
witte raven toeneemt slepen ze nog te veel zwarte in hun kielzog mee. Vooral de Rijksoverheid schiet tekort in haar
sturende en stimulerende rol.
Op verzoek van Hét Ondernemersbelang kwam een negental
vertegenwoordigers van duurzaam
ondernemende organisaties bijeen in het nieuwe
warehouse van DB Schenker Logistics in Tilburg.
Het pand heeft de hoogste onderscheiding
‘Outstanding’ gekregen toen het BREEAM werd
gecertificeerd, met een score van 91,17 procent
die slechts enkele andere bedrijfsgebouwen
in Nederland tot nog toe heeft gehaald. Toch
is dit niet zozeer te danken aan de toepassing
van futuristische technologie als wel aan slim
denken, aldus Jos Klanderman van Dokvast BV,
dat het distributiecentrum op bedrijventerrein
Vossenberg West II hielp ontwerpen en bouwen.

INTEGRALE KIJK
Klanderman: “Duurzaam bouwen vereist een
integrale kijk op het proces. Het gaat evenzeer om
de ecologische voetafdruk van de materialen die
je toeleveranciers gebruiken als om de kwaliteit
van de directe omgeving en zelfs om het uitzicht
dat de mensen die er werken zullen krijgen.
Energie is slechts één van de negen punten die je
onder de loep neemt. Dat neemt niet weg dat wij
het energieverbruik ten opzichte van traditioneel
gebouwde warehouses met 70 procent hebben
kunnen terugbrengen. Hierbij hebben we de trias
energetica-aanpak gevolgd. Als je zorgt dat er
niet veel energie uit kan ontsnappen hoef je er
ook weinig in te brengen. Het pand is zo goed
geïsoleerd dat het nauwelijks hoeft te worden
verwarmd. De combinatie van led-verlichting én
bewegingsdetectie betekent dat in elke ruimte
waar niemand meer is het licht binnen een

minuut automatisch dimt tot 5 procent. Alleen
dat scheelt al 20 procent in het verbruik, een
besparing die je bijna cadeau krijgt – als je er
maar aan denkt.”

Maar tot die omslag zich heeft voltrokken bouwen
veel aannemers helaas nog op de automatische
piloot en is het belangrijker dat iets goedkoop
wordt gebouwd dan duurzaam.”

VRAAG- VERSUS AANBODGESTUURD

WAARDEVAST

Rudy van de Water, directeur en BREEAM
expert nieuwbouw bij Quadrant4 in Oisterwijk,
onderstreept het belang van een optimale
samenwerking in een bouwteam. “Wanneer er
langs elkaar heen wordt gewerkt kan een pand
goed geïsoleerd worden en toch een enorme

Raimond Weenink, bedrijfsmakelaar in
Tilburg, wijst op de financiële voordelen en de
economische noodzaak van duurzaam bouwen.
“Een duurzaam pand is wat het woord zegt: een
gebouw dat er over vijftig of honderd jaar nog
steeds staat, en dat dus zo flexibel is ingericht
dat het makkelijk kan inspelen op de snel
veranderende eisen van de gebruikers. Een
duurzaam pand is ook een waardevast pand. Op
termijn is het meer waard dan een traditioneel
gebouwd pand. Bovendien beginnen huurders in
het betere segment er al expliciet om te vragen.
Niet alleen ben je dus niet zoveel meer geld kwijt
voor een duurzaam gebouwd pand, je moet ook
wel inspelen op de eisen van de eindgebruikers,
want die gaan mee met de ontwikkelingen op dat
vlak. Dat we als bouwers en verhuurders willen
helpen de planeet door te geven aan de volgende
generaties en nu een mooi visitekaartje wensen af
te geven speelt natuurlijk ook mee, maar is allang
niet meer het enige of het belangrijkste.”

“Duurzaam
bouwen vereist
een integrale
kijk op het proces”
gasaansluiting krijgen. Dat zijn onnodige
kosten. Het belang van duurzaamheid wordt wel
degelijk erkend in de bouw en de ontwikkelingen
volgen elkaar nu ook snel op. Ik denk dat de
sector over enkele jaren veel meer vraag- dan
aanbodgestuurd te werk zal gaan en klanten
niet langer ‘dat kan niet’ te horen krijgen.
Die uitdrukking lag veel bouwers in de mond
bestorven omdat het bouwproces in hun ogen nu
eenmaal voorrang had op wensen van de klant.

NAGEMAAKTE CERTIFICATEN
Consumenten of eindgebruikers vormden
lange tijd de afwachtende groep als het op
duurzaamheid aankomt, maar ook zij raken er in
toenemende mate voor gewonnen. Jan Camps,
van CampsHout in Middelbeers en de leverancier
van de houten geveldelen bij DB Schenker, neemt

RENÉ VAN OMMEREN

PETER DE WIJS

JARNO DE JONGE

GERT VAN DEN ELSEN

Innovox en Partners, Oosterhout

Poredo, Dongen

Waterschap De Dommel

Beleidsmedewerker Milieu van de
gemeente Tilburg
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“Het thema moet weg uit de ideologische sfeer, uit die van de
wereldverbeteraars maar ook die van de doemdenkers”
de houthandel als voorbeeld. “Duurzaamheid
deed zijn intrede in de houthandel via het FSC
en het PEFC keurmerk. FSC was bedoeld om een
einde te maken aan de illegale houtkap in landen
als Birma. Onderhand is hout van dergelijke
oorsprong zelfs illegaal geworden bij ons. Terecht,
maar wie een omweg maakt via India kan nog
steeds aan illegaal gekapt hout komen, mét de
documenten voor een keurmerk, want dankzij
de corruptie worden die er gerust bijgeleverd.
‘Geef maar een voorbeeld van een certificaat en
we maken het na’, heet het dan. In Zuid-Amerika
gaan bedrijven zover dat ze een fabriek bouwen
en de machines daarin van energie voorzien
door het omliggende bos te kappen en op te
stoken. Als het bos verdwenen is verplaatsen ze
de fabriek simpelweg naar een ander bos. Dat is
slecht voor het milieu maar bovendien oneerlijke
concurrentie. Hoe los je dat op als de landen
zelf er de noodzaak niet van inzien of het niet
kunnen betalen? Wij zijn daarom heel blij dat de
klanten inmiddels zelf vragen om een keurmerk
als dat van FSC en dat de overheid de hele keten
controleert en de handel dwingt slechts hout te
verhandelen dat legaal verkregen is via de EUTRregeling en waardoor instanties als PFC en PEFC
hopelijk overbodig worden. Dat heeft de kopers
weer vertrouwen gegeven in massief hout.”

HOLISTISCHE BENADERING
Dergelijke zetten kunnen enkel worden gegeven
als duurzaamheid niet meer als een extraatje
wordt gezien, of als een marketinginstrument.
“Het thema moet weg uit de ideologische sfeer,
uit die van de wereldverbeteraars maar ook die
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van de doemdenkers”, aldus René van Ommeren,
van Innovox en Partners in Oosterhout. “Ideeën
horen te worden vertaald naar praktische
concepten, en dat gebeurt ook in toenemende
mate. Maar die hebben slechts kans van slagen
als we ze breed kunnen uitdragen en ook alle
stakeholders erbij kunnen betrekken. De sociale
innovatie binnen bedrijven komt bijvoorbeeld
onvoldoende van de grond als de werknemers
er in te geringe mate bij worden betrokken.
We zien dat bij alle veranderingsprocessen. 80
procent van de fusies en overnames mislukt
doordat de organisatie er te laat bij betrokken
wordt. Bij duurzaamheid is dat niet anders. Je
kunt bijvoorbeeld tal van technische oplossingen
voor het probleem van plastic afval bedenken,
maar als het wegwerpgedrag van de consument
niet óók beïnvloed wordt zal geen ervan het
gewenste resultaat opleveren. Het is niet en/of bij
duurzaamheid, zelfs niet en/en maar en/en/en.
Het vergt een holistische benadering.”

DE SCHADUWKANTEN VAN OPLOSSINGEN
Plastic is slechts een van de uitdagingen waar de
wereld voor staat. De meest zichtbare vorm van
het probleem heeft een naam – de plasticsoep
– en een omvang: een gebied ongeveer 34 keer
zo groot als Nederland, in het noorden van de
Grote Oceaan, waar diverse zeestromen enorme
hoeveelheden plastic afval bijeen hebben
gebracht. Het kunststof ontbindt langzaam in
minieme stukjes en belandt zo, via vissen en
zeevogels, in de voedselketen. Volgens Pieter
van Gent, senior business manager Benelux
BASF, erkent de chemische industrie ten volle

deze problematiek. “Maar het menselijk gedrag
is een belangrijke factor in het ontstaan van
deze afvalproblemen. Wij kunnen materialen
hergebruiken, afwaarderen of storten, maar
ze simpelweg weggooien stelt een duurzame
wereld voor grote problemen. De chemie heeft
trouwens ook substantieel bijgedragen aan de
oplossing van een andere milieuproblemen. De
uitvinding van de kunstmest in de jaren twintig
heeft de ontbossing sterk kunnen afremmen,
doordat de opbrengst van landbouwgrond fors
verhoogd werd. Tegenwoordig zoeken we hard
naar oplossingen om de milieu-impact van plastic
zoveel mogelijk te reduceren, maar aan elke
oplossing zit een schaduwkant. Als je polymeren
maakt uit biologische grondstoffen gaan de
hectaren die je daarvoor gebruikt weer ten koste
van de productie van voedsel, die toch al onder
druk staat door de vraag naar ethanol. Grond is
een schaarse factor geworden. De oplossingen
die we bedenken moeten liefst ook niet ten
koste gaan van onze economische voorsprong,
want vergeet niet dat de uitvindingen die de
chemische industrie op de markt heeft gebracht
een grote bijdrage hebben geleverd aan onze
welvaart. BASF bestaat 150 jaar, dat is bijna even
lang als de moderne economie. Veel kunststof
wordt gerecyled en dat wat overblijft belandt
in de verbrandingsoven. Natuurlijk is dat niet
ideaal maar zo levert plastic in laatste instantie
tenminste nog energie op, wat met het overgrote
deel van de aardolie in eerste instantie al gebeurt.
De chemische industrie neemt slechts 7 procent
van de olieproductie af, de rest gaat naar de
industrie, verwarming en transport.

Zelfs als wij al onze producten volledig verduurzamen hebben we nog 93 procent van de aardolie
over waarmee dit niet is gebeurd. Voor de planeet
zit daar dus een omvangrijker probleem.”

GESLOTEN CIRKEL
De recyling van kunststoffen maakt intussen
vooruitgang. Volgens Peter de Wijs, van Poredo
in Dongen, kan polystyreen, beter bekend als
piepschuim, bijvoorbeeld al volledig hergebruikt
worden. “Veel andere bedrijven pletten de stof.
Ze bestaat immers voor 98 procent uit lucht,
dus dat maakt het de meest milieuvriendelijke
kunststof, scheelt enorm in ruimte, maar
maakt een optimale recycling ook onmogelijk.
Voor je het weet ben je aan het downcyclen en
wordt een oorspronkelijk hoogwaardig product
uiteindelijk voor een laagwaardiger doel terug in
de economie gebracht. Wij halen de lucht niet uit
het polystyreen omdat we deze afvalstof volledig
willen terugbrengen in de economie, in de vorm
van korrels. Zo creëer je een gesloten cirkel, wat
de uiteindelijke bedoeling is van het cradle-tocradle-denken.”

uitwerpselen. Op de rioolwaterzuivering Tilburg
produceren we biogas en verkopen het als
Waterschapsenergie. Ik ben voorzitter van een
werkgroep die onderzoekt hoe we nog veel meer
kunnen doen op dit gebied, dus het einde van
deze evolutie is nog niet in zicht.” Het motto is:
‘winnen wat van waarde is’.” Verspilling van
water vraagt ook aandacht. “We beschikken in
Europa over drinkwater van sublieme kwaliteit
dat we voor een aardig deel zomaar door het
toilet spoelen. Dat zou eigenlijk allemaal met
regenwater moeten gebeuren.”

“Nederland beleeft
momenteel
een enorme
innovatieslag”

HUMAAN BIOGAS
Verduurzaming maakt vooral daar het verschil
waar ze gecombineerde oplossingen biedt voor
verschillende problemen. Het Waterschap De
Dommel werkt daaraan door tijdens het reinigen
van water tegelijk bepaalde zeldzaam geworden
grondstoffen én energie eruit te winnen. “De
wereld heeft slechts een paar fosfaatmijnen
in Noord-Afrika en over veertig jaar zijn die
uitgeput”, zegt Jarno de Jonge, strategisch
beleidsadviseur waterketen. “Fosfaten zijn nodig
voor de landbouw, maar we hoeven ze niet elders
uit de grond te halen. In plaats daarvan kunnen
we ze ook uit menselijke urine destilleren.
Hetzelfde geldt voor biogas uit menselijke

STIMULERENDE GEMEENTEN
Op alle vlakken is de verduurzaming niet langer
aan het voortschrijden maar voortsnellen.
“Nederland beleeft momenteel een enorme
innovatieslag”, concludeert Gert van den Elsen,
beleidsmedewerker Milieu van de gemeente
Tilburg, “maar niet alle maatschappelijke
partijen zijn even hard betrokken. De
Rijksoverheid laat het grotendeels afweten.
Als je bijvoorbeeld nagaat wat er in het
Bouwbesluit over duurzaamheid staat is dat
teleurstellend weinig. De gemeenten nemen
die stimulerende rol op zich die Den Haag

weigert te vervullen. Ze worden soepeler bij
het aanpassen van bestemmingsplannen: ze
maken expliciete afspraken over duurzaamheid
in hun coalitieakkoorden, zoals wij in Tilburg
na de laatste verkiezingen hebben gedaan. Die
verduurzaming strekt zich uit tot de gehele
stedenbouwkundige ruimte, en niet enkel meer
tot de woningen en bedrijfspanden. Ondernemers
doen dit via bedrijvenparkmanagement,
corporaties doen het in de stadswijken. Ook
wij hebben daartoe initiatieven genomen,
bijvoorbeeld door in een wijk het regenwater niet
langer in het riool maar in de wadi te laten lopen.
Dat leidde in de winter weleens tot gladheid en
schaatsvreugde op straat, dus optimaal was dit
experiment niet, maar het maakt deel uit van de
stroomversnelling waarin de innovatie zich nu
bevindt, ook op het niveau van onze stad.”
Een stroomversnelling die, volgens René van
Ommeren, nog breder en dieper zou kunnen
worden als er meer leiderschap, meer visie en
meer stimulering was. “De Rijksoverheid zou
met name de grote, tot de verbeelding sprekende
projecten kunnen ondersteunen. Hier in Brabant
zouden we bijvoorbeeld heel goed een campus
naar het voorbeeld van de High Tech Campus
kunnen gebruiken om sustainable business bij het
mkb werkelijk een vliegwiel te bezorgen.”
Gevlogen wordt er anders voldoende in
Brabant. De ene na de andere witte raaf kiest
het luchtruim, maar in de boomtakken wachten
nog vele zwarte soortgenoten op het teken van
verandering. Als Den Haag te weinig doet om
hun verenkleed te laten verbleken zullen de
aansprekende praktijkvoorbeelden dat moeten
doen. Met het nieuwe warehouse van DB
Schenker Logistics heeft het bedrijfsleven er
alvast weer een bij.

«
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» De populariteit van piepschuim kent geen
grenzen. EPS, tempex of piepschuim -zoals
het materiaal in de volksmond wordt genoemd- heeft een lange reeks onmiskenbare
voordelen tegenover alternatieve producten.
EPS is uitermate licht van gewicht, schokabsorberend, vormvast en honderd procent
veilig voor de gezondheid. Toch kleeft er één
nadeel aan het gebruik als verpakkingsmateriaal. EPS is volumineus en alleen om die
reden absoluut en relatief kostbaar als bedrijfsafval.

ONZE VISIE
» Piepschuim bestaat voor 98 procent uit
lucht en voor 2 procent uit de kunststof. Het
materiaal bevat één grondstof en is daardoor bij uitstek geschikt voor recycling. Bij
dit proces treedt bovendien geen kwaliteitsverlies op. Een beter voorbeeld van duurzaam materiaalgebruik is nauwelijks
denkbaar.

UW OPLOSSING
» Poredo biedt bedrijven een sterke kostenreductie door gebruikt EPSverpakkingsmateriaal te verzamelen en in
eigen huis te verwerken tot direct bruikbare
grondstof. Bij dit proces vindt geen andere
bewerking plaats dan het vermalen van het
gebruikte materiaal. De korrels zijn geschikt
voor verschillende duurzame toepassingen
in de meubelindustrie, bouw en de agrarische sector. Poredo is VIHB-geregistreerd
en werkt gegarandeerd volgens wettelijke
voorwaarden.
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Duurzaam ondernemen met
de hand op de knip
Ondernemers betalen gemiddeld 40 euro voor het afvoeren van één kuub regulier
bedrijfsafval. Dit klinkt misschien als een redelijk bedrag, maar voor een bak lucht is
het erg veel geld.
De problematiek waarvoor de Dongense polystyreen (piepschuim) verwerker Poredo
een concrete en uitermate duurzame oplossing in huis heeft, speelt achter elke bedrijfsdeur. Telkens
weer raakt de afvalcontainer gevuld met piepschuim verpakkingsmateriaal. Dat kan snel gebeuren. De stroom
lijkt niet te stuiten. Het is een goedkope materiaalsoort
die bovendien veel voordelen biedt. Neem alleen de
schokabsorptie, de vormvastheid en het lage gewicht. Dat
verklaart meteen de populariteit. Aan al die voordelen
kleeft wel één nadeel, dat is het volume. EPS bestaat voor
98 procent uit lucht. Daarmee bestaat de volle afvalcontainer voor een groot deel uit lucht. Dure lucht, want
jammer genoeg factureren de afvalverwerkers op basis
van ledigingen en niet op de massa van de inhoud. Dit
leidt tot de verbazingwekkende conclusie dat de prijs van
EPS misschien zelfs lager ligt dan de som die we betalen
voor de afvoer van het materiaal. En daarbij is de belasting van het milieu nog niet eens meegerekend.

ÉÉN TIENDE VAN DE PRIJS
Poredo helpt mee om duurzaam te ondernemen met de
hand op de knip. Het bedrijf van Peter de Wijs rekent bij
een volume vanaf tien kuub slechts ééntiende van de prijs
van de reguliere afvalverwerkers. Daar komt de zekerheid
nog bij dat het materiaal niet in de verbrandingsoven verdwijnt, maar voor de volle honderd procent wordt hergebruikt. “Voor vier euro per kuub komen wij het met eigen
transport ophalen.” Lukt het niet om de minimaal vereiste tien kuub aan te leveren, dan valt het materiaal kos-

teloos aan te bieden op De Slof in Dongen.” Poredo
verzamelt hier piepschuim verpakkingsmateriaal en recyclet dit tot volwaardige grondstof in verschillende korrelgroottes. Wat de recycling bijzonder maakt, is dat er geen
andere ver- of bewerking om de hoek komt kijken. Aan
de samenstelling van de grondstof verandert niets.

MILIEU IS DE WINNAAR
Piepschuim is een uitermate milieuverantwoord product. Er is geen materiaal denkbaar waarbij met
slechts één grondstof en in een minimale hoeveelheid
van twee procent, zoveel bruikbaar volume eindproduct wordt gerealiseerd. De toegevoegde waarde van
Poredo is dat het bedrijf niet aan ‘downrecyclen’ doet,
maar aan ‘uprecyclen’. Het verschil zit in het eindresultaat. Bij downrecycling wordt alle lucht uit het materiaal geperst en is het restant niet direct bruikbaar. Bij
uprecycling verdwijnt het piepschuim in een shredder
en zijn de korrels na het verwerkingsproces meteen geschikt voor hergebruik. Daarmee is de cirkel rond,
want Poredo levert rechtstreeks aan de bouw, tuinbouw en meubelindustrie.

«

POREDO POLYSTYREEN RECYCLING
De Slof 26, 5107 RJ Dongen
Telefoon 0162-314531
E-mail postbus@poredo.nl
www.poredo.nl
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Bij BASF zit duurzaamheid
in beton gegoten
Lang leve de beeldspraak! Het is een inkoppertje deze keer. BASF produceert en levert
onder de noemer Master® Builders Solutions vloeibare additieven voor de productie
van duurzaam beter beton.

Het gaat hierbij om toevoegingen die bij de
productie in minimale hoeveelheden aan
de receptuur worden toegevoegd. Aan het
eind van het proces blijkt dat ze maximale consequenties hebben op de fysieke eigenschappen van het product. Met op de eerste plaats een aanzienlijke reductie
van het energiegebruik door een daling van het aandeel cement in de receptuur tot 25 procent. De woordvoerders van BASF zijn Senior Business Manager
Pieter van Gent en Technology & Quality manager
Marno Dingenouts. Laatstgenoemde opent met de
stelling dat de productie van één ton cement ook netto
één ton CO2 uitstoot oplevert. “Door een oplossing te
bedenken waarmee het aandeel cement in de receptuur daalt, bereiken we een hefboomeffect.” BASF
steekt in op duurzaamheid. In beton kun je met hulpstoffen twintig keer zoveel CO2 besparen als er voor de
productie van hulpstoffen zelf nodig is. “Vergeet niet dat
we in Nederland jaarlijks misschien wel vijftien miljoen
kuub beton produceren. En dat de reductie van de
milieubelasting ook leidt tot een daling van de kosten.”

SMEERMIDDEL
Dingenouts wijst op het feit dat de besparing van cement zowel voor de laagwaardige als de hoogwaardige
betonsoorten geldt. ”Wij noemen de additieven performance verbeteraars, de kosten dalen terwijl de

prestaties stijgen. De additieven werken als smeermiddel dat de vloeibaarheid van het beton verhoogt en de
sterkte positief beïnvloedt. Daarnaast zijn er ook verhardingsversnellers. Beton dat sneller uithardt levert
ook een kostenbesparing op. Het gaat dus niet alleen
om minder cement, maar ook om een dichtere structuur van het beton. Beton dat minder poreus is, is ook
duurzamer.”

BREEAM
Op dit moment haakt Pieter van Gent in: “Het besef
van duurzaamheid duidt op een nieuwe ontwikkeling
in de branche. De bouw heeft altijd moeite gekend
met innovatie omdat de kosten en baten nooit gelijk
zijn verdeeld. Het kan niet zo zijn dat de betoncentrale de rekening betaalt en de eindgebruiker de voordelen ervaart. Nu zien we langzaam meer
samenwerking in de keten ontstaan.” Van Gent ervaart het in een partnerschap met aannemers en ontwikkelaars. “De BREEAM (duurzaamheidsprestatie)
van een gebouw staat nu op de voorgrond. Hieruit
blijkt dat de waarde-ontwikkeling van vastgoed ook
afhankelijk is van de duurzaamheid van het gebouw.
Het gaat niet meer alleen om de stichtingskosten,
maar om de totale exploitatiekosten op de lange termijn. Dit besef tekent echt een verschuiving af in de
markt.”

«

» Beton is prima bouwmateriaal. Wanneer
de receptuur in orde is en de productie volgens richtlijnen verloopt, ontstaat een eindproduct dat we ronduit duurzaam kunnen
noemen. De voordelen van duurzaam beton
liggen vooral bij de gebruiker of investeerder van een bouwwerk, maar met de extra
kosten voor een hoogwaardige betonsamenstelling wordt vooral de betoncentrale geconfronteerd. Dat sluit niet op elkaar aan.

ONZE VISIE
» De hoofdbestanddelen van beton zijn zand,
grind, water en cement. Beton is na water
het meest gebruikte materiaal op aarde.
Bovendien is de bouw verantwoordelijk
voor veertig procent van het energiegebruik,
dertig procent van de emissie van broeikasgassen en ook tien procent van de uitstoot
van ﬁjnstof. Het gebruik van hoogwaardige
additieven in beton maakt het mogelijk om
de duurzaamheid van de bouw aanzienlijk
te verbeteren. Dat doet BASF graag samen
met ketenpartners.

UW OPLOSSING
» BASF levert hoogwaardige toevoegingen
voor de productie van beton. Door de toepassing van onze kennis en onze materialen
zijn we samen met betonproducenten en
bouwondernemingen in staat om gebouwen
te ontwikkelen die langer meegaan en het
milieu veel minder belasten.

BASF NEDERLAND B.V.
Karolusstraat 2
4903 RJ Oosterhout
Telefoon 0162 - 47 66 60
E-mail pieter-van.gent@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.nl
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» Het bedrijfsleven worstelt voortdurend
met de zorg en verantwoording rond het gezonde voortbestaan van de onderneming of
organisatie. Van alle veranderingsprocessen die de ondernemer vooruit moeten helpen, draait in de praktijk tachtig procent op
een mislukking uit. Dit ondanks de inzet van
consultants en adviseurs.

ONZE VISIE
» Bij de zoektocht naar continuïteit zijn de
inspanningen gericht op het containerbegrip ‘duurzaamheid’. Alsof het plakken van
een label enige vorm van bestendigheid garandeert. Innovox & Partners stelt dat continuïteit en duurzaamheid nauw verweven
zijn met elkaar. Duurzaamheid valt niet te
implementeren als een ICT-systeem. Het is
een nieuwe denk- en handelswijze die eerst
in de genen van de onderneming moeten
kruipen voor de resultaten zichtbaar zijn.

UW OPLOSSING
» Innovox & Partners biedt opdrachtgevers
ondersteuning bij de inspanningen om succesvol, duurzaam en winstverhogend te ondernemen. Dat gebeurt met het hele
spectrum aan managementtools op basis
van de kernwaarden vertrouwen, integriteit, respect, samenwerking, uitmuntendheid en leiderschap. Innovox wil graag het
verschil maken en dat merkt de opdrachtgever aan de manier van werken. Niet vanaf
de zijlijn aanwijzingen geven, maar zelf de
handen uit de mouwen steken en waar
nodig risicodragend participeren.
Mislukken is geen optie, duurzame organische verandering een must.

INNOVOX & PARTNERS
Duigendreef 29
4902 DK Oosterhout
Telefoon 06 - 514 907 89
E-mail rvommeren@innovoxpartners.com
www.innovoxpartners.com
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Traditioneel ondernemen
is de grootste valkuil
Vrijwel iedereen uit de business consultancy en management-advies hoort met het
schaamrood op de kaken te staan. Tachtig procent van alle veranderingsprocessen,
fusies of overnames loopt uit op een mislukking.
Wat is er in hemelsnaam aan de hand in
consultantsland? Veranderings- of verbeteringsprocessen met een minimale kans
op succes blijken eerder regel dan uitzondering te
zijn. Volgens René van Ommeren -managing partner
van Innovox & Partners- speelt dit fenomeen overal,
maar vooral in het mkb. In het streven naar continuiteit is duurzaamheid het toverwoord. Het vinden
van duurzame oplossingen voor praktische problemen, vraagt om meer dan een tijdelijke inzet van
kennis en kunde. “Wij trekken ons pas terug op het
moment dat de vernieuwing en verbetering blijvend
resultaat oplevert”, belooft Van Ommeren. Hij stipt
daarmee meteen het onderscheid aan van de zakelijke dienstverlener uit Oosterhout.

MENS EN MAATSCHAPPIJ
“Onze innovatieve sociale en technische inbreng levert de ondernemer kritisch inzicht, analytische tools
en een strategisch kader op voor het nemen van weloverwogen en praktische besluiten.” Aldus de kern
van het betoog van René van Ommeren. Hij weet wat
de valkuil is. “Ondernemers die streven naar continuïteit doen er goed aan om zo snel mogelijk afscheid te nemen van traditionele denkwijzen. Betrek
dus niet langer alleen het management bij het veranderingsproces, maar laat alle medewerkers zo snel
mogelijk meedoen en meedenken. Ieder op zijn of
haar eigen niveau. Los van de feitelijke invulling van
de missie, visie en waarden die hieruit voortkomt,

gaan bedrijven zonder duurzame inrichting en organisatie het niet redden in de toekomst.” Een tweede
aandachtspunt is oog hebben voor de sociale omgeving. “In het traditionele patroon telde dat niet mee.
Zodra in de tegenwoordige tijd bekend raakt dat een
bedrijf niet netjes omgaat met mensen en maatschappelijke belangen, verspeelt de ondernemer direct de gunfactor. Nog afgezien van het feit dat
mensen niet meer voor zo’n bedrijf willen werken.”

CRUCIALE AANVULLING
Innovox werkt volgens de duurzame kernwaarden
vertrouwen, integriteit, respect, samenwerking, uitmuntendheid en leiderschap. Deze waarden belichamen de manier waarop meer dan twintig
aangesloten professionals uit verschillende disciplines samenwerken. “Dit is het fundament onder
onze wederzijdse betrokkenheid met de klant.” De
dienstverlener is actief op de beleidsterreinen
Organisatie- en Strategie-ontwikkeling, HR (training en coaching, Innovatie, Marketing & New
Business Development en), ICT-consulting. Van
Ommeren voegt met Investeren en Participeren
nog één apart hoofdstuk toe. Een cruciale aanvulling: “Het verschil met de reguliere dienstverlener.
Niet bang om de handen uit de mouwen te steken
en waar nodig zelf te investeren of anderszins kapitaal aan te trekken. Niet schuw zijn van risico’s,
maar daadkracht tonen die gericht is op duurzaam
resultaat.”

«
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ONDERNEMERSAKKOORD HELPT BEDRIJVEN AAN TROUWE WERKNEMERS

‘Idealisme? Nee, gewoon
gezond ondernemersdenken’
Op het moment is de arbeidsmarkt in veel sectoren tamelijk ruim – met dank aan de
crisis. Maar de economie trekt aan. Straks zitten u en uw collega-ondernemers weer te
springen om goede en gemotiveerde medewerkers. Het OndernemersAkkoord helpt u
een stapje in de goede richting. Mensen die nú moeite hebben om een baan te vinden,
zijn straks uw meest trouwe werknemers.
In de regio Midden-Brabant zetten
ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen sinds 2011 de schouders onder het
OndernemersAkkoord. Een afspraak waarbij actief
wordt samengewerkt om werkgelegenheid te ontwikkelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Flexibel werken is de sleutel: de gemeenten faciliteren en
onderwijsinstellingen spannen zich in om onderwijs af te
stemmen op een specifieke situatie. Bedrijven investeren
in extra begeleiding van de nieuwe medewerkers. Het
OndernemersAkkoord heeft een aantal handige ‘tools’
om bedrijven te faciliteren, zoals jobcarving en het
Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant. Ook
subsidie is mogelijk, als bedrijven mensen in dienst nemen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.

VIJFTIG BEDRIJVEN
In Midden-Brabant hebben ruim vijftig bedrijven het
OndernemersAkkoord ondertekend. Zij inspireren
elkaar én andere werkgevers om nieuwe banen te
scheppen. “Die ene ideale medewerker, die bestaat niet”,
vertelt Ton Gimbrère, directeur van de Bonheur Horeca
Groep. “Er zijn altijd wel zaken waar je rekening mee
moet houden. Wij zijn bereid veel energie in mensen te
steken. Daar krijgen we loyale en hardwerkende medewerkers voor terug.”

De Bonheur Horeca Groep werkt daarom enthousiast
mee aan het initiatief Prins Heerlijk. Jongeren met
een beperking krijgen er de kans om in een restaurant
ervaring op te doen, terwijl eigen docenten en De Rooi
Pannen zorgen voor scholing op maat. Zo behaalden
veel jongeren een mbo-diploma. Gimbrère: “Wij willen
die jongeren graag mede-opleiden en werk bieden. Dat
is een groot succes geworden. Die jongeren zijn heel actieve werknemers en ons vaste team vindt het geweldig.”

GOEDE SAMENWERKING
Om banen te scheppen voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt heeft de Bonheur Horeca Groep
jobcarving toegepast, een van de instrumenten uit het
Ondernemersakkoord. Bestaande banen worden dan
tegen het licht gehouden: welk deel kan ook door mensen met een lagere opleiding of minder ervaring gedaan
worden? Gimbrère: “Je kunt dat als idealisme zien, maar
het is vooral ook gezond ondernemersdenken. Laat die
dure kok doen waar hij het beste in is. Ondersteunend
werk kan door goedkopere krachten worden gedaan.”
Gimbrère is zeer te spreken over het OndernemersAkkoord. “De samenwerking tussen ons en de gemeente
en Prins Heerlijk loopt heel goed. En het resultaat mag
er zijn hoor. Je ziet mensen groeien. Ze hebben eindelijk
een baan, en dat betekent zóveel!”

«

» De komende jaren dreigt in diverse sectoren krapte op de arbeidsmarkt. Door de
aantrekkende economie, maar ook door de
vergrijzing. Alleen al in Midden-Brabant
verlaten meer dan 25.000 oudere werknemers binnen tien jaar de arbeidsmarkt. De
vraag naar vervangend personeel zal
enorm toenemen. Waar halen we die mensen vandaan?

ONZE VISIE
» In de regio Midden-Brabant is een enorm
potentieel aan gemotiveerde arbeidskrachten aanwezig. Het gaat hier om circa 11.500
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een beperking,
jongeren zonder startkwaliﬁcatie en vijftigplussers. De instromers van vandaag zijn de
ervaren medewerkers van morgen. Het
OndernemersAkkoord maakt dit mogelijk.
Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen komen bij elkaar om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal te
begeleiden en te bemiddelen naar de reguliere arbeidsmarkt.

UW OPLOSSING
» Het OndernemersAkkoord is een netwerk
dat bedrijven allerlei hulpmiddelen biedt om
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
op te leiden en aan banen te helpen. Steeds
meer ondernemers doen mee en vinden
dankzij het OndernemersAkkoord goede en
gemotiveerde medewerkers.

Wilt u meer informatie omtrent het
OndernemersAkkoord?

GEMEENTE TILBURG
Anja Willems
E-mail anja.willems@tilburg.nl
www.werkpleinmidden-brabant.nl/
ondernemersakkoord
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KLAAS KNOT OVER DE BETEKENIS VAN
DE KONING WILLEM I 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 ondernemersprijs 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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Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

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 der
Leegte deed door een spandoek te hangen op het
hoofdkantoor van zijn VDL. Ik vond dat bijzonder
omdat Van der 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

“Bij de grotere
bedrijven is de onderscheiding meer
een oeuvreprijs”

“Succesvol ondernemen is toch steeds
een kwestie van bloed, zweet en tranen”
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.
FrieslandCampina 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
sterke fundamenten en een sterke ondernemersgeest zie ik om de twee jaar weerspiegeld in de
genomineerden voor de Koning Willem I Prijs.
Ik kijk nu al uit naar 2016.”

«
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DE ROL VAN DE FINANCIËLE SECTOR VOOR HET MKB

Wennen aan nieuwe
werkelijkheid waarin geld
duurder is geworden

DEELNEMERS
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ERHAN GÖRGEN

TON KLEINTJES

MARK DUKERS

Fides Financieel Advies, Tilburg.

Meeùs Assurantiën, Tilburg.

Dukers & Baelemans, Tilburg.

RONDE TAFEL

Tekst: Sandra Kagie // Fotografie: bizzphoto.nl

Een wereld waarin geld duurder is geworden. Dat is de nieuwe realiteit die de afgelopen jaren is ontstaan. En
daaraan moeten we volgens het panel financieel adviseurs/deskundigen dat deelneemt aan het rondetafelgesprek
bij ABN AMRO in Tilburg allemaal nog in meer of mindere mate wennen.
Geld is duurder geworden als
gevolg van de strengere regels
die De Nederlandsche Bank
(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) banken opleggen in combinatie met
de bankenbelasting. Kosten die worden
doorberekend aan de klant met strengere
condities en hogere tarieven voor bijvoorbeeld
ondernemerskredieten als gevolg.
Toch is het volgens Linda Ruiters, directeur
Bedrijven Midden-Brabant van ABN AMRO,
absoluut niet het geval dat banken de
geldkraan voor het mkb hebben dichtgedraaid.
Integendeel, er is volgens haar voldoende geld
beschikbaar.
Iets dat bijvoorbeeld blijkt uit het speciale
fonds voor mkb-bedrijven dat negen
verzekeraars en ABN AMRO
samen hebben opgezet. Nieuws dat
medio juni, de dag voorafgaand
aan deze ronde tafel, naar buiten
kwam. Een fonds waarin 280
miljoen euro zit waarmee vooral
kleinere mkb-bedrijven geholpen
kunnen worden met leningen van
maximaal een miljoen euro en een
looptijd van maximaal zeven jaar.
De verzekeraars en ABN AMRO
zijn allebei goed voor de helft van
het bedrag, terwijl ook het risico en het
rendement op de mkb-leningen fifty-fifty
wordt verdeeld.
Een ontwikkeling die Ton Kleintjes,
kantoordirecteur van Meeùs Tilburg,
toejuicht. Pensioenfondsen en verzekeraars
zouden wat hem betreft de Nederlandse
economie nog veel meer kunnen steunen door
te investeren in veelbelovende bedrijven. Hij
hoopt dan ook dat er snel meer van dit soort
initiatieven van de grond zullen komen.

benadrukt Linda Ruiters. En ze verwijst naar
de eerder genoemde strengere condities en
hogere tarieven die banken momenteel aan
een financiering verbinden.
Een realiteit die Ron Verheijen, oprichter/
eigenaar van Raak Accountants &
Belastingadviseurs in Tilburg, onderstreept.
Een realiteit ook waar hij niet ongelukkig mee
is. “Er moest toch een keer een einde komen
aan de collectieve cultuur waarin alleen de
meer-meer-meergedachte vooropstond”, stelt
hij onomwonden. Een cultuur waaraan we
volgens deze accountant/belastingadviseur
overigens allemaal een steentje hebben
bijgedragen. “Niet alleen banken en
verzekeraars, maar ook ondernemers en
consumenten.”

cruciaal”, aldus Ruiters. “Vat je onze kritische
houding op als wantrouwen of zie je deze juist
als realistisch. Die perceptie kan het verloop
van zo’n gesprek en de uitkomst ervan enorm
beïnvloeden”, waarschuwt ze.

NIEUWE EISEN AAN OPLEIDING
Freek Njio, mede-directeur/eigenaar van
assurantiekantoor Mutsaerts in Tilburg,
benadrukt vervolgens het belang dat
financieel adviseurs moeten hechten aan
gedegen opleiding van hun mensen. “Wil je
ondernemers anno 2014 op de juiste manier
kunnen bijstaan in deze steeds complexer
wordende wereld dan vraagt dit mensen van
niveau. Echte toppers. Kennis verdiepen is
daarom noodzakelijk”, stelt hij.
Terwijl de Wet op het financieel
toezicht (WFT) er volgens hem de
laatste tijd juist voor heeft gezorgd
dat heel veel financieel adviseurs
allerlei basisopleidingen hebben
moeten volgen. Inspanningen die ten
koste van deze verdieping zijn gegaan
en daardoor volgens Njio wel eens
remmend kunnen werken.
Een conclusie die Mark Dukers van
Dukers & Baelemans in Tilburg,
specialist in opleidingen voor
financieel professionals, deelt. De afgelopen
tijd is de vraag naar opleidingen volgens hem
inderdaad vooral gericht geweest op de WFTopleidingen, de wettelijke opleidingseisen.
“Het gros van de adviseurs beschikt naar
mijn mening al over de nodige kennis en
vaardigheden. Een aantal uitwassen hebben
een negatief imago bij de consument
veroorzaakt”, concludeert Dukers. Waardoor
de overheid zich volgens de Tilburgse
opleidingsspecialist genoodzaakt heeft
gezien regels te stellen ten aanzien van het
opleidingsniveau voor alle professionals die
mogen bemiddelen in complexe financiële
producten. En hierbij is verdieping in zijn
ogen niet altijd het uitgangspunt.

“Je wilt als adviseur toch
steeds weer die fonkeling in
de ogen van een gedreven
ondernemer zien”

EINDE AAN ‘MEER-MEER-MEER’
“Waar tot 2007 echter vrijwel alles
mogelijk was, ligt dat anno 2014 als het om
financieringen door banken gaat echt anders”,

Een belangrijk gevolg van deze nieuwe
realiteit is volgens Verheijen dat een
ondernemer niet meer met zijn cijfers
onder de arm de bank binnen kan lopen om
vervolgens een halfuur later met het gewenste
geld op zak fluitend weer naar buiten te lopen.
Nee, een kredietaanvraag vraagt anno 2014 in
zijn woorden ‘om een stevige onderbouwing’.
Waarbij de rol van een financieel adviseur
volgens Linda Ruiters cruciaal is. “Hij kan
deze onderbouwing immers samen met een
ondernemer verzorgen.” En daarbij kan een
adviseur een ondernemer volgens haar prima
voorbereiden op de vragen die een bank zal
gaan stellen. “De mindset waarmee je zo’n
financieringsgesprek als ondernemer ingaat, is

ED VAN SCHIE

LINDA RUITERS

FREEK NJIO

RON VERHEIJEN

Edministratie, Tilburg.

ABN AMRO Midden-Brabant, Tilburg
en Den Bosch.

Mutsaerts, Tilburg. Onafhankelijk
advieskantoor verzekeringen & pensioen.

Raak Accountants &
Belastingadviseurs, Tilburg.
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RONDE TAFEL
“De crisis heeft ons als ondernemers gedwongen anders
naar zaken te kijken, te leren van onze fouten. En in creatieve
oplossingen te denken”
Reden voor het Tilburgse opleidingsinstituut
om in zijn overig opleidingsaanbod juist
vakvaardigheid in de vorm van verdieping van
kennis en kunde centraal te stellen.

CRISIS HEEFT NIEUW ELAN GEBRACHT

onze fouten. En in creatieve oplossingen te
denken”, vat hij samen. Zo ook op het vlak van
mogelijke financiers. En hij oppert vervolgens
de mogelijkheid voor ondernemers om
informal investors, factoring en alternatieve
geldbronnen bij hun onderneming te
betrekken. “Ik merk dat banken bereid zijn om
goede plannen te financieren, maar niet meer
alleen”, stelt hij.
Terwijl Linda Ruiters op haar beurt de
opkomst van kredietunies noemt als mogelijke
alternatief voor een financiering bij de bank.
“En wat te denken van crowdfunding?”,
vraagt Ton Kleintjes zich hardop af. Waarbij
hij het voorbeeld van boekhandel Gianotten
Mutsaers in Tilburg geeft. De voormalige
Polare-boekhandel die onlangs deels dankzij
crowdfunding nog gered kon worden.
Erhan Görgen, financieel adviseur van
Fides Financieel Advies in Tilburg, wijst
ondernemers op zijn beurt graag op de website
doorgaan.nl. Een crowdfundingplatform
van De Amersfoortse waar goede ideeën van
ondernemers een kans krijgen.

Nieuw elan dat ook de anderen aan tafel
aanspreekt. Zo ziet Ron Verheijen de crisis
bijvoorbeeld als iets positiefs. “De crisis
heeft ons als ondernemers gedwongen
anders naar zaken te kijken, te leren van

Zeker wanneer het gaat om nieuwe plannen
en ideeën die nog niet kunnen worden
onderbouwd met bewezen resultaten,
adviseert Linda Ruiters ondernemers

“De financiële sector heeft collectief last
van een imago-probleem. Een sentiment
dat moeilijk te bestrijden is, maar toch wil
de overheid dit middels de WFT juist wel
bewerkstelligen”, denkt Ed van Schie van
het Tilburgse Edministratie, specialist in het
verzorgen van jaarrekeningen en aangiften
voor zzp’ers en kleinere mkb’ers. Waarbij Van
Schie vooral wil bereiken dat ondernemers
hun administratie grotendeels zelf bijhouden.
“Zelf inzicht hebben in je cijfers is cruciaal
voor goed ondernemerschap”, benadrukt
hij. “Op basis van die cijfers kun je immers
waar nodig bijsturen, maar ook kansen zien
en grijpen.” De instelling van ‘houden wat je
hebt’, moeten we wat Van Schie betreft anno
2014 echt definitief achter ons laten.
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absoluut te kijken naar alternatieve
financieringsvormen, zoals crowdfunding. “Op
basis van louter prognoses zullen banken anno
2014 namelijk niet makkelijk tot financiering
overgaan van deze ideeën”, weet ze uit
ervaring.

‘ONGEBROKEN INNOVATIEKRACHT’
De crisis heeft de Nederlandse ware
ondernemersgeest en inventiviteit dus ook
een stimulans gegeven, concluderen de
deskundigen aan tafel. Dit inhakend op
het interview elders in dit blad met DNBpresident Klaas Knot. Waarin hij onder meer
de ‘ongebroken innovatiekracht van het
Nederlandse bedrijfsleven, ondanks zes jaar
crisis’, roemt.
Aan tafel worden aansluitend op dit artikel
adviezen aan mkb-ondernemers gegeven
als: ga terug naar de basis, houd vast aan de
filosofie die je had toen je als ondernemer
begon, hou het simpel, verbeter die zaken
waarin je al goed bent, wees eerlijk tegen je
klanten en durf afscheid te nemen van klanten
die niet bij je passen.
Gevraagd naar welke sectoren er volgens het
panel positief uitspringen als het gaat om
het geven van een boost aan de Nederlandse

economie, vinden ze dit moeilijk. Alle sectoren
herbergen volgens de financieel deskundigen
pareltjes. Linda Ruiters wil er echter wel één
sector uitpikken en dat is de agrifood. Een
sector waarbinnen zij met name in Brabant
echt veel potentie ziet. En ditzelfde geldt
volgens Ton Kleintjes met name in MiddenBrabant voor de transport & logistiek.
Dat de economie zich herstelt, zie je volgens
Ruiters echter vooral aan het aantrekken van
de export. Het duurt volgens haar alleen even
voordat je dit ook terugziet
in een herstel van het
consumentenvertrouwen.

‘PROVISIEVERBOD
EEN ZEGEN’

mag in zijn ogen dan ook best een bepaalde
vergoeding tegenover staan. “Wanneer
je hierover maar eerlijk en transparant
communiceert met opdrachtgevers.”
“Ik zou willen zeggen dat advies niet
duurder wordt, maar dat het in veel gevallen
anders wordt vormgegeven”, haakt Ed
van Schie in. En hij wijst vervolgens op de
toenemende dienstverlening via internet
en via bijvoorbeeld nieuw ontwikkelde
abonnementsvormen.

en dienstverlening in de nieuwe wereld, zoals
deze in de afgelopen jaren is ontstaan.
Een conclusie waar Freek Njio zich van
harte bij aansluit. De manier waarop de
financiële sector momenteel volgens hem
wordt bekeken, is namelijk niet positief, maar
zeker ook niet erg representatief te noemen.
De media blijft in zijn ogen hameren op
excessen, zoals de bonuscultuur. “Een beeld
dat alleen maar kan worden bijgesteld door
transparantie binnen onze organisaties steeds
verder door te trekken en
nuances aan te brengen als
het gaat om het beeld dat
wordt geschetst”, geeft hij
aan.

“Banken hebben de geldkraan voor
het mkb niet dichtgedraaid.
Integendeel, er is voldoende geld
beschikbaar”

Terug naar de financiële
sector en de veranderingen
waarmee de adviseurs aan
tafel te maken hebben.
Zoals bijvoorbeeld het
provisieverbod. Een
ontwikkeling die Ton Kleintjes ‘een zegen’
noemt. “Omdat het ons de kans geeft de
klant centraal te stellen en omdat we nu
eindelijk geld kunnen vragen voor de
dienstverlening die we leveren”, aldus de
Meeùs-kantoordirecteur.
Wat veel ondernemers zich volgens Kleintjes
echter niet realiseren is dat advies voor de
gemiddelde ondernemer door de veranderde
regels in sommige gevallen duurder wordt.
“Maar je toegevoegde waarde als adviseur
is waarschijnlijk ook groter dan voorheen”,
benadrukt opleider Mark Dukers. Daar

Betrouwbaarheid en vertrouwen dankzij goed
relatiebeheer is wat Erhan Görgen betreft de
kern als het gaat om gedegen financieel advies
anno 2014. “Doorvragen, interesse tonen en
de mens achter de ondernemer leren kennen.”
Wanneer je daar tijd en energie in steekt dan
kun je je volgens hem absoluut onderscheiden
in de markt. En dan zijn opdrachtgevers ook
bereid om te betalen voor gedegen advies.
“Als je maar kunt uitleggen waarvoor
ze betalen”, vult Ton Kleintjes aan.
Transparantie is wat hem betreft namelijk een
kernwaarde als het gaat om financieel advies

UITDAGENDE
NIEUWE WERELD

Concluderend zien de
financieel adviseurs de
nieuwe wereld anno 2014
als een uitdaging waarin
zij in de woorden van Ton Kleintjes ‘een
gids voor de klant zijn’. “Dit op basis van
eerlijk, efficiënt en duurzaam advies.” Een
nieuwe wereld waarin financieel adviseurs in
sommige gevallen nog zoekende zijn naar het
optimale bedieningsmodel.
Maar absoluut een wereld waarin persoonlijk
contact en betrokkenheid volgens de
deskundigen vooropstaat en ook zal blijven
staan. “Je wilt als adviseur toch steeds weer
die fonkeling in de ogen van een gedreven
ondernemer zien”, besluit Ed van Schie
enthousiast.

«
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COLUMN

BEDRIJFSCALAMITEIT:
ALLES ONDER CONTROLE?

Verzekeren:
wat zijn
de opties?
De markt verandert, en ook voor u als
bestaande ondernemer zijn er inmiddels
meer mogelijkheden in de nieuwe
financiële wereld.

Bedrijfscalamiteiten zoals een brand, storm of ontploffing kunnen flinke schades veroorzaken. Een calamiteit
heeft niet alleen consequenties voor uw onderneming
maar kan ook effect hebben op de omgeving en het milieu. Is uw
bedrijfscontinuïteit voldoende beschermt?

Erhan Görgen
Rijnstraat 2
5046 AN Tilburg
Tel. 013 - 456 17 74
Info@fidesadvies.nl
Zie onze site:
www.fidesadvies.nl

Een praktijkvoorbeeld: Bij één van onze relaties is brand ontstaan.
Zowel het eigen pand als dat van de buren is volledig afgebrand.
Daarnaast heeft de brand ernstige asbestverontreiniging veroorzaakt op beide locaties. Wat was de schade?

FINANCIËLE GEVOLGEN
Naast de herbouw van het pand heeft de ondernemer te maken met
opruimkosten op zijn eigen terrein. Deze kosten kon de ondernemer deels verhalen op zijn opstalverzekering.
De kosten van de bodemsanering, een bedrag van 400 duizend
euro, kwam ook voor rekening van de ondernemer. Hiervoor kon
hij gelukkig een beroep doen op zijn milieuschadeverzekering.
Milieuschade ontstaat sneller dan u denkt en de kosten kunnen
flink oplopen!

BEDRIJFSCONTINUÏTEIT
Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van de financiële
gevolgen van een dergelijke calamiteit. Immers, wie kan met
zekerheid stellen dat zijn bedrijfspand of inventaris honderd
procent asbestvrij is? Gelukkig is onze relatie goed verzekerd,
anders zou zijn onderneming dit niet overleven. Is de bedrijfscontinuïteit van uw bedrijf voldoende beschermt? Verschillende partijen
kunnen u helpen om kritisch te kijken naar uw bedrijfsrisico’s
bij een calamiteit, zodat u optimaal en onbezorgd kunt
ondernemen! Kijk voor meer informatie op www.mutsaerts.nl
en www.infomil.nl/asbest.

HEEFT U OOK
WEL EENS HET
GEVOEL DAT
UW FINANCIEEL
ADVISEUR U NIET
HELPT OF U NIET
BEGRIJPT?
Dat kan anders:
Raak Accountants en Belastingadviseurs
B.V. helpt u bij het realiseren van uw
doelstellingen door de mens centraal
te stellen en niet de regelgeving. Dit
alles tegen een eerlijke prijs waarbij niet
ieder telefoontje geld kost.

Vaak is het inhuren van een
accountant die bij u past en
die u echt ontzorgt de goedkoopste oplossing. Uw tijd is
schaars en u besteedt uw tijd
toch ook liever aan zaken die
u positieve energie geven.

«

MUTSAERTS
Ad Hellings | Teamleider Schadebehandeling
Mutsaerts biedt als onafhankelijk adviseur totaaladvies
op het gebied van risicomanagement, pensioen, schadeen inkomensverzekeringen.
www.mutsaerts.nl
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Bent u geïnteresseerd?
Neem contact met ons op voor
een gratis gesprek via telefoonnummer 013 - 631 63 18.

WWW.RAAK-ACCOUNTANT.NL

Saal van Zwanenbergweg 11
5026 RM Tilburg

Tekst: Sandra Kagie // Fotografie: Saskia van Empel

ABN AMRO vaart nieuwe
koers in nieuwe wereld:
sectorale aanpak centraal
Er is in de afgelopen jaren een nieuwe wereld ontstaan waarin geld duurder is
geworden. Een werkelijkheid waaraan volgens Linda Ruiters, directeur bedrijven
Midden-Brabant van ABN AMRO, iedereen moet wennen. Dit betekent volgens haar
echter niet dat banken de geldkraan voor bedrijven hebben dichtgedraaid. Integendeel,
er is volgens haar absoluut geld beschikbaar.

“Het loket is open, maar de condities zijn
verzwaard. Dit als gevolg van de strengere
regels waaraan banken moeten voldoen”,
legt Ruiters uit. Voor goed onderbouwde plannen van
ondernemers is volgens de directeur bedrijven MiddenBrabant van ABN AMRO echter altijd krediet beschikbaar.
Waarbij ze aangeeft dat ondernemers in hun zoektocht
naar geld anno 2014 ook ‘verder moeten denken en creatief moeten zijn’. En ze noemt vervolgens eigen geld,
crowdfunding en kredietunies als mogelijke opties. “Laat
je als ondernemer zien dat je ook deze mogelijkheden
om extra kapitaal aan te trekken benut, dan wekt dat bij
ons als bank zonder meer vertrouwen”, geeft ze aan.

gekregen in een van de vier nieuwe teams.
Drie sectorale teams: Retail/Zakelijke dienstverlening,
waaraan Linda Ruiters leiding geeft, Industrie met onder
meer transport en bouw, onder leiding van Ben van de
Scheur, Agrifood, aangestuurd door Richard Verhagen,
en één geografisch team onder leiding van Annette
Otten.

SECTORALE AANPAK

Voor bedrijven in Midden-Brabant met een omzet vanaf
1 miljoen euro blijven de kantoren van ABN AMRO in
Tilburg en Den Bosch volgens Ruiters de thuisbasis vormen. “Al zullen veel klanten niet meer op deze kantoren
komen”, legt ze uit. “Wij gaan als relatiemanagers immers naar hen toe. We bezoeken hun bedrijven, maar we
treffen ondernemers ook in de verschillende netwerken.
Want juist daar willen we als ABN AMRO zichtbaar
zijn.”

Om klanten ook in deze nieuwe wereld optimaal te ondersteunen, heeft ABN AMRO het roer omgegooid. Van
een geografische benadering is de bank overgestapt op
een sectorale benadering. Een aanpak die zich in de agribusiness, in de binnenvaart en met de fashiondesk volgens Ruiters al bewezen heeft. Met meer tevreden
klanten en lagere afboekingen als resultaat.
Voor mkb-ondernemers in Midden-Brabant betekent
deze sectorale aanpak dat zij in veel gevallen te maken
hebben gekregen met een nieuwe relatiemanager. Een
specialist/gesprekspartner met verstand van zaken op
hun specifieke vakgebied. En de medewerkers van de
vier ABN AMRO-kantoren in Tilburg, Den Bosch, Oss en
Waalwijk hebben sinds begin dit jaar allemaal een plek

Dit laatste geografische team houdt zich bezig met de
wat minder complexe bedrijven met een omzet vanaf 1
miljoen euro die vaak een lagere financieringsbehoefte
hebben. Waarbij Ruiters benadrukt dat bedrijven met
een omzet tot 1 miljoen euro 24/7 op internet terechtkunnen voor ondersteuning en advies.

ONDERSTEUNING MIDDELS INSIGHTS
In de regio Midden-Brabant zijn in totaal 45 relatiemanagers van ABN AMRO actief. “Een aantal dat op sterkte
is gebleven”, benadrukt de directeur bedrijven MiddenBrabant. “Juist omdat we ondernemers die aandacht

V.l.n.r: Annette Otten, Ben van de Scheur en Linda Ruiters.
Richard Verhagen ontbreekt op de foto
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QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Veel ondernemers denken dat banken de kredietkraan hebben dichtgedraaid. Er is echter
wel degelijk geld beschikbaar. Alleen is geld in
de wereld anno 2014 door een stapeling van
bankenregels duurder geworden dan voorheen. Een situatie die we moeten accepteren.

ONZE VISIE
» Door de klant meer dan ooit centraal te stellen, bouwen we als ABN AMRO in deze snel
veranderende wereld aan duurzame relaties.
Onze relatiemanagers vormen hierbij de belangrijkste schakel. Zij zijn die gedreven gesprekspartner waar elke ondernemer behoefte
aan heeft.

UW OPLOSSING
» ABN AMRO heeft een nieuw bedieningsmodel geïntroduceerd om klanten ook in de
nieuwe wereld optimaal te ondersteunen. Van
een geograﬁsche benadering zijn we overgestapt op een sectorale benadering. Hierdoor
kunnen klanten bouwen op nog meer specialistische kennis en expertise.

willen geven die zij verdienen.”
Extra specifieke branche-informatie kunnen ondernemers bovendien vinden op internet: insights.abnamro.nl. Hier schetst de bank haar visie op de
verschillende sectoren aan de hand van actuele cijfers, trends en ontwikkelingen. “Een belangrijke ondersteuning van onze sectorale aanpak”, besluit
Ruiters. “Een aanpak die is gericht op een verhoging
van onze toegevoegde waarde in de vorm van kennis
en expertise ten behoeve van de klant.”

«

ABN AMRO MIDDEN-BRABANT
Heuvelring 88, 5038 CL Tilburg
Nieuwstraat 79, 5211 NL Den Bosch
Telefoon 0900 - 00 24
www.abnamro.nl

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 2014

27

Ook voor uw gevelrenovatie is Cladding
Partners uw partner!
Cladding Partners bedenkt, ontwikkelt en monteert
dak- en geveloplossingen voor duurzame toepassingen
in nieuwbouw en renovatie. In het bijzonder voor de

• stalen dak- en gevelbekleding

• lichtstraten

utiliteitsector, de agrarische sector en de industrie.

• dakbedekking

• aluminium gevelcassettes.

Concreet betreft het de volgende productgroepen:

• isolatie

• façade gevels

VOOR

NA

Cladding Partners realiseerde de met Breeam Outstanding beoordeelde distrubutiehal in Tilburg!! En de tweede is op komst.

Wie helpt u met ondernemen
en geeft u advies?
Wij geven u graag onafhankelijk en
passend risicoadvies
U wilt de ruimte om te ondernemen. De adviseurs van Meeùs bieden die
door u actief te adviseren over uw risico’s, preventie en het verzekeren ervan.
Dat doen we inmiddels voor 70.000 bedrijven.

meeùs tilburg
Ton Kleintjes helpt u graag verder
T 013 549 06 84
acpt.kleintjes@meeus.com
meeus.com/zakelijk

Meeùs is onderdeel van Aegon.

advert_ondernemersbelang_TonKleintjes.indd 1

16-06-14 16:34

COLUMN

BENT U DIE
ONDERNEMER
DIE NOG MET ZIJN

OF ZIJN
NAAR
DE BOEKHOUDER
GAAT EN WILT U

EN

BESPAREN?

EEN GOED ADVIES?

Kraaivenstraat 38-06 | 5048 AB Tilburg | 013-5714430 | ed@edministratie.com

Snel, efficiënt & effectief...
dat zijn onze speerpunten!
| Edisonstraat 6-03 - 5051 DS Goirle |
| Postbus 276 - 5050 AG Goirle |
| Telefoon 013 - 220 11 09 |
| info@vissersgerechtsdeurwaarders.nl |

Als we aan de financiële sector, en zijn relatie met het
mkb en het belang van de ondernemer denken, dan
denken we in eerste instantie vaak aan de financiële
sector als motor van de economie via het verstrekken van kredieten. Er is echter nog een ander belang dat de financiële sector
voor u als ondernemer kan dienen. Dat is namelijk het geven van
een financieel advies. Maar wanneer heeft u nu een financieel advies gekregen dat echt uw belangen dient? Wat mij betreft heeft u
dan een aantal zaken ervaren.
Allereerst heeft u in het inventarisatiegesprek ervaren dat u voornamelijk aan het woord was. De adviseur heeft u daarbij niet alleen gevraagd naar harde cijfers, zoals jaarrekeningen
inkomensgegevens en dergelijke, maar heeft u ook gevraagd naar
uw persoonlijke wensen en doelstellingen. Bijvoorbeeld wanneer
en of u uw onderneming op termijn wilt overdragen, wat uw wensen zijn voor uw nabestaanden mocht u iets gebeuren, of u wenst
te schenken aan uw kinderen, etc. Dit gaat om uw persoonlijke
wensen en doelen.
Ook vraagt de adviseur of en hoeveel risico u bereid bent te
nemen om deze doelen te bereiken. Op basis van deze ‘harde’ en
‘zachte’ gegevens brengt de adviseur vervolgens in kaart of en in
welke mate uw wensen haalbaar zijn. Hierbij rekening houdend
met het risico dat u wenst te nemen. Het kan zijn dat uw adviseur
een vervelende boodschap heeft, namelijk dat de wensen die u
heeft niet haalbaar zijn op basis van uw financiële positie en risicoprofiel. Wellicht dat het advies daarmee is dat u uw wensen
moet bijstellen. Geen leuke boodschap, maar zeker in uw belang
wat mij betreft. Uw adviseur heeft in het adviestraject daarmee
dus geluisterd, inzicht geboden en durf getoond om echt advies te
geven. Drie aspecten die u moet ervaren voor een goed advies dat
uw belangen dient.

«

MR. MARK DUKERS FFP
Directeur Dukers & Baelemans
Dukers & Baelemans is het opleidingsinstituut voor financiële
dienstverleners.

INCASSOTRAJECT - GERECHTELIJK TRAJECT - EXECUTIETRAJECT

www.vissersgerechtsdeurwaarders.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.

30
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PLUS
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 energiebronnen 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 metropolen waait uiteindelijk ook naar Europa. Wie
blijft inzetten op fossiele brandstof is asociaal maar
op termijn ook een dief van zijn eigen portemonnee en van die van zijn kinderen.”

GROENE VERDIENMODELLEN
MVO heeft een ethische kant: de overheid 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 lichtkosten. 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 kanten. Een ander verdienmodel is dat van BMA, dat
kantoormeubilair aanbiedt dat langer meegaat en

Om bedrijven in MVO te ondersteunen is
MVO Nederland gestart met het meerjarenprogramma 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 proﬁel aan en
plaats vervolgens uw duurzame ambitie(s)
op het prikbord.

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

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 betrokkenheid 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

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 ontvangen 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 partnerhelpdesk van MVO Nederland via
telefoon 030-230 56 10 of e-mail
uwpartner@mvonederland.nl.

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 overwonnen is zal elke vorm van ondernemen misschien 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.

«
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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.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2
3

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

4

Voorbeeld overzicht Website-Leads

gelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw
website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s

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
Donderdag 3 januari 2013

Alle relevante informatie wordt nu vast-

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

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

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt
u een e-mail met alle informatie zodat
u direct contact kunt opnemen met uw

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“)
15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet,
Ineke Peppelenbosch
Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:
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Afvalwater is goud waard
Rioolwater zit vol waardevolle stoffen. Naast energie, bevat het bijvoorbeeld
ook fosfaat, stikstof, papiervezels en bouwstenen voor bio-plastic. De
Nederlandse waterschappen gaan die grondstoffen uit het rioolwater halen.
Samen met bedrijven en andere maatschappelijke partners. Dat is slim,
duurzaam en het kan leiden tot nieuwe producten en nieuwe markten.
PURE WINST DUS!
In Midden-Brabant zuivert
Waterschap De Dommel jaarlijks
meer dan honderd miljoen kubieke meter afvalwater van inwoners en bedrijven. Via de riolen wordt het vieze water afgevoerd naar een
van de acht rioolwaterzuiveringen van het waterschap. Daar wordt het rioolwater biologisch
gezuiverd en als schoon water teruggebracht in
beken en rivieren. Net als andere Nederlandse
waterschappen wint Waterschap De Dommel al
op grote schaal energie terug uit afvalwater. En
dat wordt alleen maar meer. Ook grondstoffen
worden meer en meer teruggewonnen, zodat
deze een nuttige bestemming krijgen in de (lokale) economie. Want afvalwater verdient
beter!

LETTERLIJK VAN LEVENSBELANG
Jarno de Jonge, strategisch beleidsadviseur bij
Waterschap De Dommel: “De term afvalwater
is eigenlijk achterhaald. Okay, het is afval als je
je toilet doorspoelt of als het je bedrijfspand
verlaat. Maar het zit vol met nuttige, soms ook
schaarse stoffen. Denk bijvoorbeeld aan fosfaat.
Deze grondstof voor kunstmest is onmisbaar
voor de voedselproductie. Het wordt gewonnen
in mijnen in Noord-Afrika en China, maar deze
zijn over enkele decennia uitgeput. Gelukkig zit
rioolwater vol fosfaat, het zit namelijk in urine.

Maar dan moet je het er wel uithalen. Dat is
dus letterlijk van levensbelang.“

OP WEG NAAR EEN BIOBASED ECONOMY
Een andere interessante ontwikkeling is de
productie van bio-plastic uit afvalwater. De
Jonge: “Plastic wordt veelal van olie gemaakt.
Als je bestanddelen voor bio-plastic uit afvalwater haalt, ben je minder afhankelijk van de
olie-industrie. Een mooie bijkomstigheid is dat
plastic uit afvalwater biologisch afbreekbaar is.
Zo zetten we een stap richting een biobased
economy.”

DELEN IN DE WINST
De waterschappen staan te popelen om samen
met bedrijven nieuwe technieken in de praktijk
te brengen. De eerste proefprojecten zijn inmiddels een feit. “Als overheid zijn we echte
nieuwkomers op het vlak van vermarkten van
grondstoffen”, aldus De Jonge. “Een belangrijke driver blijft een positief economisch perspectief. Maar naast Profit moeten ook People
en Planet meetellen. De uitdaging is dit een
plek te geven in de huidige verdienmodellen.
Dat geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook
voor de publieke sector. Het waterschap wil
dan ook samen met bedrijven innovatieve en
duurzame marktconcepten ontwikkelen. En
delen in de winst.”

«

Afvalwater bevat waardevolle grondstoffen zoals fosfaat, stikstof, papiervezels en
bouwstenen voor bio-plastic. Waterschap
De Dommel ontwikkelt samen met andere
waterschappen innovatieve technieken
om die grondstoffen eruit te halen.
Hiermee ontginnen ze nieuwe markten.
Dat biedt niet alleen kansen voor verduurzaming van de economie, maar ook
voor bedrijven die samen met de waterschappen nieuwe producten willen ontwikkelen en nieuwe markten willen
ontginnen. Om die kansen te grijpen, zoeken speciale accountmanagers verbinding met tal van partners. Ziet u kansen
voor samenwerking? Neem dan contact
op met Waterschap De Dommel en vraag
naar Istvan Koller of Erik van
Kronenburg, accountmanagers industrie.

WATERSCHAP DE DOMMEL
Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Telefoon 0411-618 618
E-mail info@dommel.nl
www.dommel.nl
www.grondstoffenfabriek.nl
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Hoe check je de kwaliteit van een
schoonmaakbedrijf?
In Nederland zijn veel schoonmaak- en glazenwassersbedrijven te vinden die staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. 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 glazenwassersbedrijf. Check dus altijd het
OSB-Keurmerk. Wilt u meer weten over het keurmerk en
de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl

Samen voor een schone zaak

Kost het u ook zoveel moeite?
Het uitlezen van de digitale tachograaf...

Als dat nu eens zou kunnen als uw
voertuigen onderweg zijn?

Dan bent u de winnaar!

Voorop in de ontwikkeling
van multimodale ketenregie

Overseas Logistics
Multimodal Inland Locations
Supply Chain Solutions

Seacon Logistics is dé logistieke ketenregisseur met een maritiem karakter.
Wereldwijde logistieke vraagstukken lossen we in samenwerking met onze partners
integraal op vanuit onze aanwezigheid in meer dan 75 landen. Seacon Logistics
loopt al meer dan 25 jaar voorop in het toepassen van het multimodale transportconcept. Onze inlandlocaties aan spoor-, weg- en waterterminals zijn het fundament
van waaruit wij wereldwijd opereren.
Meer weten? Neem dan contact op met onze afdeling sales, tel. 077 - 327 55 55,
stuur een e-mail naar info@seaconlogistics.com of kijk op www.seaconlogistics.com
Seacon Logistics bv, Postbus 3071, 5902 RB Venlo
Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Melzo (IT) - Budapest (H) - Moscow (RU)

www.meyerautomotive.nl (088) 012 0800

Stichting Chapeau op zoek naar MVO samenwerking

maatwerk met mensen
voor mensen
Bij Stichting Chapeau worden jongeren, die niet voor
een regulieren baan in aanmerking komen, begeleid en
getraind. Samen met de jongeren wordt in een traject
gewerkt, op zowel het gebied van sociale als praktische
vaardigheden, om zich op deze manier vaardigheden eigen
te maken die vereist zijn voor een betaalde baan. Chapeau
geeft de deelnemer een kans werkervaring op te doen
eventueel een opleiding te volgen en hierdoor een reële
kans op een baan te krijgen waarmee ze een volwaardige
plek in de maatschappij krijgen.
Stichting Chapeau gelooft in kleinschaligheid. Alleen met
kleine groepen en voldoende aandacht voor het individu bereiken we goede resultaten. De combinatie met realistische
arbeidsomstandigheden en een intensieve begeleiding
maakt de aanpak van Chapeau uniek.

Tijdens het leerwerktraject worden de deelnemers getraind
en begeleid op vaardigheden die nodig zijn voor deelname
aan het arbeidsproces. Het uiteindelijke doel is om deelnemers door te laten stromen naar een betaalde of gesubsidieerde baan. Daarnaast is terugkeer naar het regulier
onderwijs een optie. De deelnemers die stage lopen of
doorstromen naar een reguliere baan worden begeleid door
een coach. Chapeau verzorgt ook deze ambulante nazorg.
Chapeau kiest voor leer-werktrajecten binnen commerciële
bedrijven. In een echte werkomgeving met reële werkomstandigheden en een gezonde commerciële druk. Dat biedt
vele voordelen.
Het leerwerktraject is ondergebracht binnen het metaalbewerkingsbedrijf Moergestel BV in Tilburg.

grafisch ontwerp, maar dan net iets beter.

A d va n ce d l o g i st i c s fo r a s m a l l e r wo r l d

Moergestel BV is een erkend leerbedrijf en is gevestigd
op bedrijventerrein Loven. Dit heeft als voordeel dat er
contacten zijn met verschillende bedrijven. Deze contacten
hebben geresulteerd dat deelnemers tijdens het traject
stages kunnen lopen bij deze bedrijven. Voor de bedrijven
die deze stage aanbieden is het een kennismaking met de
deelnemers. Tevens is het een toetsing voor de werkgever of er kansen liggen om de deelnemer door te laten
stromen naar een betaalde of gesubsidieerde baan. Op
deze wijze kan ook getoetst worden of de werknemersvaardigheden na afloop van de detachering aanwezig zijn.

Meer informatie: www.chapeau4people.nl

ONDERNEMERSPANEL

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

GABRIEL GEUSKENS

ASTRID ROEBROECK-PINCKAERS

PEGGY BRESSERS

FLEXPROF

RICOH DOCUMENT CENTER LIMBURG ZUID OOST BRABANT

B-TALENTED P&O ADVIESBURO

“De verandering
begint bij jezelf”
MVO ofwel duurzaam ondernemen heeft
volgens ons absoluut toekomst. Kern van
MVO is dat het meer een houding is in alle
lagen van je bedrijf, waarbij beslissingen
van directie tot werkvloer geënt zijn om een
hoger rendement te verkrijgen in relatie tot
milieu, mens en maatschappij, ofwel de gehele keten. Bij het mkb zie je dat de MVO
meer intern gericht is, waarbij je als onderneming kijkt naar basiszaken als een verantwoord mobiliteitsbeleid, verspilling van
kantoorartikelen, inkopen van groene energie, en het doorvoeren van vergaande automatisering zodoende een papiervrij kantoor
te krijgen en een maatschappelijk verantwoord HR-beleid. Maar voor alles geldt dus
ook voor MVO: de verandering begint bij jezelf. MVO wordt daarmee meer een levensfilosofie dan een middel om je bedrijf
verantwoord te presenteren. «
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“Zeker geen hype”
MVO is een prachtige bewustwording om
ons jachtige zakelijke leven positief te combineren met oog voor de natuur, voor de
mens en voor idealen. In de vaak snelle besluitvorming sta je net even langer stil om
een beslissing te nemen die tevens maatschappelijk verantwoord is. Vele prachtige
voorbeelden laten zien dat het goed samen
kan. Het gaat niet over het goedkoopste,
maar wel over een nieuwe prijs-kwaliteitverhouding. Het is zeker geen hype, maar
meer een manier van leven en werken. Wij
leveren producten en diensten die een verschil maken in duurzaam ondernemen,
zij zorgen voor een verminderde druk op
milieu en kosten. Digitalisering, reductie
van papier- , energieverbruik en CO2 staan
hierbij centraal. We stimuleren onze klanten om op een effectieve, efficiënte en duurzame manier hun eigen bedrijfsvoering te
organiseren. «

“MVO-bedrijven maken
de toekomst”
MVO is altijd al aanwezig geweest binnen
bedrijven en is dus meer dan een hype.
Indien je als ondernemer bij de ontwikkeling van een product of dienst MVO niet als
uitgangspunt neemt, loop je al snel achter
de feiten aan (de concurrentie haalt je in).
MVO-bedrijven zijn innovatief en maken de
toekomst door met nieuwe duurzame
ideeën te komen. En daarbij is het feitelijk
bewezen dat MVO een duurzame meerwaarde oplevert voor organisaties en een
hoger rendement, welke ondernemer wil
dat nu niet? «

MEINDERT LEUTSCHER

NICO JORDAAN

HENNIE WEEDA

LEUTSCHER CONSULT BV

SCHOONMAAKBEDRIJF WAALRE

WDADVISING

“Het is eigenlijk
van alle tijden”

“Voor ieder bedrijf en
sector verschillend”

“Met MVO is commercieel
voordeel te behalen”

“Flauwekul, al dat duurzaamheidsgedoe!”
Het was niet de eerste keer dat mijn klant
(CEO van een mooi familiebedrijf dat hij
van zijn ouders had mogen voortzetten) dit
riep. Nu echter een grote klant verwachtte
dat haar leveranciers ‘aantoonbaar inspanning verrichten in het kader van MVO’, kon
hij er niet meer onderuit. Temeer daar zijn
ouders de wens van de klant hadden benadrukt. Zij gaven aan dat het eigenlijk van
alle tijden was en zou moeten zijn dat je als
ondernemer moet zorgen voor ‘gezonde
groei en goede zorg voor de mensen in het
bedrijf op een mooie toekomst gericht’. In
feite dus niets nieuws onder de zon, alleen
een nieuw jasje. Dat nieuwe jasje en de
soms wat schreeuwerige aandachtvragers
die zich duurzaamheidsconsultants (!!!)
noemen, zorgden voor irritatie. Mijn klant
is inmiddels ook om en er zullen er nog
veel volgen. «

MVO is een veel gehoorde term die door
bedrijven gebruikt wordt om kenbaar te
maken dat ze ondernemen met een visie die
naast winst voor het bedrijf ook winst moet
opleveren voor de wereld. Een vrij groot en
allesomvattend begrip dus. Is dit te behalen? Dat is voor ieder bedrijf en iedere sector verschillend. Voor een kringloopwinkel
zal dit wellicht iets eenvoudiger zijn dan
voor een oliemaatschappij. Wij als schoonmaakbedrijf werken zoveel mogelijk zonder
reinigingsmiddelen (milieu- en mensontlastend) en onze plastic zakken komen van
gerecyclede producten. Voor ons is MVO
dat je ervoor zorgt dat je de wereld om je
heen en de mensen die erin wonen net zo
behandelt als ware het gasten die je thuis
verwelkomt. Met respect en investerend in
een lange relatie. «

Ik ben van mening dat Duurzaam of MVO
wel wezenlijk van belang is voor onze toekomst. Nu lijkt het nog erg op een hype,
maar ik denk dat men op termijn tot de
ontdekking komt, dat er door een beter en
efficiënter gebruik te maken van de grond-,
hulp- en bouwstoffen uiteindelijk voor iedereen een betere toekomst in het vooruitzicht is. Sterker, momenteel is er met MVO
commercieel voordeel te behalen, omdat
bedrijven eerder zaken doen met bedrijven,
die ook een beleid hebben met betrekking
tot MVO. Het versterkt elkaar en het doel.
Ik denk dan ook dat op de langere termijn
MVO wel tot de core business van bedrijven
gaat behoren. «
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We vinden altijd de
optimale klimaatoplossing
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

Plannen en studies

Projectmanagement

Facilitair management

Breeam advies

domotica

Brandveiligheid

“We Waren echT een Tandem”
Gemeente Tilburg
“Voor de gemeente Tilburg lag een uitdagende vraag op tafel:
hoe kunnen we de gemeentelijke huisvesting constructief laten
bijdragen aan de ontwikkeling van de binnenstad en optimaal
laten aansluiten op de behoeften van de organisatie? Wij zochten
een partij die dit proces - van haalbaarheidsonderzoek tot uitvoering in goede banen kon leiden. En vonden deze in Quadrant4. Ze wisten
steeds draagvlak te creëren, intern en extern, en bleken analytisch
zeer sterk. Ik vond het fijn dat ze me regelmatig ook goed onderbouwd
tegenspraken. Daar heb ik wat aan. We waren echt een tandem en
dat heeft zich uitbetaald.”
José van Aerle
directeur bedrijfsvoering Gemeente Tilburg

schijfstraat 8n i 5061 KB oisterwijk i +31 (0)13 2021900 i hello@quadrant4.nl i www.quadrant4.nl

Dok Vast B.V. ontwikkelt en investeert in logistiek duurzaam vastgoed.
Onze kwalitatief hoogstaande distributiecentra worden voor de lange
termijn gebouwd: dat ziet u terug in onze keuze voor comfort en het
gebruik van fraaie en duurzame materialen. Duurzaam bouwen geeft
onze klanten niet alleen voordeel in de operationele kosten maar draagt

We

ook bij aan een beter milieu en speelt in op toekomstige milieunormen.

KEEP

ery
V
GREEN
ON BUILDING

creating sustainable buildings
De Lind 13a • 5061 HS Oisterwijk • T +31 (0) 13 529 97 50
info@dokvast.com • www.dokvast.com
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