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Agenda Ondernemerscolleges

Bij het besturen van een onderneming 
stuit u op onderwerpen die voor u geen 
dagelijkse kost zijn. Voor de experts 
van Hoek en Blok zijn ze dat wel. Daar 
kunt u van profiteren. Bij onze onder
nemerscolleges kunt u zich in een paar 
uur weer helemaal uptodate laten 
brengen door die deskundigen.

De colleges worden doorgaans in 
sessies van drie uur gegeven in 
groepjes van maximaal twintig  
deelnemers.

Kijk voor meer informatie en 
aanmelden op: 
hoekenblok.nl/ondernemerscollege

September

10 en 17
Twee cursusdagen van  
15.00 tot 20.00 uur
Ondernemerscollege Balanslezen
Door: Jeroen Groot, Kemal Acar en/of 
Nikolaj Hersbach
Locatie: Sliedrecht
 
 23
16.30 tot 19.30 uur
Ondernemerscollege Cyber Security
Door: Steven Verkaart
Locatie: Barendrecht

 
November 

4 en 11
16.00 tot 18.00 uur
Ondernemerscollege Belastingplan
Door: Ad Versluis, Albert de Jager en 
Gert-Jan Post
Locaties: Barendrecht (4 november) en 
Sliedrecht (11 november)

 
 25
Relatieavond
Locatie: De Lockhorst in Sliedrecht.

■

4 Fiscaal  
 Strategie voor familievermogen

6 Klant  
 Repair IT Now
 Circulariteit bij mobile devices

9 Voorstellen: HRM-groep

10 Albeka goes H@RY

14 WAB is dat? 
 De Wet Arbeidsmarkt in Balans

15 Laatste ronde ESF-subsidie

16 Klant  
 Gebr. De Koning
 Op de grens van water en land

20 Subsidies  
 Verduurzaming veerpont

22  Sportcolumn  
 Beste sporters aller tijden

24 Juridisch  
 Privacy!?! En de werkgever dan?

26 IT  
 Doe de IT-Security Test

"Ik wens u veel personeel"
Het is onrustig op de markt. En dan heb 
ik het niet over die wekelijkse happening 
waar uw gulden nog een daalder waard 
is. Daar lijkt het juist steeds rustiger te 
worden. Nee, er is onrust op de wereld-
markt. De dames en heren politici die 
‘standvastig aan hun principes’ blijven 
vasthouden en dromen van tempo doeloe, 
staan werkbare oplossingen en het laten 
prevaleren van het gezonde verstand in 
de weg. Overeenstemming blijft uit en 
de economische vooruitzichten dalen 
zienderogen. Kijk naar de Brexit en het 
Chinees-Amerikaanse handelsconflict.

Net als voor u betekent dat niet dat 
wij een afwachtende houding kunnen 
aannemen. De wereld draait door; klanten 
willen geholpen worden en de omstandig-
heden veranderen continu. Het is de 
reden waarom wij regelmatig onze eigen 
strategie ter discussie stellen en herijken. 
Dat is overigens iets wat ik iedere onder-
nemer kan aanraden. 

Bij ons heeft het ertoe geleid dat we ons 
nog nadrukkelijker willen richten op de 
menselijke factor binnen ondernemingen. 
‘Ik wens u veel personeel’. Ik heb het 
weleens opgezocht, maar de deskundigen 
zijn er blijkbaar nog niet over uit of 

het nou een oud-Joods of oud-Chinees 
gezegde is. Hoe dan ook heeft het een 
cynische connotatie.

Met het dienstenpallet dat wij op het 
gebied van de ondersteuning van human 
resources hebben opgezet, is dat volstrekt 
niet meer nodig. Veel van onze opdracht-
gevers maken er inmiddels gebruik 
van. Insteek is dat wij door middel van 
deskundigheid en gemak de ondernemer 
of manager ontzorgen en het HRM-beleid 
verder professionaliseren. Het is namelijk 
onze overtuiging dat je daarmee het 
verschil kunt maken. Rust en ruimte om te 
ondernemen… en te groeien!

U leest er alles over in deze editie van ons 
Schrift. Ik wens u veel leesplezier.

Wim Stuij
Algemeen directeur

 Inhoud

mailto:hoekenblok.nl/ondernemerscollege?subject=
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Het idee is dat de gewenste inrichting 
en verdeling wordt vastgelegd in een 
strategisch vermogensplan. Dit is geen 
‘in beton gegoten’ document, maar vormt 
het kader voor beslissingen over het 
vermogen. Belangrijk is dat eerst  duidelijke 
doelen worden vastgesteld. Daarbij staat 
doorgaans de inkomens doelstelling 
voorop. In de praktijk wordt wel als 
uitgangspunt gehanteerd dat maximaal 
twintigmaal het gewenste inkomen na 
‘pensionering’ defensief wordt belegd in 
beursgenoteerde effecten. Een verdeling 
van het totale privévermogen kan zijn:  
de helft in effecten, 25 procent in 
vastgoed en het laatste kwart in overige 
 investeringen, zoals aandelen in een 
(familie)bedrijf of vorderingen op de 
actieve generatie. Iedere situatie is 
verschillend. 

Ondergrens
Door het hiervoor aangehaalde twintig-
voudige als uitgangspunt te nemen voor 
het strategisch vermogens plan wordt 
ook direct een ondergrens aangegeven 
aan de waardering voor de aandelen van 
het familie bedrijf, in het geval van een 
overdracht tussen generaties. Het heeft 
echter mijn voorkeur dat de ondernemer 
al tijdens de actieve periode vermogen 
buiten het familiebedrijf opbouwt door 
jaarlijks een deel van de bedrijfswinst uit te 
keren. Deze zogenoemde dividendpolitiek 
kan de vorm hebben van een jaarlijks vast 

bedrag, vergelijkbaar met een pensioen-
premie, of een vast percentage van de 
winst. Ook kan binnen de familie een 
gewenste solvabiliteit worden afgesproken, 
waarbij het familiebedrijf het meerdere als 
dividend uitkeert. 

Complexe afspraken
Een vast dividendbeleid heeft voordelen. 
Een belangrijk persoonlijk motief is dat 
op deze manier vermogen buiten de 
risicosfeer van de onderneming wordt 
opgebouwd. Daarnaast voorkomt 
het jaarlijks uitkeren van dividend dat 
vermogen vastzit in het familiebedrijf 
en moeizaam liquide te maken is bij een 
overdracht. De onderlinge afhankelijk-
heid van generaties wordt beperkt, wat 
naar mijn ervaring een bedrijfsopvolging 
makkelijker maakt. Er is dan namelijk geen 
noodzaak tot het maken van complexe 
afspraken over het inkomen van de 
 uittredende generatie. 

Vastgoed afsplitsen?
Van belang is ook om tijdig, voorafgaand 
aan een verkoop van het bedrijf of een 
bedrijfsopvolging na te denken over de 
plaats van het vastgoed binnen de groep. 
Als het bedrijfsvastgoed kort voor een 
verkoop of overdracht moet worden afge-
splitst van het beleggingsvastgoed dat de 
overdrager wil behouden, kan dit leiden tot 
een claim van met name vennootschaps- 
en overdrachtsbelasting. 

Schenken en terug lenen
Een stapsgewijze overheveling van het 
vermogen naar de volgende generatie 
kan veel belasting besparen. In een vorig 
nummer heb ik dat al eens aangegeven. 
Het is niet zo dat dan per definitie de 
grip verloren wordt op het geschonken 
vermogen. Het is mogelijk om te schenken 
en vervolgens weer terug te lenen 
(schenking onder schuldigerkenning). In 
dat geval is notariële vastlegging vereist. 
Ook bij andere vormen van schenking 
raden wij schriftelijke vastlegging aan. 
Bijvoorbeeld om bepaalde voorwaarden of 
clausules vast te leggen die de schenker 
aan de schenking verbindt (herroepelijk, 
ontbindende of opschortende voor-
waarden) en misverstanden hierover te 
voorkomen. Maar ook als bewijs richting 
de Belastingdienst en voor de goede 
verstandhouding binnen de familie.

Hoek en Blok is graag uw sparringpartner 
als u wilt overleggen over de te kiezen 
strategie voor het familiebezit! ■

Ad Versluis
0180 64 54 64
a.versluis@hoekenblok.nl

Strategie 
en het 

familiebezit
U vraagt zich wellicht af wat strategie met het familievermogen te maken heeft. Ondernemers 

hebben in hun bedrijf vaak een duidelijke strategie en meerjarenplanning. Dit ontbreekt nogal 

eens als het gaat over de inrichting van het privévermogen. Zonde, want een strategie voor het 

familiebezit leidt niet alleen tot fiscale besparingen, maar zorgt ook vooral voor rust. 

mailto:a.versluis%40hoekenblok.nl?subject=
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Extra panden betekent meer vaste kosten. 
Dat is niet handig. Vrijwel al onze handel 
gaat online en via koeriers en pakketpost. 
Dat werkt efficiënt en super snel.”

Solderen
Het kantoor in Sliedrecht is uitgerust 
om alle reparaties in huis af te kunnen 
handelen. Veelal gaat dat om schermpjes 
die vervangen moeten worden, maar ook 
voor meer ingewikkelde zaken ben je bij 
Yilmaz – die zelf ook nog regelmatig de 
schroevendraaier ter hand neemt – aan 
het goede adres. Reinigings- en soldeer-
apparatuur en elektronische microscopen 
staan gereed voor het ‘zwaardere’ werk. 
“Het is zonde om een apparaat dat kapot 
is, meteen in de la of prullenbak te laten 
verdwijnen. Vaak kun je er, met een relatief 
eenvoudige reparatie, weer prima mee 
vooruit. Hetzelfde geldt voor de batterij. 
Mensen vinden dan dat hun smart phone

na een 
paar jaar te snel leeg 
raakt en kopen een nieuwe, 
terwijl je er ook een nieuwe 
batterij in kunt zetten.”

Nanotechnologie
Met Repair IT Now richt Yilmaz zich niet 
alleen op reparaties, maar worden er ook 
steeds meer aanverwante zaken aan het 
aanbod toegevoegd, zoals refurbished 
telefoons en accessoires. “Ook daar zit 
voor mij die circulariteitsgedachte achter. 
Een goede hergebruikte telefoon is vaak 
een prima oplossing.” 
Onder de accessoires zitten ook veel  
zaken die schade aan de apparaten  
helpen voorkomen, zoals speciale hoesjes 
en folies. Het nieuwste daarin is  
ClearPlex. Dit is een sterke, onzicht-
bare folie die als screen protector wordt 
toegepast. 

Het 
voorkomt 

krassen en 
breuk en kan 

op maat gemaakt 
worden voor elk gewenst 

scherm. “Het is op basis van 
nanotechnologie en herstelt zichzelf. De 
NASA gebruikt het ook aan boord van 
ruimtevaartschepen.” Bijkomend effect 
is dat de folie hele nieuwe markten voor 
Repair It Now aanboort. “Mooi is dat 
mensen die het eenmaal gebruikt hebben 
er vaak allerlei nieuwe toepassingen voor 
bedenken. Zo hebben we nu klanten die 
het gebruiken om er de schermen van 
navigatie apparatuur in vrachtwagens 
mee te beschermen, maar is er ook al een 
ziekenhuis waarvoor we alle schermen 
van apparatuur voor operaties en röntgen-
foto’s ermee voorzien hebben. Het biedt 
echt hele goede bescherming en ook daar 
geldt dat een ongeluk vaak in een heel 
klein hoekje zit. Voorkomen is tenslotte 
beter dan genezen.” ■

KLANT: REPAIR-IT-NOW

Een blik achter de schermen
‘Het kan anders’. Dat is de over-
tuiging van Mikail Yilmaz. Met zijn 
bedrijf Repair IT Now herstelt hij 
smartphones, tablets en laptops. 
“De voorraad grondstoffen op deze 
aarde is eindig.”

Yilmaz is in de ban van de circulariteit. 
“Het lineaire denken kan niet meer. In 
plaats van energie en grondstoffen te 
blijven onttrekken, moet je nadenken hoe 
je zaken kunt recyclen en hergebruiken.” 
De geboren en getogen Sliedrechter 
beziet zijn eigen onderneming ook in 
dat licht. Niet dat het ooit zo begonnen 
is. Technisch handig, repareerde hij 
vroeger zijn eigen computers en mobiele 
telefoons. Daar kwamen die van familie 
en vrienden bij en voordat hij het zelf goed 
en wel door had, was hij ‘in business’. 
In eerste instantie nog naast zijn baan 
bij Albeka, maar al snel werd dat full 
time. Inmiddels heeft Repair IT Now tien 
medewerkers en een eigen kantoor op het 
Stationspark in Sliedrecht.

Snelheid
Vanuit heel Nederland krijgt Repair It Now 
‘mobile devices’ opgestuurd. Wie zich aan 
de balie meldt, kan doorgaans binnen 

een half uur met een gerepareerd toestel 
op pad. “Snelheid is belangrijk. Mensen 
kunnen tegenwoordig nog maar moeilijk 
zonder hun smartphone. Vandaar dat 
ik het bedrijf ook zo genoemd heb.” En 
dat slaat aan. Gemiddeld worden er zo’n 
twintig reparaties per dag uitgevoerd; zes 
dagen per week. Ook werkt Repair IT Now 
voor een aantal organisaties waar het alle 
reparaties en updates aan de zakelijke 
mobiele telefoons en tablets uitvoert, zoals 
Park Mobile, afvalverwerker HVC, Aspect 
ICT en ASVZ.

Grote verzekeraar
Op termijn wil Yilmaz doorgroeien naar 
zo’n twintig medewerkers. “Dat moet te 
doen zijn, zeker als de samenwerking met 
een grote verzekeraar doorgaat, waar ik 
nu mee bezig ben.” Het wil overigens niet 
zeggen dat er dan nog meer Repair IT Now- 
vestigingen bij gaan komen. “Het is belang-
rijk om heel flexibel te kunnen opereren.
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1  Eva Huizer
 Specialist HRM, Sales & Service
2  Judith Simonse

 Specialist HRM & Subsidie advies
3  Pieter Braat 

 Specialist Subsidie advies
4  Pieter de Jong

 Specialist Loonadvies
5  Petra van Leenen

 Specialist HRM & Loonadvies
6  Peter Roskam

 Specialist HRM & Loonadvies
7  Yvette Vermeulen

 Specialist HRM & Verzuimpreventieadvies
8  Natasja Sperling

 Specialist HRM & Arbeidsrecht advies
9  Machteld Pot

 Specialist HRM & Coaching
10  Petra Vogels
 Specialist Werving & Selectie
11  Letty Voets
 Specialist Arbeidsrecht & Personeelsplanning
12  Arja Verwaal
 Specialist Strategisch advies &  

Arbeidsdeskundige
13  H@RY
 Digitale HR-medewerker

 MAAK  KENNIS MET 

ONZE HRM- ADVISEURS!

Hoek 
en Blok is 
ook een erkend 
HRM-adviesbureau. Onze 
adviseurs zijn gericht op 
verbetering van structuur in  
uw organisatie en tevredenheid 
van uw personeel. Behoefte aan 
 specialistische ondersteuning of 
een strategische sparringpartner? 
Op ieder vlak biedt Hoek en Blok 
advies op maat. Wij brengen u 
graag in contact met de HRM- 
adviseur die bij u en uw orga-
nisatie past! Maak nu een 
afspraak om uw wensen 
en mogelijkheden te 
bespreken:
HRM@hoekenblok.nl 
www.HRY.nl
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“Ik ben er zeer over te spreken. Alles 
staat nu online overzichtelijk bij elkaar.” 
Aan het woord is Marina van der 
Hoek. Zij is verantwoordelijk voor de 
 personeels- en salarisadministratie van 
Albeka. Het bedrijf is gespecialiseerd in 
nieuw en gebruikt, betaalbaar kantoor-
meubilair.  
Vanuit vestigingen in Zoetermeer, 
 Nieuwegein en Hendrik-Ido-Ambacht 
zijn 65 medewerkers in touw met 
kantoor- en bedrijfsinrichting. Van 
een enkel meubelstuk tot en met een 
complete inrichting.

Verjaringstermijnen AVG
“Zelf was ik al begonnen met zo veel 
mogelijk documenten en informatie 
digitaal op te slaan, maar we hadden 
ook nog de ordners met de personeels-
dossiers in de kast staan.” Met de 
overstap naar H@RY is dat verleden 
tijd. “Het handige vind ik dat alles 
nu overzichtelijk in één systeem te 
vinden is. Het gaat dan om de salaris-
administratie en verlof registratie, maar 
ook de contracten, opleidingscertificaten,  
beoordelingen en kopieën van de 
ID-bewijzen. Ook zijn de verstrekkingen 
erin opgenomen, dus wie heeft een 
sleutel van het pand of een laptop of 
smartphone van de zaak. Het systeem 
genereert automatisch signalen bij 
belangrijke data, maar ook als certifi-
caten bijvoorbeeld dreigen te verlopen. 
En het is ook allemaal gelijk AVG-proof 
geregeld.                                    >

Marina van der Hoek, Albeka 

Hoe handig                   is H@RY?

Vorig jaar introduceerde Hoek en Blok H@RY. Dit is een compleet 
online HRM-systeem met geïntegreerde digitale personeels-
dossiers en verlofregistratie, met de salaris administratie als 
basis. Inmiddels hebben veel klanten de overstap gemaakt 
naar dit systeem. Wij gingen bij één van hen op bezoek om te 
bespreken hoe het bevalt.



H@RY is online!
Maak kennis met H@RY, zijn producten en de specialisten.  
Ontdek waarom H@RY onmisbaar is in je organisatie, lees hoe  
H@RY te werk gaat en blijf op de hoogte van diverse nieuwtjes  
op HRM gebied via www.HRY.nl

Nieuwsgierig wat H@RY voor jouw onderneming kan betekenen? 
Neem dan vandaag nog contact op voor een vrijblijvende demo!

+31 (0)184 49 68 00  |  info@HRY.nl  |  www.HRY.nl

powered by
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> Met de verschillende verjaringstermijnen kun je dat haast niet 
zelf goed op orde krijgen. Alles bij elkaar scheelt het heel wat 
excel-lijstjes die bijgehouden moeten worden.”

Losse briefjes
Albeka heeft ervoor gekozen om voor belangrijke documenten in 
het systeem, zoals arbeidscontracten, templates te laten maken 
door Hoek en Blok. “Daarmee voldoet alles aan de wetgeving en 
de toepasselijke cao en staat het ook meteen in onze huisstijl.” 
Binnenkort wordt eveneens het tijdregistratiesysteem op H@RY 
aangesloten, waarmee iedereen ongeacht vanuit welke vestiging 
hij of zij die dag werkt, zich kan aan- en afmelden. “Een einde aan 
de losse briefjes met overuren!”

‘Als dat maar goed gaat’
Het systeem is per 1 januari ingevoerd, maar Van der Hoek 
merkt nu al dat het tijd scheelt. “Doordat de vestigingsmanagers 
toegang met beperkte rechten hebben gekregen, krijg ik veel 

minder vragen om bepaalde zaken op te zoeken. Vanzelfsprekend 
hebben we in het begin aardig wat werk gehad om alles goed 
in te laten voeren en moet je even je weg vinden in zo’n nieuw 
systeem, maar het went snel. Vantevoren heb je toch nog wel 
iets van angst van ‘als dat allemaal maar goed gaat’, maar de 
implementatie verliep eigenlijk heel soepel. Ik ben ook erg blij met 
de ondersteuning die Hoek en Blok daarbij geboden heeft. Er was 
altijd snelle respons bij vragen en ook nu is dat nog het geval.” ■
 

http://www.HRY.nl
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De subsidie van het Europees 
Sociaal Fonds om duurzame inzet-
baarheid van medewerkers te 
bevorderen gaat weer open. In 
april kan er een aanvraag worden 
ingediend. Een mooie kans om 
gesubsidieerd uw organisatie te 
versterken en het welzijn van uw 
medewerkers te stimuleren.

In het recente verleden hebben heel wat 
klanten van Hoek en Blok door middel van 
deze subsidie hun personeelsbeleid naar 
een hoger plan weten te krijgen, met als 
gevolg minder verzuim, betere door-
stroming, minder verloop en uit  eindelijk 
betere resultaten. ESF-subsidie wordt 
gegeven voor projecten op het gebied van:
het bevorderen van gezond en veilig 
werken, waaronder een gezondere leefstijl, 
het terugdringen van werkstress en 
ongewenst gedrag in de werksfeer;
het bevorderen van een leercultuur voor 
werkenden, waaronder het erkennen van 
niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaar-
digheden; het stimuleren van interne 
 mobiliteit van werkenden, het anticiperen 
op individuele ambities en ontwikkel-
mogelijkheden en het begeleiden van 
werknemers naar ondernemerschap;

het bevorderen van een flexibele werk-
cultuur, waaronder het invoeren van 
flexibel arbeidstijdenmanagement. 

Vóór 16 april
Voor deze indieningsronde kunnen de 
aanvragen vóór 8 april ingediend worden. 
Dit kan voor maximaal vijftig procent van 
25.000 euro aan HRM-werkzaamheden. 
Het maximale subsidiebedrag bedraagt 
dus 12.500 euro. 
De werkzaamheden moeten door een 

erkend HRM- advies  bureau uitgevoerd 
worden: zowel IMC, Hoek en 

Blok als  
VerzuimPreventPlus voldoen 

aan dit criterium. In augustus 
of september wordt bekend of 
het bedrag is toegekend of niet. 

Vervolgens is er twaalf maanden 
de tijd om de werkzaamheden te laten 
uitvoeren.

Wij ondersteunen u graag bij het  
opstellen van de subsidieaanvraag. ■

SUBSIDIES

ESF-subsidie weer mogelijk in april, 
maak er gebruik van!

HANDIG OM TE WETEN

WAB 
is dat?

De Wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB) treedt 

hoogstwaarschijnlijk per  
1 januari 2020 in werking.

Deze wet heeft 
vanaf 1 januari 2020 

direct effect.

De WAB omvat belangrijke 
wijzigingen die nú al voor u 
van belang zijn, omdat ze 

relevant zijn voor de beslis
singen die u nú neemt,

De totale periode waarin u 
tijdelijke contracten mag 
geven wordt verlengd van 

twee naar drie jaar. 
Werknemers krijgen 

hierdoor pas na drie jaar (of 
na drie tijdelijke contracten) 
recht op een vast contract.

Vanaf 1 januari 2020 bouwt 
iedere medewerker direct 

vanaf het moment van 
indiensttreding recht op een 

transitievergoeding op.

Het kan daarom raadzaam 
zijn om tijdelijke contracten 

te laten eindigen op  
31 december 2019.

Het wordt wel  
iets eenvoudiger een  
medewerker die niet  

functioneert te ontslaan,

Oproepkrachten moeten  
na dertien maanden  

werken een aanbod krijgen 
om vast in dienst te komen 
(voor de gemiddeld aantal 

gewerkte uren).

U kunt dit voorkomen.

U betaalt vanaf  
1 januari 2020 een lagere 
WWpremie voor werkne

mers met een contract voor 
onbepaalde tijd. Oftewel 
een hogere WWpremie 

voor werknemers met een 
contract voor bepaalde tijd.

U kunt voor advies en 
nadere informatie terecht 

bij onze HRMadviseurs die 
in dit Hoek en Blok Schrift 

aan u zijn voorgesteld.
U kunt hen benaderen via 

HRM@hoekenblok.nl. Pieter Braat
T 0184 - 49 68 07
p.braat@imcosa.nl

mailto:HRM%40hoekenblok.nl.?subject=
mailto:p.braat%40imcosa.nl?subject=
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opvullen. Beide soorten opdrachten zijn leuk 
om te doen.’ Het zorgt voor afwisseling.”

Hydrohammers en trilblokken
Aan dat laatste is bij Gebr. De Koning 
geen gebrek. Goed beschouwd is het 
bedrijf een soort multi-specialist met 
nieuwbouw, beheer en onderhoud van 

funderingswerken, civiele betonwerken, 
grondkerende constructies en waterbouw-
kundige werken. “Vrijwel altijd gaan we 
de grond in”, licht Teeuw toe. “Aanpakkers 
op de grens van land en water, noemen 
we onszelf.” Die diversiteit heeft gezorgd 
voor een gestage groei, ook tijdens de 
crisisjaren in de bouw van 2009 tot en 

met 2015. “Mede omdat we zelf veel 
materieel hebben – van hydrohammers 
tot graafmachines en van pontons tot 
trilblokken – zijn we altijd erg flexibel 
gebleven. Het belangrijkste is echter toch 
wel de betrokkenheid van onze mensen. 
Het is echt een goede ploeg met elkaar. 
Daarin schuilt onze kracht.”

KLANT: GEBR. DE KONING

Ondernemen op de grens van water en land

Jaarlijks worden er door Gebr. De Koning zo’n 
negentig bouwwerken gerealiseerd. Variërend 
van een boer in de polder die een betonnen 
bruggetje naar z’n land nodig heeft tot projecten 
van ruim boven de tien miljoen euro. Algemeen 
directeur Dirk-Jan Teeuw is met beide blij. “Met 
die kleinere opdrachten kun je vaak heel goed 
tussendoor de bezetting van de werkplaatsen 

Ooit begonnen als eenpersoons hoep- en mandenmakerij 

rond 1900, is Gebr. De Koning uitgegroeid tot  

gespecialiseerd aannemings bedrijf op het snijvlak van  

grond en water. Inmiddels telt de loonlijst van het  

Papendrechtse bedrijf 118 personen:  

eentje voor elk jaar historie.



Bouw spooronderdoorgang Goes

Aanleg nieuwe kade en kraanbaan 
Prins Willem-Alexanderhaven, Rotterdam
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Daar zijn we actief mee, maar ook in het 
bedenken van oplossingen voor locaties 
waar je eigenlijk niets kunt veranderen aan 
de oevers; in havens bijvoorbeeld. Daarom 
doen we in het Rotterdamse Buizengat 
een test met drijvend groen op een 
constructie. Goed voor de visstand, het 
vogelleven en ook voor de waterkwaliteit. 
De resultaten tot nu toe zijn zeer positief.”

BetonBallon
Een andere innovatie waar Teeuw en zijn 
team actief mee zijn, is de BetonBallon; 

in samenwerking met het gelijknamige 
bedrijf. “Die oplossing biedt veel kansen 
bij tunnelbouw. Je blaast een ballon op, 
waar een betonlaag overheen komt. Als 
die droog is, gaat de ballon eruit en hou 
je een enorm stevige betonconstructie 
over. Niets is zo sterk als een ronde vorm.” 
Het concept is nog in ontwikkeling maar 
heeft al wel meegedongen naar diverse 
innovatie prijzen. “Wij hopen dat we  
binnenkort een proefproject voor 
 Rijkswaterstaat mogen doen. De voor-
delen zijn er. Je bespaart er bijvoorbeeld 

zo vijftig procent CO2-uitstoot mee tijdens 
de bouw.”

Op de vraag of de nieuwe innovaties dan 
ook tot enorme groei moeten gaan leiden, 
moet Teeuw glimlachen. “Nee, maar dit is 
ook niet waar wij dit voor doen. Wij vinden 
het belangrijk om onze kennis en kunde 
te delen met onze partners. Met elkaar 
kunnen wij ontwikkelingen realiseren die 
belangrijk zijn voor onze klanten en de 
toekomst.” ■

Familiegevoel
Ook Gebr. De Koning merkt dat de arbeids-
markt in de bouw onder druk staat. “Als 
het gaat om de kantoorfuncties lukt het 
ons nog steeds vrij vlot om goede collega’s 
te werven. Vakmensen ‘buiten’ zijn helaas 
schaarser en zijn dan ook altijd welkom 
bij ons bedrijf. We hebben weinig tot geen 
verloop. Ik denk dat dat toch met het 
familiegevoel binnen ons bedrijf te maken 
heeft, gecombineerd met de uitdaging en 
afwisseling die we bieden. De menselijke 
maat staat bij ons voorop.”

Trillingvrij
Sinds een paar jaar beschikt Gebr. De 
Koning over een eigen ontwerpafdeling. 
“Daardoor kunnen we met onze opdracht-
gevers meedenken en ideeën aandragen 
op het gebied van slimme constructies. 
De eisen die aan bouwwerken gesteld 
worden, nemen steeds verder toe.” 
Vooral in oplossingen die de hinder voor 
de omgeving kunnen beperken, is veel 
interesse. Teeuw: “Bijvoorbeeld met het 
trillingvrij damwanden zetten, komen we 
daaraan tegemoet.” Überhaupt is er bij  

De Koning veel aandacht voor innovatie. 
“Het levert niet altijd op wat je ervan 
gedacht had, maar het is leuk om te doen. 
Nieuwe dingen proberen houd je scherp.” 

Drijvend groen
Zo participeert het bedrijf in Urban Deltas, 
een joint venture die zich richt op 
uitvloeisels van de Europese Kaderrichtlijn  
Water, die bepaalde eisen voorschrijft 
voor de waterkwaliteit van de Europese 
wateren. “Het gaat dan ook vooral om het 
aanleggen van natuurvriendelijke oevers. 

Dirk-Jan Teeuw
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er dus geen energie verloren, maar 
wordt er juist energie gewonnen.  
Bij elektrische of hybride veerboten zou 
die energie gebruikt kunnen worden om 
de batterij op te laden. Dat is duurzaam 
en scheelt bovendien tijd, omdat de 
boot dan niet of minder aan de wal 
hoeft op te laden. 

Trots
Jan Nederveen, wethouder economie 
van Hardinxveld-Giessendam, is trots 
op de innovatieve plannen van Holland 
Shipyards: “Innovatie is essentieel om 
de concurrentie structureel het hoofd 
te bieden. Bovendien verkent Holland 
Shipyards hiermee een oplossing voor 
duurzame technische oplossingen. Ik 
heb er alle vertrouwen in dat de maak-
industrie in de regio straks rechtstreeks 
zal profiteren van deze vernieuwing.” ■  

Maritieme subsidies
Voor de maritieme sector kan IMC u 
ondersteunen bij diverse subsidierege
lingen, zoals de Mkbinnovatiestimu
lering Regio en Topsectoren (MIT) voor 
haalbaarheidsstudies en de Demon
stratieregeling Klimaat Technologieën 
en Innovatiesregeling (DKTI) voor 
projecten gericht op efficiënt varen. 

 Subsidie voor                         een  schonere pont

SUBSIDIES

IMC-opdrachtgever Holland 
Shipyards BV uit Hardinxveld- 
Giessendam heeft een bijdrage 
ontvangen uit het MKB-katalysator-
fonds Drechtsteden. Het bedrijf 
gebruikt deze cofinanciering voor 
een haalbaarheidsonderzoek naar 
het hergebruik en de overbrenging 
van energie van veerboten tijdens 
het aan- en afmeren. Met het inno-
vatieproject wil de onderneming 
bijdragen aan verduurzaming van 
de maritieme sector én aan econo-
mische ontwikkeling van de regio.

De maatschappelijke vraag naar 
schonere schepen wordt steeds groter. 
Dat geldt ook voor veerponten, waarvan 
er alleen al in Nederland zo’n 300 in de 
vaart zijn. Op den duur zullen al deze 
veren worden vervangen door schepen 
met elektrische voortstuwing.  

Aangezien ponten zo’n dertig jaar 
meegaan, is dat dus niet van vandaag 
op morgen. Bovendien hebben 
veerboten een grote energiebehoefte 
die vraagt om hoge investeringen in 

batterijen én aansluiting op het elektri-
citeitsnet. Holland Shipyards onder-
zoekt daarom een oplossing die nu al 
kan worden ingezet om ‘conventionele’ 
veerponten te verduurzamen, maar die 
straks ook inzetbaar is om de energie-
behoefte van elektrische veerboten zo 
laag mogelijk te houden. 

Veel energie verloren
Bij veerboten gaat er veel energie 
verloren bij het aanmeren. De veer-
boot moet eerst geleidelijk remmen. 
Eenmaal tot stilstand gebracht, is er 
veel vermogen nodig om de pont tegen 
de wal te houden zodat reizigers snel en 
veilig van en aan boord kunnen gaan. 
Nu gebeurt dat allemaal ‘op de motor’. 
Holland Shipyards heeft bedacht dat dit 
ook anders kan, bijvoorbeeld mecha-
nisch, zodat de kinetische energie die 
vrijkomt bij het remmen kan worden 
omgezet in bruikbare energie. Zo gaat 

De officiële toekenning van de haalbaarheidssubsidie in 
het kader van het MKB Katalysatorfonds Drechtsteden.
Vlnr: Leendert Hoogendoorn (Holland Shipyards), 
Jan Nederveen (wethouder Hardinxveld-Giessendam), 
Edo Dolfin (Holland Shipyards), Tim van de Heuvel 
(Holland Shipyards) en Pieter Braat (IMC).

MKB-katalysatorfonds 
Drechtsteden 
Het MKBkatalysatorfonds Drechtsteden 
biedt niet alleen cofinanciering, maar 
ontsluit ook relevante netwerken en 
biedt faciliteiten aan. Bedrijven met 
innovatieve ideeën in de (maritieme) 
maakindustrie kunnen een beroep doen 
op dit fonds. 

Pieter Braat
T 0184 - 49 68 07
p.braat@imcosa.nl 

Roland van de Graaf 
0184 - 49 68 07
r.vd.graaf@imcosa.nl

mailto:p.braat%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=
mailto:r.vd.graaf%40imcosa.nl?subject=


2019  ◼  Voorjaar22 23Hoek en Blok  ◼  Schrift

3 
ROGER FEDERER 

(Basel, 8 augustus 1981)

De Zwitser voegde een nieuwe dimensie 
aan de tennissport toe: perfectie. 
Veroverde met zijn ‘touch’ en sublieme 
spel honderden miljoenen tennisharten. 
Was jarenlang nummer één van de 
wereld (310 weken), is recordhouder voor 
wat betreft het aantal gewonnen Grand 
Slams (20), won Olympisch goud (in het 
dubbelspel) en de Davis Cup. Zijn fantas-
tische prestaties, gecombineerd met zijn 
‘gentleman-imago’, maken hem geliefd in 
de gehele sportwereld. Was al bijna afge-
serveerd, maar vond zichzelf opnieuw uit 
en veroverde in 2017 op 35-jarige leeftijd 
opnieuw een Grand Slam-titel. Grootheid.

2
USAIN BOLT 

(Trelawny, 21 augustus 1986)

De charismatische Jamaicaan is en was 
een publiekslieveling en hét icoon van de 
atletieksport. Is wereldrecordhouder op de 
100 meter sprint (9,58), de moeder aller 
sportdisciplines en in het bezit van een 
triple-triple. Lightning Bolt won op drie 
achtereenvolgende Spelen goud op zowel 
de 100, 200 als 4×100 meter. Moest 
één van zijn estafette-medailles inleveren 
vanwege een op doping betrapte ploegge-
noot. Klein minnetje: liep zijn fantastische  
wereldrecord in 2009. Jammer dat 
hij daar nooit meer onder is gedoken. 
Probeert het nu als voetballer in Australië. 
Onnavolgbaar.

1 
MICHAEL PHELPS 

(Baltimore, 30 juni 1985)

De Amerikaan pakte 23 gouden Olympi-
sche zwemmedailles, verdeeld over vier 
Zomerspelen. 23! En ook nog eens  
26 keer WK-goud. Zijn acht gouden 
plakken in 2008, in Beijing, zijn een 
record. Natuurlijk pakte hij een deel 
van zijn gouden plakken in estafettes. 
Maar was het zijn geluk dat hij daaraan 
meedeed of juist het geluk van de USA dat 
Michael Phelps met hen meezwom? Plus: 
hij maakte een succesvolle comeback 
nadat hij al gestopt was. Fenomeen. ■

Column Maarten Tissink 

Behalve sportverslaafd en fanatiek schrijver is 

Maarten jurist bij Hoek en Blok. 

De Lijst 
der 
Lijsten
De ontknoping

Telde ik in de vorige editie van 
het Schrift af van 10 naar 6, in dit 
nummer volgt de grote ontknoping 
van wie de beste sporters aller 
tijden zijn. Subjectief? Jazeker. 
Valt erover te twisten? Graag. Wordt 
het lijstje beïnvloed door smaak, 
persoonlijke voorkeur, leeftijd en 
achtergrond? Dat lijkt me wel. Ik 
presenteer u dan ook vooral míjn 
top 10. U zult het daar vast niet mee 
eens zijn. Prima! Probeer het dan 
zelf ook eens. Plezier gegarandeerd! 

5 
MUHAMMAD ALI 

(Louisville, 17 januari 1942 – 3 juni 2016)

Ali was van voor mijn tijd. Ruim zelfs. 
Wanneer ik enkel op de feitelijke prestaties  
af ga, zou op deze plek net zo goed 
Vladimir Klitsjko kunnen staan. Die won 
ongeveer even veel. Muhammad Ali 
was echter een begrip, een held en zijn 
gevechten hadden eeuwigheidswaarde. 
Voor zijn wedstrijden stonden mensen ’s 
nachts op. Dat kreeg geen andere bokser 
voor elkaar.
  

4 
MICHAEL JORDAN 

(New York, 17 februari 1963)

De beste basketballer aller tijden. Air Jordan 
was en is het icoon van het basketbal. 
Gaf zijn sport mondiale bekendheid en 
zorgde ervoor dat de NBA werd wat zij nog 
steeds is: een absoluut A-merk. Jordan 
maakte de Chicago Bulls driemaal op rij 
NBA- kampioen en bracht de sportwereld 
 vervolgens in shock door een overstap 
naar het honkbal bekend te maken. 
Voor wie nog twijfelde of het succes van 
de Bulls nu echt het succes van Jordan 
was: gedurende zijn twee jarige afwezig-
heid wonnen de Bulls geen titels. Na de 
comeback van Jordan werden er direct drie 
kampioenschapsringen gewonnen. Vloog 
naar plek vier in deze lijst.
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Monitoring van internetgebruik moet 
in beginsel anoniem en/of steekproefs-
gewijs gebeuren. Pas als wangedrag 
boven tafel komt, is het toegestaan uit 
te zoeken wie daarvoor verantwoorde-
lijk is. Ten slotte dient u zich altijd en 
vooraf aan een controle af te vragen 
of het door u vastgestelde doel niet 
met een minder vergaand middel kan 
worden bereikt. Kortom, het monitoren 
van het internetgedrag van uw mede-
werkers hoort zorgvuldig en met enige 
terughoudendheid plaats te vinden.

Bedrijfsinfo naar privé-email
In de meeste arbeidsovereenkomsten 
staat een geheimhoudingsbeding 
opgenomen met een boete, dus u denkt 
de boete op te kunnen gaan eisen bij uw 
(ex-)werknemer, toch? Nee dus: laatst 
heeft een rechter bepaald dat alleen 
het versturen naar het privéadres geen 
schending van de geheimhouding  
betekent. Pas als u in de arbeids-
overeenkomst of een protocol hebt 
omschreven dat het versturen van 
bedrijfsinformatie naar privé niet mag, 
dan pas kunt u de boete claimen. 

Dus toch maar even uw overeen-
komsten laten scannen door onze 
medewerkers?

De e-mailbox bij ziekte
Hoe om te gaan met de e-mailbox 
van een zieke medewerker? U wilt 
als vanzelfsprekend dat (belangrijke) 
zaken, te allen tijde door kunnen lopen. 
Ook als er iemand uitvalt. U mag de 
e-mailbox van een zieke medewerker 
bekijken. Echter, ook hierbij staat zorg-
vuldigheid voorop. Het moet ten eerste 
om zakelijke e-mail gaan. Vaak is dit 
onderscheid wel te maken. Werk nemers 
kunnen immers zelf onderscheid  
aanbrengen tussen privémails en 
zakelijke mail. Bijvoorbeeld door het 
aanmaken van aparte mappen of het 
toevoegen van het woord ‘persoonlijk’ 
in de onderwerpregel. Leg dit dus goed 
vast in uw internetprotocol. ■

Maarten Tissink
0184 49 68 00
m.tissink@hoekenblok.nl

Privacy!?! En de werkgever dan?
Werknemers die vanaf hun 
werkplek privémails versturen, 
dubieuze websites bezoeken 
of bedrijfsinformatie naar het 
privé-mailadres mailen. Het zijn 
zaken die binnen vrijwel iedere 
organisatie spelen. Binnen Hoek 
en Blok houdt een team van 
HRM- specialisten zich bezig met 
 dergelijke vraagstukken, maar ook 
met het opstellen van internet-
protocollen, gedragsregels, 
privacy- verklaringen en gebruikers-
overeenkomsten voor een smart-
phone. Belangrijk, want de lijn 
tussen het belang van de werkgever 
en het recht op privacy van de 
werknemer is vaak dun. 

Uit rechtspraak blijkt dat het recht op 
privacy van uw medewerkers ook geldt 
op de werkvloer. Medewerkers moeten 
tot op zekere hoogte privérelaties met 
anderen kunnen onderhouden. U kunt 
als werkgever het persoonlijke sociale 
leven van uw collega’s niet tot nul 
reduceren. Dat betekent overigens niet 
dat u als werkgever geen voorschriften 
kunt maken of maatregelen kunt 
treffen. Vanzelfsprekend moet dit wel 
zorgvuldig gebeuren. 

Monitoren internetgebruik
Allereerst is het aan te bevelen om uw 
collega’s vóóraf te informeren over wat 
toegestaan is en wat niet, dát controle 
mogelijk is en op welke manier dat 
gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld door 
het vastleggen van gedragsregels ten 
aanzien van internetgebruik of het 
opstellen van een internetprotocol. 
Maar, dan nog kunt u niet ongelimi-
teerd en geheel vrijblijvend monitoren.

Voordat u als werkgever start met 
enige controle, moet u het legitiem 
doel bepalen waarvoor deze controle 
noodzakelijk is. En op welke manier die 
mag gebeuren. Een gerechtvaardigd 
doel kan bijvoorbeeld zijn: de bevei-
liging van uw systeem en netwerk 
(werknemers kunnen immers virussen 
of spyware downloaden die gevoelige 
bedrijfsinformatie in gevaar brengt), 
het beschermen van bedrijfsgeheimen 
of het verminderen van kosten en tijds-
verlies. Van het doel hangt vervolgens 
weer af hoe omvangrijk de controle 
mag zijn. Hier geldt namelijk het 
vereiste van proportionaliteit.

mailto:m.tissink%40imcosa.nl?subject=
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SPECIAAL VOOR MKB

Hoek en Blok heeft de IT  Security Test  
ontwikkeld waarmee uw IT  beveiliging 
snel en betaalbaar op orde kan worden 
gebracht. Daarmee is de IT continuïteit 
gewaarborgd. 

Afhankelijkheid
Ondanks de groeiende afhankelijk
heid van informatietechnologie, zijn 
 onder nemers zich vaak onvoldoende 
bewust van de risico’s op dat vlak voor 
de bedrijfsvoering. 

Door slechte beveiliging van 
systemen, niet goed afgeschermde 
netwerken en onoplettend personeel 
lopen bedrijven veel risico. We lezen 
het bijna dagelijks in de krant: geld is 
overgemaakt naar een bank rekening 
van criminelen, bedrijven gaan dicht 
omdat alle gegevens versleuteld  
zijn en concurrentie gevoelige 
 informatie ligt op straat. Veel van dit 
soort problemen hadden voorkomen 
kunnen worden.

Kwetsbaar
Veel organisaties vinden ITsecurity 
te technisch en laten het over aan 
een interne ITspecialist of externe 
 leverancier. Daar is vaak weer te 
weinig kennis of focus, met als gevolg 
dat de IT in de praktijk toch erg 
kwetsbaar is. Onze ITSecurity Test 
biedt daar een praktische en betaal
bare oplossing voor.

Hoek en Blok IT-Security Test 
IT-Security wordt gerealiseerd 
door maatregelen te treffen 
rondom mensen, processen en 
technologie. Onze IT-Security 
Test behandelt deze onderdelen 
en adviseert u waar preventieve 
en detectieve maatregelen 
ontbreken.

Steven Verkaart
0184 49 68 00
s.verkaart@hoekenblok.nl

Actuele beveiligingsrisico’s
De test is specifiek ontwikkeld om het 
mkb snel en kostenefficiënt inzicht te 
verschaffen in de actuele beveiliging 
van hun IT. Onze specialisten beoor
delen de ITsystemen en het netwerk 
in uw organisatie en zetten dat af 
tegen actuele beveiligings risico’s. 
Ook worden de processen beoordeeld 
die binnen uw organisatie nodig zijn 
om beveiliging en continuïteit van 
systemen en netwerken in te richten.

Na uitvoering van de ITSecurity 
Test heeft u antwoord op de volgende 
vragen:
• Welke kwetsbaarheden zitten er 

in mijn systemen, netwerken en 
mobiele apparatuur?

• Zijn mijn medewerkers voldoende 
op de hoogte van de risico’s en zijn 
ze alert?

• Welke processen moet ik inrichten 
om mijn systemen veilig en continu 
beschikbaar te houden?

Maatwerk
De ITSecurity Test wordt op maat voor 
u gemaakt, gericht op de ITsystemen 
die voor uw  organisatie van belang zijn; 
dus zonder onnodige belasting van de 
organisatie. Vervolgens kijken onze 
specialisten naar de beveili ging van uw 
netwerk en systemen, het gedrag van 
medewerkers en de algemeen geldende 
ITprocessen. De geconstateerde kwets
baarheden en onze adviezen worden 
overzichtelijk aan u gepresenteerd. ■

Zicht op IT-risico’s? Ontdek  onze IT-Security Test

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem. Hackers 
richten zich daarbij steeds vaker op het midden- en klein-
bedrijf. Mkb-ondernemingen zijn immers vaak een makke-
lijkere prooi. Ze zijn doorgaans minder goed beveiligd dan 
het grootbedrijf en multinationals en zijn ook nog eens 
geneigd om sneller te betalen aan de hacker. 

mailto:s.verkaart%40hoekenblok.nl?subject=
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