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De zon schijnt
Solarclarity boegbeeld zonneStroom

Van Wijnen Weesp eenduidig
trotS op 28 jaar c.t.j. Van Vliet

B2B-dagen komen terug
WeeSper netWerkbeurS in januari
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig. 

Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie 

te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.

met één
druk op de
knop.

Weten wat
er in uw

sector speelt
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Inhoud

A d ve r t e r e n?
Meer weten over 

uw publicaties in dit 

magazine? Neem 

vrijblijvend contact 

op met onze  

media-adviseurs 

Myrna Bos of Irene 

Venneker via 0294-

410333.

m e l d h e t  o n s !
Stuur uw persbericht,  

nieuwsbrief of suggestie naar 

info@b2bweesp.nl of  

Fijnvandraatlaan 2a,  

1381 EW Weesp.
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Van Wijnen treedt eenduidig 

naar buiten

Forline Weesp
zet 50 mensen aan het werk

Column petra berghuis
Subsidieregeling onderwijs 

moet misbruik voorkomen

De zon schijnt
Solarclarity boegbeeld van 

zonnestroom

In beeld
Ledenvergadering IVW,

atlijd leuk

Column niels van de Griend
In de herhaling: het 

levenstestament

netwerken in Weesp
B2B-dagen komen terug

nieuws van de IVW
Enthousiast over bomen op 

Noord

Wat denkt u? Gaat het goed of slecht 

op de bedrijventerreinen in Weesp?

Voordat u antwoord geeft, verwijs 

ik naar een opvallend bericht op 

de website van Management Team 

(www.mt.nl). Of beter gezegd: twéé 

opvallende berichten. Het eerste be-

richt is de zwartkijkersversie van de 

samenvatting van de kwartaalcijfers 

van AEX-genoteerde bedrijven. We le-

zen: ‘De meeste AEX-bedrijven zagen 

hun nettowinst dalen. Vooral Shell 

sprong er met -20% negatief uit.’ Maar 

nu klikken we op de rozebrilversie van 

ditzelfde kwartaalnieuws. We lezen: 

‘Het gaat fantastisch met de bedrijven 

die genoteerd staan aan de AEX-

index. Een grote meerderheid heeft 

ondanks de crisis de afgelopen maan-

den gewoon vette winst gemaakt. Tot 

de grootste uitblinkers behoort Shell 

met een winst van 1,3 miljard euro.’

Beide versies zijn waar.

Laten we dat eens doen met de be-

drijventerreinen in Weesp. De zwart-

kijkersversie luidt: ‘Er is leegstand, 

de Hogeweijselaan ligt slecht bij, be-

drijven trekken weg en op sommige 

plekken is het me toch een rommel.’ 

De rozebrilversie is: ‘De leegstand 

neemt af, de Hogeweijselaan wordt 

volgend jaar opgeknapt, er komen 

meer bedrijven bij dan er weggaan en 

op veel plekken is de verrommeling 

met succes bestreden.’ Ook nu zijn 

beide versies waar.

Wat denk u? Gaat het goed of slecht 

met Shell?

André Verheul

hoofdredacteur B2B

Zakendoen met 500 bedrijven  
in Weesp, Muiden e.o. 
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B2Berichten

Van Wijnen Weesp
treedt eenduidig
naar buiten

Beste B2B...
AAn: B2B Weesp

VAn: Cor VAn der poel

Het is jammer dat er toch nog (te) veel bedrij-

ven zijn die niet de hoogste aandacht geven 

aan de omgeving van het bedrijfspand. Geluk-

kig zorgen de op onze terreinen werkende 

hoveniers veelal voor een goed beeld, maar 

toch, als ik een rondje fiets over de terreinen 

moet ik vaststellen dat er nog erg veel onkruid 

staat. Vooral jammer dat sommige eigenaren 

van lege panden er echt niets aan doen. Ik denk 

dat mede daardoor niet snel het pand weer 

gevuld gaat worden. Een aantal bedrijven heeft 

op mijn verzoek de afgelopen tijd aan dit on-

derwerp behoorlijk aandacht gegeven en dat is 

natuurlijk prima en helemaal als relaties van de 

bedrijven onze bedrijventerreinen bezoeken. 

Mijn hartenkreet is dan ook aan de betreffende 

directies om meer aandacht aan de omgeving 

van het bedrijfspand te willen geven, waarvoor, 

mede namens uw buren, zeer veel dank.

Cor van der Poel, uitvoerend-secretaris IVW

ook iets leuks te melden?  

stuur nAAr info@B2BWeesp.nl

C.t.J. VAn Vliet AAnnemingsBedriJf B.V. gAAt sinds 19 Augus-
tus Verder Als VAn WiJnen Weesp B.V. onderhoud en Beheer. 
onder het toeziend oog VAn Alle medeWerkers Werd die 
dAg de VAn Vliet-VlAg gestreken en de VAn WiJnen-VlAg 
gehesen. dAt geBeurde BiJ het kAntoor AAn de riJnkAde in 
Weesp en op de BouWplAAtsen.

Het in Weesp gevestigde bedrijf maakt sinds 1 januari 2006 al deel uit van 

Van Wijnen Groep N.V. in Baarn en vormde samen met Van Wijnen Weesp 

B.V., Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. en Bimo Bouw B.V. uit Har-

derwijk regio ‘Van Wijnen Midden’. Omdat de vestiging in Weesp een grote 

rol binnen regio Midden vervult, is deze naamswijziging een logische stap, 

zo meldt het bedrijf. “Op deze manier kan Van Wijnen Midden sterk en een-

duidig naar buiten treden.”

De naamswijziging was al enige tijd geleden aangekondigd, toch komt er - 

nu het zover is - het nodige gevoel bij om de hoek kijken, niet in de laatste 

plaats bij oprichter en directeur Cees van Vliet. “We zijn trots op het feit 

dat we de naam ‘C.T.J. van Vliet Aannemingsbedrijf’ 28 jaar lang mochten 

dragen. Een naam die - dankzij al onze medewerkers - in de loop der jaren is 

uitgegroeid tot een bekende naam in Weesp en omstreken. We kijken terug 

op een bijzondere periode en zijn dankbaar voor al deze jaren als C.T.J. van 

Vliet Aannemingsbedrijf. Uiteraard kijken we ook vooruit. Zeker zo trots zijn 

we de naam Van Wijnen te mogen dragen, de naam van onze financieel 

sterke en kundige moeder die zorgt voor landelijke dekking”, aldus Cees 

van Vliet. De Weesper blijft bij het bedrijf betrokken en kiest ervoor om de 

komende periode zijn tijd vooral te besteden aan projecten buiten Weesp. 

Voor de relaties verandert er verder niets; de mensen blijven hetzelfde, 

evenals de manier van werken en de lokale betrokkenheid. Zo is Van Wijnen 

sponsor van FC Weesp.

Met zo’n 150 medewerkers is Van Wijnen Midden een van de grotere werk-

gevers in Weesp. Het bedrijf maakte in april van dit jaar positieve jaarcijfers 

bekend. De omzet in 2012 bedroeg 76 miljoen euro. Daarvan werd 30 

procent behaald in de utiliteitsbouw, 45 procent in de woningbouw en 25 

procent in (groot) onderhoud, beheer, renovatie en restauratie. Eén van de 

in 2012 afgeronde projecten is de verbouw en uitbreiding van het Winkel-

centrum Diemerplein in Diemen met ondergrondse parkeergarage en de 

nieuwbouw van 45 appartementen.
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de gemeenterAAd heeft Besloten geld 
VriJ te mAken Voor de herinriChting 
VAn de hogeWeyselAAn.

De herinrichting zal zich voornamelijk richten 

op het opknappen van het wegdek en de weg-

fundering, maar ook de fietspaden worden ver-

breed. Verder worden er nieuwe parkeervakken 

gecreëerd. Dit doet de gemeente door de bo-

men aan de westkant van de straat te kappen en 

er nieuwe meer richting de waterkant voor terug 

te planten. Ook worden er extra nieuwe bomen 

geplant zodat er een aaneengesloten bomenrij 

ontstaat. De kruising van de Gemeenschaps-

polderweg en de Hogeweyselaan wordt onder 

handen genomen door de bestaande verkeerssi-

tuatie te verbeteren. Het verkeersplateau wordt, 

door middel van duidelijke verkeerstekens en 

-borden en door verbeterde verkeersgeleiding, 

overzichtelijker en veiliger.

De gemeente verwacht in het voorjaar van 2014 

te starten met de werkzaamheden. Mogelijk 

worden vooruitlopend hierop al werkzaamhe-

den aan het groen en langs de waterkant uitge-

voerd. Voor de start worden belanghebbenden 

ingelicht.

Mocht u nog vragen hebben over de herinrich-

ting van de Hogeweyselaan dan kunt u contact 

opnemen met Glenn Janssen, Bedrijfscontact-

functionaris van de Gemeente Weesp: (0294) 

491203.

Hogeweyselaan wordt opgeknapt

Burgemeester 
maakt kennis 
met MetalTech 

Gelagkamer 
voor lunch,
borrel en diner

Ook Radio 
Weesp doet
zaken in Weesp

Burgemeester horseling BrACht in 
Juli een BedriJfsBezoek AAn metAl-
teCh. BiJ deze Weesper metAAlBe-
Werker en mAChineBouWer kreeg hiJ 
uitleg oVer VerpAkkingsmAChines en 
roBots.

De robot aan de metaalbewerkingsmachine 

(Kawasaki Robotloader FS010E Vision) zorgde 

natuurlijk voor een fraaie demonstratie. Hij pakt 

stukken metaal, legt ze in de afwerkingsmachine 

en legt het afgewerkte stuk op zijn plek. Metal-

Tech heeft twee van deze robots en verwacht 

binnenkort een derde toe te voegen. “Ze wer-

ken ‘s nachts door, ‘s morgens ligt alles keurig 

klaar”, zegt Peter van Leeuwen. Hij en Cor van 

der Werf zijn de directeuren van MetalTech. Het 

bedrijf kent twee hoofdtakken: de fabricage van 

fijnmechanische onderdelen en het maken van 

eigen machines voor de voedingsindustrie. Een 

belangrijk eigen product is de sluitingsmachine 

voor maaltijdbakjes.  

Ook daar kreeg de burgemeester tijdens zijn 

bezoek een demonstratie van. Horseling kende 

het bedrijf aan de Gouwzeestraat eigenlijk niet, 

maar dat neemt Van Leeuwen hem niet kwalijk. 

“We bestaan weliswaar al dertig jaar, maar de 

burgemeester is natuurlijk niet bekend in de 

markt waarin wij opereren. Wij zoeken de ge-

meente ook niet vaak op, we zitten hier redelijk 

self-supporting.” Toch werd het bezoek erg 

gewaardeerd. “Leuk dat de gemeente en de IVW 

met dit soort bezoeken hun interesse tonen.”

Het laatste nieuws van MetalTech is dat het be-

drijf acht medewerkers een bijscholing aanbiedt 

voor iso-parametrisch programmeren. Daarvoor 

kan MetalTech gebruikmaken van een bijdrage 

van OOM, het Opleidings- en Ontwikkelings-

fonds voor de Metaalbewerking. De werknemers 

gaan leren hoe ze de ‘steltijd’ van machines kun-

nen verkorten, zodat er met dezelfde machines 

meer productie kan worden gedraaid.

in het Centrum VAn Weesp is een nieuW 
restAurAnt geopend: de gelAgkAmer 
VAn Weesp. 

Het etablissement, gevestigd aan de Slijkstraat, 

is van Martin Boer en Erik Ritsma. Ze hebben 28 

jaar bistro La Ruelle in Weesp gehad. Na twee 

jaar verblijf buiten Weesp zijn ze terug. De ope-

ningsavond trok veel oude bekenden en andere 

nieuwsgierigen die een kijkje kwamen nemen 

in de volledig opnieuw ingerichte zaak, die aan-

voelt als een huiskamer.

“Laagdrempelig, voor ieder wat wils. Lunch, 

drankje, diner, borrel, het maakt niet uit. Als het 

maar gezellig is.” Eriks ogen glimmen bij de uit-

leg. Laat het koken maar aan hem over. “Met een 

open keuken midden tussen de gasten. Ik wil 

niet achter in een keuken koken. Ik wil tussen de 

mensen staan.” De Gelagkamer van Weesp is zes 

dagen per week open vanaf 11.00 uur. Voor de 

deur is een bescheiden terras.

rAdio Weesp heeft deze zomer een 
nieuWe studio Betrokken. zoWel 
de regietAfel Als de omBouW is VAn 
Weesper mAkeliJ.

De nieuwe regietafel in de studio is geleverd 

door D&R Electronica, gevestigd aan de Rijn-

kade. D&R maakt ongeveer 50 mengpanelen per 

maand, voor een internationale klantenkring. 

“Mengpanelen kunnen 25 jaar mee, dus als het 

economisch slechter gaat, zien radiostations 

gemakkelijk af van nieuwe investeringen. Maar 

gelukkig trekt het nu weer aan”, zei Duco de Rijk 

van D&R begin dit jaar in B2B.

Het mengpaneel voor Radio Weesp is inge-

bouwd in een tafel van CJ Meubels & Styling, 

sinds kort eveneens gevestigd aan de Rijnkade. 

De tafel is elektrisch in hoogte verstelbaar. CJ 

staat voor Christian en Judith Koks, die hun 

meubelmakerij in 2005 begonnen.

Radio Weesp zendt elke dag uit op 106.5 FM.
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Procility
Flevolaan 19 B/C

1382 JX Weesp

T: 0294-25 61 00

F: 0294-48 48 62

E: info@procility.nl

I: www.procility.nl

De Axia® Smart Chair 
leert je beter zitten!

teveel 
naar rechts

teveel 
naar links

slecht 
rugcontact 

onder

slecht 
rugcontact 

boven

op het puntje 
van de stoel

onderuit
gezakt

goede
houding



1, 3 miljoen patiëntendossiers, als je 

die achter elkaar legt komt je uit op 

zes kilometer. Sinds medio juli is Forline in het 

Drentse Tynaarlo bezig met het scannen van 

alle klinische en poliklinische patiëntendossiers 

die hier opgeslagen zijn in het externe archief. 

Dit traject is een grote stap binnen de invoering 

van het volledig digitaal werken in de gehele 

organisatie van het Martini Ziekenhuis.

“Dit is voor ons natuurlijk een prachtig project. 

Niet alleen inhoudelijk om onze expertise, 

maar vooral omdat we zo veel mensen aan het 

werk helpen. Samen met Uitzendspecialist uit 

Almere en Werkplein Baanzicht uit Assen zijn 

we in maart van start gegaan met het werven 

van mensen in en rondom Tynaarlo. De nieuwe 

medewerkers van Forline zijn werkzoekenden 

met een bijstandsuitkering”, vertelt Dirk-Jan 

Methorst, directeur van Forline. “Voor Forline 

is het vanzelfsprekend medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. 

Daarom kijken wij altijd of er mogelijkheden 

zijn om onze maatschappelijke betrokkenheid 

op deze manier te tonen. De werkzaamheden 

bij het digitaliseren van dossiers lenen zich hier 

heel goed voor en dragen bij aan Social Return, 

een voorwaarde die ook de overheid stelt bij 

dergelijke aanbestedingen en dat past perfect 

bij onze organisatie.” Met de digitalisering 

bespaart het Martini Ziekenhuis op kosten 

voor opslag en opvraag van papieren dossiers. 

De opslag van de digitale dossiers is op een 

veilige wijze geborgd in de organisatie van het 

ziekenhuis.

Forline is gespecialiseerd in het digitaliseren van 

dossiers. Om een 100% volledigheidsgarantie 

af te kunnen geven heeft Forline een 

werkmethode ontwikkeld die naar eigen 

zeggen uniek is. Speciaal voor zorginstellingen 

wordt de tijd dat de dossiers op transport en 

daarmee niet opvraagbaar zijn zo kort mogelijk 

te houden. Forline werkt o.a. voor de Gemeente 

Amsterdam, Stichting Philadelphia Zorg, de 

Osira Groep en V&D.

Op de foto zien we hoe Paul van der Wijk, 

bestuurder Martini Ziekenhuis (links), en Dirk Jan 

Methorst van Forline elkaar succes wensen met 

de samenwerking. 

50 mensen aan het werk
Het is een klus waar 52 werknemers 

zes maanden werk aan Hebben: Het 

digitaliseren van de 1,3 miljoen 

patiëntendossiers van Het groningse 

martini ziekenHuis. Forline uit weesp 

HeeFt deze bijzondere openbare 

aanbesteding gewonnen voor 

de digitalisering van Het intern 

elektroniscH patiënten dossier. 

Het project is bijzonder door de 

grote (tijdelijke) werkgelegenHeid 

die Hiermee in Het noorden wordt 

gerealiseerd.

p r o F i e l
Fo r l i n e
Pampuslaan 132, Weesp

(0294) 25 61 40

www.forline.nl
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Transporten 
Op- en overslag 

Magazijn verhuizingen

Tel: +31 294 415 412
info@wimbostransport.nl

 

.

 

Grootformaat 
posters en banners 
Mooi gepresenteerd in een rollup- systeem, wandframe of lichtbak.

Heeft u een presentatie of wilt u uw stand extra aankleden? Dan is een 
roll-up systeem of een mooi gepresenteerde poster in een wandframe, 
een flexibel, snel en mooi hulpmiddel. 

Ruitenbeek Weesp 
Ruitenbeek Weesp bv
Bloemendalerweg 14 
1382 KC  Weesp
Postbus 40, 1380 AA Weesp

T 0294 - 413850
F 0294 - 415199
info@drukkerijruitenbeek.nl
www.drukkerijruitenbeek.nl



    
Subsidieregeling onderwijs 
moet misbruik voorkomen

C o l u m n 
 
JAN© Accountants &  
Belastingadviseurs

Om de instroom op de arbeidsmarkt van groepen met een 

zwakkere positie op de arbeidsmarkt te bevorderen, stimuleert de 

overheid werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Met deze 

leerwerkplaatsen krijgen leerlingen, studenten of werknemers de 

mogelijkheid om onder begeleiding van een werkgever hun diploma 

te halen en zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De 

stimulering van de overheid om leerwerkplaatsen aan te bieden vindt 

op dit moment plaats middels een afdrachtvermindering in de aangifte 

loonheffingen. Uit onderzoek is gebleken dat er een wildgroei van 

gebruik van deze regeling is ontstaan, waarbij het voornamelijk om 

financieel gewin en niet om de onderwijskundige inhoud gaat. Reden 

voor de overheid om per 1 januari 2014 de huidige fiscale regeling om 

te vormen tot een subsidieregeling.

De exacte voorwaarden van de nieuwe regeling worden uiterlijk op 1 

november 2013 bekendgemaakt. Op basis van de informatie die nu al 

is verstrekt, kunnen we echter concluderen dat de nieuwe regeling een 

stuk beperkter zal zijn. Zo zal de subsidie bedoeld zijn voor leerlingen 

in het mbo die een beroepsbegeleidende leerweg volgen (BBL) en 

studenten in het hbo die een techniekopleiding (inclusief agro) volgen, 

bestaande uit een combinatie van leren en werken. Er zullen hierdoor 

verschillende groepen zijn die vanaf 2014 niet meer in aanmerking 

komen voor een overheidsbijdrage, te denken valt aan: mbo Beroeps 

Opleidende Leerweg (BOL)-opleidingen of leerlingen die een 

leerwerktraject volgen in het vmbo, EVC-trajecten en niet-technische 

hbo-opleidingen, zoals economie, zorg en onderwijs.

Bovendien komt er een subsidieplafond, de overheid keert nooit meer 

aan subsidie uit dan het plafond. Wanneer meer aanvragen worden 

ingediend dan het beschikbare budget toestaat, wordt het bedrag per 

aanvrager naar verhouding verlaagd of worden aanvragen afgewezen.

Word je nu gecompenseerd voor het begeleiden van leerlingen 

of werknemers? Of sta je voor de keuze om leerwerkplekken toe 

te kennen? Houd er rekening mee dat de overheidscompensatie 

mogelijk vanaf 1 januari 2014 vervalt. Er is namelijk niet voorzien in een 

overgangsregeling.

Kijk ook eens naar andere mogelijkheden om ondersteuning te krijgen 

voor het scholen en opleiden van je personeel. Er zijn verschillende 

branches met een eigen opleidings- en ontwikkelingsfonds die je 

(financieel) ondersteunen wanneer je jouw personeel wilt scholen of 

opleiden. De mogelijkheden en voorwaarden om gebruik te maken 

van het opleidings- en ontwikkelingsfonds verschillen per branche. 

In alle gevallen geldt echter dat jouw onderneming wel aangesloten 

dient te zijn bij het fonds.

Petra Berghuis

Wij verzorgen ook:

Ook voor 

uw bedrijf!Ook voor 

uw bedrijf!



tekst Ruth van Kessel, 

foto’s Brian Elings

P r o f i e l

Solarclarity boegbeeld van zonnestroom

De zon schijnt

S o l a r c l a r i t y

Voor nietS gaat de zon oP, duS waarom er geen gebruik Van 

maken? dat iS de Stellige oVertuiging Van Peter deSmet en irmelin 

waalkenS Van het weeSPer bedrijf Solarclarity. de groothandel en 

imPorteur Van zonnePanelen iS oP euroPeeS niVeau in korte tijd een 

SucceSVolle lanSbreker geworden Voor deze Vorm Van duurzame 

energie.

Flevolaan 21, Weesp

(0294) 769028

www.solarclarity.nl
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want spannend was het deze zomer 

voor de zonnepanelenbranche in 

Europa. In het kort ging het hierom dat de 

Europese Commissie het plan had om per 

augustus een importheffing van bijna 50% 

op goedkope Chinese zonnepanelen te 

heffen, om zo de zogenaamde ‘ongelijke 

concurrentie’ van China met Europese 

producenten tegen te gaan. Deze maatregel 

zou volgens AFASE, de belangenorganisatie van 

zonnepanelenimporteurs en groothandels, een 

doodsteek zijn voor de snelgroeiende markt 

en in Europa een banenverlies betekenen voor 

250.000 mensen in de installatiebranche van 

zonnepanelen. Uiteindelijk is de importheffing 

niet doorgegaan en heeft de Europese 

Commissie in een minimumprijsstelling 

voor Chinese zonnepanelen een compromis 

gevonden. Peter Desmet zit in het bestuur van 

AFASE en was een van de voorvechters om het 

tij te keren. Solarclarity werd het boegbeeld.

e e n e u r o p e s e ‘ h a n d e l s o o r l o g ’ ?
“Er is altijd veel te doen in zonne-energieland en 

zeker nu zonnestroom aantoonbaar goedkoper 

is dan de bekende fossiele brandstoffen wordt 

het onderwerp steeds politiek gevoeliger. In de 

landen om ons heen - Duitsland, België - hebben 

overheden duurzaam opgewekte energie boven 

fossiele energie gesteld en dat heeft een groot 

effect op de markt. Nog niet lang geleden 

was de marktverhouding tussen Europese 

producenten 80% tegen Chinese producenten 

20%, nu is dat andersom. Simpelweg omdat 

China ingegaan is op de stijgende markt en 

Europa stil is blijven staan.”

m e t g evo l g d a t  c h i n a z o n n e p a n e l e n 
vo o r  d u m p p r i j z e n a a n b i e d t?
“Afgelopen jaar kwam de Europese Commissie 

tot de ontdekking dat China de hele markt voor 

zonnepanelen voor hun neus had weggekaapt 

en probeerde ze met importheffing het tij 

te keren. Alleen heeft Europa zich met de 

maatregel beperkt gericht op het handjevol 

Europese producenten en is voorbij gegaan 

aan de downstreamindustrie en dan doel ik op 

transporteurs en zonnepaneleninstallateurs.”

Ve r e n i g d i n  d e b e l a n g e n o r g a n i s a t i e 
a fa S e?
“In mei hebben we AFASE opgericht en in 

no time hebben ruim 800 bedrijven uit heel 

Europa zich aangesloten. Dat is ongekend, in 

korte tijd hebben we een gigantische lobby op 

gang gebracht met bovenbeschreven succes. 

Opvallend is het grote aantal Nederlandse 

bedrijven die zich heeft aangesloten. De 

Nederlandse markt is bij lange na niet groot te 

noemen, maar komt sinds 2012 net lekker op 

gang. Met de 50% importheffing was die markt 

natuurlijk tot stilstand gekomen. Dat de EU 

teruggefloten is door de lidstaten is een grote 

overwinning voor de sector, al zijn de Chinezen 

de lachende winnaar met de maatregel van een 

minimumprijsstelling. In Nederland zullen we 

daar niet zo veel last van hebben, maar in landen 

als Duitsland waar dankzij overheidssubsidies 

enorm grote projecten worden neergezet, zijn 

ze minder blij.”

h o e ko m t h e t  d a t  z o n n e s t r o o m i n 
n e d e r l a n d i n  o p m a r s  i s?
“Nederland heeft de hoogste prijs voor 

traditionele fossiele energie in Europa. Het is 

absurd, maar het is zo. Maar grappig genoeg 

is mede dankzij de lage Chinese prijzen voor 

zonne-energiesystemen in 2012 de prijs van 

zonnestroom eindelijk onder de prijs van 

fossiele energie gekomen. En nu dit feit eindelijk 

erkend wordt bedenkt de overheid ineens dat ze 
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weer willen subsidiëren. Ook een absurde 

maatregel die niet nodig is. Zonne-

energieleveranciers willen niet meer 

geassocieerd worden met alternatief, 

zonnestroom is financieel aantrekkelijk. Vooral 

bij particulieren komt de boodschap door, ze 

merken het direct in hun portemonnee.”

M e t S o l a r c l a r i t y  i n e e n s a l s  N e d e r -
l a n d s e a m b a s s a d e u r v a n z o n n e -
e n e r g i e? 
“Als Solarclarity kiezen Irmelin en ik er heel 

bewust voor om opinieleider te worden 

en invloed uit te oefenen op de wereld om 

ons heen. Om die reden ben ik columns in 

vakbladen gaan schrijven en draag ik binnen 

de branche mijn mening uit. Door informatie te 

verstrekken over relevante zaken werd ik steeds 

vaker in de media gevraagd voor interviews en 

ben ik ook gevraagd om mee te werken aan de 

oprichting van AFASE. Ik kon dat doen omdat 

Solarclarity goed loopt en Irmelin de zaak 

draaiend houdt bij mijn afwezigheid.”

Pa s t  d e z e e c o n o m i s c h e f o c u s n o g b i j 
d e i d e o l o g i e v a n S o l a r c l a r i t y? 
“Juist. We hebben twee kleine kinderen en als 

ik denk aan de toekomst dan kan ik niet anders 

dan me grote zorgen maken. De gevolgen 

‘Weesp moet focussen op nieuwe 
economie’

Wat is er leuker dan gebruik te maken van een 

energiesysteem dat zichzelf terugbetaalt? In de 

ontvangsthal van SolarClarity hangt een paneel 

waarin de bezoeker volledig geïnformeerd 

wordt over de opbrengst van zonnepanelen 

op het dak. Per uur, per dag en per maand. Ook 

wordt de opbrengst vergeleken met de kosten 

van fossiele energievormen, een aantrekkelijke 

rekensom.

De directie rijdt bewust in elektrische auto’s, die 

opgeladen worden met zonnestroom van het 

bedrijf. Als dat niet selfsupporting is? Rijden op 

zonnestralen geeft echt een kick.

RIJDEn OP ZOnnEStRAlEn  
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van de klimatologische kettingreactie van 

global warming zijn desastreus, dan kan ik 

niet werkeloos toekijken. Ook de economische 

gevolgen van de klimatologische effecten 

zijn niet te overzien. Dus dat we eindelijk aan 

zonnestroom verdienen, is juist fantastisch.”

M e t w e l k i d e e z i j n  j u l l i e  b i j n a 5  j a a r 
g e l e d e n b e g o n n e n m e t S o l a r c l a r i t y? 
“Irmelin en ik hebben allebei bedrijfskunde 

gestudeerd. In mijn vorige baan bij Stanley 

gereedschappen ontstond de drive om iets 

voor mezelf te gaan doen, iets teweeg willen 

brengen in de wereld. Maar economisch moet 

het ook wat brengen. In de zonnepanelen heb 

ik de ideale combi gevonden: het is een enorm 

mooi economisch product en het doet wat voor 

de wereld. In die volgorde. Vervolgens ben ik 

er helemaal ingedoken en werd alleen maar 

enthousiaster. Er was geen weg meer terug 

en ik ben op 1 januari 2009 van start gegaan 

met Solarclarity. Een maand later nam Irmelin 

ook de stap. Het was spannend, maar behalve 

als echtpaar blijken we ook als partners in het 

bedrijf een heel goed team.”

Wat is de corebusiness van Solarclarity? 
“We zijn met z’n tweeën vanuit huis gestart en 

nu hebben we 26 fte’s en werken we voor de 

hele Benelux, inclusief de Antillen, Frankrijk 

en Italië. We zijn begonnen als installateur, 

letterlijk bij de consument aan tafel en zelf de 

zonnepanelen op het dak schroeven. na vier 

maanden zijn we via internet begonnen als 

importeur en installateur. Zo hebben we ons 

product goed leren kennen. na een half jaar 

waren we zover. nu zijn we een fullservice 

groothandel in zonnestroomproducten en 

tevens opleidingscentrum voor installateurs.”

E n j u l l i e  g r o e i e n m a a r  d o o r? 
“Dit is inderdaad onze vierde locatie in Weesp. 

nu huren we drie panden aan de Flevolaan 

op 21, 19 en nummer 38, de twee laatste als 

voorraadmagazijn. En we hebben nog een 

voorraad in Rotterdam staan. Verder hebben we 

op termijn plannen voor een distributiecentrum. 

Maar waar dat gaat komen, weten we nog niet.”

We e s p b l i j f t  j u l l i e  t h u i s h ave n? 
“We wonen hier met heel veel plezier, dat is wel 

de voornaamste reden om hier te blijven en ook 

onze werknemers komen uit de buurt. Maar hoe 

ideaal Weesp is? Er is veel ruimte beschikbaar 

en ook zijn er genoeg daken om zonnestroom 

op te wekken. Maar voor vrachtwagens is het 

soms lastig om het bedrijventerrein te bereiken 

met al die files op de A1 en de provinciale weg. 

Daarnaast mag de gemeente ondernemers en 

vastgoedbedrijven best onder druk zetten om 

hun panden op te knappen.”

Wa t k a n b e t e r  i n  We e s p? 
“Het werken aan uitstraling is goed, maar 

nieuwe bomen trekken nog geen nieuwe 

bedrijven. Weesp focust teveel op oude 

economie. Waarom zouden we in hemelsnaam 

een Postnl hier naartoe willen halen, een tak 

van sport die geen toekomst heeft. Richt je 

liever op nieuwe economie zoals bedrijven als 

triple Solar, Klimaatconcept en Dyecoo. Dat 

zijn bedrijven die bezig zijn met toekomstige 

businessmodellen. Maar wat doet Weesp? Zet 

haar tanden in post…”

I s  d e s t o r m i n z o n n e - e n e r g i e b r a n c h e 
g e l u w d? 
“De zonne-energiesector bood twee jaar 

geleden nog maar 550 banen in nederland, nu 

zijn het er al 10.000. Die groei zet wel door. Maar 

in Europa is nederland het sulletje dat achteraan 

sjokt in de ontwikkelingen. Die achterstand 

halen we de eerste tien jaar niet in. Zolang de 

nederlandse overheid geen echte keuze maakt 

voor groene stroom, zal dat zo blijven. Dus 

nederland, maak die keus, het is nog goedkoper 

ook.”
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In beeld Ledenvergadering IVW, altijd leuk 

Foto’s Brian Elings

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de IVW is altijd aangenaam, zoals ook weer 

blijkt uit deze foto’s van Brian Elings. Het is een aangename mix van business en pleasure, 

wat meteen goed aansluit bij de slogan van Golfclub Weesp. De Golfclub is al jaren gastheer 

van deze bijeenkomst. Wie dat wil, kan een rondje over de 9 holes golfbaan lopen, voor 

anderen is er een clinic, voor weer anderen is het aangenaam vertoeven op het terras van het 

clubhuis en is dat al voldoende voor een prettige en nuttige middag. Want even netwerken is 

zo gedaan in dit gezelschap en in deze ambiance. Voordat het zover was, moest er natuurlijk 

wel even vergaderd worden. Notaris Niels van de Griend zorgde bovendien voor informatie 

over actuele onderwerpen zoals de Flex bv, met als thema: ‘Zin en onzin’. Gelukkig geen taai 

verhaal, maar op levendige wijze verteld, zoals Van de Griend dat als geen ander kan.



In de herhaling:
het levenstestament
Er komt mogelijk een moment dat je je eigen zaken niet meer wil 

of goed kunt regelen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij overgang 

van je eigen huis naar een verzorgings- of een verpleeghuis. Zeer 

waarschijnlijk levert die situatie de nodige zorgen op. Voor jezelf, maar 

ook voor je dierbaren. Als je je op tijd voorbereidt, hoef je deze zorgen 

niet of in ieder geval minder te hebben. Dat kan onder meer met een 

levenstestament.

Als je zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen (je bent 

‘wilsonbekwaam’), dan heb je een iemand nodig die dat namens jou 

doet. Als je niets regelt dan kan er via de rechter een bewindvoerder 

worden benoemd. De bewindvoerder regelt dan voortaan al je zaken 

en kan bijvoorbeeld je huis verkopen. Voor het verkopen van je huis 

heeft hij dan wel de toestemming van de rechter nodig.

Je kunt nu al voor die situatie maatregelen nemen. Je bent dan niet 

afhankelijk van wie de rechter als bewindvoerder aanwijst. In een 

levenstestament dat je bij de notaris maakt kun je iemand die je 

vertrouwt volmacht geven om alle zaken voor je te regelen als je dat 

zelf niet meer kunt.

Volmacht betekent dat iemand namens jou je administratie kan 

doen, belastingaangiften kan indienen, financiële zaken regelen, 

handtekeningen zetten enzovoort. Kortom alles wat in de volmacht als 

‘bevoegdheden’ is omschreven. Verder zou je in het levenstestament 

ook zelf kunnen aangeven wat er met je huis moet gebeuren, of het 

huis verhuurd moet worden of verkocht of wat er met de inboedel 

moet gebeuren.

In een levenstestament kun je ook vastleggen welke medische 

behandelingen je wel of juist niet wilt ondergaan, of je 

euthanasiewensen hebt enzovoort. In de praktijk zien we dat het 

voor familieleden en anderen in de omgeving van de persoon die 

wilsonbekwaam wordt heel prettig is met het levenstestament een 

‘leidraad’ te hebben waarin staat wat die persoon wil in die situatie. 

Hierdoor kunnen ook conflicten in de familie bij verschil in inzicht over 

wat hij/zij ‘had gewild’ kunnen worden voorkomen.

En als je toch bezig bent met het levenstestament, laat dan meteen 

even je testament controleren. Helaas blijven er relatief veel extra 

problemen zich voordoen die met een goed testament waren te 

voorkomen.

C o l u m n 
N i e l s  v a n  d e 
G r i e n d  
www.apknotaris.nl
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Bedrijfsverzekeringen 
met een 

persoonl i jk 
advies.

Zekerheid is ons streven

Alle verzekeringen voor 
bedrijven en particulieren

Weesperweg 2a, 1398 XD Muiden
Postbus 29, 1398 ZG Muiden
T 0294 - 26 13 92
F 0294 - 27 02 04
E info@streefkerk.com

www.streefkerk.com

Randstad MKB <plaatsnaam> 
<straatnaam + nummer> 
1234 AB <plaatsnaam>
012-3456789 
naam.achternaam@nl.randstad.com
www.randstad.nl/mkb

snel goede 
mensen nodig?
ik regel ‘t
U wilt kunnen inspelen op bijvoorbeeld piek-
drukte, ziekte of verlof. Door mijn contact met 
ondernemers in het MKB weet ik uit ervaring 
waar het in zo’n situatie om draait: kwaliteit, 
snelheid en gemak. Of u nu tijdelijk extra  
mankracht zoekt of een nieuwe vaste mede-
werker, ik regel het.

Wilt u ook dat alles met één telefoontje  
goed komt? Bel ons dan voor een afspraak. 
Want die extra werkzaamheden of vacature 
komen altijd onverwacht. Als wij elkaar  
persoonlijk kennen, weet u straks zeker:  
Randstad MKB regelt ‘t.

good
to know
you

Randstad MKB
Bijlmerplein 1008
1102 ML Amsterdam Zuidoost 
020-56 59 000

 VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

Wijst u 
de weg in 

Weesp
 www.vanlonkhuizen.nl
specialisten in bedrijfshuisvesting



D e Weesper B2B-dagen vormen een 

ontspannen netwerkbeurs waarbij 

het draait om bedrijven in Weesp en directe 

omgeving die elkaar iets te bieden hebben. Met 

zo’n 450 bedrijven kan het niet anders dan dat 

er nog veel potentiële relaties tussen zitten. De 

B2B-dagen hebben hetzelfde doel als dit blad: 

Weesper bedrijven vertellen elkaar wat ze doen. 

Want we mogen dan met z’n allen ondernemer 

in Weesp zijn, vaak weten we van elkaar niet wat 

we doen. En dus ook niet wat er allemaal om 

de hoek te koop is. Een lokale netwerkbeurs is 

een goed middel om jezelf te presenteren en 

contacten te leggen.

Ook als dat niet meteen zakelijk voordeel 

oplevert, is het altijd goed om je buren (beter) 

te leren kennen. Wie weet leidt het later tot iets, 

of het nu om de omzet draait of bijvoorbeeld 

om de uitstraling van de straat. “Netwerken 

levert je altijd iets op”, zegt Myrna Bos die 

namens Enter Media de beurs op poten zet. 

“Met zo’n beurs verzamel je in no time nieuwe 

kennis en kennissen, dus netwerken levert je 

altijd wel ‘iets’ op. Zeker voor nieuwe zzp’ers 

is het een aanrader. Maar zeker ook voor de 

meer ‘gevestigde’ bedrijven; die willen toch 

ook graag weten welke nieuwe zzp’ers er in 

Weesp zijn en waar ze misschien goed mee 

kunnen samenwerken. Wat dat betreft heeft de 

IVW-bijeenkomst met de elevator pitchers wel 

aangetoond dat ook de kleinere ondernemer 

veel te bieden heeft. En lekker dicht bij huis, met 

alle bekende voordelen van dien.”

De beurs wordt gehouden in het pand van 

Pover Schildersbedrijf aan de Pampuslaan. 

Han Pover was in 2007 ook al gastheer van de 

B2B-dagen. Hij vindt het belangrijk dat er weer 

een gelegenheid komt om elkaar te spreken 

en/of beter te leren kennen. Hij is één van de 

ondernemers die de beurs, die in 2009 voor het 

laatst was, graag ziet terugkomen. In zijn pand is 

ruimte genoeg voor een leuke beurs, bestaande 

uit stands van (Weesper) bedrijven. Over de 

invulling van de catering en een interessant 

bijprogramma wordt nu volop gesproken. Er 

hebben zich al voldoende bedrijven gemeld om 

de beurs hoe dan ook te houden. De komende 

periode worden andere bedrijven benaderd 

aan te sluiten. Mocht de belangstelling te groot 

worden voor de ruimte van het schildersbedrijf, 

dan kan worden uitgeweken naar een 

naastgelegen pand. Myrna Bos: “Eigenlijk hoort 

elk Weesper bedrijf hier bij te zijn.”

B2B-dagen komen terug
Schrijf maar vaSt in uw agenDa: 

op woenSDag 22 en DonDerDag 23 

januari 2014 iS er weer een weeSper 

netwerkbeurS onDer De noemer: De 

weeSper b2b-Dagen. voor nog meer 

buSineSS bij De buren. 

m e e r  i n f o r m a t i e
Voor informatie of aanmelden kunt u  

contact opnemen met Myrna Bos:  

(0294) 410333 of myrna@entermediabv.nl.
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Ontwikkelen en bouwen met aandacht voor detail

Aandacht maakt het verschil!
Alleen dan kun je gebouwen realiseren waar mensen zich thuis voelen.  
Het bouwproces is ons thuis. Daarom zijn wij net zo bekwaam in het initiëren  
en ontwikkelen als in het bouwen, onderhouden en beheren. 

www.vanwijnen.nl

Van Wijnen Weesp B.V.
Rijnkade 8
Postbus 380
1380 AJ Weesp
T 0294-75 08 50
E weesp@vanwijnen.nl

De B2B-dagen  
komen er weer aan:

22 en 23 januari 2014

22 en 23 januari

Zorg dat u er op tijd bij bent. 
Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met  
Myrna Bos van Enter Media bv. 
Telefoon: (0294) 410333 of 06 11002679, 
e-mail: myrna@entermediabv.nl



Bedrijvenvereniging voor 

Weesp, Muiden en omstreken.

S e c r e t a r i a a t

Petra van Kooten

Postbus 106

1380 AC Weesp

info@ivw-weesp.nl

U i t vo e r e n d - s e c r e t a r i s

Cor van der Poel

corvanderpoel@ivw-weesp.nl

Enthousiast over
bomen op Noord 

Minder leegstand

Informatie 
Nog veel meer 

INformatIe vINdt  

U op oNze webSIte 

www.Ivw-weeSp.Nl  

mISt U IetS, laat het 

oNS weteN.

heeft u 
nieuws?

De IVW en B2B blijven 

graag op de hoogte van 

uw bedrijfsnieuws. Dus 

stuur uw persberichten, 

nieuwsbrief of huis-

magazine ook naar IVW, 

postbus 106, 1380 AC 

Weesp of info@ivw-

weesp.nl. En naar B2B 

Weesp: postbus 5003, 

1380 GA Weesp of  

info@b2bweesp.nl.

Na het vaStStelleN vaN de ‘StrUctUUrvISIe 
herStrUctUrerINg bedrIjveNterreIN Noord’ werkt 
de gemeeNte hard aaN NIeUwe eN aaNvUlleNde 
maatregeleN om de kwalIteIt, leefbaarheId eN de 
veIlIgheId vaN de bedrIjveNterreINeN te verbetereN. de 
volgeNde coNcrete StappeN zIjN de herINrIchtINg vaN de 
hogeweySelaaN (zIe pagINa 5) eN eeN bomeNplaN. 

Glenn Janssen, de nieuwe bedrijfscontactfunctionaris bij de gemeente 

Weesp, over het bomenplan: “Eén van de nieuwe kwaliteitsimpulsen 

richt zich op het ‘vergroenen’ van het bedrijventerrein Noord. In 

overleg met de gevestigde ondernemers, bedrijvenvereniging IVW 

en de ontwikkelingsmaatschappij is het initiatief ontstaan om de 

uitstraling van het bedrijventerrein te verbeteren door de aanplant van 

100 nieuwe bomen. De gemeenteraad heeft hier inmiddels geld voor 

beschikbaar gesteld. Als gemeente zijn we daarom druk bezig om te 

kijken waar we deze bomen kunnen planten. Waar mogelijk worden de 

bomen in de openbare ruimte geplaatst. Daar waar dit niet mogelijk is, 

doen we een beroep op de ondernemers om een of meer bomen op 

hun private grond te planten.”

“Samen met Jeroen van de Kraats, aanjager van de 

ontwikkelingsmaatschappij, zijn we gestart op de Bloemendalerweg. 

We zijn bij de bedrijven langsgegaan en hebben daar met de 

ondernemers gepraat. Samen zijn we ter plaatse gaan kijken waar 

het eventueel mogelijk is om een boom te planten. De reacties waren 

bijzonder positief! Iedereen die we spraken vond het een mooi initiatief 

en veel ondernemers zagen op hun eigen grond ruimte om één of 

zelfs meerdere bomen te planten. Hiermee helpen zij de kwaliteit en 

de leefbaarheid van het bedrijventerrein te vergroten, wat natuurlijk 

ook positief zal reflecteren op hun eigen bedrijf. De komende tijd zal 

de gemeente bij nog meer bedrijven op het bedrijventerrein Noord 

aankloppen. Wij hopen dan van harte dat ook u uw medewerking 

verleent aan deze kwaliteitsimpuls voor het bedrijventerrein.”

door oNder aNdere makelaarSkaNtoor 

vaN loNkhUIzeN, de gemeeNte weeSp eN 

Ilocator wordt de leegStaNd IN weeSp 

bIjgehoUdeN. 

Via een recente update kon de gewestelijke 

ontwikkelingsmaatschappij iLocator 

vaststellen dat op alle werkgebieden het aantal 

aangeboden meters is afgenomen tussen 

december 2012 en juni 2013. Regelmatig vestigt 

zich weer een bedrijf in Weesp en dat is in deze 

tijd dus positief te noemen.

Klachten melden
eeN gat IN de weg? eeN oNveIlIge 

verkeerSSItUatIe? eeN NIet-werkeNde 

laNtaarNpaal? afval? verwaarlooSd 

groeN?

Het zijn voorbeelden die makkelijk digitaal bij 

de gemeente kunnen worden aangegeven en 

daardoor snel kunnen worden opgelost. Mocht 

dat laatste naar uw inzicht niet gebeuren, dan 

graag even een mail naar corvanderpoel@

ivw-weesp.nl .Overigens heeft het afgelopen 

half jaar wel bewezen dat de bedrijven de weg 

naar de gemeente goed kunnen vinden. De 

bedrijventerreinen liggen er daardoor goed bij 

in het kader van schoon, heel en veilig.

Contact met de gemeente: www.weesp.nl onder 

dienstverlening / klachten en meldingen of 

telefonisch (0294) 491 348.

IVW Club bij Svala
Op 10 september is de IVW BusinessClub te 

gast bij Svala Auto, de officiële Volvo-dealer van 

Weesp; Svala is onderdeel van de Stern Groep. 

Hier speciale aandacht voor one-stop-shopping 

voor uw auto of wagenpark. Verder uiteraard 

de gezellige netwerkborrel. Leden van de IVW 

heben de uitnodiging al ontvangen.

nieuws van de IVW
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