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Hoofdzaak

AAntrekkelijke metropolen 
Ahmed Aboutaleb daagde als burgemeester de landelijke 
overheid uit met eigen toekomstplannen voor zijn stad  
rotterdam. Daadkrachtigere en meer autonome metropolen 
versterken de concurrentiepositie van ons land. trekken 
buitenlandse investeerders daarom naar Amsterdam,  
Den Haag en rotterdam? 

kracHtenveld

progrAmmAtiscHe AAnpAk stikstof
Het is de oude klassieke tegenstelling: natuur versus  
eco nomie. maar die kunnen wel degelijk hand-in-hand gaan, 
vindt Vno-ncW. De onlangs aangenomen programmatische 
Aanpak stikstof (pAs) kan de toename van stikstof in de 
natuur tegengaan, maar mag geen onwerkbaar keurslijf 
worden. 

profiel

Werk Voor VlucHteling 
medeleven met de vluchtelingen alleen is niet voldoende, 
vindt marry de gaay fortman, voorzitter van Vno-ncW 
metropool Amsterdam. Ze wil een snelle tewerkstelling,  
mits de status van de vluchteling duidelijk is. metropool 
Amsterdam denkt mee over de vraag ‘hoe?’ geen isolement 
maar verbondenheid.  
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Flevoland

We vertellen u niets nieuws als we zeggen dat 
het MKB vol zit met hele goede ideeën, maar 
dat het lastig is om innovatieve producten in 
de markt te zetten.

Dat komt omdat banken niet willen investeren 
en u het op eigen kracht niet redt.

Gelukkig hoeft u het niet alleen te doen.

Kansen voor West is een Europees 
subsidieprogramma, dat bedoeld is om 
de regionale economie een steuntje in 
de rug te geven. Wij hebben speciale 
subsidiemogelijkheden voor het innovatieve 
MKB.

Dus kijk op www.kansenvoorwest2.nl en  
vraag aan.

Laten we samen de concurrentiepositie van  
West Nederland verbeteren.

Beste  
MKB’er

Europa investeert in de toekomst. Deze advertentie en alle projecten  

komen tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

van de Europese Unie.

017-282 advertentie KvW b220xh280-5.indd   1 08-09-15   13:03
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inHoud

Hans de Boer tijdens het duurzaamheidsfestival 
springtij op terschelling, 26 september:

‘We willen in de global  
champignons league spelen 
met duurzaamheid als het 
trademark voor nederland’



Volgend jaar start baggeraar Boskalis met de aanleg van een natuur-
gebied in het markermeer. Het bedrijf zal kleine eilanden, de zogenaamde 
marker Wadden, creëren door een dijk aan te leggen en slib op te spuiten. 
er komt driehonderd hectare te liggen, daar waar het meer het diepst is. 
op deze manier kan de gebrekkige milieukwaliteit van het markermeer 
aanzienlijk verbeteren. er zal een nieuw ecosysteem ontstaan, een paradijs 
voor vogels, flora en fauna. maar de eilanden zullen ook ontsloten worden 
voor mensen die in de natuur willen wandelen, vissen of vogels spotten.  

Hans de Boer, voorzitter Vno-ncW, maakt zich hard voor dit project 
waarvan de financiering nog niet rond is (de totale kosten bedragen 
driehonderd miljoen euro, waarvan nu al vijftig miljoen euro beschikbaar 
is). De marker Wadden zijn namelijk ook goed voor de economie. De aan- 
leg zorgt voor veel werkgelegenheid, de inkomsten uit toerisme en recreatie 
zullen toenemen en er ontstaat elders extra ruimte voor bedrijven omdat 
het project in het kader van natura 2000 telt als natuurcompensatie. 
Bovendien kan het nederlands bedrijfsleven aan het buitenland laten zien 
hoe goed zij in staat is te bouwen met de natuur, wat ongetwijfeld vergelijk-
bare opdrachten zal opleveren.  

Vno-ncW metropool Amsterdam is inmiddels een lobby voor draagvlak 
begonnen bij provincie noord-Holland en de gemeenten van de metro-
pool. Zij participeren nog niet, waardoor de in de wandelgangen genoemde 
Amsterdamse archipel aan hun neus voorbij dreigt te gaan.

www.vno-ncwwest.nl/markerwadden

AmSTErdAmSE ArchipEl  
in De mAAk

colofon

WEST. wordt periodiek uitgegeven 

door Vno-ncW West in samen-

werking met kepcom communicatie | 

concept | creatie. Vno-ncW West 

is de regionale werkgeversorganisatie 

voor noord- en Zuid-Holland. 

Ze behartigt de belangen voor het 

bedrijfsleven en biedt de aangeslo-

ten werkgevers een netwerk.

VNO-NcW West
postbus 93073 

2509 AB Den Haag

t  070 349 08 10 

e  info@vno-ncwwest.nl 

www.vno-ncwwest.nl

info lidmaatschap
erna Verschuur 

t  070 349 08 12 

e  verschuur@vno-ncwwest.nl 

Uitgeefpartner
kepcom 

laan van Zuid Hoorn 60

2289 De  rijswijk

Rik Weeda 

t  06 53 75 67 26

e  welkom@kepcom.nl 

www.kepcom.nl 

druk 
Drukkerij Quantes, rijswijk

hoofdredactie
Annemarie van oorschot

Vno-ncW West

t  06 25 00 23 87

Ontwerp en opmaak
kepcom

Advertentie-exploitatie
kepcom 

Rik Weeda 
t  06 53 75 67 26

e  rik@kepcom.nl 

www.kepcom.nl

Bart Tiemens 
t  06 51 34 58 70

e  bt.media@live.nl 

cover: fotomontage kepcom

Omdat klanten niet uit de 
lucht komen vallen.

KEPCOM. Meer business door communicatie!
www.kepcom.nl

KEPCOM - Advertentie Klanten_vallen.indd   1 15-03-13   13:36
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tekst: rik weeda | fotografie: van oord

Een meer representatieve ligging kun je niet 

bedenken voor Van Oord. Vanuit het trans- 

parante kantoorgebouw aan de Rotterdamse 

Schaardijk heb je een prachtig uitzicht over  

de Nieuwe Maas. Van hieruit, en van zo’n  

dertig plekken in de hele wereld, werken  

vijfduizend mede werkers aan waterbouw-

kundige projecten in vijftig landen.

hOllANdS GlOriE 
onDerneemt met lef
Zo heel af en toe varen de eigen schepen voorbij, “hoewel we  
dat liever niet zien”, zegt robert de Bruin, head corporate 
commu nication & markets, lachend. “Dat zou betekenen dat het 
schip net uit het dok komt. We zien de schepen liever op zee.” 
Van oudsher is Van oord een puur Hollands familiebedrijf. ook  
nu nog is bijna tachtig procent van de aandelen in handen van  
de familie Van oord, terwijl pieter van oord ceo is. “Dat familie-
karakter zit in de genen van het bedrijf”, vertelt john knoester, 
staff director personnel and organization. “met name het lef 
waarmee Van oord internationaal projecten realiseert en aan- 
pakt, voert terug op de manier waarop de familie het bedrijf  
sinds 1868 heeft geleid. Het is een stukje Hollands glorie. lef  
om te onder nemen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in nieuwe 
activiteiten, zoals onze investeringen in windmolenparken, maar 
vooral ook in de band tussen de mensen. Bij Van oord werk je 
vaak in geïsoleerde overzeese gebieden. De eisen aan onderlinge 
betrokkenheid zijn dan groot, dat is eigen aan Van oord. noem 
het een modern geleid bedrijf met een sterke band  tussen de 
medewerkers.”  

op de vraag naar de unieke kenmerken van Van oord legt  
knoester, zoals een Hr-man betaamt, de focus op de mensen. 
“om hier te werken moet je gek zijn van je vak en verliefd zijn  
op alles wat met deltatechnologie te maken heeft.” 

Aangenaam competitief
ingenuity is de noemer waaronder hij de visie van Van oord op 
de mensen samenvat. “Bij Van oord werken mensen met vernuft,  
die zelf beslissingen kunnen nemen en kennis van zaken hebben,  
die willen winnen en een aangenaam competitieve instelling  
hebben. mensen staan hoog op de agenda, waar ze ook werken 
in de wereld.” Als internationaal opererend bedrijf is flexibiliteit 
een van de eisen aan de bedrijfsvoering. De Bruin: “ieder 
project heeft weer eigen eisen en kenmerken. geen bagger-
project is het zelfde. grondcondities bijvoorbeeld kunnen enorm 
verschillen.”

milieueisen
maar ook de eisen op gebied van milieu zijn telkens weer anders. 
ons werk is per definitie van invloed op de omgeving. Het zo min 
mogelijk aantasten van het milieu staat hoog in ons vaandel.  
We hebben enorm zwaar materieel. Daarom werken we met 
goede, gecertificeerde aannemers en leveranciers en rusten  
we onze nieuwe schepen uit met zo zuinig mogelijke motoren.”  
Het goed managen van die milieueisen en risico’s stelt volgens  
De Bruin in Australië weer heel andere eisen dan in europa of in 
Zuid-Amerika. “Als onze schepen aankomen in Australië, willen de 
Australiërs bijna letterlijk het roer van ons overnemen. Daar moet 

je op voorbereid zijn. ook hebben we daar gewerkt in keiharde 
baggergrond. Zo moesten we vorig jaar in het project Darwin 
bijna ieder kwartier de tanden van de snijkopzuiger vernieuwen. 
Dat vergt weer een apart kennisniveau.” kennis van nieuwe  
technieken is hoe dan ook een van de eisen waaraan Van oord 
moet voldoen. De Bruin: “een activiteit als baggeren is tegen-
woordig echt high tech.” 

Simulator
De medewerkers worden zowel in nederland als internationaal 
geworven, vertelt knoester. Hij noemt het ‘uitdagend’ om goed 
technisch geschoolde personeelsleden te vinden. “in nederland 
komen ze onder andere van hogescholen en technische universi-
teiten, bijvoorbeeld de tu Delft.” sluiten de opleidingen aan bij 
de wensen van het bedrijf?  een moeilijk punt, erkent hij. “studen-
ten krijgen een basisopleiding, maar het vak moet je leren in de 
praktijk. je ziet een grote discrepantie tussen theorie en praktijk. 
Belangrijk voor onze vlootmedewerkers is bijvoorbeeld ons 
simulator training center. Zowel huidige medewerkers als nieuwe 
mensen kunnen hier hun kennis op een zeer realistische manier 
vergroten, gewoon vanuit een ruimte in ons hoofdkantoor.  
een aantal nieuwe medewerkers krijgt een uitgebreid trainee-
programma. Daarbij kijken we naar een goede balans tussen 
diverse nationaliteiten, maar ook tussen mannen en vrouwen.” 
internationaal bestaat veertien procent van het personeel uit 
vrouwen.kijkend naar de top van het bedrijf is hier nog wel wat 
werk aan de winkel, erkent knoester. “er zijn vijf vrouwen in  
de top vijftig. tien procent dus. er is ruimte voor verbetering.”    

Windtechnologie
ook aan Van oord zijn de economische crisis en dalende olieprij-
zen niet ongemerkt voorbij gegaan. tot de grootste afnemers 
behoren immers bedrijven die zich richten op gas- en oliewinning. 
De Bruin: “natuurlijk hebben we dat gemerkt. maar dat is niks 
nieuws, al honderdvijftig jaar hebben we te maken met econo-
mische veranderingen. Als internationaal opererend bedrijf is  

Van oord minder gevoelig voor deze zaken dan bijvoorbeeld de 
nederlandse civiele aannemers. terugloop in de orderintake in 
het ene deel van de wereld proberen we direct te compenseren 
door onze activiteiten uit te breiden in andere delen, of bijvoor-
beeld  door investeringen te faseren. De teruglopende olieprijzen 
zullen zeker herstellen, en op de middellange termijn focussen  
we ons daarnaast op nieuwe technologieën. momenteel is de 
windtechnologie sterk in opmars, daarmee hebben we inmiddels 
grote projecten lopen. Zo bouwen we in nederland windmolen-
parken in de noordzee.” Duidt dat ook op het belang van neder-
land voor Van oord? “Zeker”, zegt De Bruin. nederland is erg 
belangrijk voor ons, niet alleen als markt. nieuwe activiteiten 
ontwikkelen we hier, pas daarna implementeren we deze elders  
in de wereld.” 

icoon-projecten 
De geschiedenis van Van oord gaat terug tot 1868. Van oudsher  
is de naam van dit bedrijf verbonden aan de wereldberoemde 
nederlandse waterbouwgeschiedenis, zoals de Deltawerken,  
de Zuiderzeewerken en grote overzeese projecten in de hele 
wereld. Anno 2015 legt Van oord zich toe op baggeren, het 
bouwen van offshore windparken en diverse  projecten voor 
offshore olie- en gasbedrijven. Het rotterdamse bedrijf telt  
bijna vijfduizend werknemers die vanuit ruim dertig kantoren in 
evenzovele landen actief zijn in vijftig landen in de hele wereld. 
De bekendheid van Van oord werd midden jaren 2000 extra 
benadrukt na de aanleg van de icoon-projecten in Dubai, zoals  
de palm jumeirah. tot de recente werkzaamheden van Van oord 
behoren diverse offshore windparken, zoals gemini ten noorden 
van de kust van groningen en het project luchterduinen voor  
de kust van Zandvoort. De afgelopen maanden stonden voor  
Van oord in het teken van de aanleg van het tweede suez kanaal 
in egypte (zie foto’s). in 2014 is de omzet van Van oord ruim boven 
de twee miljard euro uitgekomen. ceo is pieter van oord.

BeDrijfsBeZoek VAn oorD
op 7 oktober was Vno-ncW West te gast bij Van oord. robert  
de Bruin (head corporate communication & markets), sander  
Dekker, sustainability manager en jan Willem Baud, voormalig  
managing director bij npm capital, gaven een toelichting op de  
visie van Van oord op maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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➔De traditioneel grote Chinese gemeenschap in Den Haag trekt Chinese investeerders aan.

Foto: Nationale Beeldbank/Johanna.
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Autonome 
steDen lokken 
BuitenlAnDse 
inVesteerDers

Wereldwijd neemt de economische en politieke  

beslissingsmacht van steden en metropoolregio's toe.  

Stedelijke regio's, zoals Londen of Tokio, opereren  

in toenemende mate onafhankelijk van landelijke over-

heden. Hoe zit dat in Nederland? Met de Agenda Stad, 

die in de Miljoenennota 2015 werd aangekondigd,  

lijkt ons land eveneens uit te zijn op daad krachtigere 

metropolen. Die versterken immers de concurrentie-

positie van het hele land en dat maakt het aantrekkelijk 

voor buitenlandse investeerders en bedrijven om zich 

hier te vestigen.

tekst: marten van der meulen
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‘de aanwezigHeid van een buitenlandse 

gemeenscHap in een stad oefent 

een grote aantrekkingskracHt uit ’

Het aantal buitenlandse ondernemingen dat zich in de 
nederlandse steden vestigt, neemt ieder jaar toe.  
Waarom kiezen deze ondernemers voor nederland?  
Hoe ervaren zij het ondernemersklimaat in de metropolen? 
rotterdam neemt het voortouw in de ontwikkeling naar 
autonomere steden, door steeds meer activiteiten op 
regioniveau te bundelen. Daarnaast werkt de stad steeds 
nauwer samen, niet met de provincie maar met specifiek 
de regio Den Haag. Burgemeester van rotterdam, Ahmed 
Aboutaleb, daagt de landelijke overheid uit met eigen 
toekomstplannen voor zijn stad. Door deze plannen wordt 
de regio rotterdam op eigen houtje sterker en innovatiever. 

rotterdam weet namelijk zelf het beste wat de kracht  
van de regio is, vindt de burgemeester.  
“De landelijke overheid moet af van het idee dat in  
Den Haag eenduidige plannen voor het hele land kunnen 
worden gemaakt”, zegt hij. “met de economische agenda 
die voor rotterdam relevant is, moet je in friesland niet 
aankomen. Wij hebben plannen die het hele land sterker 
maken, zoals de warmterotonde. Door restwarmte uit de 
rotterdamse haven om te zetten, kan het milieu probleem 
voor het hele land worden opgelost. We zouden hiermee 
namelijk duurzame warmte kunnen leveren voor drie-
honderdvijftigduizend woningen en duizend hectare 
glastuinbouw in Zuid-Holland. met dit soort plannen 
moeten wij zo snel mogelijk doorpakken.” 

Gemeenschap
De vraag is echter of juist de toenemende autonomie  
van de steden aantrekkingskracht uitoefent op buiten-
landse bedrijven. Belangrijker lijkt op dit moment bijvoor-
beeld de aanwezigheid van een bepaalde buitenlandse 
gemeenschap in een stad. Voor turkish Airlines speelde 
dit een belangrijke rol in de keuze om in maart van dit  
jaar een tweede kantoor te openen in rotterdam. Deze 
regio was al een voor de hand liggende keuze voor de 
snel groeiende vliegtuigmaatschappij vanwege de nabij-
heid van rotterdam-the Hague Airport. Daarnaast is 
rotterdam een handelsstad bij uitstek. De regio rotterdam 
heeft echter ook de grootste turkse gemeenschap van 
nederland. “Dat gaf ons een makkelijke start“,  aldus 
ferhat Yerli, general manager rotterdam.

Chinese investeerders
De situatie in Den Haag is vergelijkbaar. De Hofstad  
kent traditioneel een grote chinese gemeenschap en  
dat heeft zijn weerklank in de zakenwereld. Zo is meer  
dan vijftig procent van de buitenlandse investeringen 
binnen de stad afkomstig van chinese investeerders.  
Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de chinese 
overname van voetbalclub ADo Den Haag door  
sport marketingbedrijf united Vansen, die begin 2015 
definitief werd. eind augustus opende tong ren tang,  
de wereldmarktleider op het gebied van traditionele 
chinese geneesmiddelen, zijn europees hoofdkwartier  
in Den Haag. ook bij deze keuze speelde volgens  
ceo Ding Yongling de aanwezigheid van de chinese 
gemeenschap een rol.

Amsterdam
De metropool Amsterdam is traditioneel een aanleghaven 
voor buitenlandse ondernemers. inmiddels zijn er meer 
dan 2500 internationale bedrijven gevestigd. cisco, de 
technologiereus die onder meer 85 procent van al het 
internetverkeer faciliteert, zit er al sinds 1996. naast het 
nederlandse hoofdkwartier zijn er in het pand in Amster-
dam Zuid-oost ook grotere, internationale afdelingen 
gevestigd, zoals de juridische divisie. “Amsterdam als stad 
past gewoon heel goed bij de ideologie van ons bedrijf”, 
zegt edwin prinsen, managing director van cisco neder-
land. “De stad is liberaal en innovatief, en trekt enorm veel 
creatieve mensen en bedrijven aan.” prinsen is duidelijk 
over de reden waarom veel bedrijven naar Amsterdam en 
nederland komen. “infrastructuur. Die is fantastisch hier, 
zowel fysiek als digitaal. De bereikbaarheid van Amster-
dam blijft bijvoorbeeld een van de beste punten, je bent 
zo de ring op, en met een kwartier op schiphol. Daarom 
organiseren wij veel meetings en trainingen juist hier.” 

Belangrijkste punt voor prinsen is dat nederland blijft 
investeren. “De stad biedt al veel platforms voor samen-
werking, maar kan altijd meer doen. een initiatief als 
Amsterdam smart city (een platform voor bedrijven, 
overheden en particulieren voor de ontwikkeling van 
Amsterdam als technologisch ‘slimme’ stad, - red.) is 
geweldig, maar dat kan nog verder worden uitgebreid.”

Startup
maar niet alleen grote bedrijven vestigen zich in de  
randstad. ook startups vinden de weg naar onze steden. 
een voorbeeld hiervan is het van origine Zwitserse urban 
farmers. Zij ontwikkelen momenteel op het dak van het  

De schilde-gebouw de grootste commerciële stedelijke 
voedselproductievoorziening van europa, met een opper-
vlakte van 2400 m². “Den Haag zou de land- en tuinbouw-
hoofdstad van de wereld kunnen zijn”, verklaart managing 
director mark Durno. “De nabijheid van onder meer het 
Westland en de technologische expertise die hier is, 
maken het een geweldige plek om te werken.” Durno prijst 
de manier waarop hij is geholpen door de verschillende 
partners in de regio. toch kan de regio volgens hem nog 
aantrekkelijker worden voor vooral startups. “Wij hebben 
een heel begripvolle private investor uit Zwitserland,  
die ons nu ook in Den Haag steunt. maar niet iedereen 
heeft zo iemand, dus zou het goed kunnen werken als  
Den Haag een fonds had om bedrijfjes in de beginfase  
te ondersteunen.” 

Concurreren
kunnen de nederlandse metropolen concurreren met  
veel grotere internationale metropolen? mark Durno  
denkt van wel: “kijk, wat betreft banking and finance ga  
je londen niet verslaan. maar op het gebied van recht-
spraak of land- en tuinbouw? Daar kan Den Haag mee met 
de besten. je moet specialiseren.” edwin prinsen denkt 
ook zeker dat nederland concurrerend blijft, mits de 
overheid voldoende investeert. “De digitale infrastructuur 
is nu heel goed, maar er moet vooruit worden gedacht, 
bijvoorbeeld over het wifi-netwerk. Dat moet er zo snel 
mogelijk zijn.” prinsen haalt daarnaast een bekend Amster-
dams probleem aan. “parkeren. Het is voor ons nú nog  
geen probleem, maar dat zou het in de toekomst zeker 
kunnen worden. Het is aan ons om samen met de regio 
zulke zaken op te lossen voor ze ook daadwerkelijk een 
probleem worden.”

Hoofdzaak

rEcOrdjAAr
2014 was een recordjaar voor buitenlandse 
ondernemers in nederland. Amsterdam 
spande de kroon: daar streken 139 nieuwe 
bedrijven neer. netflix en uber vestigden 
er hun europese hoofdkantoor. 
in totaal creëerden buitenlandse bedrijven 
meer dan zesduizend banen in ons land.

Bron: 
www.iamsterdam.com 

www.rijksoverheid.nl

Hoofdzaak

mark durno: “de nabijHeid van onder meer Het westland 

en de tecHnologiscHe expertise maken den Haag een 

geweldige plek om te werken”
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Natura 2000 is een netwerk van natuurgebieden in Europa  
waarvan er ruim 160 in Nederland liggen. Nederland heeft in de 
Natuurbeschermingswet (1998) bepaald dat nieuwe (of uitbreiding 
van bestaande) economische activiteiten in en rond Natura 2000- 
gebieden uitsluitend kan plaatsvinden als hun effect op de natuur 
nihil is. In de praktijk betekent dit dat de vergunningverlening 
moeizaam verloopt. Vooral de uitstoot van stikstof zorgt voor 
problemen. In ruim twee derde van de Natura 2000-gebieden  
is de concentratie van stikstof ook zonder extra bedrijvigheid al 
hoger dan goed is voor het leefmilieu. Op 1 juli 2015 is daarom  
de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. 
Het doel van PAS is tweeledig: zowel ruimte voor economische 
ontwikkeling als minder stikstof in de natuur. 

Gelukkig ligt de juiste politieke keuze ten grondslag aan PAS, 
namelijk dat economische ontwikkeling mogelijk moet zijn. Dit 
betekent dat de overheid de hoogte van de toegestane stik-
stofuitstoot mede afstemt op de econo mische groei. Bovendien 
nemen Rijk en provincies maat regelen die de stikstofconcentraties 

verminderen, zoals het verwijderen van stikstofrijke grondlagen. 
Agrarische ondernemers doen dat ook. Ze passen bijvoorbeeld 
het veevoer aan waardoor er minder ammoniak in de mest zit. 
Hierdoor kunnen circa 25000 veehouders aan de rand van natuur-
gebieden hun bedrijf uitbreiden. Ook andere bedrijven profiteren 
hiervan. Dat is een goede zaak.

VNO-NCW lobbyt desalniettemin voor verbeteringen in de wet- 
en regelgeving. Zo wil ze kortere procedures voor de vergunning-
verlening in het kader van de Natuur beschermingswet. Ook mag 
PAS geen in beton gegoten programma voor meerdere jaren zijn. 
De resultaten van de moni toring van de stikstofconcentraties 
moeten tot aanpassing van de toegestane hoeveelheden kunnen 
leiden. De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben inmiddels 
vast gesteld dat een bedrijf maximaal drie mol stikstof per hectare 
per jaar ontwikkelingsruimte krijgt. Voor haven gerelateerde bedrijven 
is dat zeven mol. VNO-NCW West zal de komende periode nauw-
lettend volgen of deze regels werkbaar zijn. We moeten voorkomen 
dat Nederland met PAS economisch op slot gaat.

pAS GEEfT rUimTE 
AAn economie én 
nAtuur

tekst: geordie kooiman en annemarie van oorschot| fotomontage: kepcom www.vno-ncwwest.nl/lobbywijs
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prins constantijn van oranje is een bevlogen man. Bij 
het traditionele ondernemersontbijt van Vno-ncW 
metropool Amsterdam in het stedelijk museum was  

hij gastspreker namens start up Delta en riep het bedrijfs-
leven op om verbindingen te leggen met startups. Dat zal  
tot verrassende en succesvolle resultaten kunnen leiden.  
De misvatting dat startups uitsluitend jong zijn, hielp de  
prins ook uit de wereld. Veel succesvolle startups worden 
geïnitieerd door veertigers. 

De wereld is fundamenteel veranderd na de dot.com bubble 
uit de jaren negentig van de vorige eeuw. De techniek is 
volwassen geworden. Denk maar aan ‘internet of things’,  
3-D en nanotechnologie. met de ‘cloud' en internet als 
platform kun je je vrij over de wereld bewegen. De business-
modellen veranderen van product- en margegericht naar 
klant- en schaalgericht. Dat leidt tot nieuwe verdienmodellen. 
innovatieve disruptors dwingen gehele sectoren tot ver - 
an dering. Denk aan uber, Airbnb en Booking.com. Deze  
ontwikkelingen tegengaan is geen optie. Actief meedoen  
is het advies aan het traditionele bedrijfsleven. 

metropoolregio Amsterdam van Vno-ncW West heeft 
startups omarmd. Ze steunt het beleid van de gemeente 
Amsterdam dat voorwaarden schept voor de ontwikkeling 
van deze nieuwe ondernemingen die voor transitie kunnen 
zorgen. startups moeten met hulp van overheid en gevestigd 
bedrijfsleven kunnen groeien en de basis leggen voor  
de ‘next economy’. Dat geldt in de eerste plaats voor de 
creatieve industrie. met die bedrijfstak willen metropool 
Amsterdam en de kennisinstellingen, waaronder de twee 
universiteiten in de hoofdstad, voorop lopen. een goede 
ambitie, want vergeet niet dat twente, Delft en eindhoven 
met technologische vernieuwingen al een koppositie 
in nemen. en de concurrentie kan ook uit het buitenland 
komen: silicon Valley in californië beslaat een gebied dat net 
zo groot is als heel nederland. 

De oproep aan het gevestigde bedrijfsleven van prins  
constantijn moet het startschot zijn voor innovaties door  
een brug te slaan tussen startups en ondernemend neder-
land. Dan wordt startup scale up. 
 
rené klawer, 
Voorzitter Vno-ncW West

VAN STArTUp 
nAAr scAle up

‘actief meedoen is Het 

advies aan Het traditionele

 bedrijfsleven’

foto: michel porro

klawer
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Als voorzitter van VnO-nCW metropool 
Amsterdam ben je betrokken bij een  
denktank die zich heeft beziggehouden  
met het vluchtelingenvraagstuk. 
“klopt. ‘#24uuronbegrensd’ was een spoeddenktank van 
kopstukken uit het bedrijfsleven, de cultuursector, de 
journalistiek en de politiek. We hebben hierin nagedacht 
over een humaner vluchtelingenbeleid. De belangrijkste 
conclusies waren dat we de asielprocedure moeten ver-
korten en vluchtelingen zo snel mogelijk duidelijkheid  
over hun status moeten geven. Daarnaast moeten ze  
direct recht hebben op onderwijs, werk en woonruimte, 
zodat ze kunnen deelnemen aan het maatschappelijke 
leven. Wij menen dat de oplossing gezocht moet worden 
in verbondenheid, niet in isolement. Dat betekent ook  
dat we wederzijds begrip in de samenleving moeten 
creëren en eventuele angsten moeten adresseren.”

een van die angsten is dat we banen  
creëren voor vluchtelingen, terwijl er in  
nederland veel mensen werkloos zijn.
“Dat is een begrijpelijke angst, maar het een sluit het 
ander niet uit. We pakken beide problemen aan. We zien 
met name een hoge werkloosheid onder hoger opgelei-
den tussen de 40 en 55. Voor die groep is al langere tijd 
aandacht en dat moet ook zo blijven. maar we kunnen 
prima tegelijkertijd een kwetsbare groep mensen helpen. 
Wist je trouwens dat mijn voorouders, de familie De gaay 
fortman, ook vluchtelingen zijn? We stammen af van de 
Hugenoten en vluchtten meer dan drie eeuwen geleden 

ten tijde van de inquisitie naar nederland. We zijn hier 
heel hartelijk ontvangen. mijn verre overgrootvader,  
een ambachtsman, kon direct aan de slag en werd  
tien jaar lang vrijgesteld van belastingen.”

Is dat wenselijk? Vluchtelingen aan werk  
helpen én vrijstellen van belasting?
“ik ben niet tegen een vorm van diversifiëring, maar tien 
jaar belastingvrijstelling gaat wat ver. reden dat ik die 
vrijstelling noemde, is om aan te geven dat nederland  
al eeuwenlang mensen op de vlucht welkom heet. Het 
heeft geresulteerd in de multiculturele samenleving  
die nu zo diep in onze nederlandse cultuur geworteld  
zit. Het zou goed zijn als we omarmen dat we een multi-
cultureel land zijn en ons gedragen naar artikel 1 van  
de grondwet: iedereen is gelijk.”

Wat verwacht je van de burger? en van  
de overheid? 
“Van burgers verwacht ik dat ze begrip opbrengen voor 
de situatie van een vluchteling. en dat ze zich openstellen 
om met elkaar samen te leven. ik doe dus een beroep  
op hun menswaardigheid. Voor wat betreft de overheid, 
sta ik achter de conclusies van de denktank: de betrokken 

NAAr EEN hUmANEr 
VlucHtelingenBeleiD 
Dagelijks verschijnen er schrijnende verhalen in de media. Verhalen van mensen die huis en 

haard hebben achtergelaten omdat ze gevaar lopen. Verhalen die ons raken en in beweging 

brengen. Maar ook verhalen die ons voor de vraag stellen: hoe gaan we hiermee om?  

Marry de Gaay Fortman, voorzitter van VNO-NCW Metropool Amsterdam, deelt haar visie. 

‘tien jaar belastingvrijstelling

gaat wat ver’

tekst: veerle focke | fotografie: sjors massar
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tijdens de bijeenkomsten van Vno-ncW West inspireren 

onder nemers en directeuren elkaar, delen kennis en doen 

zaken. een foto-impressie van recente bijeenkomsten: 

ondernemersontbijt van Vno-ncW Amsterdam (2, 6), 

bijeenkomst over toezichthouders van Vno-ncW  

Vrouwennetwerk (1, 3), miljoenenontbijt van Vno-ncW 

rijngouwe (4) en bedrijfsbezoek van Vno-ncW rotterdam 

aan baggeraar Van oord (5).

 

 

KENNiS Delen

foto: fototeam sanders & rozemeijerfoto: giovanni smulders

foto: vincent van dordrecht

foto: oscar van der wijk

1.

5.

4.

6.

2.

3.

partijen - politiek, centraal orgaan opvang Asielzoekers 
(coA), bedrijfsleven en kennisinstellingen - moeten snel 
actie ondernemen om vluchtelingen aan het werk helpen. 
Dat betekent concreet dat we opleidingen ter beschikking 
moeten stellen en ervoor moeten zorgen dat mensen  
daar aan het werk gaan waar ze in hun kracht staan. Ver-
geet niet dat deze mensen vaak heel sterk gemotiveerd 
zijn om zich nuttig te maken.”

Het zou ook in het voordeel van nederland 
kunnen zijn. We hebben bijvoorbeeld een 
tekort aan technici.
“Dat is mede de reden voor mijn stelling dat de werkloos-
heid in nederland niet beïnvloed hoeft te worden door  
het tewerkstellen van vluchtelingen. De kans dat vluchte-
lingen kennis meebrengen die wij hier missen, is heel  
goed aanwezig. Hans de Boer, voorman van Vno-ncW, 
heeft een plan opgezet om vluchtelingen aan het werk te 
helpen. Door te focussen op de vele vacatures waarvoor 

momenteel in nederland geen mensen worden gevonden, 
kan de match worden gemaakt met mensen die nu naar 
ons land komen. Vanuit metropool Amsterdam denken  
we daar, samen met de gemeente, over mee. er wordt een 
actieplan gemaakt met verschillende stappen. Daardoor 
kunnen mensen zo snel mogelijk worden gekwalificeerd  
en aan het werk. in de begeleiding naar werk helpen 
grotere bedrijven, maar ook startups bieden hun hulp aan. 
Verder werken kennisinstellingen mee om onder meer 
taalonderwijs te bieden.” 

Zou je vluchtelingen moeten herplaatsen op 
basis van competenties? Zo van: in Limburg 
hebben we een tekort aan technici, in  
Groningen kunnen we agrariërs gebruiken. 
Of misschien zelfs wel op die manier de 
vluchtelingen over europa verdelen?
“Dat is op dit moment niet het uitgangspunt en het lijkt 
me ook niet eenvoudig toe te passen. in de praktijk zit je 
namelijk met meerdere werkende mensen in een gezin  
of familie. Hoe zich dat precies verhoudt, weet ik niet.  
Wat ik wel weet is dat werk voor de meeste mensen heel 
belangrijk is. Dus als je als vluchteling alles achterlaat, in 
frankrijk aan de slag kunt en in nederland niet, dan kan  
ik me voorstellen dat je bereid bent om je in frankrijk te 

vestigen. maar dat is europees beleid, daar ga ik niet over. 
Het onderstreept wel mijn punt dat we snel moeten  
inventariseren. je moet namelijk niet willen slepen met 
mensen die al zo ontworteld zijn.”

Geldt dit voor zowel de economische  
vluchteling als de politieke vluchteling? 
“Bij economische vluchtelingen spelen vaak ook mensen-
rechtenkwesties, dus het onderscheid is inderdaad  
minder hard dan het lijkt. neemt niet weg dat ik vind  
dat we dat onderscheid wél moeten maken. Armoede  
kun je beter structureel ter plaatse bestrijden, terwijl  
een vluchteling uit nood, zoals de syriërs, hier geholpen 
moeten worden. Humaan en snel.”

‘ik doe een beroep op de mens-

waardigHeid van de burger’ 

marry de gaay fortman werkt sinds 1988 als 
advocaat bij Houthoff Buruma, waar ze partner 
is en in de periode 2001-2007 bestuurder was. 
Ze combineert haar advocatenpraktijk met 
toezichthoudende functies waarin ‘verbinden’ 
en ‘maatschappelijk relevante betrokkenheid’ 
centraal staan. Zo is ze voorzitter van Vno-
ncW metropool Amsterdam en maakt ze deel 
uit van de Amsterdam economic Board en  
mVo nederland. Verder is ze commissaris  
van gVB (openbaar vervoerbedrijf van Amster-
dam) en zorg ver zekeraar VgZ en voorzitter  
raad van toezicht toneelgroep Amsterdam.
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VnO-nCW delft
10 november, 16.30 uur

Gedachtenwisseling en borrel
Vertrouwelijke bijeenkomst voor gelijk-
gestemden: ondernemers en directeuren  
met een bedrijf in Delft. 

VnO-nCW Jong Oostland
10 november, 17.00 uur

Bedrijfsbezoek
intratuin is marktleider in de tuincentra- 
branche. stephan en jeroen Droogh zijn 
eigenaar van de intratuinen in Zevenhuizen, 
Zoetermeer en pijnacker. Zij verzorgen  
een rondleiding in Zevenhuizen en geven  
een toelichting op de bedrijfsformule die 
continue in beweging is. 

dGA netwerk
11 november, 16.00 uur

Bedrijfsbezoek
Het pand van schmidt Zeevis 
heeft de vorm van een schip en is 

aangemeerd in de spaanse polder. De handel 
waarmee oma johanna schmidt in 1908 met 
haar viskar is begonnen, is uitgegroeid tot  
een bedrijf met bijna 150 medewerkers en  
een omzet van ruim 55 miljoen euro.  
eigenaar marcel van Breda zal de duurzame 
ontwikkelingen in het bedrijf toelichten.

Bouwpower
12 november, 13.45 uur

nieuwbouw of  
transformatie?
Vno-ncW Den Haag en oost-

land organi seren een excursie voor de leden 
die zijn aangesloten bij Bouwpower. Het 
programma duurt tot 20.00 uur en omvat 
onder meer een bezoek aan nBD Biblion en 
the Dutch tech campus in Zoetermeer. Het 
eerste gebouw is een knap staaltje nieuw-
bouw, het tweede een knap staaltje renovatie.

NiEUWE leDenAGENdA

Voor een actueel ledenoverzicht:

 

www.vno-ncwwest.nl/ledennet

www.vno-ncwwest.nl/agenda

Het werkgebied van Vno-ncW West omvat noord-  
en Zuid-Holland en is opgedeeld in tien regio’s.  
elke regio heeft een eigen bestuur van ondernemers.  
ook het Vrouwennetwerk van Vno-ncW West heeft  
een eigen bestuur.  De voorzitters van deze besturen 
vormen het Algemeen Bestuur van Vno-ncW West.  
in totaal telt de vereniging 95 bestuurders.

tijdens de Bestuurdersdag bleek dat de toegevoegde 
waarde van de activiteiten van Vno-ncW West als  
een paal boven water staat. geen van de deelnemers  
had echter een goed inzicht in wat de vereniging  
allemaal onderneemt. en dat is heel veel. jaarlijks  
worden er alleen al bijna honderdvijftig fysieke netwerk-
bijeenkomsten georganiseerd en op de website van 
Vno-ncW West staan ruim  honderd lobbyprojecten. 
“misschien is het iets téveel”, opperde een bestuurslid 
voorzichtig.

Aanbevelingen
De Bestuurdersdag leverde verbeterpunten op die  
directie en dagelijks bestuur van Vno-ncW West  
de komende maanden willen oppakken. 

De belangrijkste zijn:
1.  De organisatie moet meer worden afgestemd  

op de wensen van de leden. Daartoe zal een  
monitor systeem worden opgezet. 

2.  er worden nieuwe doelgroepnetwerken, zoals  
innovatienetwerk of netwerk internationale  
Zaken, opgezet als een groot deel van de leden  
heeft aan gegeven aan zo’n netwerk behoefte  
te hebben. 

3.  De ondernemerstafels voor directeuren-groot - 
aan deelhouders zijn een groot succes. er worden  
meer tafels georganiseerd. 

4.  meer activiteiten zullen door regio’s gezamenlijk  
worden georganiseerd. een voorbeeld is een  
Bouw power-bijeenkomst voor alle leden in  
Zuid-Holland, georganiseerd door acht regio- 
besturen.

5.  meer samenwerking tussen Vno-ncW West  
en jong management. De leden van jong  
management krijgen tegen gereduceerd tarief een 
kennismakings lidmaatschap van Vno-ncW West. 

BestuurDers Willen meer 
pErSOONlijK cONTAcT
Over de kwaliteit van het ledennetwerk niets  

dan goeds, maar binnen dat netwerk moet veel 

meer persoonlijk en direct contact plaatsvinden.  

Dat was een belangrijke conclusie die op  

1 september werd getrokken uit de discussies  

tijdens de Bestuurdersdag van VNO-NCW West. 

Ruim dertig bestuursleden waren naar de  

Malie toren gekomen om te brainstormen over  

de toekomst van de vereniging. 

rosan gompers, directeur newcompany creations: 
“ik vind het een meerwaarde dat Vno-ncW  
Den Haag ook initiatieven als social club Den Haag 
en de culturele Business case actief ondersteunt  
en maatschappelijke en economische vernieuwing 
op deze wijze een impuls geeft.”

richard jongste, directeur-eigenaar maasmond, 
vastgoedzorg en projectinrichting: “ik vind het van 
meerwaarde dat Vno-ncW West en Vno-ncW 
landelijk een gerichte lobby voeren voor de  
belangen van directeuren-grootaandeelhouders.” 

fleur spijker, partner bij advocatenkantoor  
Boekel De nerée: “ik ben van het eerste uur al 
betrokken bij Bouwpower Amsterdam. ik ben  
hier erg enthousiast over.”

meer testimonials : 

tekst: annemarie van oorschot

www.vno-ncwwest.nl

November 2015  VNO-NCW WEST. November 2015  VNO-NCW WEST. 21

regionieuws

Noordwest-Holland

-  mevr. c.A.m. laurant, stichting 

kinderopvang purmerend

Regio Amsterdam

-  Dhr. e. Dijkstra, exploitatie 

maatschappij spant B.V.

-  Dhr. j. goudsmit, Boyden 

nederland

-  mevr. m. de Hair, ernst & Young 

nederland llp

-  mevr. f. mittertreiner, mfilms

-  Dhr. W.A. van der scheer, oV 

ijmond

Den Haag e.o.

-  Dhr. s.j. Wauben, Wauben 

productie BV

-  Dhr. p. van Beveren, Apc groep BV

-  Dhr. A.A. Hoogeveen, De neder-

landse pensioen Associatie

-  Dhr. m. porro, michel porro 

photography

Rotterdam

-  Dhr. p. de monchy, Human 

capital today

-  Dhr. p. den uijl, tempo-team 

uitzenden bv

-  Dhr. e. kaya, organik kimya 

netherlands BV

-  mevr. l. Derksen, lily's

-  mevr. A.V. mikkers, sodexo B.V.

-  mevr. D.c. Doornbos, Doornbos 

equipment BV

-  mevr. e.s. de Waard, robeco 

group n.V.

-  mevr. Q. van der Hoeff, incasso-

bureau Debtpartners rotterdam

-  Dhr. f. rached, Bringme

-  Dhr. j.m. Hoogesteijn, rotterdam 

creative commission

-  Dhr. r.j.m. kooren, Albeda 

college

-  Dhr. i. meyer, Verstalent B.V.

-  Dhr. g. Wiegel, rotterdams 

philharmonisch orkest

-  Dhr. H.j.p. Deltrap, salarisjobs

-  mevr. A.A. sanderman,  

Hogeschool rotterdam

-  mevr. m. van den Anker,  

Ankerpunt

Westland-Delfland

-  Dhr. j.A.m. van Dijk, jor garden

-  Dhr. k.c. Vogel, opti-flor B.V.

-  Dhr. j.g.m. kester, Van mierlo 

Bouwmaatschappij

-  Dhr. j.p.W.m. grootscholten, 

grow group BV

vno-ncw west
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Advocaat ferdinand grapperhaus  
probeert het predicaat ‘ellende en  
overwerk’ van zijn beroepsgroep te  
weerleggen in het fD (10 oktober) 

‘op een gemiddelde  
zondag zitten er twintig 
mensen op kantoor,  
dus dat valt best mee’

dga
netwerk
 vno-ncw west

dga
platform
netwerk vno-ncw west

zorg
power
netwerk vno-ncw west

vrouwen
netwerk
netwerk vno-ncw west

hrm
expert
netwerk
netwerk vno-ncw west

dga
platform

vrouwen
netwerk

hrm
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bouw
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netwerk vno-ncw west

zorg
power



Foto: Henri Cormont
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Hoe weten zij zo snel wie bij jullie past?

regionieuws

Vanwege regionale en landelijke economische belangen 
vindt VNO-NCW West een verbreding en verbetering 
van de A15 noodzakelijk. Samen met de overheidsplan-
nen om van de A15 de eerste ‘zonneweg’ in Nederland  
te maken, slaan we twee vliegen in één klap: betere 
bereikbaarheid plus zorg voor het milieu. 

De A15  is de cruciale verbindingsader tussen de rotterdamse 
haven en de grootstedelijke gebieden in oost-nederland, 
Duitsland en centraal- en oost-europa. Zij is daarmee tevens 
de achterlandverbinding voor de economie van de Zuid-
vleugel van de randstad en midden-nederland. met de 
‘A15-lobby’ wil Vno-ncW West ijveren voor een betere 
ontwikkeling van de eco nomische activiteiten langs de A15. 
immers, het weg gebruik zal tot 2020 met twaalf tot veertien 
procent toenemen. 
 

Het belang van een goede verbinding wordt nog ver- 
sterkt wanneer de verlenging tot aan de A12 bij Zevenaar  
gerea  liseerd is. nu is echter op diverse plaatsen langs  
de A15 sprake van filevorming, slechte doorstroming en  
van colonnevorming door vrachtwagens. om de plannen 
bij de politiek onder de aandacht te brengen, heeft  
Vno-ncW West samen met Vno-ncW midden, mkB 
nederland, en de vervoerdersorganisaties tln en eVo  
de handen ineen geslagen. Bij de lobby voor de verbreding 
is ook voor het bedrijfs leven ruimtelijke inpassing en het 
tegengaan van nega tieve neveneffecten voor natuur en 
mens evident. juist daarom zal ook het concept ‘duurzame 
snelweg’ betrokken worden. onlangs werd bekend dat 
nog dit jaar gestart wordt met de aanleg van acht snel-
laadstations voor elektrische auto’s langs de A15, tussen 
rotterdam en nijmegen. Hiermee zal de A15 de ‘meest 
duurzame snelweg ter wereld’ (Algemeen Dagblad  
29 juli 2015) worden. Deze plannen kunnen goed aansluiten 
op de wens van het bedrijfsleven bereikbaarheid hand- 
in-hand te laten gaan met de zorg voor natuur en milieu. 

in het kader van de ‘verbetering A15’ is op 12 oktober door 
minister schultz van Haegen (infrastructuur en milieu),  
de provincie Zuid-Holland en de samenwerkende Drecht-
steden besloten om de doorstroming van het verkeer op  
de A15 tussen papendrecht en sliedrecht te verbeteren. 
rijkswaterstaat werkt de plannen nu verder uit. uiterlijk  
in 2020 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

www.vno-ncwwest.nl/a15

BErEiKBAArhEid EN miliEU 
HAnD-in-HAnD Bij loBBY A15

Bedrijven die sociaal innoveren, zijn innovatiever, 
productiever en winstgevender, zo bleek tijdens de 
bijeenkomst van VNO-NCW Den Haag eind oktober  
bij Campus Den Haag, de nevenvestiging van de  
Universiteit van Leiden.

sociale innovatie is een relatief nieuwe managementtheorie 
die de mens in het centrum van de vernieuwing stelt. in  
een bedrijf komt de innovatie dan op gang door de mede-
werkers op de werkvloer, ofwel innovatie van onderop. Dit 
in tegenstelling tot de traditionele leer, waarin de technologie 
–  het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten en 

processen – centraal staat.  Volgens de sociale innovatie-
theorie creëren investeringen in mensen en de manier 
waarop zij samen werken gunstige voorwaarden voor ver-
nieuwing en prestatie verbeteringen. jaarlijks onderzoek  
van de erasmus universiteit wijst uit dat bedrijven die 
investeren in sociale innovatie een betere concurrenti e-
positie hebben. 
maison kelder, banketbakker in Den Haag en planten-
kwekerij leo Ammerlaan in Bleiswijk laten in een korte video 
zien hoe zij sociale innovatie organiseren. Bekijk de video 
‘organisatievernieuwing: de mens centraal’ op Youtube.
www.vno-ncwwwest.nl/denhaag

SOciAlE iNNOVATiE leiDt tot meer Winst



In de regio Den Haag zijn wij het toonaangevende sociale werkbedrijf 
met jarenlange ervaring bij overheden en het bedrijfsleven. Van schoon-
maak tot verpakken, van archivering tot groenvoorziening: úw werk is 
onze zorg!

Maatschappelijk verantwoord
Door het inzetten van onze medewerkers of het afnemen van producten 
of diensten, onderneemt uw organisatie niet alleen op een maatschappe-
lijk verantwoorde wijze, maar bent u ook verzekerd van kwalitatief hoog-
waardige producten en slagvaardige, resultaatgerichte dienstverlening. 
En dat tegen een marktconforme prijs.

Bovendien voldoet u, door samen te werken met de Haeghe Groep, aan 
social return. Zaken doen met de Haeghe Groep komt niet alleen uw 
organisatie ten goede, maar het heeft ook toegevoegde waarde voor de 
Haagse samenleving; voor mensen die een steuntje in de rug nodig 
hebben. En daar kunt u voor zorgen!

Aan de slag met de Haeghe Groep
Wilt u meer weten over ons volledige aanbod van producten 
en diensten dan kunt u ons bereiken via:
sales@haeghegroep.nl of bel met 070-353 56 98.

www.haeghegroep.nl

Medewerkers van de Haeghe Groep hebben een al dan niet tijdelijke afstand tot 

de arbeidsmarkt. Ze zijn gemotiveerd en gekwalificeerd. Ze krijgen de trainingen 

en opleidingen die ze nodig hebben. Werken kan op uw locatie, maar ook op een 

van onze eigen vestigingen.

Haeghe Groep
bijzonder ondernemend

Haeghe Groep
bijzonder ondernemend


