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TE HUUR
RHEDEN

Mr. B.M. Teldersstraat 11

Havelandseweg 8

Multitenant kantoorgebouw Ambiance op kantorenpark De Gelderse
Poort. Het gebouw heeft een oppervlakte van 2.634 m² en beschikt over
een gunstige parkeernorm.

Op het bedrijventerrein Haveland zijn momenteel diverse
bedrijfsruimten met kantoor te huur. Het bedrijventerrein ligt dichtbij de
op- en afritten van de A348 en het Velperbroekcircuit.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

circa 1.792 m² te huur, waarvan 920 m² op de bovenste verdieping;
in units te huur vanaf 197 m²;
totaal 86 parkeerplaatsen op eigen terrein;
goed bereikbaar per auto en ov.

Huurprijs/koopprijs: op aanvraag

Huurprijs: vanaf EUR 35,- per m² per jaar

TE HUUR
ARNHEM

TE KOOP
DIEREN

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

totaal circa 8.000 m² beschikbaar;
oppervlakte per unit varieert van circa 425 m² tot circa 4.800 m²;
vloerbelasting varieert, tot 3.000 kg/m²;
vrije hoogte varieert, tot 10 meter;
diverse kraanbanen variërend tot 15 ton.

Piersonstraat 5

Nieuwe Stationsstraat 20

Deze multifunctionele ruimte ligt in het centrum van Dieren op een ruim
perceel van 1.755 m². Het object is bestemd voor winkels,
dienstverlenende bedrijven, daghoreca en maatschappelijke
instellingen.

Markant en hoogwaardig kantoorgebouw Parktoren op NS-station
Arnhem Centraal met diverse centrale voorzieningen zoals een
restaurant en receptie. Het gebouw heeft 16 bouwlagen en is daarmee
circa 70 meter hoog.

• circa 394 m² vloeroppervlakte waarvan 367 m² op de begane grond;
• ruim parkeren op eigen terrein, deels af te sluiten middels twee poorten;
• het winkelcentrum van Dieren ligt op loopafstand.

•
•
•
•

Koopprijs: EUR 410.000,- k.k.

026 445 2445

2.711 m² kantoorruimte, in units vanaf circa 236 m²;
prominente gevelreclame bespreekbaar;
52 parkeerplaatsen in de parkeerkelder;
uitstekend bereikbaar per auto en ov.

Huurprijs: EUR 175,- per m² per jaar
EUR 1.250,- per parkeerplaats per jaar

cushmanwakefield.nl

Mobiliteit: makkelijker gezegd dan gedaan

Voorwoord

Mobiliteitsmakelaars, ride-sharing, snelfietspaden,
mobility-as-a-service, carpoolbutlers, deelfietsen… welkom
in de wereld van de mobiliteit! Er valt zoveel over te
vertellen, dat we er een vrijwel compleet nummer van OKA
Arnhem aan wijden.
Toen ik in het begin van het jaar de
nieuwsjaarstoespraak namens OKA mocht houden,
verklaarde ik mobiliteit al als één van onze speerpunten
voor 2017 en in 2018 zal het niet anders zijn. Bereikbaarheid
blijft een van de grotere uitdagingen voor Arnhem en
de regio. Niet alleen omdat het de huidige economische
groeispurt af kan remmen, maar ook omdat het mensen
persoonlijk frustreert. Files, opstoppingen, vertragingen.
Er zijn weinig ondernemers die er niet mee worden
geconfronteerd. Tegelijkertijd is mobiliteit complex. Het
gaat over (gemeente)grenzen heen. De problemen zijn
divers, van parkeren in de binnenstad en doortrekking van
de A15 tot verbreding van het spoortraject tussen Utrecht en
Arnhem, om maar een paar spannende dossiers te noemen.
Bovendien zijn er vele partijen en belangen bij betrokken.
Oh ja, en iedereen heeft er een mening over - en dat is vaak
iets anders dan een oplossing.
Het gevolg van deze complexiteit is dat we door de
bomen het bos soms niet meer zien, en de echte problemen
in een mist van visie, beleid en plannen verdwijnen. Gelukkig
lijkt daar de laatste tijd in Arnhem weinig sprake van te zijn.
Het wemelt in onze regio van de mobiliteits-initiatieven. Het
Ei van Columbus zal daar niet tussen zitten, gewoonweg
omdat dat er niet is. Het oplossen van de bereikbaarheid
vraagt om doorzettingsvermogen, focus, creativiteit,
begrip, soms een trial and error aanpak, maar
vooral de bereidheid om samen te werken.
Zelf heb ik de afgelopen jaren namens
AkzoNobel in Amsterdam in de Taskforce
Bereikbaarheid Zuidas mogen zitten. Geen
praatgroepje over visie en beleid, maar
aan tafel met de partijen die er toe doen
om concrete problemen daadkrachtig aan
te pakken. Spijkers met koppen slaan dus.
Het werkt daar en ik ben ervan overtuigd
dat zo’n aanpak ook in Arnhem zou kunnen
werken. OKA pakt die handschoen in 2018
graag op. Wie volgt?
Peter de Haan
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OKArnhem is

een vier maal per
jaar verschijnend magazine dat
wordt uitgegeven op initiatief
van en in samenwerking met
Ondernemers Kontakt Arnhem
en De Persgroep.

Coverartikel
Mobiliteitswethouder Geert Ritsema
stelt dat steeds meer bedrijven de
noodzaak zien het gebruik van de
auto in te dammen. Zijn eerder gepresenteerde bereikbaarheidsvisie
wordt momenteel echter bijgesteld.
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Wethouder Geert Ritsema van Mobiliteit:

‘Steeds meer bedrijven zien noodzaak
gebruik auto in te dammen’
Arnhem en de Arnhemse binnenstad zijn op dit moment goed bereikbaar. Per auto en
per openbaar vervoer, vindt wethouder Geert Ritsema van Mobiliteit. “Er zijn genoeg
parkeerplaatsen en we hebben een goed OV-systeem.” Toch maakt hij zich zorgen of
de binnenstad ook over pakweg vijf jaar nog bereikbaar is. En over de luchtkwaliteit.
Daarom worden automobilisten via de websites Slimopweg.nl en He-komaan.nl met
allerlei acties verleid de fiets, de e-bike of de bus te nemen. Werkt dat? “Steeds meer
bedrijven zien de noodzaak.”
TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTOGRAFIE: JACQUES KOK

E

Een nieuwe vondst is de carpoolapp TwoGo, die mensen binnen
een bedrijf of andere organisatie helpt een carpoolmaatje te

en cadeautje in de vorm van een tegoedbon te beste-

vinden. Binnen het eigen bedrijf of bij een bedrijf dat in de buurt

den in de Arnhemse binnenstad als je besluit op de fiets

is gevestigd. In Nijmegen doen medewerkers en studenten van

te stappen of de bus te nemen naar de binnenstad. Een

de Radboud Universiteit, Radboudumc, het ROC Nijmegen en

aardigheidje als je pas na zessen de stad uitrijdt in plaats van eer-

de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) mee. In Arnhem

der, tijdens de spits. Het zijn een paar voorbeelden van acties die

zien Alliander, de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem

de afgelopen tijd via de websites Slimopweg.nl en He-komaan.nl

er wel brood in. “De app maakt een match tussen reizigers en een

zijn gehouden om Arnhemmers en andere mensen uit de regio

rit. Het spaart tijd, kosten en het milieu”, meldt Ritsema.

de auto uit te krijgen. “We willen de mensen laten ontdekken dat
ze best vaker de fiets of het openbaar vervoer kunnen nemen”,

Bereikbaarheid

zegt SP-wethouder Geert Ritsema van Mobiliteit.

De bereikbaarheid van Arnhem, met
name de binnenstad, baart Ritsema
zorgen. “Eén procent economisch groei

Acties binnenstad
Circa 1.500 mensen hebben meegedaan aan de Fietsactie: ze
stapten op de fiets voor een ritje naar de Arnhemse binnenstad en spaarden daarmee bonnetjes voor een cadeaukaart.
Zo’n 600 mensen hebben een gratis OV-ticket gedownload
en doen mee aan de OV-actie die in oktober van start ging.
De respons is daarmee hoger dan eind vorig jaar toen de
OV-actie voor het eerst werd gehouden.
Met het oog op de Arnhemse Winterweken gaat de gemeente Arnhem in samenwerking met het Platform Binnenstad
Arnhem (PBA) bezoekers van de stad via de website Slim op
weg/Hé kom aan.nl op de hoogte stellen van ‘onbekende’
parkeerplaatsen, zoals P7 (bij kantoor Volkshuisvesting),
de Rijnkade en de Prinsenhofparkeergarage (provinciehuis,
alleen in het weekend en op koopavonden).
Stadion Gelredome wordt gepromoot als gratis parkeerplaats,
waarna de bus klaar staat om naar de binnenstad te reizen.
De parkeeractie gaat op herhaling: automobilisten die
besluiten niet in de spits, maar tussen 18.00 en 20.00 uur de
parkeergarage te verlaten krijgen in de week voor 5 december en de week voor Kerstmis een cadeautje.

‘Over vijf jaar zijn er
twee keer zoveel files
en slibt de stad dicht’

levert anderhalve procent mobiliteitsgroei
op. Dat betekent dat je over vijf jaar twee
keer zo veel files hebt en de stad dichtslibt.”
Vandaar dat Ritsema vooral pleitte voor het laten staan van de
auto in de Bereikbaarheidsvisie die hij in juni van dit jaar presenteerde. “Voor de ondernemers in de binnenstad is het immers
ook belangrijk dat het centrum goed bereikbaar blijft”, aldus de
wethouder. VVD en PvdA vonden dat in de visie veel te weinig
aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden om met de auto
naar de stad te komen. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde hen en Ritsema moest opnieuw aan de slag. De
Bereikbaarheidsvisie is inmiddels aangepast en komt binnenkort
opnieuw aan de orde in de gemeenteraad.
“De functie van de binnenstad verandert. Mensen komen voor
de horeca, cultuur én om te winkelen. Dat vraagt een andere
inrichting van de stad, bijvoorbeeld met meer ruimte voor terrassen”, verklaart Ritsema. Om toch meer ruimte voor de auto te
vinden, wordt nu gedacht aan het beter benutten van bestaande
parkeerruimte.
Het gebruik van parkeergarage Prinsenhof (228 plaatsen) van de
provincie Gelderland in het weekend en op koopavonden (vanaf
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KIEZEN VOOR UW ENTHOUSIASME:
DAT SPREEKT BIJ ONS VOOR ZICH!

BROEKHUIS ARNHEM:
100% RIJPLEZIER, DAT IS ONS DOEL!
Bij Broekhuis Arnhem komt u als klant op de eerste plaats. Dat u
met ons scherp zaken doet, ervaart u bij een bezoek aan onze
showroom. Hier kunt u het complete nieuwe gamma van Opel
bewonderen en vindt u degelijke, zeer aantrekkelijk geprijsde,
gebruikte auto’s. Zo willen wij de dealer zijn waar u zicht thuis
voelt én waar u kunt rekenen op professionaliteit.
Kiest u voor het beste onderhoud tegen voordelige werkplaatstarieven, voor het aantrekkelijke aanbod nieuwe of gebruikte
auto’s, of wilt u weten wat uw huidige auto ons waard is? U
bent van harte welkom!

Verkoopteam Arnhem: Koen Hageman,
Tim van de Sluis, Frans van der Veen

Directeur: Simko Crum
Broekhuis
Broekhuis Opel
ArnhemOpel Arnhem

Ringoven 19

Ringoven 196826 TP Arnhem
(T) 026 - 369 22 11
6826 TP Arnhem
(T) 026 - 369 22 11

broekhuis.nl

Werkgevers
Kostenbesparingen, CO₂-reductie en/of het stimuleren
van de vitaliteit van medewerkers, parkeerproblemen.
Allemaal redenen voor werkgevers om hun werknemers
te stimuleren de auto te laten staan en op de fiets of met
het openbaar vervoer naar het werk te komen. Werkgevers
kunnen inhaken op verschillende acties. Denk aan de gratis
e-bike-probeeractie (153 aanmeldingen), fietsstimulering
of de mobiliteitskaart (gratis Openbaar Vervoer proberen).
Via de menukaart (www.he-komaan.nl) kunnen werkgevers
zien welke actie(s) het beste bij hun bedrijfsvoering past.
De mobiliteitsscan helpt werkgevers aan inzicht over het
reisgedrag van hun werknemers.

18.00 uur) is daar een voorbeeld van. “We hebben een deal met
de provincie, die er dan geen gebruik maakt”, meldt de wethouder. “En door de week gaan we de plaatsen van vergunninghouders dubbel benutten. Als de vergunninghouder naar zijn werk is,
kan een bezoeker van de stad best zijn parkeerplaats gebruiken.”
Over de luchtkwaliteit in de binnenstad maakt Ritsema zich ook
ernstige zorgen. “Volgens de laatste RIVM-cijfers is de luchtkwaliteit op de Eusebiusbuitensingel en de Velperbuitensingel het
slechtst van heel Nederland.” De wethouder kondigde eind oktober stoer aan dat
dieselauto’s van voor 2004 per 1 januari
2019 de stad niet meer in zouden komen.
Het plan voor deze milieuzone, de streng-

‘Op sommige plaatsen is de
luchtkwaliteit in Arnhem de
slechtste van Nederland’

ste van Nederland, werd begin november

Bedrijven en andere werkgevers die aan één of meer van
deze acties hebben meegedaan/meedoen, zijn: zorgverzekeraar VGZ, certificeer- en onderzoeksinstituut DEKRA,
Dirkzwager advocaten en notarissen, specialist in online
betaalverkeer CCV, netbeheerder Alliander, ziekenhuis Rijnstate, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en
Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Arnhem.

door de gemeenteraad even stoer terzijde
geschoven. De raad wil eerst weten hoe effectief het weren van
dieselauto’s is en of er geen andere maatregelen denkbaar zijn.
Ritsema houdt vertrouwen in het plan voor de milieuzone als

jaar met de resultaten van het door de gemeenteraad gewenste
onderzoek te komen. De tijd zal leren of dit haalbaar is.
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Voorrang aan
mobiliteit
Als het aan Bernard de Graaf neemt de
regio een voortrekkersrol op het gebied van
mobiliteit. De Graaf is managing director van
Rupro Beheer op de Westervoortsedijk en
tevens bestuurslid van VNO-NCW ArnhemNijmegen met in zijn portefeuille mobiliteit en
bereikbaarheid.

TEKST: FRANK THOOFT | FOTOGRAFIE: JACQUES KOK

E

r staat zoveel op de planning de komende jaren
dat Arnhem alle zeilen bij moet zetten om bereikbaar te blijven”, aldus De Graaf. “Zeker met de

aantrekkende economie en de doortrekking van de
A15 naar de A12 bij Zevenaar die op de rol staat.”
Recent kwam hij met bestuursleden van OKA, Lindus (de Liemers) en Veron (Lingewaard) bij elkaar
om samen met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de provincie een klankbordgroep op te
richten om de vinger aan de pols te houden bij die
veelbesproken doortrekking. “Het is essentieel dat de doortrek-

Op regionaal niveau acteert De Graaf in het Bestuurlijk Overleg

king zodanig gepland wordt dat de wegen zo goed mogelijk

Mobiliteit (BOM) samen de wethouders economische zaken

bereikbaar en berijdbaar blijven.”

van Arnhem, Nijmegen en Zevenaar, met Rijkswaterstaat, de
provincie, de NS en Breng. Vanuit zijn werkgeversorganisatie

“We moeten voorkómen dat het verkeer vast komt te staan bij

vertegenwoordigt hij dan eveneens de standpunten van de

de diverse werkzaamheden, zeker nu de economie in de lift zit”,

regionale ondernemersverenigingen zoals OKA, Veron en Lindus.

aldus De Graaf. Je hoort hem tussen de regels door bijna een

De burgemeesters van de 17 regionale gemeenten in dit gebied

pleidooi voor een Mobility Valley houden; met toonaangevende

hebben zich eveneens verenigd in een werkgroep, geleid door

spelers op het mobiliteitsterrein als NedStack en HyGear staat

een kwartiermaker.

Arnhem inderdaad ook landelijk en internationaal op de kaart
en kan veel gewicht op de landelijke politieke tafel leggen. Dat

Het belonen van een verandering van het

Arnhem daarbij een belangrijke halte is en blijft op de ICE-lijn

gedrag van de bestuurder is belangrijk,

Amsterdam – Frankfurt behoeft geen betoog; daarvoor heeft De

betoogt De Graaf. “Het gaat vaak om

Graaf zich al eerder uitgesproken.

de ‘last mile’, zoals de Amerikanen dat

Bereikbaarheidscongres

Gedragsverandering van
forens is essentieel

noemen: die laatste anderhalve kilometer naar je werk die prima
met een vouwfiets of het openbaar vervoer kan worden afgelegd.

En goede contacten met Den Haag zijn er al. De Graaf zit vanuit

Als je de automobilist daarin tegemoetkomt, verminder je de

VNO-NCW samen met de provincie en de minister van infra-

parkeerdruk en vergroot je de bereikbaarheid van de binnenstad.

structuur en milieu in een zogenaamd trio-overlegorgaan; elke

Je kunt ook denken aan carpooling op bedrijventerreinen door

provincie in Nederland heeft zo’n vertegenwoordiging zodat

bedrijven samen aan zo’n oplossing te laten werken. Of neem

de minister evenredig gevoed wordt vanuit alle gewesten. De

de TwoGo-app, waarmee je vervoer op maat kunt bestellen. De

Graaf heeft namens de regionale partijen de minister gevraagd

mogelijkheden zijn talloos.”

komend voorjaar deel te nemen aan het bereikbaarheidscongres
dat georganiseerd wordt en aan een rondetafelgesprek over de

In het artikel met de wethouder worden meer projecten en voor-

bereikbaarheid van de regio.

beelden genoemd.
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Mobiliteitsaanpak Arnhem
komt in beweging
De gemeente Arnhem werkt sinds 2015 met de provincie Gelderland en de gemeente
Nijmegen aan een verbetering van de mobiliteit en bereikbaarheid van deze regio.
Daarbij wordt in samenwerking met werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden een
mobiliteitsmakelaar ingezet die als smeermiddel tussen de bedrijven en organisaties
fungeert en oplossingen en verbeteringen aanreikt en helpt implementeren. De eerste
resultaten zijn al zichtbaar.

TEKST: FRANK THOOFT | FOTOGRAFIE: JACQUES KOK

E

én van de doelstellingen bij de start van het project was
het terugdringen van de zogenaamde zwaar vertraagde
(auto)ritten met 10%. Hoewel de projectperiode officieel

tot eind 2017 loopt is het volgens mobiliteitsmakelaar Bert Jan
Huegen al goed zichtbaar dat deze doelstelling in zicht komt.
Ook het stimuleren van het fietsgebruik is ter hand genomen.
Zo kunnen forensen een maand lang een e-bike proberen om
te kijken of dat voor hen een wezenlijke verbetering in het
woon-werkverkeer oplevert. Negenenveertig procent van de

Op de foto van links naar rechts: Marcel van Driel, Carla Frederix, Climmy Hans-

testers hebben inmiddels een e-bike aangeschaft, zegt Huegen.

sen, Gerda Dreise,, Mirjan Scheltema, Bert Jan Huegen. Niet op de foto: Nicole

Een ander middel is de mobiliteitskaart: gedurende twee maan-

Voestermans, Marianne van Sommeren, Roeland Loosen

den konden mensen kosteloos proberen hoe het reizen met het
openbaar vervoer werkt.

Slim roosteren

Het SLIM werken is een andere uitwerking van het project. Werk-

Huegen wijst ook op het slim roosteren dat komend jaar ingezet

nemers kunnen hierbij enkele dagen thuis werken. Van de 80

wordt: in samenwerking met de Radboud en de HAN worden de

deelnemers heeft tweederde al aangegeven hier zeer enthousiast

roosters van de studenten in Nijmegen zodanig opgesteld dat ze

over te zijn. “Thuiswerken verhoogt ook de productiviteit, blijkt

niet tegelijkertijd naar college moeten, de zogenaamde spits-

uit diverse onderzoeken”, aldus Huegen, “evenals de werknemer-

spreiding. “Ook dat scheelt al overvolle bussen en fietspaden. Als

stevredenheid. Tel dat op bij de winst in het terugdringen van

dat goed bevalt kunnen we dat verder uitrollen.”

files en het verminderen van CO2-uitstoot en je hebt alleen maar
winnaars in dezen.”

Je hebt de keuze

Aantrekkelijk werkgeverschap
Ondernemers hebben soms te weinig idee van de vele eenvoudig te implementeren mogelijkheden die er zijn om, al dan niet

Voor fietsforensen zijn diverse fietssnelpaden aangelegd of in

samen met collega-ondernemers, oplossingen in te zetten. Een

voorbereiding , zoals Wageningen - Arnhem, Nijmegen - Arn-

mobiliteitsscan geeft inzicht in het reisgedrag van medewerkers.

hem, Arnhem- Zevenaar en Arnhem – Dieren. Huegen doet een

Dan ga je samen kijken naar oplossingen. De mobiliteitsmakelaar

oproep om aan te haken bij de campagne Hé Kom Aan en dat,

is in dezen de sparringpartner voor ondernemers en organisaties

als het goed bevalt, ook uit te dragen. “Het gaat in feite om een

en helpt ze naar die oplossingen toe te werken. Huegen: “Het

gedragsverandering bij de mensen. Als je ervaart hoe gemakke-

maakt voor je werknemers, ook toekomstige, dat je je vaak als

lijk het is om de keuze te hebben sóms de fiets te nemen en sóms

een aantrekkelijker werkgever kunt profileren.

het OV en daardoor veel efficiënter te forensen draag je bij aan
de gedragsverandering die nodig is, en ook in feite heel gemak-

Meer informatie: www.he-komaan.nl/contact of via VNO-NCW

kelijk. Altijd maar in de auto is echt geen oplossing.”

Midden op 055 522 2606.
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Einsteinweek

Energieopwekkende
deelfiets
voor Led Light

District Spijkerkwartier

Hoe kunnen studenten, als bewoners van het Spijkerkwartier in Arnhem, een bijdrage
leveren aan het duurzamer maken van de wijk? Dit is één van de vragen waarop in
de Einsteinweek eind september in the Dome op het Gele Rijdersplein een antwoord
is bedacht. Hoe? Door co-creatie in praktijk te brengen. Het winnende idee: de
energieopwekkende deelfiets, die helpt van het Spijkerkwartier een duurzaam Led
Light District te maken. Fietsenfabriek Gazelle uit Dieren heeft wellicht interesse.

TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN

D

kun je die gebruiken om stroom op te wekken in plaats van
stroom te verbruiken. Als je de deelfietsen ergens in de wijk neer-

e fiets kwam al snel in beeld als mogelijkheid om stu-

zet waar hun accu’s ontladen worden, bijvoorbeeld bij led-lan-

denten bij te laten dragen aan het duurzamer maken

taarnpalen, kun je duurzaam gedrag bij studenten versterken

van het Spijkerkwartier in Arnhem. “We zijn gewoon

en maak je het Spijkerkwartier groener”, legt Postma uit. Een

de straat op gegaan en hebben studenten gevraagd op welke

treffende naam voor het project was snel gevonden: Led Light

manier ze al duurzaam bezig zijn”, vertelt Niels Postma. “Via de

District. “Een knipoog naar het verleden van het Spijkerkwartier.”

Design Thinking-workshops tijdens de

Winnend idee Einsteinweek:
de omgekeerde e-bike

Einsteinweek wisten we dat je zo snel

Het idee voor de energieopwekkende deelfiets leidde al snel

mogelijk contact moet zoeken met de

tot een tekening en zelfs een prototype. “Er was toevallig een

eindgebruiker om je idee te testen en

deelfiets van Common Bike aanwezig en die hebben we op de

waardevoller te maken.”

laatste avond met hulp van een technische man aangepast door
de dynamo te verbinden met een strip ledlichtjes langs het frame

Niels Postma (25), zelf werkzaam bij Allego, de specialist in

en een telefoonoplader op de fiets”, vertelt Postma.

laadsystemen voor elektrische auto’s, vormde samen met Alexa
Petit (20, student Science, Business & Innovation in Amsterdam),

De vier leden van het innovatieve denkteam hebben beslo-

Laura Joosse (21, ergotherapeute in Delft) en Sjoerd Dikkerboom

ten hun idee verder uit te werken en zijn inmiddels een paar

(31, datascientist business bij de gemeente Nijmegen) een team

stappen verder. Door de fiets uit te rusten met sensoren, is die te

tijdens de Einsteinweek. “We kenden elkaar van tevoren niet. We

gebruiken als rijdend onderzoekslab. “Denk aan een sensor die

zijn op basis van onze profielen en gesprekken met de mensen

de luchtkwaliteit meet”, zegt Postma. “Het idee is dat studenten

van STUDIO.WHY als team ingedeeld.”

de fiets gratis kunnen gebruiken. Dat kan wellicht als we de data

Omgekeerde e-bike

die onderweg worden verzameld, kunnen verkopen aan partijen
die daar in geïnteresseerd zijn.” Er is ook contact gelegd met

.

Samen kwamen ze al gauw op het idee een ‘omgekeerde e-bike’

fietsenfabriek Gazelle in Dieren, die wellicht interesse heeft in de

te ontwikkelen. “Door de motor van een e-bike aan te passen,

energieopwekkende fiets.

OKArnhem december 2017
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Sterren van Arnhem

Niels Postma, Alexa Petit, Laura Joosse en Sjoerd Dikkerboom (v.l.n.r.) met het eerste prototype van de energieopwekkende fiets en de Acceleratieprijs.

Co-creatie brengt Arnhem innovatieve ideeën
Zet mensen met verschillende talenten een week bij elkaar in een

in Arnhem, fungeerde als tijdelijke, innovatieve broedplaats voor de zes-

inspirerende omgeving en vraag ze samen oplossingen te bedenken

tig mensen die zich hadden aangemeld. Ter inspiratie waren er lezingen

voor concrete vragen op het gebied van duurzaamheid en technologie.

door mensen als kunstenaar/uitvinder Daan Roosegaarde en voormalig

Zo ongeveer zou co-creatie moeten werken en kun je de regio Arnhem

astronaut André Kuipers. De energieopwekkende deelfiets voor studenten in het Spijkerkwartier ontving aan het eind van de

Nijmegen aan innovatieve ideeën helpen, bedacht Mark
Spijker. Zijn werkgever, de provincie Gelderland, zag er
wel brood in. Net als de gemeenten Arnhem en Nijmegen. Het idee paste perfect in het programma van de
eerste Einsteinweek, die van 23 tot en met 29 septem-

‘Met een frisse blik
op technologie de
wereld beter maken’

ber in de regio Arnhem Nijmegen is gehouden.

week de Acceleratieprijs. “Het was supertof om een
week lang op deze manier bezig te zijn”, zegt Postma
van het team Led Light District. “Je bent op een hele
creatieve manier met innovatie bezig en leert nieuwe
technieken om snel van een idee naar een businessmodel te komen.”

“Er zijn zes vraagstukken op het gebied van voedselverspilling, de
afvalloze wijk en duurzame mobiliteit aan de orde gekomen. De insteek

Postma sluit niet uit dat de vier Arnhemse ‘Einsteins’ met het idee voor

was: hoe kun je door met een frisse blik naar technologie te kijken de

de energieopwekkende fiets een bedrijf beginnen. “Het is superleuk en

wereld beter maken”, vertelt Spijker. “Het is goed gelukt burgers hierbij

intens om met zo’n plan bezig te zijn. Ik denk er zelf over om iets minder

te betrekken en het heeft veel ideeën en contacten opgeleverd.”

te gaan werken, zodat we meer tijd in dit project te steken. We zien

.

mogelijkheden, niet alleen in het Spijkerkwartier en Nederland, maar ook
The Dome, een tijdelijke werk- en inspiratieplek op het Gele Rijdersplein
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in het buitenland.”
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Goed draaiende
economie

De rondrit

In de regio Arnhem is al sinds jaar en dag een
aantal knelpunten waar in de spits vrijwel altijd
files staan. Onder invloed echter van economische
voorspoed neemt de filedruk sterk toe. In 2016 nam
de filedruk met meer dan 11 procent toe, ook in
onze regio. We vroegen vijf transporteurs naar de
knelpunten en oplossingen.
TEKST EN FOTOGRAFIE: DICK LESEMAN

I

n 2016 nam de filedruk op de A12 van Arnhem richting Oberhausen flink toe van
63.208 kmmin (kilometerminuten) in 2015 naar 86.514 kmmin. Daarmee kwam dit
traject regelrecht de top tien binnen van meest drukke wegen en steeg van positie

26 naar 9. De Pleyroute richting Velperbroek haalde de top tien net niet maar steeg
ook fors van de 29e naar de 11e positie. Kilometerminuten is het aantal minuten dat een

specifieke file met een bepaalde lengte heeft gestaan.
Volgens alle ondervraagde transporteurs is de aantrekkende economie de belangrijkste
oorzaak van de extra drukte rondom Arnhem. “De economie trekt aan en dat merken
we hier op de A12. Tegenwoordig staat het al om halfvier vast”, constateert Marwin
Melis die met zijn bedrijf Melis Logistics in Duiven aan de A12 zit. Volgens Jörgen
Groeneveld-Janssen van ddstrucking BV uit Westervoort staat de Pleyroute bijna elke
werkdag van 7.30 tot 9.00 en van 16.00 tot 19.00 uur vast. “De mobiliteit is in onze regio
al jaren een achtergesteld thema waarbij we achter de zaken aan blijven lopen. De vele
ongelukken en slechte weersomstandigheden in de afgelopen tien jaar hebben duidelijk
aangegeven dat onze infrastructuur zwaar beneden peil is”, vindt hij.

Aantrekkende economie
Marcel Visser van het transportbedrijf Visser Duiven is het met Jörgen eens. “Dit is geen
nieuw onderwerp en het speelt al tientallen jaren. Het wordt weer helemaal actueel,
want de economie is aangetrokken, onze klanten groeien en wij ook. En zo ontstaat er
nog meer verkeerscongestie”, analyseert hij. “Mensen schaffen een tweede auto aan,
de werkgelegenheid neemt toe. Door de aantrekkende economie is er meer verkeer. In
oktober ontstond de drukste spits ooit ook omdat de Duitsers een aantal vrije dagen
hadden.”
Op en rond de A12 bij Duiven constateren de transporteurs dat het invoegen ook niet
vlekkeloos verloopt. “De mensen hebben geen geduld en gunnen een ander geen plek.
Door het slecht invoegen ontstaan files hier op de A12 bij Duiven”, zegt Han Goudzwaard
van H. Van der Berg Verhuizingen. Volgens Marwin Melis zijn er zelfs auto’s die op de A12
de afslag bij Velperbroek pakken om vervolgens bij Duiven weer in te voegen. “Op die
manier zijn ze sneller, maar stroopt het verkeer op de hoofdrijbaan nog meer.”

A12-A15
Over de knelpunten zijn de vijf heren het eens, over de belangrijkste oplossing ook.
“De oplossing is zo snel mogelijk de A15 doortrekken”, vindt Wim Remi “Dan moet er

OKArnhem december 2017
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Het Gesprek

brengt extra
verkeerscongestie
meteen een goede oplossing komen voor de aansluiting op de A12, bijvoorbeeld zoals
bij Apeldoorn met de aansluiting van de A1 op de A50. Dat loopt zo soepel door.” Marcel
Visser beaamt de noodzaak: “Het doortrekken van de A15 speelt al sinds de jaren 80. Het
zou een enorme ontlasting betekenen.” Hij weet dat daarmee ook de A12 tot knooppunt
Ouddijk verbreed wordt. Jörgen Groeneveld-Janssen is wat kritischer. “Op lange termijn
komt de A15 als verlichting, maar helaas met tol waardoor de capaciteit van die weg niet
goed zal worden benut”, verwacht hij. De concrete voorbereidingen op het doortrekken
zijn al gestart. De site van ViA12 geeft aan dat ergens tussen 2021 en 2023 het tracé in
gebruik genomen kan worden. Dus het duurt zeker nog vijf of zes jaar. “De mobiliteit
blijft toenemen en zolang het autobezit blijft toenemen, zullen wij het probleem nooit
kunnen oplossen”, beweert Jörgen Groeneveld-Janssen.

Winst door planning
Wat alle transporteurs doen aan het fileleed is simpelweg anders plannen, zodat ze
de spits kunnen mijden. “Tien jaar geleden vertrokken we om 6 uur ‘s ochtends naar
Amsterdam, tegenwoordig al om 4 uur”, weet Marwin Melis. “Als onze vrachtwagen ‘s
ochtends moet laden bij een grote kraan, dan moet-ie op tijd zijn. We hebben dan liever
dat hij daar een uur stilstaat, dan dat hij in een file terecht komt en we niet weten hoe
laat hij aankomt”, vult Wessel Busser, mentor van de chauffeurs bij Melis Logistics aan.
Ook ddstrucking vertrekt voor óf na de spits. “Bijna al onze ritten starten na of voor de
spits en komen buiten de avondspits ook weer terug. Hierdoor ondervinden wij relatief
weinig overlast. Meer is voor ons op dit moment niet mogelijk”, relativeert Jörgen
Groeneveld-Janssen. “Een deel van onze auto’s rijdt ook ‘s nachts”, schetst Marcel Visser,
maar zij gaan nog een stapje verder. “Met Team Trans hebben we een samenwerkingsverband met tien collega’s elders in het land en daarmee wisselen we zendingen uit.
Door de uitwisseling blijft elke transporteur in zijn regio en beperkt daarmee het aantal
kilometers per rit. Dat lukt niet bij alle zendingen die wij hebben.” Ook Melis Logistics
werkt samen met andere transporteurs in het land.

Techniek staat voor niets
Naast de planning werken veel van onze regionale transportbedrijven met technische
hulpmiddelen. “We gebruiken Shortrec, een dynamisch routeplanningssysteem, met
een file vermijdende module”, legt Marcel Visser uit. Wessel Busser van Melis Logistics
is sceptischer over de technische ondersteuning: “We hebben de nieuwste apparatuur,
zoals TMC-ontvangers, maar het blijft mensenwerk. Je moet gewoon blijven opletten en
nadenken.”
Andere technologische oplossingen zullen zonder twijfel hun intrede doen. Stuk voor
stuk kijken de transporteurs uit naar platooning. Bij truck platooning zijn vrachtauto’s
elektronisch aan elkaar gekoppeld waarbij de voorste truck de snelheid en route bepaalt.
De andere trucks volgen automatisch zonder dat daar de hulp van de chauffeur voor
nodig is. “In mijn optiek draagt platooning bij aan transportoptimalisatie op de hoofdverkeersaders. Ik geloof daar wel in”, zegt Marcel Visser. Han Goudzwaard is sceptischer:

.

“Iedereen wil alle vrachtwagens netjes in een rij, maar met het verkeer van nu is dat een
utopie. Om platooning alleen met vrachtverkeer te doen is onhandig. We leven in een
klein landje en we moeten het asfalt met zijn allen delen.”
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Duurzame
mobiliteit
in
de
toekomst!
Duurzame mobiliteit in de toekomst!

DUURZAME MOBILITEIT
DUURZAME MOBILITEIT
DANKZIJ DEZE TOPPERS!
DANKZIJ DEZE TOPPERS!
HAN Hydromotiv - Shell Eco
HAN Hydromotiv
Shell Eco
Marathon
Londen -2018
Marathon Londen 2018
www.wijrijdenduurzaam.nl
www.wijrijdenduurzaam.nl

Mobiliteitsbudgetten
leveren besparingen op
Hoewel er steeds meer aandacht en interesse is voor een mobi-

in zijn of haar keuze, maar creëert ook meer bewustwording

liteitsbudget, is de stap naar het daadwerkelijk implementeren

en verantwoordelijkheid. De werknemer die zijn leaseauto ook

van zo’n budget door veel Nederlandse bedrijven nog niet

ongeoorloofd gebruikt voor ritjes in zijn vrije tijd behoort hiermee

gemaakt. Dit ondanks het feit dat het flinke besparingen kan

tot de verleden tijd.

opleveren.

Voordelen

TEKST: MATHILDE LENTJES | FOTOGRAFIE: JAN ADELAAR

De meest belangrijke voordelen van een mobiliteitsbudget op
een rij:

Ondernemers geven elk jaar forse bedragen uit aan woonwerken zakelijke reizen van hun medewerkers. De directe kosten

•

bedragen volgens onderzoekers jaarlijks gemiddeld circa € 2.000
per medewerker, oplopend tot € 10.000 of meer. De indirecte

van de kosten gemaximeerd is;
•

kosten zijn vaak nog een veelvoud hiervan: zoals het verlies aan
productiviteit door files en lange reistijden, extra kosten zoals

De prikkel om minder en slimmer te reizen leidt tot minder
CO2 uitstoot;

•

Financiële correcties achteraf zijn niet meer nodig, de on-

•

Onnodig zakelijk verkeer wordt overbodig en dat vertaalt

parkeergeld en de kosten voor administratie. Een middel om grip
te krijgen op de reiskosten is een mobiliteitsbudget.

De kosten zijn beter beheerbaar aangezien een groot deel

dernemer heeft meer overzicht;
zich onder andere in een hogere productiviteit;

Een prikkel om minder
en slimmer te reizen

Volgens het Nationaal Zakenauto
Onderzoek (NZO) uit 2016 is er over het

Medewerkers mogen zelf de keuze maken voor de manier
van reizen die ze het meest prettig vinden.

algemeen nog wat terughoudendheid ten
opzichte van mobiliteitsbudgetten. Slechts

Een mobiliteitsbudget kan ondernemers flinke besparingen

4,3 procent maakte er vorig jaar gebruik

opleveren. Ondernemers die kiezen voor de optie waarbij het

van. Dertig procent van de ondernemers overweegt al wel serieus

personeel gedeeltelijk in een leaseauto rijdt en gedeeltelijk ander

om voor mobiliteitsbudgetten te kiezen. Bij lokale ondernemers is

vormen van vervoer kiezen, kunnen zo pakweg 20 procent

het nog niet echt populair. “Wij werken er nog niet mee, wellicht

van de totale reiskosten besparen. Een onderneming met 150

in de toekomst”, zegt Geert-Jan Berning, Manager Klantgebieden

medewerkers en een miljoen euro aan jaarlijkse mobiliteitskos-

Arnhem en Nijmegen bij SNS Bank, desgevraagd. Andere Arn-

ten bespaart zo tweehonderdduizend euro per jaar. Een bedrijf

hemse ondernemers laten weten er of nog nooit van gehoord te

met tien medewerkers die een leaseauto rijden, bespaart al snel

hebben of er niet mee te werken. Elders in Nederland is schoon-

20.000 euro per jaar.

maakbedrijf Asito twee jaar geleden al wel aan de slag gegaan
met mobiliteitsbudgetten voor haar 400 werknemers.

Wat is een mobiliteitsbudget?
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•

Mobiliteitspas
In de praktijk kan een mobiliteitsbudget in allerlei vormen geïntroduceerd worden. Leaseautorijders kunnen bijvoorbeeld voor

Een mobiliteitsbudget legt de verantwoordelijkheid voor het za-

een kleinere auto kiezen. Het geld wat over blijft kunnen werkne-

kelijk reisgedrag en het woon-werkverkeer neer bij de medewer-

mers gebruiken om incidenteel te kiezen voor ander vormen van

kers. Het is vergelijkbaar met een bankrekening met vergoedin-

vervoer. Een andere optie is de introductie van een mobiliteitspas

gen, daadwerkelijk gemaakte kosten en uiteindelijk een positief

die toegang geeft tot alle vormen van vervoer. De medewerkers

of negatief saldo. Werknemers kunnen de vergoeding besteden

krijgen zo de vrijheid om te kiezen voor het vervoermiddel wat

aan uiteenlopende middelen van vervoer zoals de trein, de bus,

het meest gunstig is. Het geeft werknemers bovendien een finan-

taxi’s, fiets, deelauto’s of ritten met de leaseauto. De keuzevrij-

ciële prikkel om strakker op de kosten te letten. Immers tegoeden

heid in mobiliteit geeft de werknemer niet alleen meer flexibiliteit

die niet worden opgemaakt, mogen ze zelf houden.
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Kort nieuws

OndernemerLIVE 2018
De tweede editie van OndernemerLIVE, dit jaar afgelopen september in de Melkfabriek, was minder druk
bezocht dan verwacht. Ook waren er diverse tegenvallers, zoals de onbekendheid van de locatie en het
evenement, de regen en het gebrek aan parkeerplaatsen. Toch heeft het leeuwendeel van de standhouders
aangegeven vertrouwen te hebben in het concept en volgend jaar weer te willen meedoen. Het bestuur van
de stichting OndernemerLIVE gaat dan ook komende tijd hard aan de slag om voor 2018 met een verbeterd
concept te komen. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Bestuursmededelingen

DE BESTE OBJECTEN
VINDT U BIJ ONS

In het bestuur hebben we op 1 november afscheid genomen van Robert
Wittenberg, die de portefeuille Stadspromotie en Evenementen had.
Riëlle Schoeman heeft zijn plaats ingenomen. We nemen eind van het
jaar ook afscheid van Anne-Marije Buckens die samen met Wouter
Groothedde de portefeuille Arbeidsmarkt en Onderwijs had.

TE HUUR
OOSTERBEEK

Verkiezingsaftrapdebat

Stationsweg 44

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Zeer fraaie neoclassicistische kantoorvilla met bijbehorend Koetshuis
nabij het centrum van Oosterbeek. Beide gebouwen hebben een zeer hoog
afwerkingsniveau.
• circa 320 m² beschikbaar op de eerste verdieping van de kantoorvilla;
• in overleg is het mogelijk om meer of minder ruimte te huren;
• exclusieve business lounge en sportfaciliteiten beschikbaar voor
gemeenschappelijk gebruik;
• goed bereikbaar per auto en ov;
• parkeergelegenheid op eigen terrein;
• solide en prettige medehuurders.
Huurprijs: EUR 55.000,- per jaar
026 445 2445

cushmanwakefield.nl

Afgelopen zomer heeft OKA haar

in hun verkiezingsprogramma’s kun-

traditionele advies voor de komen-

nen verwerken. Als opmaat naar de

de gemeenteraadsverkiezingen (21

verkiezingsperiode organiseert de

maart 2018) aan de Arnhemse po-

Eusebiuskerk op 23 januari een ver-

litici overhandigd, zodat zij de wen-

kiezingsaftrapdebat waar OKA ook

sen en adviezen van ondernemers

voor is uitgenodigd.

Rectificatie
In het artikel in het septembernummer

1000 deelnemers. UPGRADE maakt

staan bij ROC A12 in het kader met

net als ROC A12, CSV, Arentheem en

de kerngegevens een aantal onjuiste

Knooppunt deel uit van de Christelijke

gegevens, waarvoor excuses. De juis-

OnderwijsGroep centraal Gelderland

te gegevens zijn: ROC A12 heeft 6000

en de Vallei (COG). Tot ROC A12 beho-

studenten en een instroom van onge-

ren Het Astrum College (velp/arnhem),

veer 1700 per jaar. UPGRADE, onder-

Dulon College (Ede ) en het Technova

deel van ROC A12, heeft jaarlijks ruim

college (Ede).

GelreDome
uitgelezen locatie voor
bedrijfsevenement
Met het memorabele optreden van The Rolling Stones op 15 oktober waren alle ogen weer gericht op

Hèrald van de Bunt, directeur van GelreDome.

GelreDome in Arnhem. “Dat is natuurlijk een superact. Geweldige artiesten en een fantastische sfeer”,
zegt Hèrald van de Bunt, directeur van GelreDome. “Maar we zitten vaker vol, hoor. Het afgelopen jaar
hadden we een volle agenda en voor volgend jaar ziet het er ook goed uit. Met bekende en nieuwe
evenementen.”
TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN

M

op 27 januari zestien acts naar Arnhem. “Hard style music trekt weer een ander, jonger publiek dan

et Vitesse in de Europa League, een
succesvol jaar bijna achter de rug
en diverse top-acts op komst, draait

Qlimax.”

Vitesse

GelreDome op volle toeren. “De programmering

Eredivisievoetbal heeft met Vitesse natuurlijk een

begint weer te versnellen”, constateert Hèrald van

vaste plek op de agenda van GelreDome. Met de

de Bunt, directeur van GelreDome. Het Arnhem-

geelzwarten in de Europa League doet het sta-

se stadion blaast met Qlimax en Hard Bass zijn

dion goede zaken. Op 7 december komt Nice

partijtje mee in de internationale dancewereld.

naar Arnhem en draait de voetbalarena op volle

Met de Music Show Scotland en Fast & Furious

kracht. “Met Vitesse als vaste huurder zijn we na-

Live haalt GelreDome ook nieuwe shows naar

tuurlijk heel blij”, zegt Van de Bunt. “Vitesse hoort

Gelderland.

gewoon bij Arnhem en kan rekenen op een vaste

Agenda Gelredome
7 december:
Vitesse - Nice
9 december:
Mega Piraten Festijn
13 december:
Vitesse - Willem II
23 december:
Music Show Scotland
13 en 14 januari: Snuffelmarkt
20 januari:
Vitesse - SC Heerenveen
27 januari:
Hard Bass
11 februari:
Vitesse – Feijenoord
24 en 25 februari: Fast & Furious Live
2 en 3 juni:
Heroes Dome
1 juli:
Iron Maiden

schare fans.”
“We zijn ook vergevorderd met enkele top-acts
voor juni en november volgend jaar”, kondigt Van

Het stadion speelt elke keer in op een ander pu-

de Bunt opgewekt aan. Namen noemt hij nog niet.

bliek met een eigen bestedingspatroon. De in-

“Nee, dat doen we als de contracten zijn getekend.

komsten van GelreDome bestaan voor een deel uit

In de wereld van de grote artiesten kan iets zo

zaalverhuur, van groot tot klein (10 mensen). De

maar veranderen.” Het is bovendien een wereld-

catering is een vak apart. Zeker 80 procent van de

sendoor. Een praatje maken met standhouders en

wijde business, waarbij GelreDome één van de lo-

omzet komt uit de horeca. Om de betaling vlot te

bezoekers.”

caties is. “Londen heeft met O2 een gloednieuwe

laten verlopen heeft GelreDome begin vorig jaar

arena, in Berlijn is vrij recent een nieuwe arena ge-

een eigen digitaal betalingssysteem geïntrodu-

Natuurlijk is GelreDome ook een uitgelezen locatie

opend en in Nederland is Ziggo Dome er natuurlijk

ceerd: de GelreDome-wallet. “Het voordeel is dat

voor een bedrijfspresentatie of een bijzonder (per-

bij gekomen”, schetst Van de Bunt het speelveld

we daarmee door kunnen draaien als pin eruit

soneels)feest. Het gratis parkeren voor de deur

in Europa.

vliegt. Onze wallet kun je personaliseren en een-

is een troef, net als de vele mogelijkheden in het

voudig opladen en blokkeren. Het overtollige saldo

stadion annex theater. “Onlangs hadden we hier

kun je overboeken naar je eigen rekening.”

een Salsaparty met 400 bezoekers. Dan ligt er een

Met dancefeest Qlimax heeft GelreDome een inter-

dansvloer in de Galaxylounge”, verklaart Van de

nationale topper in huis. Van de ruim 25.000 bezoekers komen er zeker 10.000 uit het buitenland.

GelreDome-directeur Van de Bunt kijkt ook altijd

Bunt. “Bedrijven uit het hele land weten ons goed

Met bussen vol uit Duitsland, Polen, Italië, Frankrijk

uit naar de Snuffelmarkt. Dan staat de hele vloer

te vinden. We zijn een Arnhems bedrijf dat lande-

en Zweden. “Dance is global. Dat geldt niet alleen

van het stadion vol met kramen met van alles en

lijk opereert.”

voor de artiesten, maar ook voor het publiek”, zegt

nog wat. Ook weer met een heel ander publiek. “Je

Van de Bunt met een glimlach. Hard Bass brengt

ziet bijzondere dingen. Ik loop er altijd even tus-
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Frank Knop

De ochtend van…

In deze rubriek volgt onze reporter, Dick Leseman, de ochtenduren
van een OKA-lid. Wat doet een directeur of bedrijfsleider zoal? Deze
ochtend is van Frank Knop, Bedrijfsleider van Cycloon Fietskoeriers
Arnhem. Hoe ontbijt hij, welke mensen ontmoet hij, wat is zijn
werkplek?

Arnhem, thuis Geen ontbijt voor Frank. Even een glaasje
water onder het toeziende oog van Sue, de poes. Vriendin
Judith maakt zich ook klaar voor de werkdag. Frank stapt zo op
zijn fiets op weg naar de Ir J.P. van Muijlwijkstraat. Geen auto
voor hem, want hij heeft geen rijbewijs.

Arnhem, kantoor Nog voor de koeriers hun eerste ronde
erop hebben zitten werkt Frank aan de planning en inzet van
de fietsers. Een flink karwei met 25 fietsers met allemaal weer
hun eigen agenda. Cycloon wil dit pand graag verlaten voor een
groter onderkomen, maar ze zitten nog vast aan het huurcontract. Dus zoeken ze een nieuwe huurder …

Arnhem, kantoor De koeriers zijn klaar met de ochtendronde, waarbij ze post afhalen bij de postbussen en die ronddelen bij de geadresseerde bedrijven. Hier hebben ze een sociaal
moment en nemen bijzonderheden door zoals de valpartij van
Lydia (linksvoor) vandaag. Het viel mee gelukkig. Naast Frank zit
Mitch en daar weer naast Felix en Rosalie.

Arnhem, Cycloon Post Frank heeft zo overleg met een
collega, maar wipt even langs bij Erwin Steijnen. Erwin is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle fietsen en bakfietsen.
In dit geval maakt hij de remblokjes schoon van een vrachtfiets.

Arnhem, Cycloon Post Nina Bakx is bedrijfsleider voor
Cycloon Post van Arnhem en Nijmegen. Logisch dat er veel
af te stemmen valt tussen haar en Frank. Het bedrijf werkt nauw
samen met andere postaanbieders zoals PostNL. De postbezorgers zijn over het algemeen in dienst van Presikhaaf Bedrijven
en worden door Cycloon ingehuurd. Na een banaantje tussen de
bedrijven door is Frank wel toe aan zijn lunch.
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EXCLUSIEF BIJ KIEN
ALFA ROMEO STELVIO COMPETIZIONE

DE ALFA ROMEO STELVIO COMPETIZIONE RIJKLAAR VANAF €
Standaard met o.a.:
- 280 pk/206 kW Q4 AWD
- Premium Audio

- 8” Navigatie
- Lederen bekleding
- Elektrisch bedienbare achterklep

- Schakelflippers
- Zwarte 20’’ Competizione velgen
- Skirts en bumpers in carrosseriekleur

68.940*

- Hoogglans zwarte diffuser
- Hoogglans zwarte uitlaatsierstukken
- Diverse kleuren leverbaar

De Stelvio is Alfa Romeo’s eerste SUV. Alfa Romeo’s iconische kijk op design heeft de creatie mogelijk gemaakt van een compromisloze SUV.
Met de ruimte en het comfort van een auto van dat formaat en het rijgenot en de prestaties die alleen een echte Alfa Romeo kan bieden. Een
onvergelijkbaar mooi interieur, hoogstaande innovatie en een ongeëvenaarde rijervaring. Nu bij Kien in Competizione uitvoering, geheel rijklaar
vanaf € 68.940*. Hij staat nu voor u klaar in onze showroom.

www.kien.nl

Kien Arnhem B.V.

Kien Nijmegen B.V.

Kien Veenendaal B.V.

Markweg 2, VELP
Telefoon 026-369 00 00

(servicedealer)
Microweg 49, NIJMEGEN
Telefoon 024-751 11 11

(servicedealer)
Galileistraat 20, VEENENDAAL
Telefoon 0318-41 34 42

De prijs is incl. btw/bpm en de onvermijdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Afgebeelde auto kan afwijken van de werkelijke
uitvoering. De actie is geldig t/m 31 december 2017. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. *De Stelvio Competizione uitvoering is gebaseerd op de
Stelvio First Edition 280 pk/206 kW. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af
van de omstandigheden en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden; zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. Kijk voor
de verkoopwaarden op alfaromeo.nl/verkoopvoorwaarden.

Gem. brandstofverbruik: 7,0 l/100 km (1 op 14,3). CO 2: 161 g/km.

917-00_AR_Stelvio Comp._210x277mm_Kien.indd 1

15-11-17 14:11

Amsterdam pakt bereikbaarheid op de
Zuidas met gezamenlijke Taskforce aan
Ook in Amsterdam speelt een blijvende bereikbaarheid bij de

overheid en bedrijfsleven aan de slag gegaan om de bereikbaar-

groei van de economie een grote rol. Alleen al de verandering

heid in beweging te houden. Hij is bezoldigd voorzitter en werkt

van werken heeft de bereikbaarheid parten gespeeld. Het

als verbinder van de verschillende partijen. Hiervoor was hij onder

flexwerken zorgde ervoor dat kantoorgebouwen meer dan

meer directeur van het Haags Ontwikkelingsbedrijf en algemeen

voorheen benut werden waardoor de verkeersbewegingen en

directeur van het Schiphol Area Development Company. “We

bijbehorende files en parkeerdruk ook toenamen.

hebben inmiddels enkele convenanten met elkaar opgesteld en
ondertekend. In het proces daar naar toe hebben we geleerd dat

TEKST: FRANK THOOFT

we allemaal in feite dezelfde belangen hebben en beter samen
kunnen werken. Convenanten maken dat mensen met de neus

Voor de Zuidas wordt een toename van het aantal reizigers
verwacht van 100.000 naar 250.000 per dag; het aantal auto’s

dezelfde richting op staan, in plaats van tegenover elkaar.”

zal naar verwachting groeien van 100.000 per dag naar 300.000

Fasering

in 2030. De zuidelijke A10 (bij de RAI) wordt de komende jaren

Ook Amsterdam werkt met een mobiliteitsmanager die analy-

onder de grond gebracht; een project dat in de tweede helft

seert en inventariseert hoe bedrijven individueel én gezamenlijk

van 2018 gaat starten en waar de vinger nauw aan de pols moet

tot betere mobiliteit kunnen komen. Eén van de voorbeelden

worden gelegd om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te laten

die een gevolg zijn van de samenwerking is een fasering van het

verlopen.

vrachtverkeer waardoor de filedruk ook is afgenomen, illustreert

Convenanten

Bergh. Hij erkent dat de mobiliteit en bereikbaarheid een project
is dat zelf nooit stilstaat; de aanvankelijke insteek ‘vertragingsvrij

In het verleden stonden bedrijven en overheid nogal eens tegen-

2020’ is inmiddels bijgesteld tot 2025. “Maar juist doordat we

over elkaar, vertelt Ruud Bergh. Hij is namens vijf jaar geleden als

nu samen aan het project werken maakt dat we ook samen aan

onafhankelijk voorzitter van de Taskforce Zuidas op verzoek van

oplossingen kunnen werken.”

Creatief meedenken
Herken jij kansen direct als ze op je pad komen? Zie
je altijd wel oplossingen? En weet je de juiste koers te
vinden en te varen, zodat je bedrijf blijft groeien?
Tja, grote kans dat jij al deze vragen met ‘JAAA!’ beantwoordt.
Maar dat is natuurlijk niet zo gek: je bent niet voor niets ondernemer
geworden. Creativiteit, omgevingsbewustzijn en strategisch denken
zijn typische eigenschappen van ons ondernemers.
Toch zijn deze eigenschappen niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Arnhem telt veel stichtingen en organisaties waar geweldige
vrijwilligers hun kwaliteiten belangeloos inzetten voor een mooier en
beter Arnhem. Velen van hen voelen heel goed aan dat ze een bepaalde richting op moeten met hun organisatie. Maar: wat dan de beste
richting is om hun einddoel te bereiken, blijkt vaak niet 100% duidelijk
voor henzelf.
De Arnhemse Uitdaging signaleerde dit en besloot de Creatieve
Denktank in het leven te roepen. De Creatieve Denktank bestaat uit een
groep ondernemers uit allerlei branches: van koks tot architecten tot
tekstschrijvers tot bedenk het maar.
We geven organisaties een boost, en dat gebeurt in vele vormen.
Zo maakten we bijvoorbeeld samen met de Gevelbitjes (computerclub
voor verstandelijk gehandicapten) een plan van aanpak voor meer
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Column
naamsbekendheid;
gaven we
tips aan Produs (praktijkonderwijs) hoe zij de
relaties met stagebedrijven konden versterken;
en brainstormden we
met een Turkse moskee
welke activiteiten zij konden organiseren om vooroordelen over de
Turkse gemeenschap te verminderen.
Hoe dan ook: de vraag is elke keer anders en uitdagend. Het geeft
ook een ontzettend fijn gevoel dat je mensen de kansen laat ontdekken
en ze daardoor enthousiasmeert. Niks is beter dan behalve jezelf ook
anderen te helpen groeien.
Meer weten of aansluiten?

Elisan Henderickx (sprankelend-samenwerken.nl) en
Julie-Anne Hindriksen (Nudgers.nl)
Arnhemse Uitdaging |
Maatschappelijk betrokken ondernemen in Arnhem
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Relatie van Hotel Papendal aan het woord
Jolanda Muilenburg / Adecco Group Nederland:
‘Ze begrijpen wat je bedoelt met sportief en flexibel’
Binnen mijn rol als coördinator sport binnen Adecco Group Nederland organiseer ik vaak evenementen over sport, of daadwerkelijke
events met een sportief karakter. Ik heb met verschillende locaties en
contactpersonen te maken. Wat ik belangrijk vind voor een venue is
de service, het meedenken en durven uit te spreken van de meeting &
events medewerkers als iets beter kan in het proces voorafgaand aan
het daadwerkelijke evenement.
Bij Papendal was dit voor de volle 100% aanwezig. Ik zou bijna
zeggen dat de rode loper uitging voor mij als organisator. Mijn ervaring
met die van het team was bijzonder prettig. Ik ben zelf een kritische,
pittige dame die weet wat ze wil als het gaat om verzorging van
gasten, ontvangst, indeling van ruimtes etc. Maar dat hoefde ik ze bij
Papendal niet uit te leggen. Alles was al uitgewerkt in een voorstel
voordat ik het wist en ik hoefde alleen nog maar specifieke zaken te
benoemen. Het contact bestond verder uit constructieve, proactieve
gesprekken waarbinnen ook ruimte was voor humor.
Toen het plan iets wat veranderde, draaide men hun hand hier
niet voor om. Een zakelijke meeting gecombineerd met een sportieve
activiteit? Geen probleem!

Column
Tijdens het event merkte ik op dat
het personeel goed instrueert was.
Ze waren er op de momenten dat het
nodig was, maar waren er niet als het
niet nodig was, het is fijn dat mensen
dat goed aanvoelen.
De dag was een groot succes, de
aanloop naar het event een feestje
en de mogelijkheden van de locatie
enorm.
Over Adecco:
Adecco is voortdurend in beweging. Dat geldt voor onze klanten en
kandidaten, maar zeker ook voor onszelf! Voor onze labels en voor onze
collega’s. Door mensen aan de juiste banen te helpen en banen aan de
juiste mensen, dragen wij bij aan de persoonlijke groei van talentvolle
mensen én aan de ontwikkeling van bedrijven en instanties. Dat doen
we met passie, energie en met oprechte interesse in de mensen met wie
we werken. Sportiviteit vinden wij als organisatie ongelooﬂijk belangrijk. Sporten en bewegen hoort bij ons. Wij vinden het belangrijk een
gezonde organisatie te zijn, die bruist van de energie. De mentaliteit
die daarbij hoort; jezelf blijven uitdagen, grenzen verleggen en vooruit
blijven gaan, is ook duidelijk terug te zien in ons DNA. Werk is het
middel, vooruitgang ons doel.

Overstappen naar elektrische auto bespaart
fiscale bijtelling, maar pas op in het eerste jaar!
Elektrisch rijden is fiscaal voordelig; slechts 4% bijtelling: de fiscale bijtelling
voor een personenauto is in 2017 verlaagd van 25% naar 22%. Indien men kiest
voor een 100% elektrische auto dan is de bijtelling slechts 4%. Nu de batterijen
steeds beter worden en de actieradius dus groter wordt, is het voor steeds meer
leaserijders interessant om over te stappen op elektrisch. Voor de vakantiereizen zijn oplossingen te bedenken; voor één maand per jaar een gewone
benzineauto huren (al dan niet via de zaak en dan over die ene maand desnoods
wel een bijtelling betalen) is toch nog voordeliger dan 12 maanden een auto
met een 22% bijtelling.

In het jaar waarin wordt overgestapt op elektrisch kunnen proble-

gestelde auto’s, moet worden uitgegaan van het privégebruik

men ontstaan met de rittenadministratie. Indien een werknemer

van die auto’s tezamen. Hierdoor moeten de met de 4%-auto

of DGA voorheen een gewone personenauto (al dan niet hybride)

gereden privé kilometers meetellen voor de vraag of de 500

van de zaak had en waarbij hij de bijtelling heeft weten te vermij-

kilometergrens grens is overschreden. Een gewaarschuwd mens

den middels het bijhouden van een rittenadministratie overstapt

telt voor 2. Twee mensen of twee voordelen? De elektrische auto

naar een elektrische auto moet hij goed oppassen. Je zou zeggen

heeft nog meer voordelen; namelijk de voordelen van de investe-

dat je, zodra je de elektrische auto hebt, kunt stoppen met het

ringssubsidies.

bijhouden van de rittenadministratie. Immers, vanaf de maand
dat je de elektrische auto heb je een bijtelling van 4%. Dat is een

Investeringsregelingen voor elektrische auto’s

acceptabele bijtelling en dan kan direct worden gestopt met de

Voor de investering in een elektrische auto geldt de milieu-inves-

administratie. Niets is minder waar. Daarover heeft Hof inmiddels

teringsaftrek (MIA). De gewone investeringsaftrek, voluit klein-

al tot twee keer toe een uitspraak gedaan.

schaligheidsinvesteringsaftrek geheten, geldt bij auto’s alleen nog
voor taxi’s en bestelauto’s.

In beide situaties kreeg de werknemer van de werkgever eerst
een auto ter beschikking gesteld met een bijtelling van 22%

De MIA is een extra aftrekpost die van de winst mag worden

en stapte de werknemer in het betreffende jaar over naar een

afgetrokken. Volledig elektrisch aangedreven voertuigen komen

elektrische auto met een bijtelling van 4%. In de laatste procedure

tot een investeringsbedrag van € 50.000 in aanmerking voor

hield de werknemer voor beide auto’s een kilometeradministratie

36% MIA. Bij zogenoemde plugin-hybride personenauto’s met

bij. Met de eerste auto had de werknemer 376 kilometer privé

een CO2-uitstoot van 1 tot en met 30 gram per kilometer is de

gereden en met de tweede auto 242 kilometer. In totaal was dit

MIA 27% en geldt tot een investeringsbedrag van € 35.000. Om

over het gehele jaar gezien meer dan 500 kilometer privé gebruik

voor de MIA in aanmerking te komen, moet de investering binnen

en daarom legde de inspecteur een naheffingsaanslag loonbelas-

3 maanden bij RVO (NB: niet meer bij de belastingdienst) worden

ting op over de auto met de 22%-bijtelling.

aangemeld.

De casus van het Hof speelt over het jaar 2013, maar voor het

Op elektrische bestelauto’s is overigens naast de MIA ook de re-

gemak hanteren we in dit artikel de bijtellingstarieven van 2017.

guliere KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) van toepassing.

Deze uitkomst van de procedure was zuur voor de werknemer

Verder is qua investering van belang dat voor elektrische auto’s

omdat die alleen met de 4%-auto tijdsevenredig gezien bedui-

een nihiltarief BPM geldt. De elektrische auto kan dus zonder

dend meer privé kilometers was gaan rijden, dan tot 5 november

deze aanschafbelasting worden ingezet. Voor de motorrijtui-

2013 met de 22%-auto was gereden. Het privégebruik van de

genbelasting, ook wel wegenbelasting genoemd, geldt in 2017

auto met de 22%-bijtelling was ten slotte - ook tijdsevenredig

eveneens een nihiltarief voor de volledig elektrische auto. Voor de

gezien - minder dan 500 km.

plug-in hybride auto (t/m 50 gram/km) geldt een halftarief. Dat
halftarief blijft behouden t/m 2020.

Ondanks het feit dat Hof Amsterdam dus alle begrip had voor
het standpunt van de werknemer, werd deze toch in het ongelijk

Drs. Nick van Bemmel RB

gesteld. De Hoge Raad had namelijk al in 1997 beslist dat bij volg-

Belastingadviseur bij Flynth

tijdelijk gebruik van aan een belastingplichtige ter beschikking
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Dr. Ir. Frans Tillema:

‘Auto’s genereren kilo’s aan data’
Dr. ir. Frans Tillema is als lector en expert bij het Lectoraat HAN Automotive Research
verantwoordelijk voor onderzoek op het gebied van intelligente mobiliteit.
TEKST: MATHILDE LENTJES | FOTOGRAFIE: JAN ADELAAR

een evaluatie heeft een educatief aspect, dat kan goed of slecht
uitpakken voor een bestuurder. Een punt bij deze is dat je op

“Nederland heeft geen fileprobleem, maar een spitsprobleem.

afstand kunt meekijken hoe iemand rijdt en waar hij zich bevindt.

Zeker in het oosten van het land kun je buiten de spits nog

Daarmee kom je op het snijpunt tussen vrijheid en privacy. In het

redelijk doorrijden. De spitstijden worden wel langer, maar in

beroepsgoederenvervoer is dat wellicht geen groot probleem,

vergelijking met bijvoorbeeld Rotterdam valt het mee. Dat is ook

maar daarbuiten roept het veel vragen op die niet eenvoudig te

een van de krachten van deze regio, ” vertelt dr. ir. Frans Tillema,

beantwoorden zijn. Op Europees niveau is de privacy momenteel

zelf fervent autoliefhebber.

een belangrijk item, er is nieuwe Europese wetgeving in de maak.
Een van de grote vragen daarbij is van wie de data nu eigenlijk is.

Een van de grote
vragen is: ‘van wie is die
data nu eigenlijk?’

Tillema is expert op het gebied van

Van de fabrikant, van de eigenaar van de auto, van de leasemaat-

intelligente mobiliteit of wel ‘het slimmer

schappij? En hoe en wie heeft toegang tot die data? Stel dat ik na

maken van het verkeer en vervoer door

twee uur rijden besluit om een hamburger te eten langs de kant

toepassing van slimme (IT) technologie’.

van de weg en dat wordt geregistreerd. Mag de hamburgerfabri-

Het onderzoek en onderwijs op het ge-

kant dan toegang hebben of krijgen tot deze gegevens en mag

bied van Intelligent Mobility vindt plaats

hij daar iets mee doen? Dit soort vragen moeten nog beantwoord

binnen het Duolectoraat HAN Automotive Research, vormgege-

worden waarbij de regelgeving logischerwijs achter loopt op de

ven door twee lectoren op respectievelijk het gebied van Green

technologische ontwikkelingen.”

Mobility en Intelligent Mobility.

Talking Traffic

Nieuwe ontwikkelingen in smart mobility volgen elkaar in snel

Frans Tillema en zijn studenten zijn betrokken bij diverse onder-

tempo op. Zo zijn er sensoren die de bestuurder attenderen op

zoeken op het gebied van Talking Traffic. “Talking Traffic is heel

de directe nabijheid van voetgangers of fietsers en de auto uit

vrij en breed vertaald ‘pratende infrastructuur’. Vroeger kreeg je

zichzelf doet afremmen. Het Zweedse automerk Volvo afficheert

via de radio te horen waar er bijvoorbeeld files stonden, dat was

zich er momenteel via een reclamecampagne mee. De veilig-

broadcasting. Bij Talking Traffic gaat het om narrow casting ofwel

heid staat voorop, uiteraard een prachtige ontwikkeling. Frans

het uitwisselen van heel specifieke informatie via apps. Zo kun je

Tillema: “Moderne auto’s genereren kilo’s aan data. Binnen HAN

communiceren binnen welk tijdstip een verkeerslicht op rood of

Automotive Research houden wij ons onder andere bezig met de

groen springt en welke snelheid je moet aanhouden om in een

vraag hoe je uit die data kunt afleiden hoe mensen zich gedragen

groene golf te rijden. Het vergroot de verkeersveiligheid en dringt

in het verkeer. Houdt een bestuurder bijvoorbeeld voldoende af-

verkeerscongestie terug omdat bestuurders kunnen anticiperen

stand en hoe agressief is hij of zij in de rijstijl? Fleet owners zoals

op de verkeerssituatie.”

bezorgdiensten gebruiken dit soort data al om hun chauffeurs
zo veilig mogelijk te laten rijden. Bij sommige bedrijven volgt

Zelfrijdende auto’s

na elke rit een evaluatie van het rijgedrag van de chauffeurs. Zo

Wereldwijd wordt er volop geëxperimenteerd met zelfrijdende
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Connected en Coöperatieve
Technologie
De wereld van connected en coöperatieve technologie is
sterk in ontwikkeling en inmiddels is invoering op grote
schaal niet meer ver weg. Wat betekent dit voor de gemiddelde weggebruiker? De weggebruiker zal in de komende
jaren (tot 2020), veel meer dan nu, informatie in de auto, op
de fiets en tijdens het lopen tot zich kunnen nemen over de
actuele stand van zaken:
• verkeersdrukte
• rijbaanadviezen
• informatie over en adviezen naar aanleiding van
incidenten/ongevallen
• informatie over parkeren en reserveren van
parkeerplaatsen
• informatie van verkeerslichten

auto’s: voertuigen die worden bestuurd door een besturingssysteem die in staat zijn om een auto van één punt naar een ander
punt te brengen zonder menselijke tussenkomst. “Zelfrijdende
auto’s zijn erom in opkomst, maar we zijn nog wel zoekende
Ik verwacht dat ze pas in 2050/2060 zullen rondrijden. Er zijn
namelijk nog heel veel technische problemen op te lossen. De techniek moet
uiteindelijk onfeilbaar zijn en daar is nu
nog geen sprake van. Mensen zijn in staat

‘De techniek is nog
niet staat complexe
situaties op te lossen’

om complexe situaties op te lossen, de
techniek is hier nog niet toe in staat. Een
voorbeeld: je fietst op straat en je vraagt je af of een autobestuurder je wel ziet. Als fietser kun je dan de bestuurder in de
ogen kijken en daaruit je conclusie trekken. Een zelfrijdende auto
kan het misschien wel zien, maar is niet in staat om de emoties
te herkennen. Hetzelfde geldt voor inhalen. Dat is een lastig item
voor een zelfrijdende auto want daar heb je inschattingsvermogen voor nodig. “ Voor automobilisten die al wel vertrouwen

Bron: lectoraat | HAN Automotive Research, Onderzoek
Intelligent Mobility: Van wegwijzer tot autonome auto! door
lector dr. ir. Frans Tillema
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hebben in zelfrijdende auto’s heeft Frans Tillema een tip: “Vraag
aan de fabrikant of je achter het stuur zou kunnen slapen. Grote
kans dat het antwoord (nu) nog nee is.”
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TRAINING & OPLEIDING

EEN SPECIALIST
IN MAATWERK!
Door goede scholing blijven uw medewerkers langer en beter inzetbaar.
Expertise hiervoor vindt u bij Rijn IJssel. De overheid stimuleert een
leven lang leren ook op de werkvloer. Rijn IJssel en het Leerwerkloket
Midden-Gelderland werken hierin nauw samen.
Wij voorzien u graag van alle informatie over onze bij- en nascholingscursussen/trainingen. Deze bieden wij aan voor diverse branches.
Ook geven wij u informatie over onze taaltrainingen.

VOOR MEER INFORMATIE
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl
www.rijnijssel.nl/contractactiviteiten
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Dit is PAS Arnhem: dé cadeaupas
van en voor Arnhem
Platform Binnenstad Arnhem (PBA) heeft dit jaar de ditisPASarnhem gelanceerd:
een cadeaupas waarbij de ontvanger het tegoed van pas kan inwisselen bij een van de
aangesloten winkeliers in de Arnhemse binnenstad. Op dit moment zijn er al meer dan
80 winkeliers aangesloten, en dat aantal blijft stijgen, aldus Karin Jellema, werkzaam
als verbinder in het Team Stadsregie Binnenstad Arnhem.
TEKST: FRANK THOOFT

je boodschappen bij Arnhemse ondernemers wil doen.”

Onder de vele winkeliers
is bijvoorbeeld ook

De ditisPASarnhem wordt ook gebruikt

bakker Tom van Otter-

door mensen die op de fiets naar de stad

loo. Hij gebruikt de

komen en in een van de openbare fietsen-

ditisPASarnhem sinds

stallingen hun fiets zetten. Zij krijgen dan

enkele weken. Al vrij

een pas met 5 euro tegoed. Karin Jellema:

snel kreeg hij klanten

“Zo stimuleren we ook het gebruik van de

in de winkel die de pas
wilden gebruiken, en dat aantal

fiets en verminderen we de parkeerdruk
en de verkeersdrukte in de stad.”

groeit de komende tijd, zo leert de
ervaring van collega-winkeliers hem.
Wat Tom vooral aanspreekt is het

Carla en Arend Vogel van Mephisto Shop
Arnhem op de Kerkstraat zijn ook enthousiast over de pas. De pas wordt volgens

Het sociale aspekt van de pas

zorgers is. Die krijgen bij gebruik van de pas tien procent korting

werkneemster Erica best vaak gebruikt,

spreekt bakker Tom van Otterloo

bij hem. En ook vindt Tom het positief dat de bestedingen

laatst zelf door iemand die met een pas

erg aan.

binnen Arnhem blijven met deze pas: dat komt alle winkeliers

aankwam die al vorig jaar was uitgegeven

ten goede. Het is op die manier een mooie tegenhanger van het

en hem al die tijd bewaard had. Er zijn

online shoppen waarbij je je huis niet meer uitkomt: nu hou je

ook klanten die de pas met het maximale

het contact met de winkeliers in stad. Het leuke is bovendien dat

bedrag van 150 euro aanbieden om hun

de klant volkomen vrijheid heeft: die kan zelf bepalen of en bij

schoenen mee af te rekenen. De komen-

welke (aangesloten) winkelier hij de pas gebruikt. “Je kunt dus

de kerstperiode zal het nog wel drukker

van de bakker naar de slager en zo verder, precies zoals je zelf

worden met de pas.

sociale aspect: dat het voor mantel-

Carla en Arend Vogel van
Mephisto Shop Arnhem hebben
goede ervaringen met de
cadeaupas. (Foto Frank Thooft)

29

OKArnhem december 2017

Afvinklijstjes

Gastcolumn

U kent ze wel, de to-dolijstjes of afvinklijstjes. Ik gebruik ze dagelijks om overzicht te krijgen, om mijn hoofd leeg te maken en paraat
te zijn voor de dingen van alledag. In mijn onderneming maar ook als
voorzitter bij het CCA. Regeren is immers vooruit zien! Zo heb ik ook
nog een lijstje wat betreft de bereikbaarheid voor de Arnhemse binnenstad en daar ontbreken nog heel wat vinkjes.
Ik zou graag nog een vinkje achter een goed functionerend Transferium zetten, en dan neem ik als voorbeeld Den Bosch. Tevens ontbreekt
er ook nog een vinkje achter goede kwalitatieve parkeerplaatsen op de
Blauwe Golven, de geplande creatieve corridor. De Blauwe Golven gaan
op de schop, maar behoud daarbij parkeerplaatsen en breid uit met
een extra parkeerdek, omgeven door mooi groen, zou ik zeggen, zodat
je schaduwrijk kunt parkeren. Ook de Parkeergarage Prinsenhof moet
volledig kunnen worden ingelijfd als volwaardige parkeergarage.
Ik denk dan ook aan elektronische matrixborden op de centrumring, zodat de bezoeker direct weet waar hij of zij kan parkeren en waar
er nog plaats is. Of denk aan ﬂitsparkeren op een aantal plaatsen in de
binnenstad zodat de snelle bezoeker zijn weg eﬃciënt kan vervolgen,
of een dagkaart van tien euro die je ook kunt gebruiken voor verdere
attracties die Arnhem nog in petto heeft, zoals Burgers’ Zoo en het
Nederlands nOpenluchtmuseum. Geef bestaande parkeergarages een
ﬂinke opknapbeurt en maak ze gebruiksvriendelijker zodat de bezoeker zich welkom voelt.

Arnhem is er klaar voor om al die bezoekers te ontvangen in onze
mooie en op een haar na weer ‘Beste Binnenstad’. Denk aan die mooie
Jansbeek, een prachtig nieuw Musis, Focus als geweldige aanwinst op
het Kerkplein, nieuwe bewoners, horeca en nieuwe winkels. We hebben
alle instrumenten in huis, om er een succes van te maken.
Nu alleen mijn lijstje nog. Wat zal ik blij zijn (en dat is zacht uitgedrukt) als ik het komend jaar toch wat vinkjes kan zetten.
Veronique Gallé
Voorzitter City Centrum Arnhem

Zakendoen met of in Duitsland: verschillen
hoeven geen belemmering op te leveren
In dit themanummer over mobiliteit en bereikbaarheid is ons
buurland Duitsland zeker ook in beeld voor Nederlandse ondernemers, die steeds meer handel met en in Duitsland drijven.
Weliswaar zijn de afstanden groter dan in Nederland, maar de
(juridische) verschillen in zakendoen hoeven geen belemmering op te leveren.

TEKST: FRANK THOOFT | FOTOGRAFIE: JACQUES KOK

Susanne Hermsen-Pfeiffer is werkzaam in de German Desk van
Dirkzwager advocaten & notarissen. Ze is als Duitse advocate niet
alleen Rechtsanwältin in Duitsland, maar inmiddels ook geregistreerd Nederlands advocaat en kan daarom als geen ander de
verschillen die er zijn benoemen en overbruggen. Samen met
haar collega Ann-Katrin Praus en vier andere collega-advocaten
vormen ze de German Desk bij Dirkzwager. Een uitbreiding van

gaat Ann-Katrin verder. “Een beslagleggingsprocedure duurt in

het team is aanstaande omdat er steeds meer werk op hun pad

Duitsland veel langer dan in Nederland. Daarentegen moet je in

komt.

het geval van een faillissement veel sneller handelen. Nu wens

Arbeidsrecht
Susanne schetst enkele verschillen: “Op het gebied van arbeids-

ik dat natuurlijk geen enkele ondernemer toe, maar stel dat het
gebeurt, weet dan dat je snel moet kunnen handelen.”

recht verschilt onder meer het postcontractuele concurren-

Normen binnen de techniek

tiebeding in Duitsland sterk met het Nederlandse. Een Duitse

Een deur die in Nederland aan de eisen van brandveiligheid

werkgever moet een postcontractueel concurrentiebeding

voldoet, doet dat niet automatisch in Duitsland. De verschillen in

afkopen met een bedrag dat de helft van het laatstverdiende

eisen kunnen Nederlandse ondernemers de das omdoen als zij

jaarinkomen omvat als de werknemer die dat concurrentiebeding

daar niet goed van op de hoogte zijn. Of andersom gesteld: de

heeft, weggaat. Hij koopt daarmee af dat zijn voormalige werkne-

Nederlander die wel goed op de hoogte is van de verschillende

mer met al zijn bedrijfsspecifieke kennis voor een concurrent gaat

eisen die er zijn, spint daar garen bij en laat zich er niet door

werken. In Nederland bestaat zo’n clausule ook, maar hiervoor

verrassen. Susanne en haar collega’s procederen regelmatig in

moet geen vergoeding worden betaald. Sommige Nederlandse

Duitsland ten behoeve van Nederlandse ondernemers die een

werkgevers, die in Duitsland een werknemer hebben, willen een

geschil hebben met Duitse afnemers of leveranciers.

postcontractueel concurrentiebeding zonder met de vergoeding
rekening te houden.”

Minder beperkingen

Distributeur
Een ander verschil met Duitsland is dat een distributeur die in
Duitsland voor een Nederlandse ondernemer werkt, recht kan

Het gaat er dus om dat je de verschillen goed kent en die tackelt

hebben op een vergoeding ter grootte van de gemiddelde omzet

voor je verbintenissen aangaat; dan is het handeldrijven prima te

van de laatste 5 jaar als de ondernemer het contract met hem be-

doen. Ook op het gebied van eigendomsvoorbehoud bijvoor-

eindigt, vergelijkbaar met de klantenvergoeding van een agent.

beeld, of op het gebied van de aansprakelijkheid. Susanne: “In het

In Nederland is dat niet zo. Een agent die door de ondernemer

Duitse recht kun je je aansprakelijkheid veel minder beperken in

aan de kant wordt gezet heeft echter weer vergelijkbare rechten

je algemene voorwaarden dan in Nederland, het eigendomsvoor-

als in Nederland. Susanne besluit: “Ik wil benadrukken dat er best

behoud kan echter breder. Het is goed om je dat te realiseren

verschillen zijn, veel meer dan ik hier noem, maar dat die verschil-

voor je algemene voorwaarden laat opmaken.”

len geen belemmering hoeven op te leveren. Juist het kennen van

Sneller én langzamer
“Ook beslaglegging werkt in Duitsland anders dan in Nederland”,
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de verschillen en het grondig kennen van de Duitse wetten en de
cultuur maakt dat wij Nederlandse ondernemers hierover goed
kunnen adviseren.”
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