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Veel leesplezier!
Wat een bedrijvigheid in Waddinxveen; dat wisten we al, maar 
zodra je in kaart gaat brengen hoeveel ondernemers er zijn 
en wat ze allemaal in gezamenlijkheid ondernemen, overvalt 
toch weer een gevoel van trots. Trots op de bedrijventerreinen, 
met hun eigen karakters. En op de verschillende winkelstrips, 
die keer op keer laten zien meerwaarde te bieden aan de 
consument. Ondernemen doe je samen: die slogan ken je 
inmiddels vast van ons. Het staat voor ons voor het bundelen 
van krachten, want samen sta je sterk(er). Ook dit magazine, 
wat ook een OPW-Jaarboek over 2019 is geworden, getuigt 

van samenwerken. Iedereen die heeft bijgedragen aan de 
totstandkoming ervan, bedanken we vanaf deze plek hartelijk. 
Het geeft ons gelegenheid om kort terug te kijken op 2019, 
maar vooral ook om vooruit te kijken naar de kansen die 2020 
te bieden heeft.

Wij kijken er naar uit. Doe je mee? 

Jan Roggeveen, Henk de Bas en Otto Kempkes
Dagelijks Bestuur OPW 
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Colofon
Dit magazine is gemaakt voor en door ondernemers in 
Waddinxveen. Het is een uitgave van het Ondernemers 
Platform Waddinxveen (OPW) en is gerealiseerd in 
samenwerking met de leden van het OPW.

Uitgave: februari 2020

Tekst, ontwerp en fotografie: 
TekstUeel – communicatie, Waddinxveen
Eindredactie: Bestuur OPW 
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Het Ondernemersplatform 
Waddinxveen kijkt vooruit! Door 
verder te kijken, kom je ook verder; 
dat zullen ondernemers als geen 
ander begrijpen. Welke kansen 
en bedreigingen zien we voor de 
vereniging en de ondernemers, 
die we vertegenwoordigen? En 
welke activiteiten kunnen we als 
vereniging ontplooien, om een goed 
ondernemersklimaat te ontwikkelen 
in onze gemeente.

Hoewel de OPW hét platform is voor 
Waddinxveense bedrijven, beseffen 
we dat ondernemen natuurlijk meer 
en meer over onze gemeentegrenzen 
plaatsvindt. Jan Roggeveen, Henk de 
Bas en Otto Kempkes zijn samen het 
Dagelijks Bestuur van de vereniging en 
geven hun mening over het toenemende 
belang van regionale samenwerking.

Samenwerken binnen en buiten 
Waddinxveen
Sinds de oprichting van het OPW in 2016 
wordt er gedacht vanuit drie pijlers: 
belangenbehartiging, netwerken en 
kennisdelen. “Elke pijler is even belangrijk 
voor onze vereniging. 
In deze tijd, waarin 
digitalisering verder 
toeneemt in het werk, 
wordt persoonlijke 
contact en netwerken 
steeds belangrijker,” 
vertelt penningmeester 
Otto Kempkes. “Niet alleen vanwege 
onderlinge binding, maar ook omdat we 
van elkaar kunnen leren en samen naar 
een hoger niveau kunnen komen. Het 
OPW speelt hier natuurlijk ook op in! Met 
businesscontacten organiseren we een 
kijkje in de keuken van veel succesvolle 
Waddinxveense bedrijven. Ze zijn niet 

alleen voor vakgenoten belangrijk: 
een retailer leert van een agrarische 
ondernemer en een groot B2B bedrijf  
van een ZZP’er en vice versa. En we 
kijken ook steeds meer naar 
de regio. Onze ondernemers 
doen immers ook zaken 
buiten Waddinxveen en 
daar is ook veel ‘te halen’ en 
‘te brengen’. Om die reden 
hebben we een nadrukkelijke rol 
binnen het Triple Helix overleg, waar 
ondernemersverenigingen, gemeenten 
en onderwijsinstellingen uit Midden-
Holland bij aangesloten zijn. Op deze 
manier komt Waddinxveen ook op 
de provinciale agenda. En kunnen we 
aanspraak maken op subsidies en 
samenwerken op tal van gebieden. 
Bijvoorbeeld voor de regionale 
economische visie op detailhandel 
en bedrijventerreinen, onderwijs en 
infrastructuur.”

Op koers
Voorzitter Jan Roggeveen: “Het OPW 
ligt op koers. We hebben niet alleen 
duidelijke doelen gesteld, maar we 
realiseren ze ook. “Nog nooit was het 
rendement om lid te zijn van het OPW 
zo hoog. We zijn met een groot aantal 

onderwerpen bezig: de economische 
agenda van Waddinxveen, de 
detailhandelsstructuurvisie, de 

energietransitie, onderwijs, verkeer: 
stuk voor stuk belangrijk voor alle 
ondernemers. We worden door de 
gemeente of de provincie steeds vaker 
gevonden als dé vertegenwoordiger 
van de Waddinxveense ondernemers. 
En we zeggen volmondig ja wanneer 
er om onze input wordt gevraagd. Juist 
om de Waddinxveense ondernemer 
een stem te geven binnen de gemeente 
of in de regio. Netwerken doen we 

Zaken doen buiten 
de gemeentegrenzen

ook landelijk, bij VNO NCW-West en 
MKB Nederland. Hierdoor blijven we 
aangesloten bij relevante regionale en 

landelijke onderwerpen. Dat is onze 
doelstelling voor dit jaar. En daar 

de leden goed over informeren 
natuurlijk. De economische 
agenda is van groot 
belang voor ondernemend 

Waddinxveen. Hiermee wordt 
het beleid voor de lange termijn 

meer voorspelbaar. Een andere 
uitdaging is om te komen tot een meer 
duurzame en circulaire maatschappij. Wij 
geven hierbij aan wat de beleidsplannen 
voor het bedrijfsleven kunnen betekenen 
en leveren ideeën om de plannen verder 
te verbeteren. Er is veel ruimte voor 
onze inbreng en juist dat vind ik mooi. 
We moeten elkaar helpen en begeleiden 
in de duurzaamheidstransitie.”

Detailhandelsstructuurvisie
Waddinxveen heeft veel bedrijvigheid. 
Secretaris Henk de Bas: “Zowel de 
retail als B2B heeft qua omvang (bijna) 
een stedelijk karakter. Daarom is de 
detailhandelsstructuurvisie van onze 
gemeente ook zo belangrijk. En hebben 
we hier graag een adviserende rol. Die 
visie geeft structuur aan de toekomst 
van de retail. En ook hier beperken we 
ons niet tot Waddinxveen alleen: we 
gaan de grenzen over en bouwen samen 
met gemeenten, provincie en 
collega-ondernemers 
aan een regionaal plan. 
Wij bewaken daarin 
de belangen van 
de ondernemers in 
Waddinxveen.”
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Algemeen Bestuur 
aan het woord..

Naam: Martijn Daanen
Commissie: Economie, Onderwijs & 
Werkgelegenheid
Bedrijf: MD Service

Het OPW is de verbindende factor tussen 
bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Samen staan we 
sterk en kunnen we voor ons belangrijke thema’s op de 
kaart zetten. Daarnaast zijn wij het platform waarom 
ondernemers met elkaar kunnen netwerken.

Naam: Jac Bost
Commissie: Duurzaamheid & Innovatie
Bedrijf: TOP-Consultants West

Belangenbehartiging kan alleen in 
gezamenlijkheid. OPW is de vertegenwoordiging 
van de Waddinxveense ondernemers in diverse 
gremia, zowel bij de overheid als bij regionaal 
ondernemersoverleg. Daarnaast treedt het OPW op als 
aanjager van gewenste ontwikkelingen zoals duurzame 
bedrijfsvoering en informatieverstrekking op algemene 
thema’s waar ondernemers mee van doen hebben. 
DPW volgt de energieontwikkeling binnen Midden-
Holland, waar elk bedrijf mee van doen krijgt en stuurt 
hierin bij.  

Naam: Martine Hooftman
Commissie: B2B
Bedrijf: Hooftman Autobedrijf

Er zijn waarschijnlijk ook in jouw omgeving 
veel netwerkactiviteiten om aan deel te 
nemen. Ze zijn ongetwijfeld in meer of mindere mate 
interessant vanwege de commerciële kansen die ze 
bieden, de mogelijkheid om kennis te vergroten in 
het ondernemen, je persoonlijk te ontwikkelen of 
om gewoon plezier te maken. Niet elk netwerk is ook 
gericht op het behartigen van de belangen van het 
bedrijfsleven. OPW biedt en doet dit allemaal. Vanuit de 
gedachte ‘samen kom je verder’ denk ik dat het goed 
is om als ondernemer bij een dergelijke vereniging 
aangesloten te zijn.  

Naam: Ton van den Berg
Commissie: Activiteiten
Bedrijf: Banketbakkerij & Partyservice 
van den Berg

Wij als commissie zetten ons in om de 
OPW verder te brengen en zichtbaar te maken voor 
ondernemers. Die ondersteuning doen we voor alle 
ondernemers: van ZZP tot MKB, retail en de grote B2B 
ondernemingen. Met als doel om elkaar te ontmoeten, 
te netwerken en van elkaar te leren tijdens onze events 
en onze acties richting consumenten en bedrijven.

Naam: Thon Bostelaar 
Commissie: B2C
Bedrijf: Bostelaar Advies

Ik ben bestuurslid sinds 1997 en afkomstig 
uit de OVW (Ondernemers Vereniging 

Waddinxveen). Hierdoor heb ik kennis van en ervaring 
met de detailhandel in Waddinxveen: ik ken iedereen 
en iedereen kent mij, dat leidt tot hele korte lijnen in 
de communicatie. Onze commissie heeft leden vanuit 
alle winkelcentra in Waddinxveen en mede daardoor 
vertegenwoordigen we alle individuele ondernemers. 
De samenwerking met de gemeente is goed en dit biedt 
de mogelijkheid om makkelijk zaken aan te kaarten: 
belangenbehartiging pur sang! We willen graag leden 
in de retail stimuleren om het OPW als platform te 
gebruiken voor het netwerken.

Naam: Fred van Noort
Commissie: Verkeer & Vervoer
Bedrijf: Van Noort Bedrijven

Er speelt heel veel voor ondernemers in 
Waddinxveen; dat geldt van ZZP-ers, winkeliers 
en MKB tot multinationals. Het mooie is dat we allemaal 
van elkaar kunnen leren en op wat voor manier dan 
ook iets voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie het OPW 
als de bindende factor tussen alle Waddinxveense 
bedrijven.
 
Daarnaast staan we gezamenlijk sterker als er 
vraagstukken zijn, met gemeente of andere overheden 
en instanties. Als bestuurder doen we allemaal ons 
uiterste best om voor iedereen het beste eruit te halen. 
Helaas moeten we concluderen dat dit niet altijd lukt, 
maar we waarderen des te meer de successen die we 
met elkaar behalen.

Naam: Jan-Pieter Stolk
Commissie: Agrarisch
Bedrijf: Stolk Orchids

Het OPW staat voor alle ondernemers 
binnen Waddinxveen en heeft door de 

diversiteit van die bedrijven veel mogelijkheden 
om ondernemers te inspireren. Dit door bij andere 
bedrijven binnen te mogen kijken. Zo kun je zien hoe 
andere bedrijven ondernemen en zelfs in andere 
bedrijfstakken. Het OPW heeft een goed netwerk met 
de gemeente zodat vraagstukken van ondernemers 
goed besproken kunnen worden. Op deze manier 
worden vaak betere bestuursvoorstellen gedaan in 
de gemeente. Deze samenwerking levert ook allerlei 
zaken op voor Waddinxveense ondernemers zoals een 
Ondernemersfonds en een Economische Agenda. OPW 
informeert haar leden over al de ontwikkelingen binnen 
Waddinxveen en kijkt ook verder, bijvoorbeeld naar hoe 
de zaken zijn geregeld in andere gemeenten. Met als 
doel het ondernemersklimaat elke keer weer een stukje 
te verbeteren. Heb je vragen? Dan kun je altijd iemand 
van het bestuur bellen of mailen.

Commissies binnen het OPW bestaan uit 
commissieleden en een voorzitter. Wie zijn zij en 
wat vinden zij de meerwaarde van het OPW?

Naam: Ton Vreeburg
Commissie: ZZP
Bedrijf: Consultancy Sustainable Energy

De ZZP-commissie binnen het OPW bestaat uit 
een aantal enthousiaste zzp-ers die zich inzetten om deze 
diverse groep een gezicht te geven binnen ondernemend 
Waddinxveen. Zzp-ers hebben naast specifieke business 
gerelateerde uitdagingen ook te maken met diverse 
lokale en regionale issues. Door belangenbehartiging, 
kennisverbreding en het bevorderen van onderling 
contact binnen het OPW bouwen we mee aan een sterk 
ondernemersklimaat voor zzp-ers. 
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Oproep aan alle trekkingsgebieden: maak gebruik van het 
Ondernemersfonds en vraag de bijdrage voor jouw collectieve plan aan. 
Kijk voor meer informatie op ondernemersfondswaddinxveen.nl.

WADDINXVEEN | ZUIDPLAS

Op zoek naar 
personeel?

Plaats een 1/4 pagina vacature in 
Hart van Holland editie Waddinxveen. 

Met een oplage van 16.000 kranten 
voor slechts   € 215,-  

GRATIS opmaak en full colour
Vraag naar de mogelijkheden:

Niels Elgersma | 06 - 26 15 82 14
niels@hart-van-holland.nl

Regel het zelf online
Slim, snel en simpel!

Rabobank Hollandse IJssel

Ervaar het gemak van online zelf regelen.
rabobank.nl

Rabobank Hollandse IJssel

De P&R Groep heeft een eigen methode ontwikkeld voor het tot stand 
komen van veiligheidsbeleid, risicobeheersing, functionaliteit van te treffen 
maatregelen en trainingen. Hierin staan mens, communicatie en techniek 
centraal.

Om te komen tot een veilige leef- en werkomgeving zal als eerste gewerkt 
moeten worden aan het veiligheidsbewustzijn. Daarna kan gezocht worden 
naar de juiste maatregelen waarbij altijd een balans moet zijn tussen mens 
en techniek. 

De P&R Groep is geen leverancier of installateur van veiligheidssystemen. 
Daarom kunnen wij geheel onafhankelijk adviezen uitbrengen en sturing 
geven bij de juiste keuze van leveranciers en systemen. 

Wij stellen het altijd op prijs om met u van gedachten te wisselen over het 
onderwerp veiligheid en nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek.

Wilhelminakade 1A     2741 JV Waddinxveen     tel. 0182 – 441 222     info@prgroep.nl     www.prgroep.nl

Wie wil zich nou niet veilig voelen in zijn of haar eigen leef- en werkomgeving? Zaken die zorgen voor een 
onveilig gevoel kunnen in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd. Wij kunnen u hierbij helpen!

Het Ondernemersfonds 
Waddinxveen is actief sinds 1 
januari 2016. Het is een initiatief 
van de gemeenteraad en werd 
uitgewerkt in samenwerking 
met het Ondernemers Platform 
Waddinxveen (OPW) en de Land- en 
Tuinbouworganisatie (LTO), afdeling 
Waddinxveen. 

Alle eigenaren en gebruikers van een 
niet-woning in Waddinxveen betalen een 
opslag op hun OZB-aanslag. Dit leidt tot 
een totaalopbrengst van 50.000 Euro per 
jaar. De gemeente verdubbelt dit bedrag 
tot 100.000 Euro. Een fors bedrag dat 
jaarlijks klaarligt voor goede initiatieven. 
Met dit geld wordt de samenwerking 
binnen de bedrijventerrein- en 
winkeliersverenigingen versterkt.

Collectief belang
Het fonds werkt met een systeem van 
trekkingsrechten. Ieder werkgebied 
(een deelgebied of sector) heeft zijn 
eigen trekkingsrecht en kan daarmee 

aanspraak maken op een bepaald deel 
van het fonds. Zo komt de opbrengst 
altijd ten goede aan de ondernemers 
die hebben bijgedragen aan het fonds. 
Het fonds is nadrukkelijk niet bestemd 
voor particuliere doeleinden. Het geld 
moet worden besteed aan een project 
met een collectief belang. Dit kunnen 
ondernemers zijn of de Waddinxveense 
gemeenschap. Te denken valt aan 
bewegwijzering of parkmanagement 
op een bedrijventerrein. Maar ook 
de schaatsbaan op het Gouweplein 
of de intocht van Sinterklaas werden 
eerder uit het fonds gefinancierd. 
Bernard Oosterom, voorzitter van het 
Ondernemersfonds Waddinxveen: “Een 
ondernemersvriendelijke gemeente 
is een gedeelde verantwoordelijkheid 
van ons allen, ondernemers en 

Maak gebruik van
het Ondernemersfonds

Tijdens het OPW Kansencafé van 20 januari 
benadrukte Bernard Oosterom nog eens nut en 

noodzaak van het Ondernemersfonds.

gemeente. Vindbaarheid, veiligheid 
en het goed georganiseerd zijn, zijn 
belangrijke voorwaarden om met elkaar 
te werken aan goed ondernemer- en 
werkgeverschap. Het ondernemersfonds 
is er voor en door lokale ondernemers. 
Zij bespreken bottlenecks en komen 
met oplossingen. Voorstellen, die 
meestal via de ambassadeurs van de 
trekkingsgebieden worden aangeboden, 
worden door het bestuur van het 
ondernemersfonds besproken en 
goedgekeurd. Voorstellen die bijdragen 
aan verbeteringen die ondernemers 
sterker maken in het ondernemen, 
Waddinxveen sterker maken als 
sociale gemeenschap en door dit alles 
Waddinxveen ook aantrekkelijker maken 
als vestigingsplaats.” 

Tijdens het OPW Kansencafé van 20 
januari benadrukte Bernard Oosterom 

nog eens nut en noodzaak van het 
Ondernemersfonds.
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Waddinxveen heeft een unieke 
ligging in de provincie Zuid-Holland. 
Het ligt op een kruispunt van alle 
ontsluitingswegen van de Randstad: 
de A12 vanuit de Haagse Regio, de 
A20 vanuit het Rotterdamse en de 
N207 vanuit Leiden en omgeving. 
Tel daarbij de vele grote logistieke 
bedrijventerreinen en de drie 
treinstations op en je snapt waarom 
we een logistieke hotspot zijn. Dat 
is uniek voor een dorp van nog geen 
30000 inwoners. 

De snelwegen en N-wegen worden 
beheerd door het Rijk en de Provincie 

Zuid-Holland. Voor de komende 
jaren hebben ze verschillende 
plannen om wegen uit te breiden en 
verbeteren. Dat is natuurlijk goed 
voor onze bereikbaarheid. Als OPW 
zorgen we ervoor dat de wensen 
van de ondernemers in de plannen 
meegenomen worden.

Typisch Waddinxveen
Iedereen kent de hefbrug en de wokkels, 
maar ook de acht rotondes zijn (helaas) 
typisch Waddinxveens. De afsluiting 
van de Boskoopse hefbrug (november 
’19) laat zien hoe afhankelijk je als dorp 
bent van een brug over de Gouwe. 

Juist daarom zijn naar aanleiding van 
de Boskoopse afsluiting direct ook de 
Waddinxveense en Alphense hefbrug op 
eventuele defecten gecontroleerd. “Het 
OPW heeft een belangrijke rol gespeeld 
in het contact met de gedeputeerden en 
provincie over de hefbrug,” aldus Thon 
Bostelaar (voorzitter commissie B2C). 
“Het belang van een goedwerkende 
hefbrug is in ieders belang. Je 
houdt daarmee de bedrijvigheid in 
Waddinxveen hoog.” Ook ten aanzien 
van de reconstructie van de rotondes in 
de gemeente heeft OPW haar stem laten 
horen. “De impact van deze afsluitingen 
was groot, vooral voor de logistiek 

gerelateerde bedrijven. Het werk duurde 
bijna vier maanden en achteraf bleek 
de communicatie tussen gemeente en 
OPW niet toereikend. Maar we pakken 
door. We hebben met de gemeente 
geëvalueerd en besproken hoe dit in de 
toekomst beter aangepakt kan worden.

Beter bereikbaar
Fred van Noort, commissievoorzitter 
Verkeer & Vervoer: “Met het 
project ‘Beter Bereikbaar Gouwe’ 
moet Waddinxveen steeds beter 
bereikbaar worden. Het is een pakket 
aan maatregelen om het weg- en 
waterverkeer, de mogelijkheden voor 

fietsers en het openbaar vervoer te 
verbeteren. De aanleiding hiervan is 
het vollopen van de wegen rondom en 
in de Gouwe. Natuurlijk helpt het OPW 
daar graag bij. Sterker nog, we staan 
aan de basis van het succes van de 
Vredenburghlaan, die belangrijk is voor 
ondernemers. Vanuit Rotterdam rijd je 
straks in een keer Waddinxveen binnen. 
De Vredenburghlaan, Bentwoudlaan 
en Verlengde Beethovenlaan vormen 
samen de Westelijke Randweg, die het 
lokale wegennet sterk gaat ontlasten. 
Wij maken ons nu sterk voor enkele 
extra meters asfalt waarmee de nieuwe 
Vredenburghlaan ook Park Triangel 

en Coenecoop ontsluit. Dat scheelt 
voertuigkilometers en komt het milieu 
ten goede. We blijven in gesprek met de 
gemeente, provincie en natuurlijk onze 
eigen leden om de bereikbaarheid van 
Waddinxveen optimaal te houden.”

Ondernemend dorp: 
klein met een groots karakter

Infrastructuur, mobiliteit & bereikbaarheid 



Magazine | februari 202012 Magazine | februari 2020 13

Ondernemen doe je samen!
Een mooie pay-off die in de afgelopen jaren  ook echt gestalte 
kreeg. Bijvoorbeeld in de vele netwerk- en themabijeenkomsten 
die we in 2019 organiseerden. Een aantal activiteiten in beeld…

Mosterd na de maaltijd | 
21 januari
Op 21 januari ging het OPW in tegen 
alle gevestigde (OPW-)wetten: we 
hielden een nieuwjaarsreceptie vér na 
de traditionele datum. In plaats van 
een bitterbal serveerden we een heus 
stampottenbuffet. Het succes komt voor 
een deel toe aan Viggo Waas die op 
eigen wijze zijn kijk op voetbal verbond 
aan de doelstellingen van de OPW-leden.

Algemene Ledenvergadering |
13 mei
Vasthouden aan jouw idealen of toch 
durven los te laten … het klinkt zo 
makkelijk: mensen de vrijheid geven 
om dingen op hun eigen manier te 
doen. Maar, zeker voor ondernemers, 
blijft dit lastig. Op 13 mei nam Hélène 
Oosterhuis, in een goedgevulde zaal van 
Cultuurhuys de Kroon, de OPW-leden 
mee ‘op reis’ naar gedragsverandering. 
De les was duidelijk: kijk jij voldoende om 
je heen?

DPW Ledenmeeting | 13 juni
Wat een mooie DPW-avond op 13 juni, 
in het teken van anders denken over je 
onderneming. De nieuwe regelgeving per 
1 juli 2019 was aanleiding om bij elkaar 
te komen en Toon de Jong, inmiddels 
bestuurslid van het DPW, vertelde 
over de nieuwe wetgeving. Vervolgens 
lieten Eosta, HTC parking & security en 
Redwell Studio op een bevlogen manier 
zien wat zij al doen op het gebied van 
duurzaam ondernemen en dat daar een 
verdienmodel in zit.

Businesscontact Sortimo | 24 juni
Mooie mensen, prachtig weer, 
voortreffelijke catering (BBQ) en 
heel goed gastheerschap: het OPW 
Businesscontact van 24 juni bij Sortimo 
Nederland was er een om in te lijsten. Na 
een welkomstwoord namen maar liefst 
acht nieuwe leden plaats op de OPW 
zeepkist. En zij hadden veel publiek: er 
waren veel mensen geïnteresseerd in 
wat het innovatieve Sortimo te bieden 
heeft.

Businesscontact Wielaard Fietsen 
| 30 september
Het Contactuur bij Wielaard Fietsen 
op 30 september was in alle opzichten 
geslaagd. Veel leden wilden de winnaar 
van de Ondernemersprijs M-H van vorig 
jaar bezoeken. Wielrengoeroe Gert 
Jacobs nam iedereen mee in zijn verhaal 
over samenwerking, innovatie en het 
belang van teamwork.

DPW Bedrijfsbezoek Dekker 
Zevenhuizen | 14 oktober
Dekker Zevenhuizen is een familiebedrijf 
waar aandacht voor milieu en mensen 
én bedrijfsresultaat hand-in-hand 

gaan. Deze gecombineerde OPW/DPW 
avond was een succes: Dekker is groot 
voorstander van een circulaire economie 
en heeft haar strategische doelstellingen 
daar zelfs volledig aan opgehangen. Na 
een inspirerend verhaal, was er nog een 
goede maaltijd en werden er volop zaken 
gedaan.

Eosta | 18 november
Tijdens het Businesscontact van 18 
november kregen we een stukje van de 
visie van Eosta te zien en horen. Volkert 
Engelsman begon Eosta ruim 30 jaar 
geleden vanuit het gedachtegoed dat als 
we op deze manier door zouden leven, 
er straks geen wereld meer over is. Vele 
bedrijven denken nog steeds vanuit de 
gedachte ‘People, Planet, Profit’. Waarbij 
winst een belangrijke doelstelling blijft 
en people en planet de ondergeschoven 
kindjes zijn. Eosta gelooft dat dit denken 
niet toekomstbestendig is. Zij denken 
vanuit ‘Deliver, Dance en Dream’. Volkert 
noemt het ook wel Leiderschap 2.0.



Luifelbaan
De Luifelbaan is één van de oudere winkelstrips 
van Waddinxveen. Buurtbewoners gebruiken 
het als ontmoetingsplek en dat zorgt voor extra 
gezelligheid. Daarnaast is er collegialiteit onder 
de winkeliers, die vooral ook het persoonlijke 
contact met de klanten belangrijk vinden. 
Het winkelcentrum heeft in de afgelopen 
jaren te kampen met leegstand en in de 
detailhandelstructuurvisie van de gemeente 
beraadt men zich of een afbouw van het 
winkelbestand wenselijk zou zijn.

Distripark Doelwijk  
Vooral grote, landelijk opererende 
bedrijven, gespecialiseerd in transport en/
of logistiek, zijn op dit terrein langs de A12 
gevestigd. In 2019 kreeg het Distripark een 
tweede ontsluiting na het gereedkomen 
van de Parallelstructuur A12. Er is een 
actieve bedrijvenvereniging (VBD) die de 
collectieve belangen van de ondernemers 
behartigt, zoals bewegwijzering, 
camerabeveiliging, parkeren, openbaar 
vervoer en de erfdienstbaarheid. 

Bedrijventerrein Coenecoop
Coenecoop is een groot, ruim opgezet bedrijventerrein waar met 
name dienstverleners of productiebedrijven zijn gevestigd. Het terrein 
heeft het KVO-Keurmerk en er is vanuit de Vereniging Bedrijventerrein 
Coenecoop (VBC) onder meer aandacht voor een goede 
toegankelijkheid, veiligheid, bewegwijzering en het parkeerbeleid. Ook 
is er toezicht op het beheer van de openbare ruimte. Coenecoop is één 
van de meest gewilde bedrijvenparken in de regio. 

Gouweplein 
Met de komst van het Gouweplein is het winkelaanbod van Waddinxveen 
flink uitgebreid. Het Cultuurhuys De Kroon is met de bibliotheek en 
diverse welzijns- en cultuurorganisaties het hart van maatschappelijk 
Waddinxveen. Inwoners van Waddinxveen én omliggende woonplaatsen 
komen er voor hun dagelijkse boodschappen, maar ook om uitgebreid te 
winkelen en aansluitend van de gezellige horeca gebruik te maken. Het 
Gouweplein heeft een parkeergarage met plek voor 1000 auto’s. 

De Sniep 
De winkeliers op de Ieplaan staan het 
hele jaar door klaar voor hun klanten. 
Met een glimlach en een flinke dosis 
service. De Sniep is een gezellig 
winkelstraatje, waar kwaliteit en goed 
persoonlijk advies voorop staan. De 
ondernemers zijn enthousiast, kennen 
hun klanten en staan garant voor 
kwaliteit en een uniek aanbod. 

Dorpstraat 
De Dorpstraat is een van de oudste 
winkelstraten van Waddinxveen met veel 
speciaalzaken. De ondernemers vinden 
goede service belangrijk. Inwoners kunnen 
hier vooral terecht voor de niet-dagelijkse 
boodschappen: lingerie, boek en kantoor, 
fietsen, verf en behang en woonaccessoires 
zijn hier goede voorbeelden van. In 2019 is 
de openbare ruimte in de Dorpstraat volledig 
vernieuwd: dit heeft gezorgd voor een 
compleet nieuwe uitstraling.

Sleutelkwartier
Dit gebied loopt van de hefbrug en de 
horecaboulevard, via de Kerkweg-Oost tot 
aan de Passage en het station en is het 
‘oude winkelhart’ van Waddinxveen. Er 
zijn winkels, dienstverlenende bedrijven, 
gezellige restaurants en terrasjes: 
verschillende bedrijven zijn speciaalzaken 
die hun klandizie halen uit de hele regio. 
Sinds 2019 heeft het gebied de naam 
Sleutelkwartier en wordt vanuit de gemeente 
ingezet op vernieuwing en verjonging.
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Koningin Wilhelminaplein
Midden in Waddinxveen ligt 
het Kon. Wilhelminaplein. Deze 
winkelstrip heeft alles voor de 
dagelijkse boodschap, maar 
ook horeca voor een hapje en 
drankje, beauty en wellness en 
verschillende andere winkels die 
hier vaak al lang gevestigd zijn. 
Regelmatig zijn er kleine of grote 
evenementen.

LogistiekPark A12 & 
BusinessPark Vredenburgh
Recent opgeleverd zijn 
dit de meest duurzame 
bedrijventerreinen in de regio. 
Ze bieden veelal ruimte aan 
grote logistieke bedrijven die 
(inter)nationaal een grote rol van 
betekenis spelen. Vanuit een 
actieve bedrijventerreinvereniging 
(VB A12) worden parkmanagement 
activiteiten georganiseerd. De 
terreinen zijn nog in ontwikkeling: 
er wordt nog volop gebouwd en er 
is nog grond beschikbaar.

Gouwe Park
Een terrein van 65 hectare dat weliswaar op 
grondgebied ligt van de gemeente Zuidplas, 
maar onder de rook van Waddinxveen en 
Gouda. Veel Waddinxveense ondernemers 
die door uitbreiding van hun activiteiten 
meer ruimte nodig hadden, kochten hier 
een kavel. De Vereniging van Eigenaren 
Gouwe Park bewaakt de kwaliteit op een 
duurzame manier en behartigt de belangen 
van de leden.

Gouwe Ondernemers 
De strook aan bedrijvigheid langs 
de Gouwe kent veel diversiteit. 
Het gebied loopt van het uiterste 
puntje van de Noordkade tot aan 
de voet van de Coenecoopbrug. 
Er zijn kleine bedrijventerreinen 
(Staringlaan, Mercuriusweg) die net 
meer landinwaarts gelegen zijn, maar 
ook behoren tot de vereniging die 
de ondernemers langs de Gouwe 
verbindt. Onder de naam Vereniging 
Gouwe Ondernemers (VGO) worden 
de belangen van alle ondernemers 
behartigd. 

Groensvoorde 
Voor dagelijkse boodschappen gaan 
inwoners uit de omgeving naar de 
gezellige Groensvoorde. Deze belangrijke 
winkelstraat heeft een echte buurtfunctie 
en verrassend innovatieve ondernemers. 
Naast de bakker, slager, groenteboer, 
kapper en drogisterij zijn er ook 
speciaalzaken zoals een bloemenwinkel, 
een optiek/koffiecorner en een 
zonnestudio. 
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Zuidplas 
Winkelstrip Zuidplas heeft veel verschillende soorten winkels en 
een gezellige sfeer! De meeste winkeliers en ondernemers zijn 
hier al vanaf de start van het winkelcentrum gevestigd en hebben 
een goede naam en een vaste klantengroep opgebouwd. Ook 
de inwoners van Park Triangel zijn op winkelcentrum Zuidplas 
georiënteerd. Dit gaf, samen met de komst van een tweede grote 
supermarkt, medio jaren ’10 een revival.



Van Noort  •  Coenecoop 449  •  2741 PP Waddinxveen Postbus 142  •  2740 AC Waddinxveen
T +31 (0) 182 616 166  •  @ info@vannoort.nl

transporten verhuizingen op-en overslag logistiek

transporten verhuizingen op-en overslag logistiek

BBQ-Workshops

Beef Exclusief verzorgt interactieve
BBQ workshops op maat.

Dit kan bij u op locatie, op onze sfeervolle
workshop locatie in Boskoop of op onze eigen 

laagdrempelige locatie op Coenecoop.   
 

Coenecoop 2B 1 Waddinxveen - 0182-759111

Good Friends, Good Food, Good Times!

- Teambuilding
- Relatiedagen
- Bedrijfsuitje

info@beefexclusief.nl

ruimte  creëren  om  te  ondernemen
Oude dorp Coenecoop III

Coenecoop Kouwehoek
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Koers bepalen: dat is het doel van een 
economische visie. Waar wil je op inzetten 
en de regio op profileren? Midden-Holland 
staat er economisch best goed voor. Er 
is lage werkeloosheid, veel diversiteit 
van midden- en kleinbedrijven en weinig 
afhankelijkheid van sociale uitkeringen. Als 
we inzoomen op Waddinxveen zien we dat 
dit ook op ons van toepassing is. Om koers 
te bepalen en een stip op de economische 
horizon te zetten is het OPW samen met 
de gemeente bezig om een economische 
agenda op te stellen.

Economische agenda
Iedereen weet dat ondernemen zich 
allang niet meer alleen focust op je eigen 
omgeving. Jan Roggeveen legt uit wat hij 
hiermee bedoelt. “Het OPW stopt haar 
energie ook in samenwerking op regionaal 
niveau. Daarom hebben we regionale 
overlegstructuren, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk, bijvoorbeeld in Triple Helix 
verband. Vanuit deze gremia wordt het 
belang van een economische agenda 
voor Waddinxveen maar weer eens al 
te duidelijk. Verschillende omliggende 
gemeenten, zoals Gouda, hebben al 
zo’n agenda. De regio draait door en we 
missen de boot als we niet op alle niveaus 
aansluiten. Midden-Holland is onze nieuwe 
speelplaats en dat brengen we voortdurend 

bij de overheid over de bühne. Onze rol 
binnen het Triple Helix overleg is groot en 
actief. We sturen er en geven mede vorm 
aan oplossingen voor maatschappelijke 
opgaves, onderzoek en innovatieve 
programma’s (regionaal en lokaal). De 
economische agenda van Waddinxveen 
stond in 2019 op een laag pitje, maar 2020 
wordt het jaar van de realisatie.” 

Nog meer ZakenDoen in de regio!
Zowel binnen de grenzen van Waddinxveen 
als daarbuiten valt voor ondernemers nog 
veel te winnen en te ontdekken. Martijn 
Daanen, voorzitter van Gouwe Zaken, het 
grootste B2B event in de regio: “Bij dit 
businessevent krijgen alle bedrijven uit de 
regio de kans om zichzelf te presenteren. 
Dat kan op verschillende manieren, maar 
de ervaring leert dat iedereen veel werkt 
maakt van de aankleding en inrichting 
van zijn of haar standruimte. Daarnaast is 
Gouwe Zaken echt een ontmoetingsplaats 
voor ondernemers. Maak kennis met elkaar, 
ontdek wat er soms dichtbij te vinden is en 
laat je inspireren door sprekers van naam. 
Gouwe Zaken staat bol van de bedrijvigheid 
en innovaties. Het OPW is één van de 
initiatiefnemers voor dit event en we zijn 
er trots op dat het event op 6 april alweer 
voor de achtste keer plaatsvindt. Zien we 
jou ook? Vergeet niet om je aan te melden!”

Zakendoen met een 
‘bewuste agenda’
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Wij zijn trots op deze Waddinxveense winnaar in 
de categorie Detailhandel & Horeca: dat word je 
namelijk niet zomaar. Daar gaat een uitgebreide 
screening aan vooraf. Wielaard Fietsen is een 
echte familiebedrijf en realiseerde in 2018 een 
compleet nieuw fiets-experience center: een 
knappe prestatie in een tijd waarin digitalisering 
en webshops steeds meer de overhand nemen. 
De prijs werd uitgereikt op 14 januari in de 
Goudse Schouwburg. Opnieuw was dit een 
feestelijke avond met de presentatie in handen 
van niemand minder dan Karin Bloemen. In 2019 
waren drie van onze leden genomineerd: Eltacon, 
Baan Meubelen en Wielaard Fietsen.

Wielaard Fietsen winnaar ondernemersprijs M-H 2019

Hoogtepunten 2019

Waddinxveen 
wint!

Nieuwe bedrijvenvereniging VB A12 

De bedrijventerreinen LogistiekPark A12, Businesspark 
Vredenburgh en Aan de Bredeweg zijn sinds 
december vorig jaar officieel verenigd in een eigen 
bedrijvenvereniging: Vereniging Bedrijven A12 (VB 
A12). Alle bedrijven gevestigd op deze terreinen zijn 
aangesloten en clusteren waar mogelijk hun activiteiten. 
Het bestuur bestaat uit Arnaud van der Eijk, Peter Stijkel 
en Willem Krijgsman en in de organisatie, communicatie 
en parkmanagementactiviteiten worden zij professioneel 
ondersteund. Samen kom je verder, dus als OPW juichen 
wij deze samenwerking van harte toe.

Sleutelkwartier

Het gebied van ‘Station tot Hefbrug’ kreeg vorig jaar een 
nieuwe naam en een nieuwe uitstraling: het Sleutelkwartier. 
Het wordt hip en happening en krijgt in de komende vijf 
jaar een complete make-over. In 2025 is dit the place to 
be in Waddinxveen: een plek die overloopt van creativiteit 
en energie. Om iedereen op de hoogte te houden van 
de plannen is er een heuse Sleutelkwartier-app. Op 
prominente plekken in de Passage staan bovendien twee 
grote ledschermen, waarop alles wat er in het Sleutelkwartier 
gebeurt, wordt gepresenteerd. Verschillende open plekken 
in het Sleutelkwartier zijn nog te ontwikkelen en iedereen 
met een goed idee voor een leuk project kan dat indienen 
bij het SK-Lab. Projectleider Tara van den Ban van gemeente 
Waddinxveen vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

ZZP: een groep met potentie

Een steeds groter wordende groep ondernemers, ook 
in Waddinxveen, zijn de ZZP’ers. Daarnaast speelt een 
steeds groter deel van de economie zich af in micro-
ondernemingen (ZZP-ers en andere kleine ondernemingen 
zonder personeelsstructuur): trends die het OPW graag 
oppakt. Daarom is er voor deze ondernemers ook een eigen 
commissie opgericht. Getrokken door een aantal enthousiaste 
ondernemers, zelf ook ZZP’er, die graag de belangen willen 

behartigen voor hun ‘achterban’. Het doel is gelijk aan die van 
elke andere OPW-commissie: mogelijkheden bieden om te 
netwerken, kennis te delen én belangen te behartigen. Ben 
of ken jij een ZZP’er? Meld je aan als lid en ontdek wat de 
commissie allemaal voor jou kan betekenen. Of zet ons op 
het spoor om een potentiële ZZP’er te benaderen voor een 
lidmaatschap.

Peter Stijkel en Willem Krijgsman 
ondertekenen de oprichtingsakte



STUDIO NEDERLAND

Perfect verzorgd, onberispelijk uitgevoerd en onvergetelijk. In dit opzicht is Vanderloo met niemand 
anders te vergelijken: op basis van goed uitgedachte concepten creëren wij, op locatie, exclusieve 
feesten en evenementen waarbij ieder facet van zowel organisatie als uitvoering in eigen handen is.

www.flexcom.nl

Noordkade 56A

2741 EW Waddinxveen

0182 - 63 09 66               INFO@FLEXCOM.NL

Datanetwerken Videobewaking Automatisering

Mobiele telefonie TotaaloplossingVaste telefonie

ZORGELOOS 
COMMUNICEREN

GLASBEEK 
 Vrachtwagenspuiterij
& schadeherstel   
Voor uw wagenpark groot en klein
0182-612588
Freek 06-51702433 
info@absglasbeek.nl 
www.glasbeek.nl
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Koplopers
Het Duurzaamheidsplatform Waddinxvveen 
(DPW) bestaat uit leden die op kop 
lopen als het gaat om duurzaamheid. 
Stuk voor stuk zijn het innovators en 
ondernemers die nét anders naar de 
wereld kijken. “Via het DPW proberen 
we antwoorden te vinden op hoe we 
innovatief en circulair ondernemen het 
beste kunnen vormgeven en overbrengen,” 
vertelt Jac Bost (voorzitter DPW). “Dit 
doen we onder meer via seminars en 
bedrijfsbezoeken. Zo brengen we inspiratie 
en helpen we ondernemers om verder 
te komen met hun duurzame ambities. 
In 2019 bezochten we onder meer 
Eosta en Dekker Zevenhuizen, koplopers 
als het gaat om innovatie en circulair 
denken. Het DPW is daarnaast ook de 
ondernemerspreekbuis richting overheid 
en politiek. Zo hebben we een belangrijke 
adviserende rol aan de transitietafel van de 
gemeente Waddinxveen. Welke gevolgen 
heeft Waddinxveen aardgasvrij voor de 
bedrijven? Meedenken in oplossingen, 
maar wel haalbaar en betaalbaar. 
Nadruk ligt nog bij de woningbouw (via 
wijkaanpak), maar bedrijventerreinen 
volgen vanzelf. Daarnaast behartigen we de 
ondernemersbelangen, samen met Gouda, 
Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard, 
binnen de Regionale Energie Strategie 

(RES), waarin verschillende werkgroepen 
aan de slag zijn om de klimaatdoelen te 
halen.”

Verdienen aan duurzaamheid
“Innoveren is kansen durven nemen, maar 
ook slim ondernemen. Denk eens aan 
een vernieuwende oplossing, bijvoorbeeld 
bij grote besluiten, zoals verhuizen, 
procesverandering of een verbouwing. 
Er zijn veel oplossingen die zich makkelijk 
terugverdienen: HR++-glas, ledverlichting 
of goede isolatie. Naast de invloed van 
gedragsverandering: het licht uitdoen of de 
verwarming omlaag. Per 1 juli 2019 geldt 
de informatieplicht energiebesparende 
maatregelen. Bedrijven met een bepaald 
jaarlijks energiegebruik moeten hun 
verbruik in kaart brengen. En rapporteren 
aan de overheid welke maatregelen zij tot 
nu toe hebben genomen om hun verbruik 
terug te dringen. Stapsgewijs gaan we 
samen naar een duurzame toekomst! Doe 
met ons mee! Neem contact met het DPW 
(Jac Bost of secretariaat) als je ideeën of 
vragen hebt.”

Een mooi streven: samen voor duurzaam! Waarom is het eigenlijk zo’n big deal? Hoe pak 
je dit eigenlijk aan? En wat kan je nu al voor acties ondernemen? De vraag die nu speelt 

is allang niet meer of je duurzaam moet ondernemen, maar wanneer en hoe je het 
gaat doen. Een gezonde bedrijfsontwikkeling kan alleen op een duurzaam innovatieve 
manier. Nederland bungelt onderaan op de Europese ranglijsten als het gaat om het 
behalen van de klimaatdoelstellingen (van de klimaattop in Parijs in 2015). Maar de 

rechter heeft de regering gemaand actie te nemen! Ook vanuit die kant komt er druk. 

Duurzaam doen!
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Vertrouwd,
Vakkundig & Snel

Noordkade 24, 2741 EV Waddinxveen
Tel. 0182 612 588 | info@absglasbeek.nl

www.glasbeek.nl

2016: OVW & ICW gaan samen verder als OPW
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Hoe blijf ik continu 
financieel in control 
dankzij flexibele 
inzet?
Goeie vraag.®

Accountancy  |  Belastingen  |  Advies

grantthornton.nl/fi nancialcontrol

Meer weten over fi nancial control? 
Bel met onze accountants 
Otto Kempkes via 088 676 93 80 of 
Egbert Jan Blonk via 088 676 90 55. 
Of vind het antwoord op

Vier het met 
een eigen 
MilestOne 
magazine!

info@tekstueel-communicatie.nl 
tekstueel-communicatie.nl 

0182 63 61 13

Een luxe glossy 
met jouw bedrijf in de 

hoofdrol en in vele 
gevallen kosteloos!
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Jubileum?

Nieuw product?

Economische agenda
Ondernemersvriendelijkste gemeente
Detailhandelstructuurvisie
Onderwijs & ondernemers optimaal verbonden
Platform voor iedereen: van ZZP en agrarische 
ondernemer tot dienstverlener en grootzakelijk

Strategische doelen
2020 - 2022
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Werken en Ondernemen in Waddinxveen

ondernemersplatformwaddinxveen.nl


