De geplande opknapbeurt van Groot
Vettenoord komt dichterbij. Komende
maanden werkt de gemeente samen met
ondernemers, vastgoedeigenaren en
andere belanghebbende partijen aan
het opstellen van een plan van aanpak.
Adviseurs van ingenieursbureau
Oranjewoud ondersteunen hierbij.
Via onder meer gesprekken, informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven worden
de verschillende partijen op de hoogte
gehouden. Zo krijgen ze de mogelijkheid
concreet mee te denken en te praten
over de toekomst van Groot Vettenoord.
Het maatschappelijk debat over verouderde
bedrijventerreinen is in volle gang en
de algemene opinie is dat bestaande
bedrijventerreinen een nieuwe kans
verdienen. Rijk en provincie stellen dan
ook subsidies beschikbaar om verouderde
terreinen nieuw leven in te blazen.
Voorwaarde is dat alle partijen meedoen
en dat er gezorgd wordt voor een
beheerorganisatie. Het gemeentebestuur
wil vaart maken met het opknappen van
het terrein en stemde onlangs in met
het opstellen van het plan van aanpak.
De projectgroep die de opknapbeurt van
het terrein aanstuurt, begint op Groot
Vettenoord niet vanaf nul. In de afgelopen
periode is een aantal onderzoeken
uitgevoerd, zoals het Quick-scan Actieprogramma door de STEC Groep en het
onderzoek naar verduurzaming van de
milieudienst DCMR. De informatie uit deze
onderzoeken vormt een bruikbare basis
voor concrete acties. Het plan van aanpak
wordt de routekaart voor de komende
periode en beschrijft de huidige staat van
het terrein, de beoogde toekomst en de
wijze waarop die bereikt wordt. Samenwerking met ondernemers van Groot
Vettenoord moet leiden tot een breed
gedragen plan. De projectgroep doet
voorstellen over het type bedrijventerrein
dat Groot Vettenoord in 2020 zal zijn.
Belangrijk is voldoende draagvlak onder
ondernemers en vastgoedeigenaren.
Als hoofdgebruiker en voornaamste grondeigenaar zijn beide partijen onmisbaar
voor een succesvolle herstructurering.

Bokaal der gemeente
voor Van Elst
Begin maart reikte burgemeester J.A.
Karssen de bokaal der gemeente uit aan
de heer R. van Elst. Van Elst kreeg ‘de
bokaal’ wegens zijn afscheid als bedrijfsmanager van de Koningshof. Hij maakte
zich gedurende zijn lange loopbaan voor
de oude en nieuwe Koningshof verdienstelijk voor de gemeente Maassluis.
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Nieuws
Gratis wagenparkscan
De benzine- en dieselprijs voor bedrijfswagens is een aanzienlijke kostenpost.
Brandstofprijzen en belastingen maken
de overstap naar goedkopere milieuvriendelijke alternatieven, zoals aardgas,
aantrekkelijk. De provincie stimuleert,
in samenwerking met milieudiensten en
gemeenten, het gebruik van aardgas als
motorbrandstof. U kunt in aanmerking
komen voor een gratis wagenparkscan.
Rijden op aardgas loont momenteel vanaf
circa 10.000 kilometer voor personenauto’s
en vanaf ongeveer 14.000 kilometer voor
bestelwagens. Doordat benzine en diesel
duurder worden, wordt het overstappen
op aardgas aantrekkelijker. Een wagenparkscan betrekt meerdere aspecten bij
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Schiedam in de ban van
Sterke Vrouwen
In 2009 staan in Schiedam ‘Sterke Vrouwen’
centraal, uit het verleden en het heden!
Sterke Vrouwen op het toneel, in de
bibliotheek, op podia van evenementen,
als onderwerp in tentoonstellingen: op
allerlei manieren komt u dit jaar Sterke
Vrouwen tegen. Aleida en Liduina zijn twee
dames die lang geleden een belangrijke rol
speelden voor de stad, maar ook nu zijn er
vele Sterke Vrouwen in Schiedam. De musea,
Theater aan de Schie, het Gemeentearchief,
evenementen, koren, toneelverenigingen en
orkesten sluiten allemaal aan bij ‘Aleida en
Liduina: Sterke Vrouwen’. Door het hele
jaar heen leggen programmaonderdelen de
link met het thema. Een van de hoogtepunten
van het jaar is de Huiskamer van Schiedam,
een meerdaagse manifestatie in het centrum
van de stad. In deze huiskamer treden
Sterke Vrouwen op, kunt u met Sterke
Vrouwen in gesprek, wordt door Sterke
Vrouwen gekookt en hangen kunstwerken
van Sterke Vrouwen aan de muur. Houd

uw investering, zoals de afschrijving, de
hoeveelheid en soort wagens, het brandstofverbruik, de operationele inzet van
uw wagenpark en het tankgedrag. Op basis
van deze kosten- en batenanalyse kunt u
bepalen of en onder welke voorwaarden
aardgasauto’s voor uw organisatie
interessant zijn. Rijden op aardgas is
schoner en goedkoper dan rijden op
benzine en diesel. Het veroorzaakt bijna
geen fijn stof en stikstofdioxide en ook
de CO2 vermindert. Voor een kilo aardgas
– te vergelijken met een liter benzine –
betaalt u ongeveer zestig eurocent.
Rijden op aardgas is ook veiliger dan LPG.
Aardgas is niet gevaarlijk bij een lekkage
van de tank. Autofabrikanten zoals
Volkswagen, Citroën, Mercedes en Fiat
hebben aardgasauto’s in hun assortiment.
In landen als Duitsland, Italië en Zweden
is rijden op aardgas al ingeburgerd.
Ook in Nederland komen meer aardgasvulpunten en rijden meer aardgasauto’s.
Naast de wagenparkscan verleent de
provincie subsidie voor de aanleg van
22 aardgasvulpunten verspreid over de
regio. Vanaf januari 2009 kan een aanvraag worden gedaan.
Interesse voor ’n wagenparkscan? Kijk
op www.zuid-holland.nl/aardgas of neem
direct contact op met Herco Christerus,
sectie Milieu, gemeente Vlaardingen via
(010) 248 4541 of via herco.christerus@vlaardingen.nl
voor het programma en meer informatie
de website www.ontdekschiedam.nu in
de gaten!

Ondernemersinfo beter
vindbaar
Informatie voor ondernemers is nu
gemakkelijker te vinden op de website
van de gemeente Vlaardingen. Alle informatie heeft een plaats gekregen in het
hoofdmenu, linksboven op de homepage
van www.vlaardingen.nl. Mist u iets of
heeft u suggesties, laat het dan weten
aan Esther Schut, Economische Zaken via
esther.schut@vlaardingen.nl. Uw mailtje
wordt zeer gewaardeerd!

“Communiceren van
je bedoeling”
Als eigenaar van of manager in een bedrijf heb je
“uitgesproken” ideeën over WAAR het bedrijf
NAARTOE gaat en wat de daarmee de plek en rol
van de organisatie in de maatschappij is (visie).
Daarnaast heb je ideeën over HOE het bedrijf
haar ideeën tot uitvoering brengt en met welk
imago (missie). Tevens weet je welke afspraken
de medewerkers dienen te volgen (cultuur).
Het bedrijfsproces en de benodigde kennis zijn je
bekend. Ook de manier van werken, zakelijke feiten
en de resultaten. Dat is super. De vraag is:
“Weten de medewerkers dit ook?” Het komt nogal
eens voor dat de “uitgesproken” ideeën zowel
letterlijk als figuurlijk niet zo uitgesproken zijn.
Nu hoeft niet iedereen zich hiermee bezig te
houden. En wanneer een medewerker niet precies
weet wat de bedoeling is zal deze handelen naar
beste weten. Het resultaat kan binnen de bedoeling
liggen. We merken hier verder dus niks van.
Het wordt anders wanneer het resultaat niet aan
de verwachting voldoet. In dat geval ben je als
manager niet blij, maar ook de medewerker is niet
blij omdat zijn of haar beste inspanning als fout
wordt ervaren. Deze situatie lijkt gemakkelijk te
voorkomen en komt toch veel voor. Het blijkt dus
lastiger dan je denkt. Vraag je maar eens af hoe goed
je de afdelingsdoelstellingen hebt overgedragen
en toegelicht. Managen op (communiceren van)
dat het beter moet en dat iedereen een stap
meer moet zetten is niet voldoende. Het werkt
veel effectiever om tijd te investeren in het
gesprek met de afdeling en daar het hoe van de
verandering van resultaat te bespreken. In zo’n
gesprek komt naar voren hoe de medewerkers
denken de stap te maken. Als manager kun je dan
horen in welke richting de mensen denken te
moeten bewegen en of dit past binnen de visie
van het bedrijf. Om deze gesprekken goed te kunnen
voeren is een open cultuur nodig. Een cultuur
waarin mensen hun ideeën kunnen uiten en
gehoord worden. Een open cultuur is effectief te
implementeren via een open HR Management
aanpak. Hierin worden medewerkers regelmatig
gehoord over de werkbeleving en stuurt het
management processen zichtbaar bij naar
aanleiding van deze informatie. Wanneer het
bedrijf sterk afhankelijk is van de motivatie van
de medewerkers dan is deze manier van werken
een must. Er vanuit gaande dat medewerkers
hun job goed kunnen doen is het de
verantwoordelijkheid van de manager om
goed te communiceren en te onderbouwen
wat het bedrijf van de medewerker verwacht.
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