Rotterdam kiest een nieuwe Kuip
project zal enkele miljarden euro's
kosten. De gemeente, deelgemeenten
en woningcorporaties van Rotterdam
werken de komende maanden aan een
begroting. In december wordt besloten
welk stadionpark wordt gebouwd. Het
nieuwe stadion moet in elk geval klaar
zijn voor een mogelijke WK-finale van
2018. Nederland hoopt dan samen met
België het wereldkampioenschap voetbal
te organiseren. In een van de drie
ontwerpen wordt nu ook de Nieuwe

Voetbalclub Feyenoord krijgt een
hypermodern nieuw stadion. Begin
september werden drie modellen

tachtigduizend zitplaatsen moet uitgroeien tot een icoon, maar zal meer
worden dan een voetbalstadion alleen.

Maas als mogelijke plek genoemd.
De basis van het immense bouwwerk
moet daar komen te rusten op de
zuidelijke rivieroever en de westelijke
‘kop’ van het Eiland van Brienenoord,

gepresenteerd voor een toekomstig s
tadionpark in Rotterdam-Zuid waar de
nieuwe Kuip komt te staan. Het
stadionpark is onderdeel van een

“Het gaat om het hele plaatje van
wonen, werken en recreëren”, aldus
wethouder Lucas Bolsius (CDA). Naast
een voetbalstadion moeten er onder

dat hierdoor een flink stuk kleiner
wordt. De Kuip is een officieel
rijksmonument en mag daarom niet
worden gesloopt. De gemeente

grootschalige herinrichting van
Rotterdam-Zuid. Sport speelt daarbij

meer tienduizend parkeerplaatsen,
sportvelden voor amateurs en een over-

Rotterdam wil het stadion dat gebouwd
werd in 1937 veranderen in een luxe

een grote rol. Het voetbalstadion met

dekte schaatsbaan komen. Het bouw-

appartementencomplex.

Vakbeurs Internationaal Ondernemen 2008
Op 18, 19 en 20 november is het zover,
dan vindt de eerste editie van Vakbeurs
Internationaal Ondernemen 2008 plaats
in Evenementenhal Hardenberg. Drie dagen
lang staat Evenementenhal Hardenberg in
het teken van internationaliserende

ondersteunende dienstverleners die
ondernemers kunnen bijstaan bij hun
plannen. De inschrijvingen voor Vakbeurs
Internationaal Ondernemen 2008 lopen
voorspoedig. Tot op heden zijn we
verheugd met deelname van bekende

ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.
Alle facetten rondom internationaal
ondernemen zijn bijeengebracht op é

bedrijven in deze branche. De bezoekers
en exposanten kunnen tevens één of
meerdere seminars bezoeken. Bent u

én locatie. De vakbeurs is voor iedere
ondernemer toegankelijk. Of het nu gaat
om China, Europa of Latijns-Amerika; de
vakbeurs biedt een breed scala aan

geïnteresseerd in deelname aan Vakbeurs
Internationaal Ondernemen 2008, of wilt
u deze vakbeurs bezoeken? Meld u dan aan
via www.evenementenhalhardenberg.nl

Vergroot de impact van uw promotie
Verklein de impact op het milieu
Met:
- Recyclebare producten
- Biologisch afbreekbare pennen
- Producten op groene energie
- Gerecyclede tassen

Kijk vanaf september op de site
bij Nieuw of vraag de catalogus
via tel. 010 434 85 45

Eenderde ondernemers
wil webwinkel starten
Eenderde van de ondernemers uit het
MKB wil een webwinkel beginnen.
Service verbeteren is voor meer dan de
helft van de ondervraagden de belangrijkste reden. Veel ondernemers zien
echter op tegen mogelijke problemen bij
het implementeren van een webwinkel.
Tijdnood is hierbij een groot knelpunt.
Dit blijkt uit een onderzoek van PayPal
in de Kamerkrant van de Kamer van
Koophandel. Veel ondernemers denken
dat het openen van een webwinkel erg
complex is. Een gebrek aan tijd en
IT-kennis houdt ze in de meeste gevallen
tegen. De MKB’ers die de sprong wel
wagen, hebben na het aanvankelijke
succes grote moeite om hun online
business verder te laten groeien.
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Communicatie
“Preventief onderhoud”
In control zijn wie stuurt?
In de loop van de jaren zijn bedrijven aan het
overschakelen van correctief onderhoud naar
preventief onderhoud. Bij correctief onderhoud
moet er eerst iets fout gaan voordat er wordt
ingegrepen. Dit leidt vaak tot hollen en stilstaan
Willen we het onderhoudsproces preventief doen
dan moet eerst het bedrijfsproces goed begrepen
worden en daarna de details van de deelprocessen.
Daarnaast dienen de verschillende diensten en
afdelingen verder op elkaar te worden afgestemd.
Een belangrijke stap hierin is het leren verstaan
van elkanders taal en doelen. Ook de prioriteiten
moeten tussen afdelingen worden afgestemd.
Het bedrijf moet gaan functioneren als één geheel.
Het management heeft de taak dit intern vooraf
af te stemmen en daarna te communiceren naar
de uitvoerende organisatie.
De machines en het proces zijn onder controle,
nu nog het proces omgaan met de mensen en het
functioneren van het individu. In analogie met
correctief onderhoud herkennen we, het aandacht
geven aan een medewerker wanneer deze is uit
gevallen. Aangezien de verantwoordelijkheid bij
uitval van de overheid naar de werkgevers is
verschoven is er steeds meer aandacht voor het
proces omgaan met personeel. Wat mij betreft
een goede ontwikkeling die zijn vruchten kan
afwerpen voor bedrijven, medewerkers kunnen
namelijk productiever worden. Een verschil met
preventief onderhoud van machines en systemen
is dat je met de medewerkernemer kunt praten,
deze kan zelf aangeven of er iets niet goed gaat.
Dit voordeel is direct ook weer de uitdaging want
nu moet er gecommuniceerd worden. En welke
“problemen” worden naar voren gebracht?
Verzekeraars en opleidingsinstituten komen de
bedrijven hierin te hulp. Zij ontwikkelen producten
die de medewerker een vorm van preventief onderhoud biedt. Een medewerker kan met een zekere
regelmaat gebruik maken van een “opfris cursus
omgaan met.” De term “verzuimmanagement” die
veel wordt gebruikt focust wat mij betreft op het
verkeerde, ik lees liever “vitaliteitsmanagement”.
Als werkgever wil ik namelijk weten hoe ik de
medewerkers fit hou. Op zich is het aan de
medewerker zelf om in conditie te blijven.
De werkgever doet er echter wel goed aan de
medewerkers te stimuleren hier aandacht aan te
geven. Er is nog werk te doen. Uit onderzoek blijkt
dat 49% van de MKB’ers, in hun ogen, alle nodige
maatregelen hebben genomen om verzuim tegen
te gaan. En 53% denkt dat verzuim tussen de oren
bij de medewerker zit (door gebrek aan motivatie
of betrokkenheid). Verschillende bedrijven hebben
hiervoor een (interne)coach. Nu nog werken aan
de sfeer dat er gebruik van wordt gemaakt.
Ir. André S.T. Chin Kwie Joe
Mob: +31 (0)6 26 35 01 11
andre@ckj.nl
www.ckj.nl/
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