
 
 

  

Bijeenkomst Inkoop- en Aanbesteding Nissewaard 
 
Datum:  11-11-2021 
Tijdstip: 08:00 – 10:00 
Locatie:  BIZ kantoor, Fermiweg 20, Spijkenisse 
Aanwezig: Leon Soeterboek   gemeente Nissewaard 
  Karin van Kranenburg  gemeente Nissewaard 
  Wendy Bijlaard   gemeente Nissewaard 
  Daan van Orselen   gemeente Nissewaard 
  Arjan Zwaan    gemeente Nissewaard 
  Marnix Trouwborst  BIZ Halfweg-Molenwatering 
  Nel van ’t Hof   OV Nissewaard 
  Ron Smit   Deurenservice Nederland 
  Marlies Beikers   Beikers Schoon  
  Marcel Benner   Grado Graveertechniek 
  Sylvia Oonk   EQ Rent 
  Ruud Heus   Hof Techniek 
  Wim Harte   Safely 
  Arjo Klok   DKCT 
  Christiaan Smal   DCC 
  Jerry Hofstede   DCC 
  Gaab Wolters   Minekus 
  Rene Molendijk   Molendijk Bestratingen 
  Michael Kranendonk   Vuilvrij 
  Joeri Wieman   SLV Rental 
  Dennis Houkes   Herstelbudget Nissewaard 
  Boyd Bartels   Herstelbudget Nissewaard 
 
Al ruim vóór de komst van Corona en de aanpalende maatregelen spraken vertegenwoordigers van 
gemeente en ondernemers met elkaar over de lokale gunning van opdrachten door gemeente 
Nissewaard. Met de intrede van Corona groeide de behoefte om hier sneller stappen in te zetten. 
Eén van de acties van gemeente was het instellen van het Herstelbudget Nissewaard en de ander is 
gericht op bijeenkomsten als deze, alwaar gemeente en ondernemers elkaar beter leren kennen. 

 
Wethouder Leon Soeterboek 
sprak in zijn welkomstwoorden uit 
dat-ie blij is dat deze bijeenkomst 
eindelijk plaats vindt: “Want 
Corona heeft ons behoorlijk 
beperkt en we zijn er in die 
periode achter gekomen hoe 
moeilijk het is om al de 
ondernemers van Nissewaard te 
bereiken. Stiekem zijn dat er 
aardig wat en ze staan niet 
allemaal op de radar van de 
Gemeente.”  



 
 

  

 
Daar zijn diverse redenen voor aan te wijzen, zoals dat er tal van inschrijvingen in Kamer van 
Koophandel niet direct gelinkt zijn aan een bedrijf óf dat sommige bedrijven ingeschreven staan op 
een huisadres, maar feitelijk huren in een verzamelgebouw. “Reden te meer om dit inkoopontbijt te 
organiseren,” aldus de wethouder. 
 
OVN-voorzitter Nel van ’t Hof sloot zich daarbij aan: “Onbekend 
maakt onbemind. Binnen de ondernemersvereniging 
Nissewaard (OVN) zijn thans 236 ondernemers, waarvan een 
aantal zaken doet met de gemeente, maar ook een hele hoop 
niet. Velen weten simpelweg niet hoe en daarom ben ik blij dat 
we daar vandaag verandering in proberen te brengen.” 
“Op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering zijn 355 
ondernemers met nagenoeg 6.000 medewerkers georganiseerd in een bedrijveninvesteringszone 
(BIZ),” vulde Marnix Trouwborst haar aan, “als voorzitter van  deze BIZ beloof ik u dat wij onze 
communicatiekanalen openstellen om de relatie tussen ondernemer en gemeente te versterken.” 
 
Namens de gemeente bood Daan van Orselen een kijkje in de ‘inkoopkeuken’: “Want dat maakt 
misschien duidelijk waarom we niet altijd naar de lokale ondernemer toe kunnen, ook al willen we 
dat echt wel.” De contractmanager van gemeente Nissewaard stipte aan dat het tijdig vinden van 
een bepaalde ondernemer best lastig is: “En dat kan zeker aan mijn manier van zoeken liggen, dus als 
de ondernemer mij kan helpen, dan helpen we in feite elkaar.” 
 
Ook kwaliteit is een punt van aandacht, want waar prijs voor zo ‘n 30% doorslaggevend is bij gunning 
van opdrachten is het nog altijd 70% kwaliteit waaraan een aanbieder moet voldoen. “En daarin is 
duurzaamheid een zeer kansrijke, wanneer je het vanuit lokaal ondernemerschap bekijkt,“ weet 
Daan te vertellen, “want niet gemaakte kilometers schelen enerzijds kosten en anderzijds CO2. En 
dat telt tegenwoordig best zwaar mee.” 
 
Uiteraard waren er tal van kritische vragen: “Excuseer mijn directheid,” sprak Ron Smit, “maar ik ben 
graag duidelijk. Dan kun je tenminste deur.” De ondernemer in industriële deuren wees op het begrip 

voor processen, maar ook op de 
irritatie van ‘onzichtbaarheid’: “want 
ik ken een aantal van jouw collega ’s 
en die weten echt wel wat ik doe. 
Dan is het toch vreemd dat ik niet om 
offerte wordt gevraagd, wanneer het 
op mijn expertise aankomt?” Marcel 
Benner nuanceert: “Het gaat 
vandaag niet om ons, maar om de 
algemeenheid. Er zijn heel veel 
vaklieden in de Nissewaard die niet 
gevraagd worden, wat gewoon heel 
erg zonde is. Er valt nog zoveel te 
winnen. Want een lokaal gegunde 
opdracht zorgt ook lokaal voor 
werkgelegenheid. Maar ja, zo zie ik 
het dan.” 

“Communicatie, dat is het 

toverwoord. Daar hebben 

we nog een slag te slaan.” 

Wethouder Leon Soeterboek 



 
 

  

 
“Communicatie, daar valt nog een slag te slaan,” concludeerde wethouder Soeterboek,” van 
gemeente naar ondernemers en zeker ook andersom. Dus daar hebben we huiswerk.” Daan van 
Orselen viel hem bij: “We missen in feite een soort satéprikker tussen alle ambtelijke afdelingen en 
ondernemers, die beide partijen informeert en adviseert met betrekking tot 'laaghangend fruit' of 
aankomende tenders en het meedenken op de inhoud. Daardoor kan de gemeente wellicht gerichter 
tenderen.”  

BIZ-voorzitter Trouwborst geeft hem mee: “Het is belangrijk dat 
medewerkers van de gemeente intern terugkoppelen wat zij 
‘buiten’ beleven, want er zijn heel veel contacten tussen 
ondernemers en gemeente. Denk maar eens aan de stappen die 
op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit worden gezet, 
die zijn bij deze inkopers niet bekend, maar BIZ en gemeente 
zijn echt al een heel eind.” Trouwborst ziet hierin een 
belangrijke rol voor de bedrijvencontactfunctionaris: “Schat die 

rol op waarde, tuig ‘m serieus op, breidt stapsgewijs uit en pluk er de vruchten van.” 
 
De bijeenkomst, welke om 8:10 uur aanving met een vers broodje en jus van Ototol,  werd om 9:45 
besloten door organisatoren Dennis Houkes en Boyd Bartels: “We kunnen hier nog uren over 
doorpraten, hebben vandaag tal van nuttige inzichten opgedaan en afspraken gemaakt dat we in 
klein comité aan de slag gaan met communicatie rondom deze bijeenkomst, het inkoopbeleid en de 
groslijst van de gemeente. Dennis en Boyd vanuit ondernemers en Arjan en Daan namens gemeente. 
Daarnaast gaan we op korte termijn opnieuw als ondernemers en gemeente met elkaar om de tafel 
om de volgende winstpunten te noemen om ze vervolgens ook werkelijk te verzilveren.” 
 
 

“Zorg dat je als ondernemer 

op de groslijst staat. Dan 

nemen je kansen toe.” 

Wendy Bijlaard 


