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Rotterdam heeft baat bij een goed georganiseerd 

accountmanagement. Zo kunnen we continu werken aan 

de relatie met belangrijke Rotterdamse bedrijven en 

instellingen. Op deze manier wordt duidelijk wat er speelt, 

zodat de gemeentelijke dienstverlening verbeterd kan 

worden. Accountmanagement zorgt ervoor dat we richting 

bedrijven en instellingen soepel kunnen schakelen, 

kansen herkennen en verzilveren.

Verspreid over alle onderdelen van de gemeente zorgen 

onze accountmanagers ervoor dat we er zijn voor de 1200 

stakeholders, partners en ondernemers. Met persoonlijk 

contact. Bedrijven en instellingen hoeven nu maar   

één persoon te kennen als ze vragen hebben aan de 

gemeente. De accountmanager wijst hen de weg. Hoe 

dienstverlenend is dat? 

Hoe maak je zichtbaar wat accountmanagers doen? Dat 

lukt het beste als de stakeholders zelf  vertellen wat hun 

ervaringen zijn. Dan kan iedereen ook gelijk zien wie die 

Voorwoord

‘Het draait niet om ons; 

 het draait om onze bedrijven

 en instellingen’
accounts nou eigenlijk zijn. Want het draait niet om ons; 

het draait om al die bedrijven en instellingen die de stad 

maken, die de stad zíjn. En hebben ze kritiek op de 

gemeente? Laat het ze alsjeblieft zeggen, want we willen 

altijd weten hoe het beter kan. Daar zijn we voor.

Daarom staan in deze uitgave de accounts centraal, met 

negen interviews. Maak kennis met een dwarsdoorsnede 

van al die verschillende Rotterdamse partners van de 

gemeente, van scholen tot uitzendbureaus, van 

zorgverzekeraars tot de hotels en van de Kunstuitleen tot 

een socialmediabureau.

Accountmanagement voor de stad: wat wil je nog meer?

        Maarten Struijvenberg

        wethouder Werkgelegenheid en Economie
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Inleiding

‘Samen voor de stad’, lees je op de voorkant van deze 

uitgave. Wat dat betekent? Het accountmanagement van 

de gemeente Rotterdam is er voor Rotterdam. Om te 

luisteren naar wat Rotterdamse bedrijven en instellingen te 

zeggen hebben. Dat we die bedrijven en instellingen 

centraal stellen, zie je dus terug in dit resultatenoverzicht 

namens het Concern Accountmanagement. We presente-

ren met trots negen interviews met een dwarsdoorsnede 

van onze accounts. Zodat we ze kunnen introduceren bij 

een breder publiek, en zodat ze wat kunnen vertellen over 

hun ervaringen met de gemeente Rotterdam.

Nog even in het kort wat over accountmanagement …

Begin 2013 is de gemeente Rotterdam begonnen met 

accountmanagement. Simpel gezegd houdt het in dat een 

belangrijke partner uit de stad een dedicated gemeente-

lijk vertegenwoordiger krijgt om zaken mee te doen. Doel:

- Bedrijven en instellingen binden aan Rotterdam en de 

stad laten groeien, voor een sterke economie en voor 

werkgelegenheid.

- Nog beter in beeld krijgen wat er leeft bij partners in de 

stad, om te helpen bij knelpunten, kansen en initiatie-

ven, en om via dienstverlening en beleid in te spelen op 

hun behoeften.

- Bedrijven en instellingen betrekken bij de Rotterdamse 

opgaven, zoals het vergroten van het innoverende 

vermogen in de stad.

Met onze accountmanagers bedienen we ruim 1.200 

stakeholders, partners en ondernemers. We zitten 

verspreid over Stadsontwikkeling, Maatschappelijke 

Ontwikkeling, Werkgeversservicepunt Rijnmond en 

Rotterdam Partners. We luisteren, wijzen de weg en 

leggen verbindingen tussen bedrijven onderling en de 

gemeente.

Verder zie je naast de negen centrale interviews in deze 

uitgave ook drie voorbeelden van praktisch casemanage-

ment en lees je hoe vier verschillende onderdelen van de 

gemeente aankijken tegen accountmanagement.

Het accountmanagement bedankt alle geïnterviewden 

voor hun medewerking, en wenst je veel leesplezier. 

En … heb je tips hoe we samen de stad nóg beter kunnen 

bedienen? Zeg het maar voor Rotterdam!

Het accountmanagement van Rotterdam

Meer weten?

Wil je meer weten over het Rotterdamse accountmanage-

ment? Stuur dan een mailtje naar het Coördinatiepunt 

Accountmanagement: coordinatiepunt@rotterdam.nl. 

De accountmanagers helpen je graag verder!



6

Een geboren en getogen Haarlem-

mer krijgt een plekje aan de kunst-

academie van Den Bosch. Gaat dat 

plekje ineens niet door. Heeft alleen 

de Willem de Kooning Academie nog 

plaats. Volgt eerst een moeilijke 

verhouding met Rotterdam. ‘Er zat 

geen leven in de brouwerij. Op de 

Meent kon je ’s avonds een kanon 

afschieten. Maar al snel werd ik 

verliefd op Rotterdam. Wat een gerse 

stad om in te ondernemen. Het lééft!’ 

Zegt: Maarten Reijgersberg van 

RauwCC

‘Vijf  jaar geleden zakte ik weg in mijn 

baan als artdirector’, zegt MR. ‘Voor 

mezelf  beginnen, dat leek me wat. 

De economische crisis? Dan kun je 

alleen maar omhoog! Niets dan lof 

voor mijn vrouw, met destijds een 

postnatale depressie en de zorg voor 

een eenjarige, dat ze me dit avontuur 

gunde ...’

En het loonde: MR geeft leiding aan 

een bloeiend bedrijf, ‘het Rotterdam-

ste socialmediabureau’. MR: ‘Rauw-

CC is fullservice, met twee soorten 

corebusiness. Motion graphics – info-

graphics, maar dan in videovorm. 

Laatst nog hebben we vier filmpjes 

gemaakt voor Microsoft US. Geen 

kleine jongen ... Zelfs China kijkt nu 

om de hoek als mogelijke klant. Ons 

tweede grote ding is socialmedia-ac-

tivaties voor bedrijven en organisa-

ties. Strategie bepalen, kanalen 

inrichten, maar ook de content 

schrijven van bijvoorbeeld Face-

book-berichten. Een mooi voorbeeld? 

Neem ons werk voor Rotterdam 

Binnenstad. Hun Facebook-fanbase 

hebben we, in cocreatie met Bureau 

Binnenstad, met tien jaar verjongd. 

Dat social echt werkt, zie je als een 

inloopavond ineens ook jongeren en 

smaakmakers trekt.’

Ondertussen haalde RauwCC in 

2014 de Social Media Week naar 

Rotterdam – mét hulp van de 

gemeente. MR: ‘Wereldwijd een 

humongous event: vraagt de NAS-

DAQ je zomaar voor de closing bell 

ceremony en staat je portret op 

Times Square.’

‘Voor mij als ondernemer draait alles 

om contacten. De accountmanager 

van de gemeente Rotterdam maakt 

dan echt het verschil. Ik kom op 

plekken waar ik zonder haar me-

ga-netwerk never nooit kom. Laatst 

nog een ondernemersdiner met 

allemaal mensen die niet in mijn 

cirkel zaten. Maar nu dus wel. Zó 

belangrijk. Het gebeurt ook heel 

integer: de accountmanager introdu-

ceert mij, maar daarna pak ik het 

zakelijk natuurlijk zelf  op. Zo hoort 

het ook.’

‘Je ziet de gemeente steeds meer 

openstaan en naar buiten treden’, 

zegt MR. ‘Blíjf  dat vooral doen. Ik zie 

liever ambtenaren op straat dan dat 

ze in De Rotterdam zitten. Leg je oor 

te luisteren. Próéf deze stad. Pak de 

kansen die ondernemers aanreiken 

om samen Rotterdam internationaal 

op de kaart te zetten. En dan bedoel 

ik dus niet alleen mooie gebouwen 

promoten. Nee, mensen en events, 

dáár draait het om.’

www.rauwcc.nl

‘Ik zie ambtenaren liever op 

straat’

RauwCC, Maarten Reijgersberg 

In september 2015 haalde 

RauwCC weer de Social Media 

Week naar Rotterdam. De 

gemeente hielp door het open-

stellen van netwerken en als 

samenwerkingspartner (niet met 

subsidie). Meer weten? Mail 

accountmanager Esther Langen-

doen (Creatieve Industrie en ICT): 

es.langendoen@rotterdam.nl.
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‘Dankzij de 

accountmanager kom 

ik op plekken waar ik 

anders never nooit kom’

Maarten Reijgersberg van RauwCC: ‘Natuurlijk klagen mensen weleens over de gemeente. Maar ik vind de gemeente echt benaderbaar 

en kom vooral goede wil tegen.’
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‘Je ziet de gemeente 

steeds bereikbaarder 

worden’

Naast general manager van Bilderberg Parkhotel is Erik de Wit voorzitter van de Rotterdamse Hotel Combinatie, een overlegorgaan van 

21 hotels uit de regio met drie tot vijf sterren.
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Meer weten over logiesstad 

Rotterdam? Mail accountmana-

ger Alex Blonk (Horeca, Detail-

handel en Leisure): 

ass.blonk@rotterdam.nl.

Zorg voor goede kamers en een vol 

restaurant, en je bent als hotelier 

klaar. Toch? ‘Misschien belangrijker 

dan wat je zelf  als hotel doet, is die 

stad om je heen. Veiligheid, bereik-

baarheid, bewegwijzering, winke-

laanbod en noem maar op: dáármee 

maak je het verschil. Als hotelstad 

doet Rotterdam het goed, maar het 

kan altijd beter. Gastvrijer. Stel je een 

Rotterdam voor dat een parkerende 

toerist níét beboet als het parkeer-

kaartje wat moeilijk achter de voorruit 

ligt. Zegt: Erik de Wit, general 

manager van Bilderberg Parkhotel 

en voorzitter van de Rotterdamse 

Hotel Combinatie

‘Ik ben een geboren Hilversummer 

met van vaderskant Rotterdams 

DNA’, zegt EdW. ‘Als snotneus deed 

ik de hotelschool en sinds mijn 29e 

manage ik hotels. Ook in Amsterdam 

heb ik gewerkt. Een verschil met 

hier? In Rotterdam doe je sneller 

zaken op je mooie ogen en een 

ferme handdruk. Rotterdam is 

leniger. Wel is onze branche een 

beetje jaloers op de Amsterdamse 

kamerbezetting van 80 procent ...’

‘Zo’n bezettingsgraad, daar gaat 

Rotterdam voor. We zien zat kansen. 

Sinds een paar jaar betaalt de 

hotelbranche 4,5 procent logiesbe-

lasting. Prima: dat hoort erbij. Maar 

dan praten en denken we ook graag 

mee over hoe Rotterdam die belas-

ting besteedt. Bijvoorbeeld door 

nieuwe meerdaagse evenementen te 

organiseren, met bezoekers die 

overnachten. Niet alleen goed voor 

hotels, maar ook voor cafés, open-

baar vervoer, winkels: de hele stad 

profiteert. Denk aan sportevenemen-

ten, maar ook als congresstad valt er 

een slag te slaan. Congresgangers 

geven het meeste geld uit.’

‘Begrijp me niet verkeerd: het gaat 

goed met de Rotterdamse hotelbran-

che. Vorig jaar hadden we een 

stijging van 18 procent aan over-

nachtingen. En in de eerste helft van 

2015 zien we al een toename van dik 

12 procent. Rotterdam heeft ook echt 

wat te bieden, met eyecatchers als 

CS en de Markthal. Gastronomisch 

doen we het goed, en ook met hippe 

pop-upbarretjes. We zitten in de lift.’

‘Het Bilderberg Parkhotel onder-

scheidt zich met drie pijlers: Rotter-

damse wortels als oud-familiebedrijf, 

gastronomie, en kunst en cultuur 

– we liggen midden op de Kunstas. 

We moeten en gáán ook mee met de 

tijd. En je merkt dat de gemeente dat 

ook doet: de gemeente is steeds 

meer bereikbaar. Helemaal sinds 

we contact hebben met de account-

manager. Dingen verlopen soepeler. 

Van foutjes in het digitaal loket 

oplossen tot aan gesprekken 

voorbereiden met de wethouder. 

Rotterdam is een stad van netwerken 

en businessclubs. Dat je als branche 

kort kunt schakelen met een ambte-

naar die de netwerkwereld als zijn 

broekzak kent, werkt niet alleen snel 

maar ook gewoon heel plezierig. 

Onmisbaar voor een stad die vooruit 

wil.’ 

www.bilderberg.nl/rotterdam/

parkhotel-rotterdam

www.rotterdamsehotelcombinatie.nl 

‘Stel je een nóg gastvrijer 

Rotterdam voor’

Bilderberg Parkhotel, Erik de Wit
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Wie heeft er veel mensen in een 

uitkering en wil ze eruit helpen? 

Rotterdam. Wie heeft dé expertise 

om mensen aan de slag te krijgen? 

De uitzendbranche. ‘Als die twee de 

handen ineenslaan, wint iedereen: 

niet alleen gemeente en uitzendbu-

reau, maar ook werkgever en 

uitkeringsgerechtigde annex kersver-

se werknemer. En het wérkt.’ Zegt: 

Debbie Esveld, senior accountspe-

cialist van Tempo-Team (Zuidwest 

Nederland)

Hóé het werkt? DE: ‘Tempo-Team 

moet als commercieel bedrijf  

natuurlijk winst maken. Maar als 

modern en betrokken bedrijf  willen 

we naast geld verdienen ook iets 

extra’s voor de hele samenleving 

betekenen – maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. We 

werkten al langer samen met 

Rotterdam, maar die samenwerking 

is de laatste tijd alleen maar intensie-

ver geworden met ons gezamenlijke 

plan om mensen uit hun uitkeringssi-

tuatie te helpen.’

‘Het team van onze accountmanager 

bij de gemeente Rotterdam komt met 

kandidaten om aan het werk te 

krijgen. Tempo-Team test en screent 

die kandidaten precies hetzelfde als 

onze reguliere werkzoekenden. Denk 

aan technisch inzicht, snelheid, 

nauwkeurigheid en taalvaardigheid. 

Vervolgens zoeken we een plek voor 

ze, meestal in de food of  logistiek, 

dus bijvoorbeeld bakkerijen, koekjes- 

of  kaasfabrieken en distributiecentra 

van supermarkten. Heeft de werkne-

mer na zes maanden 520 uur 

gewerkt – dus structureel werk – dan 

hebben we het goed gedaan en 

geeft de gemeente ons een fee van 

500 euro.’

‘Of  we de werkgever vertellen dat de 

kandidaat uit de bijstand komt? 

Meestal niet. We willen geen vooroor-

delen van collega’s op de werkvloer. 

En de werkgever moet zijn werkne-

mer niet beoordelen op het gat in 

zijn cv, maar op wat hij dóét. Mensen 

afwijzen doen we ook; het maken van 

een match, dat nemen we heel 

serieus. We gaan met kandidaten 

soms vooraf  naar de werkvloer, om te 

kijken of  het klikt en zodat ze weten 

waar ze terechtkomen. Ga je bijvoor-

beeld in een kaasfabriek werken, dan 

is die kaasgeur wel even wennen.’

‘Ondertussen loopt dit traject lekker. 

Ruwweg helpen we zo’n tien tot 

twintig man per maand uit die 

uitkeringssituatie en aan het werk. 

Qua samenwerking met de gemeen-

te: dat je de accountmanager als 

enige contactpersoon hebt, werkt 

niet alleen fijn, maar vind ik cruciaal. 

Vooral omdat de gemeente nogal in 

beweging is en soms versnipperd, 

met allerlei verschillende aanspreek-

punten. We praten open en eerlijk 

met elkaar. Dat geeft helderheid, 

vertrouwen. En in die ruimte hebben 

we soms heftige gesprekken met 

elkaar als het niet loopt. Maar het 

gáát ook ergens om: mensen aan de 

bak krijgen, zodat ze zich weer nuttig 

voelen.’

www.tempo-team.nl

‘Wel even wennen, die 

kaasgeur’

Tempo-Team, Debbie Esveld

Meer weten over samenwerking 

tussen de gemeente en uitzend-

bureaus? Mail accountmanager 

Hanneke Muetstege (Werkge-

versservicepunt Rijnmond): 

h.muetstege@rotterdam.nl.
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‘Soms hebben we 

heftige gesprekken met 

de gemeente’

Uit de uitkering, aan de slag: samen met de gemeente Rotterdam helpt Debbie Esveld (Tempo-Team Centraal Recruitment) uitkeringsge-

rechtigden aan het werk.
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‘Dat cliché over 

ambtenaren klopt niet. 

’s Avonds werken? 

Geen probleem!’

Fred Schaaf (Zilveren Kruis) schreef samen met de gemeente het convenant ‘Samen werken aan een gezond Rotterdam’, voor een 

effectief, efficiënt en duurzaam stelsel van zorg, welzijn en ondersteuning waar alle Rotterdammers iets aan hebben.
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‘Neem Ommoord, met zijn vele 

bejaarden. Tegenwoordig moeten die 

langer zelfstandig thuis wonen. Hoe 

pak je dat innovatief  aan? Daar 

hebben we een prijsvraag voor 

uitgeschreven, met als winnaar een 

heel simpele app die een beginnend 

dementerende vraagt of  hij zijn pillen 

al heeft geslikt.’

‘Natuurlijk is zo’n convenant enorm 

veelomvattend. Maar het draait 

steeds om één ding: de mens. En die 

bereik je met de gemeentelijke 

wijkteams. Zíj zijn het die de proble-

men signaleren. Nog een voorbeeld: 

een Surinaams-Nederlandse moeder 

zit diep in een depressie. Moeten 

haar kinderen naar de – dure – 

jeugdopvang? Of  geef  je een ticket 

zodat oma uit Suriname overvliegt om 

het gezin te runnen en te redden? 

Het gaat om handige keuzes. En niet 

alleen voor verzekerden bij Zilveren 

Kruis, maar voor álle Rotterdammers.’

‘De samenwerking met de gemeen-

te? Dat cliché over ambtenaren klopt 

niet. Ze werken hard, zijn bereikbaar, 

toegankelijk. ’s Avonds werken? 

Geen probleem! Wat wél eens 

vertraagt, is het “even voorleggen 

aan de Coolsingel”. Maar natuurlijk 

begrijp ik dat de wethouder het moet 

kunnen uitleggen aan de Rotterdam-

mer. En weet je, uiteindelijk zie ik 

altijd dat de gemeente het lef  heeft 

om dingen voor elkaar te krijgen.’

Meer weten over het convenant 

en de samenwerking tussen 

Zilveren Kruis en de gemeente? 

Mail accountmanager Gert-Jan 

van der Hout (Publieke Gezond-

heid, Welzijn & Zorg): 

gj.vanderhout@rotterdam.nl.

‘Stel je voor. Een alleenstaande vader 

met twee kinderen, in Bloemhof-Hil-

lesluis. Hij brengt ze naar het 

speciaal onderwijs met de auto. Maar 

de sociale dienst zegt: auto inleve-

ren. Moeten zijn kinderen ineens met 

de taxibus, à 40.000 euro per jaar. 

Omdat de kinderen slecht omgaan 

met wisselende contacten in zo’n 

taxi, krijgen ze extra GGZ-begelei-

ding. Totale kosten van deze inter-

ventie: 300.000 euro op jaarbasis. 

Misschien toch anders aanpakken?’ 

Zegt: Fred Schaaf, zorginkoper bij 

Zilveren Kruis

‘Je ziet’, zegt FS, ‘het afstemmen van 

zorg en welzijn moet slim gebeuren. 

Al helemaal in Rotterdam, waar je 

veel problemen hebt als verslaving, 

isolement, schuldverlening, laagge-

letterdheid, slechte voeding ... Tel 

daarbij op dat het Rijk zorgtaken 

heeft verlegd naar de gemeentes. 

Dus was het in 2013 de hoogste tijd 

voor een zorgconvenant tussen 

Rotterdam en Zilveren Kruis – van 

oudsher de grootste zorgverzekeraar 

in Rotterdam.’

‘Het convenant heet “Samen werken 

aan een gezond Rotterdam”. Doel: 

gezondere Rotterdammers én minder 

zorgkosten. Essentieel is de samen-

werking op wijkniveau tussen 

gezondheidszorg en welzijnswerk. 

Bijvoorbeeld een huisarts die 

geïsoleerde patiënten doorverwijst 

naar programma’s van actieve 

wijkbewoners. Denk aan preventie 

door met een camper de wijk in te 

trekken en mensen te vragen of  we 

hun bloedsuiker mogen prikken. 

Daarmee ontdek je veel sluimerende 

diabeten op tijd, en niet pas als de 

ziekte flink heeft huisgehouden – dat 

scheelt veel pijn en geld.’

‘Jeugdopvang, of oma uit 

Suriname overvliegen?’

Achmea, Fred Schaaf
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‘Vooroordelen over ambtenaren: wie 

kent ze niet? Toch had ik altijd best 

een positief  beeld van de Rotterdam-

se ambtenarij. Maar toen ik op een 

dag ineens een belletje kreeg van de 

gemeente om gewoon eens te komen 

praten, ja, daar keek ik wel van op. 

Zó proactief  ... gaaf!’ Zegt: Marcel 

Broersma, mede-directeur van 

adviesbureau Peak Value

MB: ‘Wat Peak Value doet? We 

helpen ondernemers om harder te 

groeien dan ze zelf  kunnen. Dat 

doen we op z’n Rotterdams: niet 

eromheen draaien, maar zeggen 

waar het op staat. Als de klant dat 

wil, laten we het niet bij advies, maar 

steken we zelf de handen uit de 

mouwen. En naast groei helpen we 

ook om bedrijven voor een mooie 

prijs te verkopen. Onze klanten zitten 

meestal in het MKB, maar we bieden 

ook strategisch advies aan scholen 

en bijvoorbeeld voetbalclub Excel-

sior.’

‘Visualiseren. Daar houden we van. 

Ons hoofdproduct heet dan ook Foto 

van de Toekomst. Hoe ziet je bedrijf  

er over drie jaar uit? En hoe kom je 

daar? Dat maken we inzichtelijk. We 

kijken waar je schoen wringt, en 

waar je unieke kracht ligt. Niet 

iedereen op een werkvloer praat 

dagelijks over waar ze staan in 

januari 2018. Wij prikkelen ze om juist 

dát te doen. Gaan we helemaal los, 

dan hebben we ons Moonshot, 

geïnspireerd op Kennedy’s Apol-

lo-programma om mensen op de 

maan te zetten: een bedrijf  uitdagen 

tot een baanbrekende stap voor-

waarts.’

‘Ons andere hoofdproduct – nee, 

liever noem ik het een bezíéling – is 

het Ondernemersdiner. Geloof  me, ik 

ben heus van het harde euro’s 

verdienen. Dat zit wel goed. Maar als 

ondernemer moet je meer doen. Iets 

voor mensen. En het Ondernemers-

diner brengt Rotterdamse onderne-

mers dichter bij elkaar. Samen koken 

en eten voor een krachtiger netwerk. 

Zie het als het middeleeuwse 

gildensysteem. Ondernemers die 

er voor elkaar zijn. Elkaar helpen. 

Klinkt misschien idealistisch, maar ik 

geloof  erin dat elke ondernemer zijn 

hart moet laten spreken. Zo kan ik 

een jaar lang mensen lastigvallen 

voor Stichting DaDa, die zich inzet 

voor zieke kinderen. Resultaat: met 

tweehonderd man hebben we op de 

marathon 80.000 euro bij elkaar 

gelopen.’

‘Ondertussen doen we het Onderne-

mersdiner samen met zes partners, 

waaronder de gemeente Rotterdam. 

Geweldig dat de accountmanager 

me een paar jaar geleden ineens 

opbelde. Ze vond dat we goed bezig 

waren, en wilde ons leren kennen. 

Dat directe contact is zó belangrijk. 

Korte lijnen. Snel schakelen. Zo kom 

je nog eens bij de wethouder om het 

over ondernemen in Rotterdam te 

hebben.’

www.peakvalue.nl 

Hoe Marcel Broersma rennend zijn 

hart laat spreken: zie www.rijnmond.

nl en zoek op ‘broersma stichting 

dada’.

‘Belt de gemeente je ineens 

op’

Peak Value, Marcel Broersma

Meer weten over het Onderne-

mersdiner? Mail accountmanager  

Yvonne Spijkers (Zakelijke 

Dienstverlening)

yl.spijkers@rotterdam.nl.
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‘Elke ondernemer moet 

zijn hart laten spreken’

Marcel Broersma van Peak Value: ‘Mijn compagnon Guido Mangert en ik hebben bij elkaar zestien jaar bedrijfskunde gestudeerd, dus we 

weten waar we het over hebben ...’ 
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De vier clubs zelf over  accountmanagement
Natuurlijk staan de geïnterviewde 

accounts centraal in deze uitgave, 

maar toch even in het kort: hoe 

vullen Stadsontwikkeling, 

Maatschappelijke Ontwikkeling, 

Werkgeversservicepunt Rijnmond 

en Rotterdam Partners het 

accountmanagement in?

‘Horen, zien en inspelen op wat 

leeft bij ondernemers’

cluster Stadsontwikkeling

Weten wat er speelt bij MKB 

bedrijven en instellingen: daar 

draait het om. Daarop inspelen 

en verbindingen leggen om 

nieuwe initiatieven te ontwikkelen, 

voor een sterker Rotterdams 

vestigingsklimaat. Onze account-

managers werken in de sectoren 

Maritiem & Haven, Zakelijke 

Dienstverlening, Creatieve 

Industrie & ICT, Medisch & Zorg 

en Horeca, Retail & Leisure. We 

leggen proactief  contact met 

partijen voor een persoonlijke 

relatie en één ingang naar de 

gemeente, zodat je elkaar snel 

kunt vinden.

Een mooi wapenfeit is dat onze 

accounts eind 2015 aangaven 

zeer positief  te zijn over hun 

ervaringen met het accountma-

nagement van Stadsontwikkeling. 

Het snelle schakelen bij knelpun-

ten en kansen, de oprechte 

interesse en de verbindingen 

naar andere bedrijven, instellin-

gen en partners werden o.a. 

genoemd. “Een uniek concept,  

waar menig stad een voorbeeld 

aan kan nemen” stelde een 

account.

De toekomst van accountma-

nagement? Nog meer win-winsi-

tuaties creëren voor bedrijven en 

de stad. Dat is onze vorm van 

dienstverlening!



De vier clubs zelf over  accountmanagement
‘Iedereen wordt er beter van’

cluster Maatschappelijke 

Ontwikkeling

Het accountmanagement van 

Maatschappelijke Ontwikkeling 

(MO) onderhoudt de relatie met 

diverse instellingen in de sport, 

cultuur, onderwijs, jeugd, welzijn 

en zorg. Wil je weten wat er in 

het Rotterdamse veld leeft én 

relaties goed onderhouden en 

uitbouwen, dan is accountma-

nagement daarvoor een onmis-

baar middel. Pas door persoonlijk 

contact krijg je een zo volledig 

mogelijk beeld van wat er leeft bij 

al je verschillende relaties.

Bij MO gaan we met accountma-

nagement voor betere dienstver-

lening, voor cocreatie en innova-

tie, en voor risicobeheersing. De 

gemeente als organisatie en de 

Rotterdamse samenleving 

profiteren doordat je als account-

manager allerlei verbindingen 

kunt leggen waar die anders 

waarschijnlijk onbenut blijven. Zo 

zien we de toekomst: het nóg 

sterker inzetten op nóg betere 

verbindingen waar iedereen 

beter van wordt. Er liggen mooie 

dingen in het verschiet.

Accountmanagement typeren in 

een paar woorden? Bij MO 

zeggen we: verbinden, dienstver-

lening, toezicht en tevreden 

relaties.

‘Niemand zit dichter op onder-

nemend Rotterdam’

Werkgeversservicepunt Rijnmond 

(cluster Werk & Inkomen)

Samen met werkgevers uit de 

regio brengen we bij Werk & 

Inkomen werkzoekenden en werk 

bij elkaar. Mensen zijn gelukkiger 

bij economische zelfstandigheid, 

hebben een beter sociaal leven, 

hun kinderen groeien gelukki-

ger op … Kortom, het is goed 

voor de hele stad als we mensen 

stimuleren om te werken. Het 

accountmanagement kent de 

regionale arbeidsmarkt; wij en de 

strategisch arbeidsmarktadvi-

seurs anticiperen op ontwikkelin-

gen en bieden werkgevers 

informatie, advies en duurzame, 

flexibele oplossingen.

Het mooiste compliment dat we 

krijgen? De buitenwereld merkt 

steeds vaker dat er iets verandert 

in de gemeente. Ondernemers 

zijn verrast over onze commerci-

ele inslag: niet zeggen dat iets 

niet kan, maar samen onderzoe-

ken hoe iets wél kan. Niet 

beperkingen zien, maar mogelijk-

heden.

Niemand zit dichter op onderne-

mend Rotterdam dan het 

accountmanagement. Eigenlijk 

zijn we voelsprieten van de 

gemeente voor ontwikkelingen en 

gevoelens in het bedrijfsleven. 

Adequaat, verbindend en 

oplossend werken zorgt voor een 

gestroomlijnde arbeidsmarkt. En 

daar profiteert iedereen van.

‘Uniek in heel Europa, 

horen we’

Rotterdam Partners

Bedrijven willen voelen dat je ze 

serieus neemt. Accountmanage-

ment is dan ook een essentieel 

instrument voor ons klantcontact. 

We kennen ze, spelen proactief  

op hun wensen in, en koppelen 

bedrijven aan elkaar. Als eerste 

aanspreekpunt voor bedrijven 

bied je een directe ingang bij de 

gemeente voor hun vraagstuk-

ken. Door dat regelmatige 

contact draag je bij aan hun 

economische ontwikkelingsbe-

hoeften én de economische 

stabiliteit en groei van de stad en 

regio.

Hoe we de toekomst zien? Dat 

we uiteindelijk zo goed op de 

hoogte zijn van alle ontwikkelin-

gen dat elk accountgesprek voor 

een bedrijf  nieuwe inzichten in 

de eigen sector oplevert. Ook 

zou het geweldig zijn om 

bedrijven makkelijker in contact 

te brengen met de verschillende 

clusters.

We horen van onze contacten dat 

hoe Rotterdam Partners het 

accountmanagement invult en 

relaties onderhoudt, uniek is in 

heel Europa. Dát wil je horen als 

je een sterk instrument wilt zijn 

voor krachtig economisch beleid.
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‘Bureaucratie bij de gemeente? Geen 

last van. Onze accountmanager 

baant de weg en zet de gemeente-

lichten altijd op groen. We wisselen 

zelfs mensen uit voor stages – zo 

goed zit onze samenwerking.’ Zegt: 

Thijs Spigt, directeur van het 

Technology Transfer Office (TTO) 
van het Erasmus MC 

TS: ‘Bij het Erasmus MC werken 

knappe koppen. Het bórrelt hier van 

de kennis en vindingen. Van oncolo-

gisch toponderzoek tot verpleegtech-

nieken. Maar die kennis, die moet je 

wel beschermen met contracten, 

patenten en copyrights. Anders gaat 

een ander ermee aan de haal. Daar 

komt het TTO om de hoek kijken. 

Naast bescherming zorgen wij ook 

dat het EMC zijn topkennis goed naar 

buiten brengt en deelt. En in de 

Rotterdam Science Tower hebben we 

een eigen “incubator”, waar drie 

bedrijfjes tot groei komen. Ons werk 

wordt steeds belangrijker. In de 

missie van het EMC staat “excellent 

in zorg door onderwijs en onder-

zoek”. Sinds kort staat daarbij “en 

valorisatie” – dus wat het TTO doet.’

‘Voorbeeld van hoe het niet moet ... 

Laatst speelde er in Rotterdam een 

mooi idee voor een automatisch 

schonehandenprotocol rond couveu-

sezorg. De uitvinders gingen in 

overleg met een couveusebouwer. 

Maar wat bleek? De kennis was niet 

geheim gehouden, dus iedereen 

kon het idee vrij gebruiken. Daar gaat 

je winst.’

‘Een succesvoorbeeld? Het mobiele 

diabetesstation: een vinding door 

een EMC-diabetoloog. Dat state-of-

the-art platform meet alles, van je 

bloedsuiker en gewicht tot voetdoor-

bloeding. Bij afwijkende waarden 

krijgt de arts op kantoor een signaal. 

Prachtige vooruitgang voor de 

aanpak van een volksziekte. Wij 

hebben de licentie opgesteld en het 

bedrijfsleven benaderd om er een 

tastbaar product van te maken. Dus 

met die royalty’s zit het goed.’

‘Om nóg beter aan de weg te 

timmeren, werken we intensief  

samen met de gemeente. We doen 

legio mooie dingen. Zo brengt de 

accountmanager ons in contact met 

allerlei veelbelovende, innovatieve 

bedrijfjes die wat met onze medische 

kennis kunnen. Via de gemeente wer-

ken we nu met een Rotterdams 

juridisch bureau. Contact met de 

wethouder: de accountmanager 

bereidt het allemaal voor. En de 

gemeente en wij zitten, samen met 

andere investeerders, in een fonds 

om start-upbedrijven op weg te 

helpen. De top van het Ministerie van 

Economische Zaken hebben we 

samen ontvangen. Noem maar op. 

Als het goed is voor kennis en 

hoogwaardige lokale werkgelegen-

heid, werkt het EMC mee.’

‘De accountmanager en ik spreken 

elkaar dus regelmatig. Vaak zelfs 

zonder agenda. Maar ook dan komt 

er altijd wel iets moois uit om aan te 

pakken. Tips voor de gemeente heb 

ik echt niet. Ja: ga zo door.’

www.erasmusmc.nl/tto

Bekijk ook een Engelstalig interview 

met Thijs Spigt in het EMC-magazine 

Amazing: www.erasmusmc.nl/

overerasmusmc/publicaties/monitor/

amazing. 

‘Met de gemeente doen we 

mooie dingen’

TTO Erasmus MC, Thijs Spigt

Meer weten over de samenwer-

king met het Erasmus MC? Mail 

accountmanager Renate Veer-

kamp (Medisch en Zorg): 

rc.veerkamp@rotterdam.nl.
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‘Door de 

accountmanager staan 

de gemeentelichten 

altijd op groen’

Thijs Spigt van het Technology Transfer Office (EMC): ‘Onze juristen beschermen kennis, en onze businessdevelopers laten die kennis 
slagen.’
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‘Je merkt dat 

 de gemeente in 

beweging is’

Jos Heinerman-Leijdekker van de Hogeschool Rotterdam: ‘We werken nauw samen met de gemeente. Soms hoor ik dingen van de 

accountmanager die ik niet wist van mijn eigen hogeschool – en hij van mij over zijn gemeente.’
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– voor een integrale aanpak van 

sociaal-economische problemen op 

Zuid. Denk aan kennisontwikkeling 

rond arbeid, onderwijs, burgerpartici-

patie en kwetsbare zwangerschap-

pen. Steeds meer van onze studen-

ten worden ook mentor van een 

leerling uit het voortgezet onderwijs 

op Zuid. Dat kan gaan om huiswerk-

begeleiding, maar ook een potje 

voetbal als zo’n leerling vooral 

aandacht nodig heeft.’

‘Met Rotterdam als je biotoop, móét 

je goed contact hebben met de 

gemeente. Daar komt de accountma-

nager om de hoek. Elkaars organisa-

ties aan elkaar verbinden – daar gaat 

het om. Niet alleen elkaars kracht en 

speerpunten kennen, maar ze 

versterken. Samen nadenken over 

onderwijsbeleid en sociaal-maat-

schappelijke en economische 

vraagstukken. Sparren over prioritei-

ten.’

‘Of  ik leerpunten voor de gemeente 

heb? Nou, je merkt dat de gemeente 

in beweging is. Van een rol die 

verandert van zelf  doen naar 

faciliteren. En reorganiseren betekent 

verschuivende poppetjes en prioritei-

ten. Dan kan de continuïteit soms 

beïnvloeden. Daarnaast hebben de 

verschillende gemeenteonderdelen 

soms vergelijkbare portefeuilles, met 

net een andere insteek – en dat kan 

verwarren. Heerlijk om dan aan je 

accountmanager een vast aan-

spreekpunt te hebben – en onmis-

baar als je allebei kracht en talent in 

Rotterdam wilt aanboren.’

www.hogeschoolrotterdam.nl

Expertisecentrum voor Maatschap-

pelijke Innovatie: www.emiopzuid.nl

RDM Centre of  Expertise: www.

rdmcoe.nl

Bekijk onderzoeksresultaten via de 

portfolio’s van studentenprojecten: 

bit.ly/1QnTHzM.

‘Rond 2000 dropte Hogeschool 

Rotterdam & Omstreken die O: als 

HR focussen we helemaal op het Rot-

terdamse. Niet dat we eenkennig zijn. 

Kun je het in metropool Rotterdam, 

dan kun je het overal.’ Zegt: Jos 

Heinerman-Leijdekker, strategisch 

relatiebeheerder van Hogeschool 

Rotterdam (HR)

JHL: ‘Behalve “groen” en horeca 

verzin je het niet, of  wij bieden de 

opleiding. Van kunst tot techniek, van 

zorg tot economie. Zo’n 120 opleidin-

gen voor 35.000 studenten, met 

3.400 medewerkers. Simpel gezegd 

heeft HR twee kernen. Het voornaam-

ste doel is het opleiden van jongeren 

en professionaliseren van de 

beroepswereld. Ten tweede – mis-

schien onbekender – zijn we een 

kennisinstelling voor praktijkgericht 

onderzoek, vooral op de thema’s van 

internationaal Rotterdam.’

‘We onderzoeken praktijkvraagstuk-

ken over de volle breedte van de 

beroepenvelden waarvoor we 

opleiden en ontwikkelingen daarom-

trent. Om studenten de praktijk te 

laten proeven, kiezen we twee 

thema’s die het stadsprofiel domine-

ren en die wezenlijk zijn voor Rotter-

dams economische en maatschap-

pelijke ontwikkeling: “Haven” en 

“Zuid”. Dit krijgt vorm in twee centres 

of  expertise. Het ene heet RDM. Dat 

draait om het duurzaam ontwikkelen 

van het haven- en industriecomplex. 

Denk aan techniekstudenten die met 

TU Delft en Rijkswaterstaat aqua-dro-

nes maken, bijvoorbeeld om kade-

muren te inspecteren. Of  hoe je 

industrieel erfgoed zoals voertuigen 

ombouwt naar elektrisch aangedre-

ven foodtrucks.’

‘Het tweede heet EMI – het expertise-

centrum maatschappelijke innovatie 

‘Een vast aanspreekpunt bij 

de gemeente: heerlijk’

Hogeschool Rotterdam, Jos Heinerman

Meer weten over de banden 

tussen de Hogeschool Rotterdam 

en de gemeente? Mail account-

manager Ton Legerstee: 

t.legerstee@rotterdam.nl.
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Verbeteren van de dienstverlening  met casemanagement

Ondernemers willen ondernemen. Maar soms ligt er wat 

dwars vanuit de gemeente … Casemanagement pakt 

deze signalen op en zorgt voor een structurele 

oplossing!

Rotterdam werkt continu aan zijn dienstverlening voor ondernemers, voor een 

sterke economie in de regio. Dus als ondernemers problemen ervaren waar de 

gemeente wat aan kan doen, dan moet er een oplossing komen. Denk aan 

problemen als onduidelijk communiceren bij wegwerkzaamheden, parkeerpro-

blemen en de opslag van bedrijfsafval. Daar komt het casemanagement om de 

hoek kijken.

Casemanagement is een onmisbaar, praktisch onderdeel van het concernbre-

de accountmanagement. Het verzamelt knelpunten van bedrijven en instellin-

gen, analyseert, brengt partijen aan de tafel en zorgt voor een oplossing. Altijd 

met als doel betere gemeentelijke processen, voor betere dienstverlening aan 

de Rotterdamse ondernemer.

Om je een indruk te geven van casemanagement, hebben we zomaar drie 

voorbeelden eruit gepikt: 1) communicatie rond wegwerkzaamheden, 2) 

problemen met het inpandig opslaan van bedrijfsafval, en het vergroten van 

kansen voor Rotterdamse ondernemers bij ons inkoop en aanbestedingsbe-

leid.

Stilte op drukke Kruiskade
Geen bericht over afsluitwerk

Op de drukbezochte Kruiskade vind 

je belangrijke regionale winkels, het 

Hilton en een trekpleister als het 

oude Luxor Theater. De enige 

toegang loopt via de Coolsingel. 

Maar van de ene op de andere dag 

ging deze toegang dicht voor 

wegwerkzaamheden. De verbijsterde 

ondernemers wisten nergens van. 

Hoe kwamen hotelgasten, leveran-

ciers en theaterbezoekers nu de 

straat in? Hoelang zou het duren? 

Waarom hadden ze niets gehoord? 

Was er een alternatieve route?

Bij werk aan de buitenruimte ligt de 

gemeentelijke verantwoordelijkheid 

bij het Projectmanagementbureau 

(Stadsontwikkeling) en Gebiedsbe-

heer (Stadsbeheer). Werk aan de 

buitenruimte wordt vaak door 

externe partijen uitgevoerd (zoals 

aannemers), maar de gemeente 

moet toezicht houden op de commu-

nicatie.
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Binnenrommel of 

buitenrommel
Signaal over inpandig 

bedrijfsafval

Volgens gemeentelijke regels moeten 

ondernemers hun bedrijfsafval 

inpandig opslaan. Maar in de praktijk 

kan dat lang niet altijd. Zo hebben 

veel panden in de binnenstad te 

weinig ruimte voor inpandige opslag 

of  hebben ze geen achterom, 

waardoor het vuilnis dwars door de 

winkel of  het restaurant moet. En 

regels van de Voedsel- en Warenau-

toriteit zijn soms strijdig met die van 

de gemeente, net als sommige 

milieuwetgeving, arboregels en 

voorschriften van de brandweer.

Ook voor de handhavers van 

Stadsbeheer waren de regels 

onduidelijk. Samenwerking tussen 

Stadsbeheer en Stadsontwikkeling 

heeft gezorgd voor een oplossing: 

scherpere spelregels, en eenduidig 

beleid. Maar dan wel eenduidig 

beleid dat flexibel genoeg is om 

erbeteren van de dienstverlening  met casemanagement

rekening te houden met uitzonderin-

gen, zodat speciale gevallen een 

ontheffing krijgen. Naast de structu-

rele oplossing is er ook een toets-

groep gekomen, die alle probleem-

gevallen individueel beoordeelt en 

advies geeft.

voor Rotterdamse bedrijven 

vergroten.

 

Samen met accountmanagement en 

de afdeling Inkoop is gekeken waar 

het beter kan. De Ondernemersbalie 

dient als eerste aanspreekpunt voor 

ondernemers. Er is betere voorlich-

ting op Rotterdam.nl en de website 

van MKB Rotterdam en er wordt een 

kennismakingsbijeenkomst gehou-

den waar de markt en de gemeente 

met elkaar in gesprek gaan. Daar-

naast worden bij meervoudig 

onderhandse aanbestedingen waar 

mogelijk minimaal twee Rotterdamse 

leveranciers gevraagd om een 

offerte uit te brengen. 

Kansen in het 

inkoopdoolhof
Ondernemers willen het duidelijk

Wil je als ondernemer zaken doen 

met de gemeente Rotterdam, dan kan 

het een hele klus zijn om de juiste 

ingang te vinden. Bij zowel de 

accountmanagers als MKB Rotter-

dam (de uitvoeringsorganisatie van 

MKB-Nederland in de stadsregio) 

komen regelmatig klachten binnen 

over het onduidelijke inkoopbeleid en 

het vinden van de juiste ingangen als 

je een opdracht wilt doen voor de 

gemeente. Opdrachten aanbesteden 

bij Rotterdamse ondernemers 

stimuleert de lokale economie. De 

gemeente wil daarom de kansen 

Het casemanagement is met alle 

partijen om de tafel gegaan. De 

gemeentelijke afdelingen hebben 

Factor C-sessies gevolgd, voor 

bewustwording van de noodzaak 

om beter te communiceren. Een 

actielijst gaat ervoor zorgen dat 

communicatie een standaard 

onderdeel is bij werk aan de buiten-

ruimte (vooraf  en nazorg). Zodat 

ondernemers op tijd kunnen meezoe-

ken naar oplossingen, zoals werk-

zaamheden in de avond of  op rustige 

winkeltijden. Casemanagement houdt 

een vinger aan de pols op dit 

gevoelige punt.
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‘Rotterdam zet zichzelf  wereldwijd 

flink op de kaart, én iedereen bij de 

gemeente vindt onze collectie mooi 

en belangrijk. Zou het dan niet leuk 

zijn als de Kunstuitleen gaat bijdra-

gen aan de promotie van de stad? Ik 

ruik een kans ...’ Zegt: Ellis van den 

Berg, hoofd van de Kunstuitleen 

Rotterdam

‘Sinds 2013 moet de Kunstuitleen 

zijn eigen broek ophouden. Ik ben 

aangenomen om met een frisse blik 

de boel om te gooien naar een 

nieuwe Kunstuitleen. Een collectie 

van 27.000 werken vergt te veel 

opslag en onderhoud, dus die 

krimpen we in. Ook gaan we naar 

een nieuw, kleiner pand aan de 

Goudsesingel. Hebben we veel zin 

in, want je ziet daar bij de Markthal 

en de Groene Passage een soort 

centrumpje ontstaan met hippe 

bedrijfjes en publiek dat echt bij ons 

past. Mensen die bewuster leven: 

geen auto kopen maar eentje lenen 

als dat nodig is, en eerder delen en 

huren dan kopen.’

‘De nieuwe Kunstuitleen denkt 

klantgerichter. Neem onze website en 

hoe je kon lenen. Dat was te hoog-

drempelig, met zo’n formeel A4’tje 

om in te vullen. We hebben het 

simpel en uitnodigend gemaakt, 

volgens onze slogan van drie 

stappen: Kom, Kies, Kunst. Ook zijn 

we steeds actiever met social media. 

Op onze collectie zijn we trots – met 

bijvoorbeeld werk van Marlene 

Dumas, Kees Franse, Daan van 

Golden, Joep van Lieshout en Woody 

van Amen – maar het mag spraak-

makender, dynamischer. We gaan 

veelbelovende kunstenaars een 

podium bieden. Niet in de laatste 

plaats om de allerjongste generatie 

kunstleners aan te spreken.’

‘We willen allerlei nieuwe dingen 

doen. Zo werken we nu met Moha-

med Haddouch, een Marokkaanse 

Rotterdammer van de eerste genera-

tie. Hij komt uit een tijd en cultuur dat 

kunstzinnigheid bijna not done was, 

maar hij is rond zijn zestigste toch uit 

de artistieke kast gekomen.’

‘Voor de overgang naar de nieuwe 

Kunstuitleen werken we nauw samen 

met een team van de gemeenteafde-

ling Cultuur. Ik zie dat team als 

partner in crime: we werken zó 

nauw samen, en ze hebben hart voor 

de zaak. Maar gemeentebreed 

voelen we ons weleens in de steek 

gelaten. Iedereen geeft hoog op van 

onze collectie en het idee van een 

kunstuitleen. Dan zeg ik: laat maar 

zien en verbind je ook echt door je 

abonnement op kunst in gemeente-

gebouwen niet op te zeggen.’

‘Aan iedereen: loop gewoon eens 

binnen bij ons. Je hoeft niets te weten 

van kunst om ervan te genieten, net 

als met wijn. Zoek je iets dat moet 

passen bij je rode bank? Prima, 

toch?’

www.kunstuitleenrotterdam.nu

‘Prima als je kunst zoekt voor 

bij je rode bank’

Kunstuitleen, Ellis van den Berg

Meer weten over de samenwer-

king met de Kunstuitleen Rotter-

dam? Mail projectleider Olga 

Smit (oe.smit@rotterdam.nl) 

of  accountmanager Marion 

Knubben (mch.knubben@

rotterdam.nl).
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‘Het gemeenteteam zie 

ik als partner in crime’

Ellis van den Berg van de Kunstuitleen: ‘Ik heb de modeacademie gedaan en ben mode-inkoper geweest voor de Bijenkorf. Die mix van 

kunstzinnigheid en commercieel denken is wat de nieuwe Kunstuitleen nodig heeft om nieuwe leners aan te spreken.’
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‘Met de burgemeester 

voelden we echt een 

klik’

Met echtgenoot Sjaak begon Carin Poot in 1994 Machinefabriek Poot. ‘Ons personeel betekent alles. Toen de burgemeester ons bezocht, 

kon hij het wel waarderen hoe mijn man toch echt ervandoor moest om een van onze jongens met spoed naar de tandarts te brengen.’
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uitnodigen voor een rondleiding, zei 

hij. Dat hebben we gedaan, en toen 

hij langskwam, voelden we echt een 

klik. Hij heeft een technische achter-

grond en vond het mooi om te zien 

hoe ons bedrijf  zich ervoor inzet dat 

jongeren iets kunnen leren en 

doorgroeien. We hebben ook fijn 

contact met René Hanssens, de 

accountmanager van Rotterdam 

Partners, die alles regelde rond het 

bezoek.’

‘Met de burgemeester hebben we 

ook gesproken over een pijnpuntje. 

Kijk, een ondernemer wil altijd 

groeien, uitbreiden. Dus willen we 

dolgraag een overbodig stuk van de 

haven dempen waaraan we liggen, 

van nog geen anderhalve meter diep. 

Die nieuwe lap grond gebruiken we 

dan voor parkeren en voor opslag-

ruimte. Met die extra capaciteit 

kunnen we vijf  nieuwe mensen aan 

het werk zetten. We zijn al een paar 

jaar bezig met de gemeente, maar 

het loopt niet zoals we willen. We 

krijgen veel te hoge prijzen te 

horen. En het schakelen en beslis-

singen nemen gaat ons niet snel 

genoeg.’

‘Natuurlijk komen we er op den duur 

wel uit. En dat we van de gemeente 

de kans krijgen om ons zegje te 

doen, dat stellen we al enorm op 

prijs.’

www.mfpoot.nl 

‘Natuurlijk draait het bij Machinefa-

briek Poot net als bij andere onder-

nemers om goede producten en geld 

verdienen. Maar minstens zo 

belangrijk vinden we dat jonge 

mensen hier iets leren, dat we ze iets 

meegeven. Dat laten we dan ook met 

trots zien, bijvoorbeeld toen burge-

meester Aboutaleb hier kwam. Hij 

heeft feeling met techniek én wil 

kansen voor jongeren, dus dat klikte. 

Niet dat het altíjd lekker loopt met de 

gemeente ...’ Zegt: Carin Poot van 

Machinefabriek Poot (Spaanse 

Polder)

‘Wat onze dertig man personeel doet, 

is nogal breed. Maar kort gezegd: 

enerzijds maken we materieel, en 

anderzijds keuren, onderhouden en 

repareren we installaties. We 

fabriceren bijvoorbeeld trappen voor 

naast portacabins, werkbruggen voor 

Centraal Station, saustanks voor 

onze buurman Verstegen Specerijen, 

machines en leidingsystemen. En 

met onze dochteronderneming 

SP-Acces – “SP” staat voor Sjaak 

Poot, mijn man – bouwen we speed-

gates: snel sluitende veiligheidshek-

ken. We onderhouden liften en 

bijvoorbeeld de loopbanden op 

Schiphol.’

‘Onze belangrijkste machine is ons 

personeel. Dat moet je koesteren: 

goed oliën en smeren. Ook de 

tientallen mbo’ers en vmbo’ers die 

hier komen leren, want zij hebben de 

toekomst en zijn onze toekomst. Ja, 

er komt weleens wat opvoeden bij 

kijken, zoals op tijd verschijnen en je 

afspraken nakomen. Maar dat doen 

we hier met liefde.’

‘Ongeveer een jaar geleden raakten 

we in gesprek met burgemeester 

Aboutaleb op een bijeenkomst voor 

het bedrijfsleven. Hij liet zich graag 

‘Je moet je personeel goed 

oliën en smeren’

Machinefabriek Poot, Carin Poot

Meer weten over Machinefabriek 

Poot? Mail accountmanager René 

Hanssens van Rotterdam 

Partners: 

r.hanssens@rotterdampartners.nl.
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