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VOORWOORD VAN
DE VOORZITTER
Beste ondernemers en relaties,
In Nieuwsbrief No. 2 werd ik aan u voorgesteld door de
vorige voorzitter. Intussen ben ik al drie maanden uw nieuwe
voorzitter en vliegt de tijd! Er is veel gebeurd in deze korte
periode. De Russisch-Oekraïense oorlog duurt nog steeds
voort! Daarmee ook de hoge gasprijzen die u en ik zowel privé
als zakelijk moeten betalen. Prijsstijgingen van grondstoffen
en in de supermarkt zijn aan de orde van de dag evenals het
gebrek aan personeel. Niet alleen Nederland gaat hieronder
gebukt maar heel Europa en zelfs de rest van de wereld.
Toch neem ik u mee naar de wetenswaardigheden van
ons bedrijventerrein. Op 6 juli jl. vond de traditionele ZKDbarbecue plaats en namen wij afscheid van Robert Medenblik.
U kunt een verslag hierover teruglezen en alle foto’s die
genomen zijn door Hans Oostrum van Studio Oostrum,
bekijken op de website www.zkd.nl. Hiermee neem ik gelijk
de gelegenheid u aan te raden onze website te bekijken.
Er worden regelmatig berichten geplaatst over onderwerpen
die van belang zijn voor het bedrijventerrein ZKD en
daarmee ook voor u!
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Misschien heeft u gemerkt dat tussen 26 augustus en
16 september de energiekabels vervangen zijn t.b.v. de
verlichting aan de Zichtenburglaan tussen de Meppelweg en
de Kerketuinenweg door de Firma PCO.infra. De verlichting
zou hier nu verbeterd moeten zijn en daarmee ook de
veiligheid op dit deel van het bedrijventerrein.
Graag informeer ik u over het toegankelijk maken van uw
onderneming met behulp van de gemeentesubsidie voor aanpassing van gebouwen (fysieke toegankelijkheid) en websites
of apps (digitale toegankelijkheid). De gemeente Den Haag
subsidieert tot 100% deze kosten. In Nederland hebben circa
2,5 miljoen mensen een beperking. Deze vormen, samen met
degenen die hen begeleiden, al gauw zo’n 20% van uw
potentiële klanten! Integrale toegankelijkheid, zodat deze
mensen ook kunnen meedoen, wordt steeds belangrijker. Voor
het realiseren van verbeteringen zoals aanpassingen aan uw
pand, kunt u mogelijk gebruikmaken van de toegankelijkheidssubsidie van de gemeente Den Haag, die nog tot eind 2022
beschikbaar is. Bekijk het bericht op onze website en bezoek www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-zorg-en-welzijn/
subsidie-toegankelijke-stad-voor-iedereen-aanvragen-.htm.
De ontwikkelingen van o.a. de bewoning aan de Koperwerf
28 worden nauwlettend gevolgd door het bestuur. Het is de
bedoeling dat allerlei soorten van zorginstellingen en daarmee
samenhangende bewoning langzaam afgeschaald gaan
worden op het bedrijventerrein ZKD. Dit is een onderdeel van de
activiteiten van het Convenant Duurzaam ZKD dat op 24 maart
2021 overeengekomen en ondertekend is door diverse partijen.
Zie hierover ook het bericht op de website www.zkd.nl.

Het deel van ons bedrijventerrein genaamd ‘Dekkershoek’
blijft altijd extra aandacht nodig hebben. De flyeractie die onze
Parkmanager samen met de wijkagent heeft uitgevoerd in de
maand juli van dit jaar heeft goed effect gehad. De bedoeling
van deze actie was de lang geparkeerde auto’s en wrakken te
controleren. Er zijn nu meer dan 10 parkeerplaatsen beschikbaar gekomen!
Er gebeurt veel op ons bedrijventerrein zie ook de verdere
inhoud van deze nieuwsbrief. Samen kunnen wij dit mooie en interessante bedrijventerrein naar een hoger plan tillen en zorgen
dat bedrijven hier graag willen investeren, daarmee de Haagse
economie ondersteunen en zorgen voor werkgelegenheid.
Op 19 oktober 2022 zal een volgende ledenbijeenkomst
georganiseerd worden. Het programma en de locatie zullen
spoedig uw kant opkomen. Graag zien wij u in groten getale
naar de bijeenkomst komen. U kunt zich hier nu al voor
aanmelden via info@zkd.nl.
Mocht u behoefte hebben met mij
in gesprek te gaan dan kunt u dat
kenbaar maken via info@zkd.nl.
Rest mij nog u het laatste kwartaal
van dit jaar veel succes te wensen!

Joop Vermeulen

Met vriendelijke groet,
Joop Vermeulen
Voorzitter Belangenvereniging
Bedrijven ZKD en Stichting BIZ ZKD

BEZOEK VAN HAAGS ECONOMISCH INTERVENTIE TEAM (H.E.I.T.)
Het Haags Economisch Interventie Team (H.E.I.T.) is een regionaal interventieteam waarbij verschillende organisaties samen
werken om malafide, ondermijnende en criminele bedrijven
aan te pakken.
Op donderdag 1 september jl. heeft het Haags Economisch
Interventie Team (H.E.I.T.) op het bedrijventerrein ZKD een
viertal bedrijven bezocht. Bij deze bedrijfscontroles zijn overtredingen van de vergunningsvoorschriften geconstateerd,
variërend van aandachtspunten voor de toekomst tot aan
ernstige overtredingen. Er is een proces-verbaal opgemaakt ter
zake van overtreding vergunningsvoorschriften en er zal een
bestuurlijk traject worden gestart.
In het weekend van 27 en 28 augustus was er ook al een inval
van de Politie bij een bedrijf op het Dekkershoek, waarbij
illegale spuitactiviteiten zijn geconstateerd, ook hier is procesverbaal opgemaakt en een bestuurlijk traject gestart.
Ziet u iets verdachts in de omgeving van uw pand?
Bel dan 0900 - 8844 of bij spoed: 112

2 | ZKD Nieuwsbrief No. 3 | 2022

U kunt ook iets melden zonder uw naam of adres op te geven
bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis) of online via
www.meldmisdaadanoniem.nl
SAMEN HOUDEN WE ZKD VEILIG EN LEEFBAAR!

PARKMANAGEMENT
Door het Parkmanagement wordt
dagelijks gewerkt aan een schoon, heel
en veilig ZKD. Tijdens onze rondgangen
over het bedrijventerrein zien we veel
maar lang niet alles! Daarom vragen
we ook aan u als ondernemer om
alles wat in uw ogen niet klopt, altijd
te melden bij tel. 14070 of via de website van de gemeente
Den Haag. Ook kunt u meldingen rechtstreeks bij
Parkmanagement doen via WhatsApp: 06-34653334.

AFVOEREN VAN OVERLAST
GEVENDE VOERTUIGEN
Op 13 juli jl. hebben handhavers van Loosduinen een stickeractie uitgevoerd op voertuigen die al maanden en soms jaren
geparkeerd staan op Dekkershoek. Dit heeft een goed effect
gehad. In vervolg op de inventarisatie van de voertuigwrakken,
de weesauto’s en de langstaanders op Dekkershoek, hebben
de Wijkagent ZKD en de Parkmanager ZKD in de week van
28 juli een rondgang gemaakt in de gebieden Zichtenburg
en Kerketuinen. Ook in deze week werden er weer de nodige
personenauto’s, aanhangers en opleggers aangetroffen die
aandacht verdienen. Net als de overlast gevende voertuigen
op Dekkershoek werd ieder kenteken bekeken om te achterhalen of de eigenaar traceerbaar was, welke vervolgens
actief benaderd werd. Eigenaren van auto's die niet verzekerd
waren werden geverbaliseerd. Tevens werd bij de personenauto’s bekeken of wegenbelasting betaald werd. Personenauto’s
die vallen onder de definitie voertuigwrak werden aangemeld
voor de wrakkenregeling.
Op deze wijze wordt geprobeerd inzichtelijk te krijgen wie
welke personenauto’s in bezit/beheer heeft en wie de meeste
overlast geeft qua in bezit nemen/houden van parkeerplaatsen. Zo wordt geprobeerd op het bedrijventerrein de parkeerdruk te verlichten.

MELD MISDAAD ANONIEM
Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt
waar je anoniem informatie kunt geven over alle vormen
van criminaliteit, b.v. drugshandel, wietkwekerijen,
fraude maar ook illegale bedrijfsactiviteiten. U kunt
iets melden zonder uw naam of adres op te geven bij
Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis) of online
via www.meldmisdaadanoniem.nl. Via Meld Misdaad
Anoniem krijgt de politie informatie en kunt u helpen
om uw omgeving veiliger te maken.

VOLG ZKD OP SOCIALE MEDIA
Naast de informatie in deze nieuwsbrief delen we ook
veel actuele zaken over ons bedrijventerrein via onze
sociale media. Volg ZKD dus ook op Facebook, Instagram,
Twitter en/of LinkedIn en tag ons gerust als u iets van uw
bedrijf bij ons onder de aandacht wilt brengen. Wij liken en
delen uw berichten graag.

SAMEN HOUDEN WE ZKD LEEFBAAR EN VEILIG!

WHATSAPP GROEP ZKD SAMEN VOOR EEN VEILIG LOOSDUINEN!
Ziet u verdachte personen, verdachte situaties en/of voertuigen (noteer
kenteken, kleur en type) in de omgeving van uw pand? Blijf melden!!
U kunt zich met behulp van de QR code aanmelden voor de WhatsApp
groep ZKD samen VEILIG. Ook kunt u uw naam en 06 nummer per
WhatsApp versturen naar 06-34653334, u wordt dan toegevoegd in de
WhatsApp groep. Als lid van deze groep krijgt u meldingen van verdachte
situaties en updates over zaken die op dat moment actueel zijn op het
bedrijventerrein. Ook onze wijkagent en specialisten van de Politie
Loosduinen nemen deel aan deze GroepsApp. Natuurlijk kunt u de
Politie 24/7 bereiken op 0900-8844 en bij spoed altijd 112 bellen!

Scan de QR code en ook u bent lid
van de WhatsApp groep.
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overtuigd dat hij de aangewezen persoon was om het over te
nemen. “Ik was veilig in loondienst en stond niet te trappelen
om eigen baas te worden.” Het was zijn echtgenote Michelle
die hem over de streep trok en aanmoedigde om ondernemer te worden. “Zij is fiscalist en had al veel langer ervaring
met ondernemen met haar eigen financieel adviesbureau.”
De stap naar het ondernemerschap is Robert goed bevallen.
Sterker nog, in 2018 begon hij, samen met Michelle, een
tweede onderneming. Dat werd Hubbel. Het bedrijf is schuin
tegenover Van der Velde aan de Zinkwerf gehuisvest en richt
zich op slimme en groene stadslogistiek. Hubbel telt nu zo’n
25 eigen medewerkers en is met vestigingen in Den Haag,
Rotterdam en Utrecht hard aan het groeien.
Michelle is behalve bij Hubbel ook bij Van der Velde betrokken, waar zij over de financiën waakt. Lukt het dan om werk
en privé een beetje uit elkaar te houden? Robert: ”We zien
elkaar veel op het werk. Maar thuis gaat het echt niet altijd
over de zaak. Dat sluit ik af. Niet in mijn hoofd, want daar ben
je altijd wel met je bedrijf bezig, maar wel in mijn mond. We
wandelen veel, maar praten dan over andere dingen; er is
méér dan je bedrijf.”
ONDERNEMER-BESTUURDER ROBERT MEDENBLIK:

“IK DOE WAAR IK GOED
IN BEN, DE REST LAAT IK
DOOR ANDEREN DOEN.”
Hij is directeur-eigenaar van een groot internationaal verhuisbedrijf, één van de vier partners van een snelgroeiende
scale-up die zich bezighoudt met emissieloze stadslogistiek
in drie steden, vader van een samengesteld gezin met vier
kinderen én sinds kort voorzitter van VNO-NCW regio
Den Haag, waarbij meer dan 200 bedrijven zijn aangesloten.
Toch maakt Robert Medenblik (43) op geen enkel moment
de indruk van iemand die altijd maar ‘druk-druk-druk’ is.
Integendeel, hij is de rust zelve. “Ik doe waar ik goed in ben,
de rest laat ik door anderen doen.”
Lezers van deze nieuwsbrief kennen Robert vooral als voorzitter van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD en van de
Stichting BIZ ZKD. Bestuurlijke functies die hij de afgelopen
vijf jaar met verve vervulde, en die hij per 1 juni van dit jaar
heeft beëindigd om zich vol overgave op zijn nieuwe klus bij
VNO-NCW regio Den Haag te storten.
TWEE BEDRIJVEN
Maar Robert is ook een ondernemer die al jaren actief is
aan de Zinkwerf, inmiddels met twee bedrijven. Dertien jaar
geleden kwam hij als sales- en projectmanager te werken
bij Van der Velde Verhuizingen. Een internationaal vermaard
verhuisbedrijf met 35 medewerkers en een klantenlijst met
klinkende namen, zoals o.a. de NAVO, Europol en de Amerikaanse Ambassade. Toen Leon van der Velde het bedrijf zes
jaar geleden te koop zette, was Robert er niet meteen van
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RESULTAATGERICHT
Niet met de stroom mee zwemmen, maar je eigen weg
volgen is één van Robert zijn kenmerkende eigenschappen.
Dat begon al vroeg. Toen hij een herexamen moest doen voor
zijn havodiploma, vroeg zijn mentor welke van de vakken
waarvoor hij een 5 of 6 als eindcijfer had gehaald hij wilde
herkansen. “Geen enkele,” antwoordde Robert: ”Want het is
bewezen dat ik in die vakken niet goed ben.” In plaats daarvan wilde hij wiskunde, waarvoor hij al een 8 had, overdoen.
En dat lukte. Hij scoorde een 9,4 en dat was voldoende om
alsnog het diploma te behalen. Diezelfde aanpak hanteert
hij tot op vandaag de dag in zijn werk én zijn bestuurswerk.
“Ik richt me op die dingen waar ik goed in ben, de rest laat ik
graag aan anderen over. Niet om zaken af te schuiven, maar
om de beste resultaten te bereiken.”
‘NEP-HAGENEES’
Robert groeide op in Zoetermeer - “Ik ben een nep-Hagenees” – woont inmiddels in het rustige Bergschenhoek maar
roemt het ondernemersklimaat in Den Haag. Het geheim van
succesvol zakendoen? “Hou altijd voor ogen wat het belang
is van degene met wie je zakendoet. Wat is echt belangrijk
voor die andere partij aan tafel? Als je dat ontdekt kom je op
de juiste manier met elkaar in gesprek. Ga niet uit van ‘kijk,
dit is wat ik te bieden heb’. Draai het om, en ga op zoek naar
wat het belang van de klant is. Kortom, sta open voor die
ander.” Moeiteloos legt hij vervolgens een bruggetje naar zijn
bestuurswerk. Het werk voor ZKD vond hij vooral mooi en
interessant omdat hij niet alleen de belangen van ondernemers kon behartigen, maar ook het belang van de gemeente,
de provincie of de politie beter leerde begrijpen. “En dan hoef
je er niet altijd rekening mee te houden, dat is wat anders,
maar pas als je begrijpt wat het belang is, dan kun je ernaar
handelen.”

KRACHTEN BUNDELEN
Voor het voorzitterschap bij VNO-NCW werd hij
gevraagd. Hij vroeg wat bedenktijd, maar kwam al
snel tot de conclusie dat hij deze kans niet moest
laten lopen. “Dit is een club die serieus wordt
genomen en die bepalend kan zijn. Dat sprak me
bij ZKD en ook bij de Stichting Bedrijventerreinen
Haaglanden zo aan; dat je dossiers, die ondernemers aangaan, echt op de agenda kunt krijgen.
Door krachten te bundelen word je relevanter,
kom je aan tafel bij de beleidsmakers en krijg
je de mogelijkheid hen op andere gedachten te
brengen.” Als Robert wordt gevraagd waar hij
na 5 jaar voorzitterschap ZKD met de meeste
voldoening op terugkijkt, somt hij zonder aarzelen
zijn ‘top drie’ op. “Belangrijke dossiers zoals
‘werken-wonen’, ‘ondermijning’ en ‘bereikbaarheid’
krijgen nu echt de aandacht die ze verdienen. Het
parkmanagement heeft duidelijk vorm gekregen.
Dat is een ‘goed huisvader’ voor alle goedwillende
ondernemers en een ‘pain in the ass’ voor
mindergoedwillenden; die krijgen het een stuk
lastiger en dat is ook precies de bedoeling. En
ZKD is duidelijker in beeld gekomen bij politiek én
gemeente. Ons bedrijventerrein lag altijd heel ver
weg van het centrum, nu weten burgemeester en
wethouders het steeds vaker te vinden.”
AMBITIES
De ambities van Robert? Lachend: “Ik wil nog
zeven jaar vlammen, en me vanaf mijn 50ste
richten op een normale werkweek!” En dan, in
alle ernst: ”Van der Velde loopt goed, daar kan
ik zonder problemen gewoon een week weg.
Hubbel willen we uitrollen tot een landelijk
netwerk, dus daar moet de komende jaren stevig
aan gebouwd worden. En ik zie uit naar mijn
werk als voorzitter bij VNO-NCW. Ik weet me daar
gesteund door zes goede bestuursleden, een
verenigingsmanager, een vaste lobbyist en ruim
200 leden die ons van input kunnen voorzien. Dat
geeft enorm veel slagkracht.”
Tot slot, heeft ondernemer/bestuurder Robert
nog een boodschap aan zijn mede-ondernemers
op Zichtenburg, Kerketuinen en Dekkershoek?
”Jazeker, als iedereen jaarlijks iets bijdraagt
– al is het maar een keertje komen meepraten
over een onderwerp, een idee inbrengen, iets
melden wat structureel beter kan – dan kan dit
bedrijventerrein nog veel meer excelleren.”

VEILIGHEIDSMARKT ZKD
Het bestuur van de Belangenvereniging/BIZ ZKD is van plan om
een veiligheidsmarkt te organiseren voor op ZKD gevestigde
ondernemers. Het is de bedoeling dat op deze veiligheidsmarkt
aandacht besteed gaat worden aan de volgende onderwerpen:
a. Brandveiligheid: door een deskundige partij zal uitleg gegeven
worden over maatregelen die getroffen kunnen worden om het
uitbreken van een brand te voorkomen (preventie); deelnemers
zullen in staat gesteld worden om zelf met gebruikmaking van
een schuimblusser of een blusdeken een brandje te blussen;
aandacht zal besteed worden aan wettelijke verplichtingen zoals
het hebben van goedgekeurde kleine blusmiddelen.
b. Cyberveiligheid: steeds vaker komt er in het nieuws dat hackers
er in geslaagd zijn om systemen te kraken waardoor verder functioneren en daarmede het voortbestaan van een onderneming in
gevaar komt. En als u denkt ”daar is mijn bedrijf te klein voor, dat
overkomt mij niet” sta dan eens stil bij het ontvangen van zgn.
phishingmails en nepfacturen. Er wordt u duidelijk gemaakt welke
-ook voor uw onderneming te realiseren- maatregelen getroffen kunnen worden om niet het slachtoffer te worden van cybercriminelen.
c. Ondermijning: de wijkagent en/of de gebieds-boa (bijzonder
opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving) zullen u
haarfijn uit de doeken doen wat verstaan moet worden onder
ondermijning. Zij zullen u aan de hand van praktijkvoorbeelden
laten zien dat we allemaal situaties kennen die gerelateerd zijn
aan ondermijning. Het bestrijden van ondermijning heeft de
hoogste prioriteit bij politie, openbaar ministerie en justitie.
d. DOR (digitaal opkopers register)/camera in beeld/clean city
app: ter zake deskundigen zullen u uitleggen welke doelen deze
onderwerpen nastreven, hoe u er mee om kan/moet gaan en welke voordelen voor u verbonden zijn aan het juist gebruiken van
deze hulpmiddelen.
Het is de bedoeling dat de ZKD veiligheidsmarkt gaat plaatsvinden
op het ZKD-terrein, op een nader aan te geven locatie. De aanvangstijd is gesteld op 18.30 uur en u wordt ontvangen met een
broodje en een drankje. Per onderwerp is ca. 30 minuten uitgetrokken zodat het hele programma in 2 uur afgerond moet zijn.
Dat betekent dat er geen beslag gelegd wordt op uw hele avond
en dat u zich rond 21.00 uur weer bij uw gezin kunt melden.
Er zijn geen kosten verbonden aan het deelnemen
aan de veiligheidsmarkt.
Omdat het belangrijk is te weten hoeveel ondernemers interesse
hebben in het deelnemen aan de veiligheidsmarkt verzoeken wij u
om uw belangstelling kenbaar te maken. Stuurt u svp een mailberichtje naar: info@zkd.nl met uw naam, bedrijfsnaam en mailadres.
Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt dan vastgesteld
hoeveel maal de veiligheidsmarkt moet plaatsvinden en kunnen
nadere afspraken worden gemaakt omtrent locatie, in te huren deskundigen etc. Vanzelfsprekend zult u ruim op tijd nadere informatie
ontvangen.
ZKD Nieuwsbrief No. 3 | 2022| 5

STADSDEEL LOOSDUINEN
MUSTAPHA EL BOUMESHOULI
Dit is mijn laatste bijdrage aan jullie nieuwsbrief. Na drie jaar
Loosduinen ga ik mijn stad Den Haag verlaten. Ik ga aan de
slag bij de gemeente Rotterdam. Vanuit een nieuwe rol en
positie verder werken aan kwalitatieve dienstverlening voor
de Rotterdammers. Ik neem veel observaties en leerpunten
mee uit de samenwerking met het bestuur en ondernemers
van het ZKD. Afgelopen jaren hebben wij met elkaar intensief
contact gehad over een veiliger, leefbaarder en aantrekkelijker bedrijventerrein. En zonder terughoudendheid, zeg ik:
met succes. Er is veel gerealiseerd en aandacht geweest
voor de openbare ruimte, verkeersveiligheid, handhaving en
vestigingsklimaat. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan
om alle uitdagingen het hoofd te bieden. De gebiedsconferenties zijn inmiddels een platform geworden om met elkaar
de voortgang te bewaken. Een voorbeeld was de conferentie
op 15 september jl. bij het ROC Mondriaan. Op constructieve
wijze elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken en de
agenda voor de komende maanden opstellen.

RUUD VAN DIEMEN; ONDERWIJSDIRECTEUR ROC MONDRIAAN
De arbeidsmarkt is overspannen en de verwachting is dat dit
de komende jaren niet heel erg zal veranderen. Er is overal
een tekort aan personeel, maar de sectoren waar de grootste
tekorten zijn en ook worden verwacht zijn de zorg- en de
technieksector.
Op dit moment werkt één op de zes werkenden in de zorgsector. Met de komende vergrijzing is de verwachting dat bij
ongewijzigd beleid dit aantal zal moeten groeien naar één op
vier. Dat wordt onbetaalbaar en wellicht kan zorgtechnologie
in de vorm van digitalisering en robotisering nog meer ondersteunend worden ingezet voor de medewerkers in de zorg.
Maar met de energietransitie voor de boeg en de bouw en
renovatie van tienduizenden huizen in onze regio wordt ook
de vraag naar technisch geschoold personeel groter en groter
en dan heb ik het nog niet eens over de huidige vervangingsvraag in de techniek van de mensen die de komende tien jaar
met pensioen gaan. Dit terwijl het aantal techniekstudenten
in het mbo al twee jaar achter elkaar (landelijk beeld) met
procentpunten dalende is.

Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat door het bestuur
van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD/Stichting BIZ-ZKD
is uitgesproken. Ook dankbaar ben ik voor de bezoeken die ik
mocht brengen aan de diverse bedrijven.
Dat brengt mij bij mijn opvolging als stadsdeeldirecteur. Op dit
moment wordt een opvolger geworven. Voor de tijdelijkheid
neemt mijn huidige collega stadsdeeldirecteur Segbroek,
mevrouw Annette de Graaf waar. Ik kan u verzekeren dat bij
de zoektocht naar een opvolger goed wordt gekeken naar een
persoon die oog heeft voor ondernemerschap.

In onze regio is dat niet het gevolg van demografische krimp
want we zijn nog steeds een stabiele regio qua bevolkingsgroei en -opbouw. Waar het wel in zit, is het imago van de
techniek. Dat is jammer want techniek is prachtig, maar
ouders en aspirant-studenten denken nog steeds aan zwaar
werk en zwarte randjes onder je nagels, waar overigens niks
mis mee is natuurlijk. Laatst kreeg ik de vraag van een ouder,
nadat ik haar had uitgelegd hoe mooi alle technologische
toepassingsgebieden zijn: “maar wat verstaat u dan onder
techniek?” Mijn antwoord: “alles wat niet groeit is techniek
mevrouw. En alles wat groeit, kan groeien door techniek.”
Ruud van Diemen MMI
Onderwijsdirecteur
ROC Mondriaan
06-28063933
r.van.diemen@rocmondriaan.nl

LEDENVERGADERING INCLUSIEF LUNCH WOENSDAG 19 OKTOBER 2022
Op woensdag 19 oktober 2022 zal van 12.00 – 14.00 uur een
ledenvergadering inclusief lunch plaatsvinden waar u o.a. op de
hoogte gebracht wordt van de financiën, het Gebiedspaspoort,
de nieuwe omgevingsvergunning, de wetgeving WABO en de
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veiligheidsproblematiek. De locatie en definitieve invulling van
het programma worden u t.z.t. toegestuurd. Wij hopen op een
grote opkomst! U kunt zich nu al opgeven voor de bijeenkomt
via info@zkd.nl.

DEN HAAG WERKT – NIEUWE DIRECTEUR
Sinds augustus 2022 heeft Den Haag Werkt dat o.a. gevestigd is
op de Kerketuinenweg en de Zilverstraat van het bedrijventerrein ZKD, een nieuwe directeur namelijk Thelma van Petersen.
Thelma werkte hiervoor als directeur Sociaal Domein in de
gemeente Gouda. Daar was ze verantwoordelijk voor het hele
sociale veld, van jeugd- en schuldhulp tot armoede en dus ook
voor werk.
Wat Thelma ontzettend aanspreekt bij Den Haag Werkt is dat
steeds de samenwerking opgezocht wordt met de werkgevers
en samenwerkingspartners in de stad. Want zij zijn een onmisbare schakel in de dienstverlening van Den Haag Werkt aan
Hagenaars die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van
werk. Samen staan we voor een stad waarin iedereen de kans
krijgt om zich te ontwikkelen. En om naar vermogen mee te
doen. Mooi om samen met elkaar te werken aan het bieden van
kansen voor wie het (nog) niet alleen kan. Thelma kijkt ernaar
uit om van werkgevers en samenwerkingspartners te horen
hoe ze elkaar in deze opgave kunnen versterken.

TRADITIONELE ZKD-BARBECUE PARTY WOENSDAG 6 JULI 2022

Hoewel het weer ons juist die dag een beetje in de steek liet
was ook dit jaar de traditionele ZKD-Barbecue een groot succes.
Dank aan MSR Verhuur die voor de derde maal bereid was hun
parkeerterrein hiervoor beschikbaar te stellen. De stemming,
het gezelschap en het eten van de Barbecue was goed! Dit was
ook de dag dat wij afscheid namen van Robert Medenblik die
5 jaar (van 2017-2022) voorzitter is geweest van de Belangenvereniging Bedrijven ZKD en de Stichting BIZ ZKD. Zie ook het
interview met hem in deze Nieuwsbrief. Een uitgebreid verslag
inclusief foto’s (allen gemaakt door Studio Oostrum) vindt u
terug bij de nieuwsberichten en verslagen op onze website
www.zkd.nl/nieuws/verslagen-ledenvergaderingen
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SCHOENEN EN VERVOER OP MAAT DUURZAAMHEID EN VITALITEIT
Omdat duurzaamheid niet mag ontbreken op ons
bedrijventerrein vonden wij het leuk het interview te
plaatsen dat Wesley Duyvestein van Huykman en Duyvestein
Orthopedische Schoentechniek pas geleden heeft gehad
voor de campagne van Zuid-Holland Bereikbaar genaamd
‘Ways2go’.
Huykman en Duyvestein is een gerenommeerd bedrijf in
Den Haag dat schoenen op maat maakt. Of zoals directeur
Wesley Duyvestein het zegt: “Iedereen die bij ons komt heeft
een probleem met zijn voeten en wij voldoen aan de hulpvraag
om klanten te voorzien van steunzolen of werkschoenen. Ook
bieden we diensten aan als drukmeting en ganganalyse.”
Het bedrijf bestaat sinds 1781 en gaat sindsdien met de tijd
mee. Onlangs kreeg Duyvestein het aanbod van Zuid-Holland
Bereikbaar om een week lang een elektrische vrachtfiets van
Urban Arrow uit te proberen. Duyvestein haakte daar direct
op in: “Ons verzorgingsgebied is de regio Haaglanden en een
deel van Westland. Regelmatig bezoeken wij klanten zoals het
HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Revalidatiecentrum Basalt en ‘s Heeren Loo Woonzorgpark ‘Het Westerhonk’ in Monster. Dat zijn allemaal afstanden die prima te
fietsen zijn. Onze medewerkers zijn bezig met duurzaamheid en
met het welzijn van de wereld. En dat ondersteunen we graag.
Ook vitaliteit van onze medewerkers is een onderwerp waar
we mee bezig zijn. Elke donderdag gaan we onder werktijd

driekwartier sporten. Iedereen kan daar aan meedoen. Dus de
e-bakfiets paste mooi in dat plaatje. We hebben er een aantal
ritten mee gereden en dat beviel zo goed dat we inmiddels een
Urban Arrow XL bakfiets hebben aangeschaft. We verwachten
er ongeveer drie ritten per week mee te maken. Alle materialen
passen erin dus we kunnen er zo mee naar het ziekenhuis om
daar onze spreekuren te houden. De hoofdredenen zijn
duurzaamheid en vitaliteit maar inmiddels is het ook een
mooie business case.
Zo’n bakfiets is niet echt goedkoop, zo’n € 7.000, -, maar
gezien de hoge brandstofprijzen en het hoge parkeergeld
dat je overal moet betalen, verwachten we dat we de
kosten voor de bakfiets er met een paar jaar uit hebben. Voor
de langere ritten gaan we een elektrische bus aanschaffen.
Zo hebben we voor elk vervoer maatwerk”, zegt Duyvestein.
Telefoon- en adresgegevens van Urban Arrow kunt u vragen
via info@zkd.nl.

DE OOIEVAARSRUN 10 SEPTEMBER 2022
Zoals u weet is de maatschappelijke component van belang
op het bedrijventerrein ZKD. De Ooievaarsrun is een toertocht
met vrachtwagens, waarin mensen met een verstandelijke
beperking meerijden vanaf ons bedrijventerrein door het
Westland naar de visafslag in Scheveningen. Organisaties bieden deze dag geheel belangeloos vrachtauto’s inclusief een
bestuurder aan, om in vier runs ruim 550 deelnemers de dag
van hun leven te bezorgen. Al sinds 1987 wordt deze rit op de
tweede zaterdag in september gereden.
Op 10 september jl. was het weer zover! Het startschot voor de
eerste run werd gegeven door burgemeester Jan van Zanen
en het startschot voor de 2e run werd gegeven door de nieuwe
directeur van Den Haag Werkt, Thelma van Petersen samen
met de Domeinmanager Marjolein Scheuer. Degenen die een
startschot zouden geven voor run 3 en 4 bleek een verrassing te zijn. Ook dit jaar was deze Ooievaarsrun weer een
groot succes! De lach op de gezichten van de mensen met
een verstandelijke beperking is overweldigend! Dank aan de
ondernemers van het bedrijventerrein ZKD die vrachtauto’s
inclusief hun chauffeurs beschikbaar hadden gesteld en
toiletten faciliteerden. Dit is ook bedrijventerrein ZKD!
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