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Het jaar 2015: Uitdaging om 
creatief aan de slag te gaan!

Vooral de komst van de wekelijkse koopzondag 

heeft heel wat reacties teweeggebracht. Voor– 

en tegenstanders hebben de degens met elkaar 

gekruist, voordat een overtuigende meerderheid 

in ons stadsbestuur het licht op groen zette. Grote 

vraag: hoe reageert het publiek? Gaan we op termijn 

merken dat een levendige stad het shoppende publiek 

aanspreekt? Voor de ondernemers een niet geringe 

uitdaging. Zullen we er met elkaar vooral in slagen 

om ons als één front te presenteren in een stad die op 

zondagmiddag vooral gastvrijheid uitstraalt? Vragen 

en nog eens vragen, maar de creatievelingen onder 

ons zullen deze handschoen zeker oppakken.

Binnenstad
Een ander punt dat ons de komende jaren zal 

bezighouden, is de vraag of we onze binnenstad als 

koopcentrum moeten verkleinen. Deskundigen van 

‘buiten en van binnen’ breken hier al langer een lans 

voor. Het is een gecompliceerd vraagstuk, waar nog 

veel over gesproken zal worden, zodat alle belangen 

goed worden gewogen. Tegelijkertijd moeten we ons 

realiseren dat we het nooit een ieder naar de zin 

kunnen maken. 

De kwartiermakers die zich bezighouden met de 

contouren van het veelbesproken Ondernemersfonds 

Binnenstad zijn op dit moment druk aan het werk. 

Het bestuur wordt gevormd door ondernemers in 

het kernwinkelgebied.  Per 1 januari 2015 moet 

de daadwerkelijke invulling plaatsvinden. Het 

zal de binnenstad in staat stellen om gezamenlijk 

activiteiten te ondernemen die vallen onder de 

noemer schoon, heel, veilig en wij voegen daaraan 

toe: gezellig en gastvrij. Zeker met de eerste 

Koningsdag in het vooruitzicht! 

Regionaal
Als DOV moeten we ook naar de toekomst van de 

Drechtsteden kijken. Of nog uitdagender: zijn we als 

Dordtse ondernemers ook regionaal aanspreekbaar 

als het gaat om in Drechtstedenverband stad én 

regio met elkaar op de kaart te zetten? Een gebied 

dat juist door zijn veelzijdigheid interessant genoeg 

is voor een veel grotere stroom bezoekers uit andere 

delen van ons land. Eén ding is in de afgelopen 

maanden overigens wel duidelijk geworden: het  

Drechtstedenbestuur zou niets liever willen. Vandaar 

de uitgestoken hand naar alle ondernemers. Hun 

credo: ‘Kom met plannen, doe suggesties en laat 

vooral je stem horen!’

Industrie
Als ondernemers zijn wij dus aan zet! Voor de

DOV ook een reden om naar de ontwikkelingen op 

onze industrieterreinen te kijken. Een luisterend 

oor te zijn voor de wensen die bij de bedrijven die 

daar zijn gevestigd, staat hoog op het lijstje van het 

DOV-bestuur.

En wie oog heeft voor de toekomst heeft zeker een 

lijstje met wensen. Wat mij betreft zou het goed zijn 

om meer ondernemende vrouwen in bestuurlijke 

organisaties van het bedrijfsleven te kiezen, zowel 

lokaal als regionaal. Want de werkelijkheid is al 

dat tal van vrouwen leiding geven aan hun eigen 

onderneming of op leidinggevende posities zitten. 

Het zou goed en zinvol zijn als hun kennis en ervaring 

via de diverse besturen beschikbaar komt voor alle 

zelfstandigen onder ons. Zeker als we ons realiseren 

dat steeds meer jonge ondernemers het roer in 

handen nemen.

Positief
Als ondernemers mogen en moeten wij met elkaar 

positief naar de toekomst kijken. En daar is reden 

voor. Landelijk trekt de economie aan. Het huidige 

kabinet werkt aan betere fiscale wetgeving en wil 

– net als ons stadsbestuur! – de regeldruk voor 

zelfstandigen beperken. Er gloort ook op dit punt dus 

licht aan de horizon. Maar primair zal het ook in het 

nieuwe jaar weer aankomen op onze eigen inzet en 

doorzettingsvermogen. Voor mij een reden om alle 

leden nu alvast een succesvol 2015 toe te wensen.

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

Communicatie blijft belangrijk. Ook voor ons als DOV-bestuur als het gaat om het contact 
onderhouden met onze leden. Vandaar nog voor het einde van dit jaar een blad dat er zijn mag! 
Een moment ook om in het zicht van het nieuwe jaar even achterom te kijken. En laten we eerlijk 
zijn: er is veel gebeurd in 2014. 
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Een zakelijke betaalrekening 
met rente voor maar

SNS ZZP REKENING
 � Betaalrekening + Wereldpas + internetbankieren
 � € 7,50 per maand
 � Rente over uw saldo

Met de ZZP Rekening heeft u een betaalrekening op naam 
van uw bedrijf. Met Wereldpas en internetbankieren. 
Voor een vast bedrag per maand. Dus zonder kosten 
achteraf. Nog een voordeel: over uw saldo tot € 5.000 krijgt 
u een variabele rente. Mooi meegenomen, toch?

€7,50 P/M

Kom langs in onze winkel aan het Van
Eesterenplein 81, Dordrecht of kijk op
snsbank.nl/zzprekening.
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‘We moeten het samen doen’

Ruim drie jaar geleden nam hij van zijn ouders de 

speelgoedspeciaalzaak op het Statenplein over. Net 

als veel retailers heeft ook Intertoys te kampen met 

klanten die steeds vaker shoppen via het internet. ,,Ik 

ga altijd uit van de behoefte van de consument. Dus 

gaan wij mee in die ontwikkeling. De fysieke winkel 

en internet moeten elkaar versterken, maar de winkel 

blijft leading. Als voorzitter van de strategiecommissie 

en vice-voorzitter van de franchisevereniging van 

Intertoys zoek ik met mijn collega’s naar de beste 

aanpak.’’

Daarbij neemt hij zijn ervaringen uit het toerisme, 

retail, telecom, filmindustrie en uitgeefwereld mee. ,,In 

mijn vorige banen was ik veel weg. Mijn ouders werden 

wat ouder en ik vond het mooi om dit bijna 40 jaar 

oude familiebedrijf samen met mijn zus voort te zetten 

en de ziel te behouden. We trekken veel klanten die 

hier als kind al kwamen. Dat geeft een stuk nostalgie, 

warmte en sfeer. Als dat past, raak je gemotiveerd.” 

Ondernemersfonds
Zijn drive als ondernemer zet hij ook in voor de 

binnenstad. ,,Naar mijn mening zitten we op een 

punt van no return. Het Ondernemersfonds is de 

next step, net als dat geldt voor de koopzondag.

Als de markt erom vraagt dan moeten we dat toch 

doen. De consument kiest.

Wat we in de binnenstad nodig hebben, is meer 

traffic. De cultuur staat als een huis; chapeau 

voor de gemeente. Ook de fysieke ruimte is nu op 

orde, dat is ooit begonnen met de herinrichting 

van het Statenplein. Maar er is nog te weinig voor 

consumenten om hier langer te verblijven, het is 

niet gezellig genoeg. We moeten peilen waaraan 

behoefte is; wellicht nog meer horeca. En voor de 

Voorstraat moeten we als ondernemers gezamenlijk 

een plan maken om het weer tot een aantrekkelijke 

winkelstraat te maken. Gelukkig weten we dat de 

Primark komt, wat je er inhoudelijk ook van vindt. 

Dit zorgt voor meer consumenten in de stad, die

ook nog eens ruimte in hun budget overhouden

voor een kop koffie of een cadeautje. De cijfers in 

andere steden tonen aan dat de komst van deze 

keten een groot effect heeft. Maar er is meer nodig”, 

vindt hij. 

Aanhaken
,,Als we binnen het kernwinkelgebied in elk geval 

vast investeren in het Ondernemersfonds ben ik 

ervan overtuigd dat ondernemers in de omliggende 

straten later zullen aanhaken. Als je kunt delen, kun 

je ook vermenigvuldigen. Als we dat bij de onderne-

mers tussen de oren kunnen krijgen, zijn we op de 

goede weg. Je hebt elkaar nodig! Voor de organisatie 

van het fonds geloof ik heilig in de flexibele opzet 

zoals we die hebben bij ‘Dordt pakt uit’, zodat het 

werk niet altijd op dezelfde schouders neerkomt. Per 

keer kijken: wie en wat hebben we nodig?’’

Als ondernemer wil hij graag meedenken in

het bestuur, met collega-retailers en aanspreek-

punt zijn voor DOV-leden. ,,Ik vind het leuk om 

een brug te slaan tussen de leden en de vereniging. 

De netwerkbijeenkomsten zijn voor retailers zeker 

interessant, omdat je daar andere dingen hoort

dan binnen je eigen winkeliersvereniging. In het 

delen van kennis zit de meerwaarde van de DOV.

En een netwerk zorgt natuurlijk ook voor handel.’’

JURIAN DUIJZER BESTUURSLID RETAIL

,,Collectiviteit is de key van het nieuwe retail. Mijn uitgangspunt is: jij die mij ik maakt.
We moeten het samen doen: samen activiteiten organiseren, samen open. Dat is namelijk ook 
in mijn belang: als het centrum het goed doet, doe ik het ook goed”, stelt Jurian Duijzer van 
Intertoys en nieuw bestuurslid retail van de DOV. 

“Als je kunt delen,
kun je ook vermenigvuldigen.”

Een zakelijke betaalrekening 
met rente voor maar

SNS ZZP REKENING
 � Betaalrekening + Wereldpas + internetbankieren
 � € 7,50 per maand
 � Rente over uw saldo

Met de ZZP Rekening heeft u een betaalrekening op naam 
van uw bedrijf. Met Wereldpas en internetbankieren. 
Voor een vast bedrag per maand. Dus zonder kosten 
achteraf. Nog een voordeel: over uw saldo tot € 5.000 krijgt 
u een variabele rente. Mooi meegenomen, toch?

€7,50 P/M

Kom langs in onze winkel aan het Van
Eesterenplein 81, Dordrecht of kijk op
snsbank.nl/zzprekening.
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Wij bieden u een totaaloplossing op 
het gebied van Security, Safety, Facility, 
Technology, Consulting & Academy
voor uw organisatie!

info@seris-group.nl
www.seris-group.nl
(088) 73 74 700

  Voor uw
Veiligheid
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NIEUWS

Ondernemersfonds enkel
in kernwinkelgebied

In de nieuwe opzet heeft het Platform Binnenstads-

management Dordrecht het heffingsgebied verkleind: 

alleen winkeliers in het kernwinkelgebied betalen 

de verplichte bijdrage. Het fonds gaat investeren in 

gezamenlijke activiteiten, zoals extra promotie, evene-

menten en straatactiviteiten op het gebied van schoon, 

heel en veilig, aanvullend op de gemeentelijke taken. 

Doel: de economische versterking van de Dordtse 

binnenstad als ‘hart van de regio’.

De hoogte van de belasting hangt af van de waarde van 

het winkelpand en ligt tussen de 250 en 500 euro per 

jaar. De gemeente zal 65.000 euro bijdragen aan het 

fonds. Dit is gelijk aan de bijdrage die tot nu toe gaat 

naar de Stichting Centrummanagement. Zo ontstaat 

naar schatting een fonds van ongeveer 250.000 euro.

Van, voor en door ondernemers
,,Het Ondernemersfonds is van de ondernemers, 

het zijn dus ook ondernemers die het besturen en 

die de ideeën gaan aanreiken. Kortom van, voor 

en door ondernemers”, benadrukt Pieter Honing. 

Hij is namens Koninklijke Horeca Nederland 

een van de kwartiermakers die de plannen 

uitwerken. De andere kwartiermakers zijn Jurian 

Duijzer namens de DOV, Arien van Pelt namens 

de Stichting Centrummanagement Dordrecht 

en een vertegenwoordiger van de Vereniging 

van Commercieel onroerend goed binnenstad 

Dordrecht. 

Uit een eigen draagvlakpeiling in het voorjaar 

in dit gebied bleek dat meer dan de helft van de 

ondernemers positief staat tegenover de oprichting 

van een Ondernemersfonds. Het gewijzigde plan is 

met gemengde gevoelens ontvangen. Het voornemen 

om het fonds per 1 januari van start te laten gaan, is 

in elk geval niet haalbaar.

Onderzoeken 
bevestigen behoefte 
koopzondag
De lang bevochten koopzondag is sinds eind 

september een feit. Zondag 5 oktober waren 

de winkels in en buiten het centrum voor het 

eerst open. Een draagvlakonderzoek van het 

OCD naar de wenselijkheid van een wekelijkse 

koopzondag toonde in september aan dat een 

meerderheid van de ondernemers vond dat 

de gemeente de koopzondag vrij moest geven, 

ongeacht of ze er zelf gebruik van zouden 

maken.

Een onderzoek van Kelder Advies en 

Bemiddeling bevestigde de uitkomsten. 

De enquête werd gehouden door Mehdi 

Aljara, student van de Da Vinci hbo-

opleiding Ondernemerschap. De helft van de 

ondernemers uit twintig diverse branches 

die hij ondervroeg was vóór, de andere helft 

tegen. Bij de ondervraagde shoppers sloeg de 

uitslag wél door naar 75 procent voorstanders. 

Ook tweederde van de grootbankiers was voor 

openstelling. 

Aljara werd bij zijn onderzoek begeleid 

door Werner Kelder, partner van DOV-

lid Van der Weide en Partners trainingen. 

Kelder ondersteunt de DaVinci-opleiding 

Ondernemerschap.
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Het aangepaste plan voor het Ondernemers-
fonds dat begin oktober is gepresenteerd wordt 
nog even uitgesteld. De gemeenteraad wil be-
gin volgend jaar eerst een hoorzitting houden 
waar winkeliers hun mening kunnen geven.

De nieuwe Participatiewet, die 1 januari van kracht wordt, brengt verschillende regelingen (Wajong, Wet Werk 

en Bijstand en Wet Sociale Werkvoorziening) onder in één beleid voor werk en inkomen. Gemeenten moeten 

zelf zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan, ook mensen met een beperking. Werkgevers en 

de overheid hebben landelijk afgesproken om samen voor banen te zorgen. Voor deze regio voeren de zes 

Drechtstedengemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden deze wet gezamenlijk uit. De Drechtsteden konden 

het nieuwe beleid deels zelf invullen. Zij hebben verschillende maatregelen genomen die het voor bedrijven 

aantrekkelijker maken om mensen met een beperking in dienst te nemen of voor hen een leerwerkplek 

te creëren. Zoals loonkostensubsidies, detachering, een no-risk polis om het risico voor een werkgever te 

beperken bij ziekte en een goede begeleiding van de werknemer. Baanbrekend Drechtsteden is hiervoor het 

aanspreekpunt voor de werkgevers.

Met een app op je mobieltje of tablet direct zien of je dichtbij het werk al in de file komt te staan. Dat kunnen

de medewerkers van de bedrijven op Dordtse Kil III gemakkelijk nagaan. Want met de gratis app die contact 

zoekt met de website Filecam Drechtsteden weet je direct hoe druk het is op de kruising N3 – A16 ter hoogte

van de Kiltunnel in Dordrecht. Dat leidt tot minder frustratie en ook tot een betere spreiding van het verkeer

op het terrein.

Vier camera’s, drie bevestigd aan het nieuwe Van der Valk hotel en een camera op de kruising van bedrijvenpark 

Kil III met de weg naar de Kiltunnel geven direct uitsluitsel hoe druk het is op dit knooppunt aan de westkant van 

Dordrecht. De webcam is een initiatief van de Beheerstichting Dordtse Kil III n samenwerking met ParkTrust. 

De vereniging van eigenaren van Kil III betalen samen met de provincie Zuid-Holland de investering in camera’s, 

website en het operationeel houden van het systeem.

www.FilecamDrechtsteden.nl

Webcams moeten files en frustraties
beperken rond Dordtse Kil III

Participatiewet biedt meer
mogelijkheden voor werkgevers
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Een stap verder

De rode draad in 25 jaar dienstverlening
Visser & Visser bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw zijn wij gegroeid van plaatselijk accountantskantoor 
tot een landelijk actieve adviesgroep met meer dan 200 medewerkers. Ons dienstenpakket omvat 
accountancy, audit, belastingadvies, salaris en hrm en tal van aanvullende specialismen. Wat niet is 
veranderd? Onze aanpak: inspirerend ondernemen, samen met u als ondernemer. Wilt u eens ervaren 
wat dit betekent voor uw bedrijf? Maak een afspraak met M.C. (Marco) Ruit AA of  drs. B.C. (Bernard) de 
Vries RA.
M.C. (Marco) Ruit AA (06 27 14 03 59), drs. B.C. (Bernard) de Vries RA (06 22 70 33 39)
Wilgenbos 2, 3311 JX DorDrecht
Telefoon: 078 890 44 44, Dordrecht@visser-visser.nl, www.visser-visser.nl
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Uitvaartzorg Dordrecht 
www.yarden-verkaik.nl

Toermalijnring 1020
3316 LC Dordrecht

Mirjam & Bert Verkaik

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN! 
OOK VOOR PARTICULIEREN EN ELDERS VERZEKERDEN.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Voor het melden van een overlijden 

078 711 0201 of 06 19 47 28 15

Een goed afscheid helpt je verder.
Yarden & Verkaik Uitvaartzorg Dordrecht

“Maak in een 
stroom van tranen 

de tijd tot je vriend.”

Tijd
De tijd,

enkel jij ontbreekt…

De wereld
lijkt leeg.

Mijn hart zoekt troost
in het ritme van herinneringen.

Verdriet,
vermengd met dankbaarheid.

De tijd…
ik weet het,

ze zal het me leren.
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NIEUWE LEDEN
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Nieuwe leden stellen zich voor
De DOV groeit gestaag richting de 400 leden. Vrijwel wekelijks sluiten nieuwe bedrijven en 
organisaties zich aan bij de vereniging. Een greep uit de nieuwe aanwas.

Marcel Mast,
GM Lighting Gorinchem
,,Wij maken ruim twintig jaar lichtplan-

nen in samenwerking met installateurs, 

architecten, ingenieursbureaus en eind-

gebruikers voor onder meer kantoren, 

winkels, horeca, kerken, scholen etc. 

etc. We doen de calculaties en de inkoop 

met in totaal vijf mensen.”

Waarom ben je lid geworden?
,,Ik woon in Dordrecht en hier

hebben we ook onze klanten. Ik ben 

een keer geïntroduceerd en vond het 

een interessante mogelijkheid om veel 

ondernemers te ontmoeten en mijn 

netwerk te verbreden.”

Wat verwacht je van de 
vereniging? 
,,Dat de DOV de gezellige netwerk-

bijeenkomsten blijft organiseren.

En de gewaardeerde bijdrage van 

de DOV in de discussie rond de 

koopzondag is ook aanzienlijk geweest. 

Mogelijk kan ze zich er ook hard 

voor maken dat de gemeente nog 

meer services afneemt van Dordtse 

ondernemers.”

Bart van Kuijk,
Hip Hop & Go Dordrecht
,,Wij verkopen sinds augustus op 

de Voorstraat-West verantwoord 

geproduceerde merkkinderschoenen 

en accessoires in het midden- en 

hogere segment. Vanaf 1972 heb ik 

40 jaar in de textiel gezeten. In 2011 

heb ik mijn meisjes sportmerk Yet 

Yet verkocht, maar ik begon me te 

vervelen en heb gekeken wat er ontbrak 

in Dordrecht. Zo is deze speciaalzaak 

ontstaan.”

Waarom ben je lid geworden?
,,Voor mijn winkel zocht ik contact met 

lokale ondernemers die mij konden 

helpen. Het Ondernemersloket van de 

gemeente verwees me naar de DOV. 

Daar ben ik aan allerlei mensen voorge-

steld en diversen hebben hun steentje 

bijgedragen.”

Wat verwacht je van de 
vereniging? 
,,Het is mooi als je de ervaringen van 

andere ondernemers hoort en daardoor 

van elkaar kunt leren.”

Jeroen Romein,
Spraakmakende Resultaten Dordrecht
,,Ik verzorg ruim zes jaar een moderne 

vorm van telemarketing, waarbij ik niet 

werk met vaste scripts maar met pitches 

volgens een natuurlijk proces. Mijn 

klanten kunnen daarbij meeluisteren. 

Mijn benadering, flexibele werkwijze 

en andere verdienmodel past binnen de 

nieuwe bedrijfsmodellen.” 

Waarom ben je lid geworden?
,,Aanvankelijk dacht ik dat de DOV een 

winkeliersvereniging was, maar bij de 

eerste bijeenkomst ontdekte ik al dat het 

een echte, mooie ondernemersclub is. Ik 

tref er een inspirerende groep mensen 

uit een grote variëteit aan bedrijven.”

Wat verwacht je van de vereniging? 
,,Ik verwacht nieuwe dingen van 

anderen te leren en wil zelf mensen 

stimuleren en mijn visie delen op het 

nieuwe werken. Kennis delen is voor mij 

belangrijk, ook vanuit het idee: wat je 

er zelf insteekt, krijg je uiteindelijk weer 

terug.”

Jan-Willem Lemkes,
Jumbo Sterrenburg Dordrecht
,,In 1998 kon ik Super de Boer in win-

kelcentrum Sterrenburg overnemen van 

Huib Treffers, bij wie ik al jaren werkte 

als bedrijfsleider. Het was en is nog 

steeds een goedlopend bedrijf, nu onder 

de naam Jumbo Sterrenburg. Ik voel me 

er als een vis in het water.”

Waarom ben je lid geworden?
,,Ik was ooit lid, maar heb opgezegd 

omdat de DOV te weinig deed voor het 

midden- en kleinbedrijf. De belangstel-

ling ging toen vooral uit naar de grote 

bedrijven. Nu richt de vereniging zich 

weer meer op het MKB, zeker met de 

komst van de nieuwe voorzitter, die ik 

zeer toegankelijk vind.”

Wat verwacht je van de DOV?
,,Een stuk belangenbehartiging, 

voorlichting en het organiseren van het 

netwerk. Dat gaat op dit moment goed. 

De koopzondag is een resultaat van de 

inspanningen, al wordt dit niet door 

iedereen gedragen. Maar je mag als 

DOV ook je eigen visie laten horen op de 

ontwikkelingen in de maatschappij.”
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Wij steken graag de handen
uit de mouwen voor 
Dordtse ondernemers

Leo Takken: 06-51518507
Sonya Rahmani: 06-30070267
Wilco van Etten:  06-51479257
Vincent Lambert: 06-30270041 

Yvette van Polen: 06-51047920
Niels Wepster: 06-51006628
Adriaan Elenbaas: 06-23361773

ABN AMRO Commercial Clients  |  Rivierenland
Stationsweg 2  |  Dordrecht
Postbus 31  |  3300 AA Dordrecht

Vanuit onze traditie als handelsbank zijn wij een deskundige partner voor uw onderneming. 

Voor al uw � nanciële zaken kunt u rekenen op uw persoonlijke relatiemanager. Samen 

bespreekt u uw ambities, belangen en uitdagingen. Met onze kennis van zaken en 

daadkracht kunt u op het juiste moment weloverwogen beslissingen nemen. Daarnaast 

staat er voor uw dagelijkse bankzaken een team van ervaren en servicegerichte 

specialisten voor u klaar. Veel kunt u ook online afhandelen. Zo kiest u zelf hoe u bankiert.

Leo Takken

Sonya Rahmani

Wilco van Etten

Vincent Lambert

Yvette van Polen

Niels Wepster 

Adriaan Elenbaas
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INTERVIEW

‘Wij zijn oren en ogen 
van de gemeente’

,,Mensen raken toch geïnspireerd om een bedrijf 

te starten. Als je ziet wat er de laatste jaren is 

bijgekomen, zijn dat mooie toevoegingen voor 

de stad; meer vraaggericht, zoals biologisch, 

nieuwe concepten met mengvormen van horeca en 

detailhandel”, constateert Reineke de Vries, die zich 

als accountmanager en acquisiteur vooral richt op 

detailhandel en horeca.

,,En er is een ander soort dynamiek. Kijk naar de 

pop-up shops, thuis werken of huisvesting waar 

zzp’ers werkplekken kunnen huren, zelfs voor 

een paar uur of een dag per week. We worden ook 

steeds meer benaderd door nieuwe concepten voor 

de zorg. Maar wij komen niet met alle starters in 

contact. Vooral degenen met een goed concept, 

mensen die zich hebben verdiept, kloppen bij ons 

aan voor meer informatie. Wij kunnen hen helpen 

met regel- en wetgeving, maar ook met gegevens 

over bijvoorbeeld passantentellingen of loopstromen 

en over microfinanciering of mentorschap. Dit 

jaar zijn er al dertig koppelingen met mentoren 

tot stand gekomen en hebben de mentoren zestig 

adviesgesprekken gevoerd”, weet Esther van der 

Kaag, accountmanager startende ondernemers.

Bouwkranen
,,Wij krijgen de indruk dat de grootste klappen zijn 

gevallen, al zijn er nog steeds ondernemers waar het 

water aan de lippen staat. Maar er zit beweging in en 

we zien meer nieuwe investeringen; zeker niet alleen in 

de binnenstad”, zegt De Vries.

Ook voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties 

bestaat meer belangstelling dan een paar jaar geleden. 

,,Leegstaande bedrijfspanden worden weer verhuurd 

en ook groeit het aantal bedrijven dat nieuwbouw wil 

plegen. Er zijn weer bouwkranen te zien. En er kloppen 

nog steeds ondernemers aan voor vergunningen of 

met serieuze vragen naar een vestigingslocatie in 

de Drechtsteden”, vertelt Bert ten Veen, strategisch 

adviseur en acquisiteur. Hij geeft aan dat voor Dordt 

onderneemt het zittend bedrijfsleven van erg groot 

belang is. Om goed te weten wat er speelt, worden 

regelmatig bedrijfsbezoeken afgelegd in aanwezigheid 

van een wethouder.

11

TEAM DORDT ONDERNEEMT 

Het team van ‘Dordt onderneemt’ wil voor ondernemers op een laagdrempelige manier
de entree zijn voor de lokale overheid, zowel voor nieuwe als bestaande bedrijven.
De accountmanagers merken dat ook in deze economisch lastige tijd de bedrijvigheid
in de Drechtsteden niet stagneert.

Bert ten Veen:
‘Waar mogelijk willen we

ondernemers faciliteren.’
(FOTO: RINIE BOON)

Transformatie
,,Wij kunnen ondernemers begeleiden bij de 

procedures rond de (her)vestiging van een nieuw 

bedrijf of uitbreiding. Behoud van bestaande bedrijven 

heeft onze volle aandacht. Waar mogelijk willen we 

ondernemers faciliteren. Zo maken we bidbooks voor 

specifieke locaties. Eigenaren van panden kunnen we 

daarmee ondersteunen als ze bijvoorbeeld een partij 

hebben die nog twijfelt.”

Daarnaast zet het team nu ook in op de transformatie 

van leegstaande kantoorgebouwen. Ten Veen: 

,,Daarvoor zetten wij ons in om ondernemers te trekken 

en zeker niet alleen voor gemeentelijk eigendom . Er 

zijn inmiddels wat gemeentelijke panden verkocht en 

er liggen meerdere biedingen voor andere panden. 

Voor de buitenwereld lijkt het soms of er niets gebeurt, 

maar intern zijn er zeker ontwikkelingen.”

Reineke de Vries speurt vooral naar nieuwe 

retailformules en benadert bedrijven actief om hen 

te interesseren voor een vestiging in de stad. Ten 

Veen doet ditzelfde voor de bedrijventerreinen en 

kantorenlocaties in nauwe samenwerking met de 

nieuwe organisatie Deal! Debby Vlasblom promoot 

Dordrecht als vestigingsstad en versterkt het 

vestigingsklimaat voor bestaande bedrijven.

Aankaarten
De leden van het team zijn trouwe bezoekers van de 

netwerkbijeenkomsten van de Dordtse en regionale 

ondernemersverenigingen. Van der Kaag: ,,Wij vinden 

het belangrijk om goede contacten te onderhouden met 

de verenigingen. Ondernemers moeten weten dat als ze 

een vraag hebben aan de gemeente of een onderwerp 

willen aankaarten, ze bij ons terecht kunnen: bel het 

team. Wij zijn de oren en ogen van de gemeente.”

Reineke de Vries

Esther van der Kaag

Debby Vlasblom
(FOTO’S: VAN BRAAK FOTOGRAFIE)
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Gezellig overdekt winkelen
...en altijd wat te beleven!
Gezellig overdekt winkelenGezellig overdekt winkelen

Welkom in 
Sterrenburg

55 winkels 
onder één dak 
en volop gratis 
parkeergemak!

www.sterrenburg.nl  Like ons op Facebook:      /WCSterrenburg

IN SAMENWERKING MET:

Gezellig overdekt winkelenGezellig overdekt winkelenGezellig overdekt winkelen
...en altijd wat te beleven!
Gezellig overdekt winkelen

onder één dak 
en volop gratis 
parkeergemak!
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ONDERNEMEND VOOR ONDERNEMERS

Advies bedrijfsovernames

Controle jaarrekeningen

Employee benefits

Fiscaliteiten en 

Samenstelwerkzaamheden

T  078 711 30 50

www.o2accountants.nl

‘s -Gravendeelsedijk 104

3316 AZ  Dordrecht

Onderdeel van partnerinfinance.nl
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Deal! Promotion & Investments Agency
gaat de boer op voor de Drechtsteden

Directeur Marcel de Haan staat in de startblokken 

nu de organisatie is opgetuigd. De vier medewerkers 

van Deal! werken nauw samen met de accountma-

nagers van de zes gemeenten en van medefinancier 

Rom-D. ,,Wij blijven een kleine organisatie en wer-

ken op afstand van de overheid. Als stichting hebben 

we een publieke taakstelling zonder winstoogmerk. 

Behalve promotie en acquisitie willen we ook reeds 

gevestigde bedrijven die willen uitbreiden in deze 

regio meer gecoördineerd en professioneel gaan 

ondersteunen, met als uiteindelijk resultaat meer 

werkgelegenheid in de Drechtsteden”, vertelt hij. 

One-stop-shop
,,Onze dienstverlening is free of charge en neutraal. 

Wij proberen binnen de zes gemeenten de beste 

vestigings- of uitbreidingsplek te vinden voor een 

bedrijf. Daarnaast verbreden we de dienstverlening 

door ondernemers zo objectief mogelijk te adviseren 

over bijvoorbeeld het belastingklimaat, personeel, 

subsidies, expathuisvesting, kennispartners. We 

willen daarbij zeker niet in het vaarwater van private 

partijen zitten. Wij hebben een doorverwijsfunctie. 

Mijn droom is een one-stop-shop te zijn voor 

ondernemers. Het contact met de overheid moet zo 

soepel als mogelijk verlopen.”

De Haan was voorheen werkzaam als directeur 

Strategic Investmens bij de Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij en stond aan de wieg van het opstuwen 

van de High Tech Campus Eindhoven in Brainport 

Eindhoven. ,,Grote regio’s in Nederland investeren 

veel in het aantrekken van bedrijven. Als gemeente 

kun je dat niet alleen”, weet hij. 

Internationaal
,,En ook als regio Drechtsteden zullen we moeten 

aanhaken bij Rotterdam of zelfs Nederland brede 

organisaties om internationaal in beeld te komen bij 

grote ondernemingen. Wij richten ons daarbij vooral 

op bedrijven in de maritieme en logistieke sector. Op 

dat gebied hebben we immers al veel te bieden. Ook 

helpt het dat in de Drechtsteden een aantal grote 

internationale bedrijven gevestigd is; dat zijn mooie 

visitekaartjes.”

Deal! gaat vanaf november actief de boer op en is aan-

wezig bij de Maritime Awards Gala en de Maritieme 

Week. ,,Daarnaast zullen we onder meer maritieme 

bedrijven bezoeken om kansen voor de regio te bespre-

ken. Uiteraard kunnen bedrijven die willen uitbreiden 

of ondernemers kennen die belangstelling hebben voor 

vestiging in de Drechtsteden zich ook bij ons melden.”

Promoot de Drechtsteden als goede investeringsplek voor industrie en stuwende 
dienstverlening. Dat is de opdracht van de nieuwe stichting Deal! ,,Tot nu toe gebeurt 
dit vanuit de zes afzonderlijke gemeenten versnipperd en beperkt. We concurreren met 
andere grote regio’s in Nederland en Europa. Als je een serieuze partij wilt zijn, moet je wel 
gezamenlijk optrekken.”

“Als je een serieuze partij wilt zijn,
moet je wel gezamenlijk optrekken.”

INTERVIEW
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De droom van
directeur Marcel de Haan

is Deal! als one-stop-shop.
(FOTO DEAL!)
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Zebra supplies zijn uitvoerig getest op kwaliteit en houdbaarheid! 
U kunt er zeker van zijn dat met het gebruik van originele Zebra 
supplies uw printkop langer meegaat en dat u daardoor op de 
lange termijn goedkoper uit bent.  

Zebra voorziet in meer dan 1.000 combinaties 
supplies voor ieder budget en elke toepassing!

Noordeinde 66 - 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht [T] +31 (0)78 - 682 47 13  [I] www.zebrasupplies.nl[I] www.zebrasupplies.nlNoordeinde 66 - 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht [T] +31 (0)78 - 682 47 13  

Zebra supplies zijn uitvoerig getest op kwaliteit en houdbaarheid! 
U kunt er zeker van zijn dat met het gebruik van originele Zebra 
supplies uw printkop langer meegaat en dat u daardoor op de supplies uw printkop langer meegaat en dat u daardoor op de 

Zebra voorziet in meer dan 1.000 combinaties 
supplies voor ieder budget en elke toepassing!

Bestel nu makkelijk & snel 
op www.zebrasupplies.nl!

Bezoek onze compleet nieuwe webshop!
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De Workaholics B.V. is een fris, nieuw 
re-integratiebureau met een geheel eigen 
visie. De Workaholics is opgericht om 
mensen met een arbeidsbeperking ook 
echt weer een nieuwe kans te geven 
om te re-integreren. ‘Onze kijk op de 
arbeidsmarkt en de aanpak van onze 
cliënten is uniek in onze markt’, aldus 
Sanne van Griensven. ‘Onze organisatie 
staat voor een persoonlijke aanpak en 
korte lijnen met zowel cliënt, werkgever, 
als UWV.’ Dat de aanpak werkt staat 
buiten kijf, gezien het gemiddelde 
plaatsingspercentage van 93% 
(Bron: Blikopwerk).

Door de korte lijnen met de verschillende 
partijen hebben de Workaholics 
meerdere producten ontwikkeld welke de 

samenwerking tussen werkgever en UWV 
vergemakkelijken. ‘In het kader van de 
nieuwe participatie wet hebben wij een 
zogeheten Personeel-scan ontwikkeld, zo 
wordt het voor de werkgevers duidelijk 
waar zij staan en wat er eventueel  nodig 
is om aan de participatie wetgeving te 
voldoen’.

Naast deze scan neemt de Workaholics 
ook de administratie richting alle partijen 
uit handen.

‘Voor werkgevers is het vaak te druk om 
tijd in te ruimen voor de extra administratie 
die er bij komt kijken, wanneer men 
mensen in dienst neemt met een 
arbeidsbeperking, dit nemen wij dan uit 
handen. Hierdoor heeft de werkgever geen 

extra werk aan zijn of haar werknemers. 
Ook geven wij korte trainingen op locatie 
om het werkgevers zo gemakkelijk 
mogelijk te maken.’  Het product vind 
echter ook gretig aftrek buiten haar eigen 
werkgevers, mede door deze grote vraag 
hebben de Workaholics een HRM dienst 
opgestart. ‘Deze dienst sluit perfect aan op 
onze dienstverlening, en zorgt hiernaast 
voor een verlichting van de werkdruk bij 
de aangesloten bedrijven.’ Behalve deze 
diensten hebben de Workaholics nog 
verscheidende producten welke het de 
werkgevers en het UWV vergemakkelijken. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Workaholics op 
078-8422514 of bezoek onze website: 
www.deworkaholics.nl

Wijnstraat 160
3311 BZ  Dordrecht

Tel. 078-8422514
info@deworkaholics.nl
www.deworkaholics.nl
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Financieringsfonds MKB van start
Het Financieringsfonds MKB Drechtsteden komt langzaam op stoom. Het startkapitaal 
van vijf ton is rond, een aantal aanvragen is in behandeling en bij het ter perse gaan van dit 
magazine was de eerste fi nanciering vrijwel rond.

‘Kunstmin biedt beste 
van twee werelden’
Een groep DOV-leden kreeg eind oktober een 

unieke preview in Kunstmin. Jasper Damsteegt 

leidde hen rond in de gerestaureerde schouwburg, 

die op 1 november open gaat. Voor degenen die 

er niet bij waren: enkele vragen aan de nieuwe 

directeur.

Wat zijn de grootste veranderingen?
,,De verhoogde toneeltoren, de nieuwe inrichting 

van het theatercafé en de nieuwe foyer onder de 

Kleine Zaal springen in het oog. Ook de inrichting 

van de foyers is heel anders dan voorheen. Alle 

aanpassingen zijn er voor bedoeld om het comfort 

voor bezoekers en artiesten te verhogen en om de 

bijzondere architectuur nog beter tot zijn recht te 

laten komen. Dat is allemaal goed gelukt.”

 Waar ben je het meest trots op?
,,Schouwburg Kunstmin biedt het beste van 

twee werelden: de sfeer en de ambiance van een 

stijlvol rijksmonument met een moderne, frisse 

uitstraling waarin het plezierig uitgaan is.”

Wat zijn de mogelijkheden voor 
ondernemers/bedrijven?
,,De uitstraling van Kunstmin leent zich bij uitstek 

voor congressen, (zakelijke) bijeenkomsten en 

recepties. Bedrijven kunnen zich aansluiten 

bij de Businessclub Kunstmin. We bieden 

drie pakketten: goud, zilver en brons. Deze 

variëren wat betreft inhoud en prijskaartje. Elke 

ondernemer kan een pakket van zijn gading 

kiezen en ervaren dat netwerken en cultuur 

opsnuiven prima samengaan.” Stuur voor meer 

informatie een mail naar: directie@kunstmin.nl.
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Het fonds is een initiatief van het Dordtse fi nancieel 

advieskantoor Ten Raede Groep uit Dordrecht en 

fi nancieringsspecialist Kodde en Van Oosten uit 

Ridderkerk. Zij combineren de behoefte aan krediet 

bij MKB-ondernemers, die bij banken nul op rekest 

krijgen en de bereidheid van vermogende (ex-)

ondernemers om collega’s fi nancieel te steunen.

Het fonds heeft een levensduur van vijf tot zeven 

jaar en een maximum inleg van 2 miljoen euro. 

Participanten moeten tenminste 100.000 euro in het 

fonds steken. Aanvragers kunnen tussen 50.000 en 

150.000 euro lenen tegen 9 procent rente met een 

afl ossingstermijn van maximaal vijf jaar. ,,Mocht er 

veel interesse zijn, dan kunnen we een tweede fonds 

starten”, zegt Gerard Verkruijsse, directeur van de Ten 

Raede Groep en voorzitter van het fonds.

Werven
Tot nu toe zijn er vier lokale investeerders gevonden. 

,,We benaderen de participanten zelf en gaan komende 

maanden actief werven bij service- en businessclubs. 

Uiteraard mogen ze zichzelf ook aanmelden.” Elke 

participant kan zitting nemen in de deelnemersraad 

die een lid afvaardigt naar de beslissende 

kredietcommissie.

Aanvragen voor fi nanciering kwamen dit voorjaar 

vanzelf binnen na de eerste publiciteit. ,,Onze 

kredietcommissie heeft vijf serieuze aanvragen 

bekeken. Hoewel het fonds fi nancieel niet altijd iets 

kan betekenen, kunnen we hen wel verder op weg 

helpen. Met één partij zijn we zo goed als rond. Het 

gaat om cofi nanciering van een bestaand bedrijf dat 

een nieuw bedrijfsonderdeel wil starten.”

Eigen kapitaal
Ook deze MKB-er kreeg van de bank geen lening.

,,Wij krijgen de moeilijker, risicovolle gevallen,

maar cijfers zijn voor ons niet per se doorslaggevend. 

Wij duiken een stukje verder het verleden in; wat is 

het voor ondernemer? Als hij in het verleden alles 

heeft gegeven, mag je verwachten dat hij op die voet 

doorgaat, zeker als er eigen kapitaal in zit. Wij kijken 

wel altijd of er werkgelegenheid aan gekoppeld is. Een 

fi nanciering uit het fonds moet voor de regio, voor de 

aanvrager en voor de participant interessant zijn. Wij 

zijn zeer zorgvuldig, want het gaat om het geld van 

anderen”, benadrukt Verkruijsse.

,,Een aanvraag behandelen kost veel tijd. Maar bij het 

bezoeken van de bedrijven van de aanvragers is ons 

opgevallen hoe groot het enthousiasme is. Dat maakt 

het wel erg leuk om te doen.” 

www.ffmkb.nl

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht 

is 18 jaar geleden door de DOV opgericht om de 

veiligheid te bevorderen en is inmiddels

met succes werkzaam in heell Dordt-West. Er zijn 

meer dan 40 camera’s en diverse slagbomen en 

hekken geplaatst. Politiecijfers tonen het nut aan

van deze (preventieve) installaties. 

Om de mate van veiligheid en de veiligheidsbeleving 

op de terreinen te monitoren, worden tweejaarlijks 

enquêtes gehouden. Deze maand is dit het geval in 

Dordt-West (behalve in DK III). De antwoorden 

vormen de basis voor afspraken met gemeente,

politie en brandweer. Daarom is het belangrijk

dat alle ondernemers de vragenlijst invullen. 

Veiligheid is een gezamenlijk belang!

Om de bedrijven in Wieldrecht bereikbaar te houden 

tijdens dijkverzwaring langs de Dordtse Kil is een 

tijdelijke oprit gemaakt naar de Wieldrechtseweg.

De SBBD heeft hier camera’s geplaatst.

www.sbbd.nl

SBBD houdt enquête en
zet camera’s in bij nieuwe dijkoprit
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‘Belangrijk dat we samen optrekken’

,,Door deze tentoonstelling hebben we de DOV echt 

leren kennen en eens te meer ontdekt hoe belangrijk 

het is dat we samen optrekken. Van tevoren hebben 

we onze plannen toegelicht aan de DOV-leden en 

de eerste expositieweek zijn zij rondgeleid. Maar 

net als wij zijn de ondernemers overvallen door het 

enorme succes. De keuken van Art & Dining ont-

plofte en ook elders in het centrum heeft de horeca 

veel gasten ontvangen. De Stroper kwam zelfs nieu-

we haring brengen als bedankje. Uit het onderzoek 

tijdens de DOV-barbecue voor de zomervakantie 

bleek dat maar liefst driekwart van de centrumon-

dernemers het drukker heeft gehad.

‘De Kunstkoning’ werd gedragen door de stad, 

door de ondernemers, door Dordrecht Marketing. 

Het was een feest om door de binnenstad te lopen, 

hoorden we terug van bezoekers. Van hen kwam 

overigens 65 procent uit Zuid-Holland en velen 

bezochten de stad voor het eerst. 

Wij hebben geleerd dat samenwerking een rand-

voorwaarde is voor het succes, mede door het 

aanjagen van DOV-voorzitter Anneke Maagdenberg. 

Zij bedacht de banner, die bezoekers kon verleiden 

ook de rest van de stad te bezoeken. De samenwer-

king kan naar ons idee nog professioneler. Voortaan 

moeten we eerder rond de tafel om arrangementen 

en acties te bedenken. Wij kunnen dan bijvoorbeeld 

helpen met goed beeldmateriaal voor etalages of op 

producten. 

Een expositie als deze was exceptioneel, een 

gedroomd scenario. Er komen weer mooie tentoon-

stellingen aan. Volgend jaar over de Haagse school, 

in 2017 bestaat het Dordrechts Museum 175 jaar en 

in 2020 vieren we 800 jaar Dordrecht. Wij hebben 

laten zien dat we een ontmoetingsplek zijn in de 

stad. Maar zo’n tentoonstelling neerzetten, kon 

enkel dankzij de steun van de gemeente en van de 

gemeenteraad die de verbouwing van het museum 

mogelijk maakte. Dit gemeentebeleid rendeert. Als 

stad hebben we goud in handen.” 

De tentoonstelling Willem II, Kunstkoning trok dit voorjaar maar liefst 113.066 bezoekers naar Dordrecht.
Zij hebben naar schatting 2,5 miljoen euro uitgegeven in de stad. Menig ondernemer heeft een graantje meegepikt
van de continue stroom toeristen. Dit schreeuwt om een vervolg.
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Peter Schoon, Dordrechts Museum

,,Op de verwachte 60.000 bezoekers hadden we 

ons heel goed voorbereid. Maar het werd bijna het 

dubbele aantal. Dan kun je nog zoveel organiseren; 

je houdt pieken in een dag en bent blij als je het 

weer hebt overleefd. We hebben hard en lang 

gewerkt. Ik ben dan ook heel tevreden en trots op 

mijn medewerkers. Van bezoekers en van collega-

musea kregen we veel complimenten en bedankjes. 

Het succes was enorm, gelukkig voor heel de 

stad. Het museum en de gemeente verdienen 

een grote pluim. Chapeau! Dit was uniek. 

Op deze tentoonstelling is een perfecte pr 

losgelaten. Natuurlijk kost zo’n expositie veel 

gemeenschapsgeld, maar het heeft Dordrecht ook 

veel opgeleverd. Er wordt al veel georganiseerd, 

maar dit was een langdurig evenement. Daar 

droom je van. Als er nog eens zo’n grootse trekker 

komt, zou je dat met nog meer ondernemers 

moeten optuigen, zodat je er samen nog meer

van kunt profiteren. Denk aan kleine activiteiten 

er omheen of weekendarrangementen, zoals we 

die met Bellevue hebben aangeboden. Als mensen 

eenmaal de moeite nemen om naar Dordrecht te 

komen, probeer ze dan zo lang mogelijk vast te 

houden.

Ook met het VNG-congres - dat kort na de 

expositie plaatsvond - hebben we kunnen bewijzen 

dat we grote evenementen aankunnen. Dat gaat 

echt niet vanzelf. Ook als ondernemer moet je

je nek uitsteken.

Als ik een ding anders zou doen een volgende 

keer dan zouden de à la minute gemaakte koffie 

mogelijkheden iets verkleinen! Dat mensen op 

piekmomenten op hun koffie moesten wachten, is 

de enige klacht die we hebben gehad. Verder is het 

voor 98 procent goed gegaan.”

Ad Janssen, Museum Grandcafé/ restaurant Art & Dining
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De totstandkoming van deze banner tekende de goede
samenwerking tussen gemeente, Dordrecht Marketing

en ondernemers. Vlnr: Wethouder Jasper Mos,
DOV-voorzitter Anneke Maagdenberg,

Jan Janssen van de Levendige Binnenstad en
museumdirecteur Peter Schoon.

,,Wij waren heel blij met de tentoonstelling, want 

we hebben in die maanden aanzienlijk meer omzet 

gedraaid. Dat is vooral te danken aan de grijze golf; de 

mensen die met een rugzakje en een plattegrond door 

de stad liepen. We hadden een Kunstkoningsmaal van 

vier gangen samengesteld en regelmatig vroegen de 

gasten om onze speciale wijnkaart. Daaraan merkten 

we dat deze toeristen iets te besteden hebben. Ze 

hebben ook gehoor gegeven aan ons verzoek om hun 

ervaringen te delen op restaurantsite Iens. 

Wat meehielp om klanten binnen te krijgen, was de 

speciale banner voor onze deur met daarop Welkom 

in Dordrecht en een plattegrond. Ik had hem bij het 

museum zien staan en heb gevraagd of ik er ook een 

kon krijgen. Dat was heel snel geregeld en er hebben 

continu mensen bij staan kijken. De banner straalde 

gastvrijheid uit en bij een volgende expositie zou ik 

‘m zeker weer neerzetten. Wat ons betreft mag het 

Dordrechts Museum een tentoonstelling met zo’n 

kwaliteit elk jaar wel organiseren.

Recent was ik in Antwerpen en het gevoel van

zo’n bruisende stad vol toeristen had ik tijdens de 

tentoonstelling ook in Dordrecht. Dordt heeft zo 

veel te bieden en kan die bruisende stad zijn. Dat 

zie je ook tijdens evenementen als de kerstmarkt, 

Big Rivers en het Bachfestival. Daar sluiten wij 

altijd actief bij aan. Maar het voordeel van deze 

tentoonstelling was dat je er als stad en als

ondernemers over een veel langere periode baat

bij had.”

Arjan van Eck, café-restaurant Dordts Genoegen

DOV_magazine_oktober2014.indd   17 21-10-2014   11:55:30



Hee�  u vragen over afval? Bel 078-6 22 22 47
of mail naar binnendienst@netwerknv.nl

0134347.pdf   1 14-10-2014   14:42:10

0065631.pdf   1 7-7-2011   9:24:080134507.pdf   1 13-10-2014   14:30:38

www.nouwen.nl
078-614 18 00

Nouwen_Driehoeksbord.indd   1 11-08-2010   16:47:20

Op zoek naar een bedrijfsmakelaar?
TMI & herbouwwaarde taxaties

aankoop & verkoop
huur & verhuur

Neem vrijblijvend contact met ons op!
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Het loont om kritisch te kijken naar het eigen bedrijfs-

proces, stelt commercieel directeur Ramon Grundel. 

Welk afval scheiden we al? Wat zou beter kunnen? 

Wat gebeurt er met de diverse afvalstromen? 

,,Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er 

afvalstoffen zijn die we kunnen hergebruiken. Dan 

kan afval zelfs geld opleveren, zeker als het een flinke 

hoeveelheid is. Maar ook voor kleinere bedrijven 

gaat dat financiële voordeel op, want hoe beter je het 

afval scheidt, hoe kleiner de container voor restafval. 

Hoe minder we bij je moeten langskomen, hoe 

minder je betaalt. Natuurlijk is ook het milieu daarbij 

gebaat en past goed afvalbeleid bij maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Bovendien geldt: alles wat 

je niet in huis haalt, daar heb je geen afval van. Denk 

aan pallets, die je direct retour kunt geven aan de 

leverancier. Of aan iets eenvoudigs als suikerzakjes; 

kies liever voor een suikerpot.’’

Ontwerpen
Ramon Grundel wijst op de zogenoemde ‘Ladder 

van Lansink’. ,,Uitgangspunt daarbij is dat we afval 

zoveel mogelijk moeten voorkomen. Kan dat niet, 

dan is het streven om  het product of in elk geval het 

materiaal te hergebruiken. Pas als dat niet mogelijk 

is, volgt verbranden; het liefst met energieopwek-

king zoals in Dordrecht gebeurt bij HVC. Storten 

geldt als laatste tree”, licht jij toe. 

,,We staan op het gebied van afval aan het begin van 

grote veranderingen. Ons doel zou moeten zijn geen 

afval meer te produceren. Dat vraagt een andere 

manier van ontwerpen van materialen en producten. 

Vanwege een groeiend milieubesef en een groeiend 

tekort aan grondstoffen zal zeker steeds meer worden 

hergebruikt en gerecycled. Veel afval is te recyclen, 

zolang het 100 procent schoon is. Dat moet je in je 

bedrijf dus goed regelen.”

Reststromen
Netwerk speelt nu al een rol in het uitwisselen 

van reststromen tussen bedrijven in de regio. ,,Zo 

weten we bijvoorbeeld dat een ondernemer bigbags 

wegdoet, terwijl een ander ze nodig heeft. Datzelfde 

geldt voor klinkers of keggen om metaal te stutten. 

Ook hebben we een oude container een tweede leven 

gegeven als opslagplaats voor veevoer. Anders was 

deze op de schroothoop beland. Wij willen vraag en 

aanbod van herbruikbare producten actief ondersteu-

nen, onder meer via onze website. Komende tijd gaan 

we hiervoor iets opzetten. Er liggen namelijk nog veel 

meer mogelijkheden.”

Binnen de Korevaar Groep en samen met HVC 

heeft Netwerk in Groot Ammers het recyclingbedrijf 

Korenet. Onder andere mensen uit de regio met 

een achterstand tot de arbeidsmarkt sorteren en 

verwerken daar het aangeleverde materiaal. Zo wordt 

hout versnipperd voor de spaanplaatindustrie en puin 

hergebruikt in de wegenindustrie. Ook bijvoorbeeld 

papier, metalen en kunststoffen krijgen al dan niet na 

sortering een nieuwe bestemming.

Rondleiding
Om voor ondernemers en voor medewerkers - zij 

zijn vaak degene die het afval moeten scheiden - 

duidelijk te maken wat met de diverse afvalstromen 

gebeurt, verzorgt Netwerk regelmatig presentaties 

of rondleidingen bij Korenet. ,,Dan kunnen mensen 

zien wat het effect is als ze materiaal goed gescheiden 

aanleveren.”

Netwerk NV is recent verhuisd naar de ‘s Graven-

deelsedijk 10, nabij de Laan der Verenigde Naties. 

Grundel: ,,We hebben bewust gekozen voor een 

bestaand kantoorpand en uiteraard voor inrichting 

zoveel mogelijk met gebruikte meubels. Door pro-

ducten en materialen te hergebruiken, kunnen we ze 

herbeleven.’’

INTERVIEW
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Directeur Ramon Grundel:
‘Het loont om kritisch te kijken
naar het eigen bedrijfsproces.’

Afval wordt steeds vaker gezien als grondstof, waardevolle grondstof. Netwerk NV kan
aan de hand van een bedrijfsscan meedenken over de diverse reststromen en de optimale 
logistiek. ,,Op het gebied van afval staan we aan het begin van grote veranderingen.”

NETWERK NV:

hergebruiken
is herbeleven!
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Hallo
Winkelcentrum Sterrenburg

Gratis parkeren

Facebook.nl/jumbosterrenburg

1. Euro’s goedkoper

2. Service met een glimlach

3. Voor ál uw boodschappen

4. Vers is ook écht vers

5. Vlot winkelen

6. Niet tevreden? Geld terug!

7. Uw wensen staan centraal

Nu iedere
zondag
geopend
van 12.00 tot 18.00 uur

De  7   zekerheden 
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www.boskeuken-en-baddesign.nl

•  Beste kwaliteit laagste prijzen   

• Eerlijk advies en persoonlijke begeleiding

•  100 procent tevredenheidsgarantie

•  Advies, levering en vakkundige installatie

• Keuze uit alle topmerken

Voor elk budget de perfecte 
keuken of badkamer

Ook voor outdoor wellness, (verplaatsbare) zwembaden, buiten 

Spa’s, terrasverwarming, buitenkeukens, warmte cabines en sauna ’s.
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Rinie Boon, 
hoffotograaf DOV
Waar in Dordrecht iets te beleven valt, is Rinie 

Boon te vinden met zijn camera. Al 35 jaar 

verslaat hij met zijn foto’s lief en leed in de stad. 

Zijn naam is dan ook een begrip in Dordt. Sinds 

enkele jaren is hij hoffotograaf van de DOV.

,,Ik maak foto’s voor de website en het magazine. 

Mijn schrijvende collega Herman Kersbergen 

heeft mij daarvoor gevraagd. Vooral van de 

bijeenkomsten van DOV maak ik sfeerfoto’s. Dat 

vind ik erg leuk, want ik ken veel mensen. En veel 

mensen kennen in elk geval mijn naam, maar 

hebben er niet altijd een gezicht bij,” vertelt hij. 

Bedrijfsreportages
Rinie Boon is al 35 jaar ondernemer en 

fotografeert voor uiteenlopende opdrachtgevers, 

van diverse week- en dagbladen tot overheid en 

bedrijven. ,,Dat laatste is veel minder bekend. 

Ik maak ook bedrijfsreportages voor brochures, 

reclamecampagnes, jaarverslagen en websites. 

Ook doe ik aan productfotografie en kan 

studiofoto’s maken.”

De netwerkbijeenkomsten vindt hij een goed 

initiatief van de DOV. ,,Ik merk dat Dordtse 

ondernemers onderling zaken doen. Dat hoor bij 

zo een vereniging. Als ik op een DOV-bijeenkomst 

aanwezig  ben, word ik ook aangesproken door 

ondernemers voor eventueel fotografie bij hun 

bedrijf.”

Edward de Geus ziet dat de DOV veel
werk verzet als belangenbehartiger.

(FOTO © MAARTJE BROCKBERND)

,,Dat laatste weten veel jongere ondernemers niet 

en dat is jammer. Ook voor ondernemers van de 

nieuwe generatie kan de DOV veel betekenen. Er zijn 

bovendien veel ervaren ondernemers lid aan wie je in 

je netwerk iets kunt hebben,” stelt De Geus.

Dat de DOV veel werk verzet als belangenbehartiger 

gebeurt veelal achter de schermen. Tijdens 

de ledenbijeenkomst voor de zomervakantie 

in het Dordrechts Museum werd hem dat nog 

eens duidelijk. Toen somde voorzitter Anneke 

Maagdenberg op wat er is bereikt rond onder meer 

vergunningen en aanbestedingen en dat er aandacht 

is voor de bereikbaarheid, het ondernemersfonds en 

gastvrijheid van de stad - het boeien en binden van 

bezoekers en natuurlijk de koopzondag.  

,,Dit mag best nog meer naar buiten worden 

gebracht,’’ vindt De Geus. ,,Daarmee kan de DOV ook 

extra leden krijgen, waardoor je als vereniging nog 

sterker staat.”

Neem jonge collega mee
Tijdens diezelfde zomerse bijeenkomst constateerde 

hij ook dat er vooral veel ondernemers van de 

‘gevestigde orde’ aanwezig waren. Hoog tijd dat de 

‘jonge’ generatie zich aansluiten. Edward zelf neemt 

volgende keer in elk geval een ‘jonge’ collega mee 

om kennis te maken met de DOV. ,,Dat zouden meer 

leden kunnen doen. De sfeer is altijd goed en voor de 

contributie hoeven mensen het ook niet te laten.”

Om aantrekkelijker te zijn voor de nieuwe generatie 

ondernemers kan ook de uitstraling van de DOV 

wel een update gebruiken, meent De Geus. Dat de 

vereniging ook op Twitter actief is, noemt hij een 

goede zaak.

Edward de Geus vierde recent het 10-jarig 

bestaan van zijn creatie- en communicatiebureau 

buroGeus, gevestigd aan de Voorstraat. ,,Hoe ik het 

ondernemerschap beleef? Ik kan beter tekenen dan 

praten, maar ik vind het nog steeds een uitdaging, 

geniet van het persoonlijk contact en het feit dat ik 

anderen van a tot z kan helpen bij het neerzetten van 

hun product en het dan zie uitgroeien tot een succes. 

De diversiteit van mijn klanten maakt het zo leuk; van 

winkelcentrum tot scheepsbouwer, van tv-kanaal tot 

Dordrecht Maggezien. Het is prettig zaken doen in 

deze stad. Het gungehalte is in Dordrecht heel hoog 

en gelukkig ken ik heel veel mensen,” lacht hij.

Edward de Geus van buroGeus is ruim drie jaar lid van de DOV. Voor het netwerk, de 
gezelligheid en omdat de DOV zich actief sterk maakt binnen gemeente en politiek om 
Dordrecht aantrekkelijker te maken voor ondernemers.

‘DOV ook voor jongere 
generatie interessant’

EDWARD DE GEUS VAN BURO GEUS
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Wij denken graag op creatieve wijze met u mee. Kijk voor meer

slimme drukwerkoplossingen op www.dekkersvangerwen.nl of

bel 088 028 09 00.

Smart thinking,
Creative printing.

Onze diensten gaan verder dan alleen het 
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‘Het gaat om beleving en 
wegnemen van drempels’

Op het bureau van de 65-jarige ondernemer staat 

een glazen bol, ooit gekregen van zijn medewerkers. 

,,Een ontwikkelaar moet allerlei voorspellingen doen, 

maar in de toekomst kijken kan ik nog steeds niet, 

vandaar.” Voor het DOV magazine deelt hij graag zijn 

visie op de ontwikkeling van zijn stad.

,,De binnenstad is fantastisch verbeterd; het oude 

centrum tussen de rivieren en de Spuiboulevard 

is top. Dat heeft het gemeentebestuur na de crisis 

van de jaren ‘80 goed opgepakt. De havens zijn om 

te kwijlen. Wij hebben met Paradium het sluitstuk 

mogen maken langs de Spuiboulevard. Helaas niet in 

historische sfeer, maar dat was het natuurlijk al lang 

niet meer.”

IJzerenheinig
Terugkijkend was dit project vijftien jaar lang een vat 

vol problemen, stelt Van Pelt. ,,Het was de wereld 

op een schoteltje.” Met de fijnstofproblematiek, 

krakers, uit- en verplaatsen van zittende huurders, 

de economische crisis waardoor de oorspronkelijk 

geplande koopappartementen moesten worden 

gewijzigd in huurappartementen. ,,Door ijzerenheinig 

door te zetten, is het project toch van de grond 

gekomen. En heel belangrijk: alle bewoners zijn 

ondanks alle overlast enorm tevreden. Dat geeft 

je een boost. Ik weet van onszelf dat wij een 

goede ontwikkelaar zijn. Wij kijken vooral naar 

plattegronden; daar woon of werk je tenslotte in en 

niet in de gevels.”

Het laatste deel van Paradium, de zogenoemde 

Muizentrap op de kop van Entree en de parkeergarage 

Achterom, gaat bijna zeker niet meer door. In overleg 

met de gemeente wordt  gekeken naar de realisatie 

van een paviljoen met kleine winkels en horeca. 

Meer inwoners
,,Mensen onderkennen het nog niet, maar de binnen-

steden zijn zich aan het comprimeren. Consumenten 

willen snel boodschappen doen en bovendien iets 

eten of drinken. Dat zie je in Dordrecht ook gebeuren. 

Het zwaartepunt van het centrum lag vroeger voor 

het Lindershuis, nu de Sting. Dat is verschoven 

naar het Statenplein en de Sarisgang, maar is met 

de komst van het Paradium weer terug op zijn oude 

plek. Daarmee is wel een nieuw probleem ontstaan 

op de Voorstraat tussen V&D en het Stadhuis. Tel 

daarbij op dat er concurrerende winkelcentra zijn 

gekomen in Papendrecht en Zwijndrecht, waardoor 

de regiofunctie die Dordrecht van oudsher had sterk 

is afgenomen.

In mijn perceptie kunnen we ons stadshart maar op 

één manier echt versterken: er moeten meer inwoners 

ARIE VAN PELT OVER DORDTSE BINNENSTAD

Arie van Pelt vierde recent een feestje met de oude en nieuwe bewoners van Paradium 3 aan de Spuiboulevard ter 
afsluiting van de werkzaamheden. ,,Ze zijn er allemaal hartstikke gelukkig mee, al is er natuurlijk veel voor hen veranderd 
en liep de renovatie soms anders dan verwacht. Ook voor ons. We zijn daar openhartig mee omgegaan. Mijn credo is 
daarom: duidelijkheid is de grootste gunst die je mensen kunt aandoen. Dan weet iedereen waar hij aan toe is en heb je
een heleboel frustraties minder bij alle partijen: bewoners, ondernemers en gemeente.”
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Onze nieuwe cateringlokaties:

“Het Dordts Patriciërshuis” 
Een Patriciers huis aan de wolwevershaven in Dordrecht.

“Het oude koetshuys”
Een boerderij in oud-alblas

www.nanningscatering.nl
078 - 613 35 29 / 06 - 510 884 90
info@nanningscatering.nl

PICK & MIX!
Kies je eigen top tien buffet met een variatie van 
koude en warme schotels naar keuze.

“chef in the garden” 
Een compleet verzorgd tuinfeest.

Galerie De Compagnie / Het West-Indisch Huis
Wolwevershaven
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De Korte Techniek
Advisering-Calculatie-Ontwerp-Projectbegeleiding van W-installaties

Elzenzoom 125 
3355 AD Papendrecht
078-6410254

06-18529312
www.dekortetechniek.nl
info@dekortetechniek.nl

0133941.indd   1 2-10-2014   11:19:46

Scheltens&Co biedt financiële zorgverlening aan particulieren in Dordrecht 
en omgeving

THUISADMINISTRATIE-BUDGETBEHEER-BEWINDVOERING

Bij ons kunt u rekenen op vertrouwen,  persoonlijke aandacht, begrip en 
ondersteuning.

Thuisadministratie: Wanneer uw administratie u zorgen geeft en u niet 
weet welke wegen te bewandelen. Ook voor nabestaandenadministratie, 
of administratie tijdens verblijf in het buitenland. 

Budgetbeheer:  Hulp aan mensen die in financiële problemen zijn 
geraakt, het overzicht kwijt zijn en het niet meer zelf kunnen oplossen.

Bewindvoering:  Beschermingsbewind door ons biedt misschien de uit-
komst bij tijdelijk of duurzaam niet in staat zijn de financiën te regelen.  

Is dit voor u van toepassing of kent u iemand in uw omgeving bij wie dit 
het geval is? Wij zorgen voor een juiste afhandeling, geheel op maat.

Kijk op onze site voor meer informatie of bel, mail ons voor een gratis en 
vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www.scheltensenco.nl      info@scheltensenco.nl     Tel: 06 211 797 48
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komen en met name meer woningen in het midden en 

hogere segment, zodat mensen niet naar de Volger-

landen hoeven uit te wijken als ze groter willen wo-

nen. Vorige colleges hadden daartoe besloten, maar 

ze zijn er - op De Hoven na - nooit gekomen. Ook 

door meer grondgebonden woningen voor senioren te 

bouwen, bijvoorbeeld in Dubbeldam, komen er door 

de doorstroming eengezinswoningen vrij.”

Dit helpt volgens hem ook om de betere ketens in 

de stad te krijgen, zoals Zara en Massimo Dutti. 

,,Dat noem ik pas het upgraden van je centrum. 

De komst van Primark bevestigt het imago dat 

Dordrecht inwoners met een klein budget heeft 

en daar moeten we juist van af. Natuurlijk brengt 

Primark veel reuring in de stad, vooral als trekker 

voor jonger publiek. Ik verwacht dat de horeca en de 

kledingwinkel zelf uiteraard daar het meeste profijt 

van hebben. Daarmee niet gezegd hebbende dat ze 

niet moeten komen. Natuurlijk wel, maar daarmee 

hebben we ons doel nog niet bereikt.’’

Traag
Een andere optie om meer loop op de Voorstraat en 

de Visstraat te krijgen, is de route vanaf de havens 

aantrekkelijker maken voor toeristen. ,,Er zijn diverse 

plannen voor doorbraken door de stad, maar het 

kan ook eenvoudig door de Vleeshouwersstraat weer 

nieuw leven in te blazen. Dit prachtige straatje is 

in de afgelopen jaren helemaal ter ziele gegaan als 

aanloopstraat voor het winkelgebied. Wanneer je 

in Hoorn of Enkhuizen in de haven arriveert, is er 

direct van alles te beleven. Dus pleit ik voor meer 

beleving op de kades afgewisseld met horeca en kleine 

winkeltjes in de Vleeshouwersstraat.”

Zo ijvert hij bij de gemeente ook al jaren voor het in 

ere herstellen van de Beulstoren op de Spuiboulevard. 

Tot nu toe zonder resultaat. ,,Mensen houden van 

dergelijke historische bouwwerken. Het gaat om 

het wegnemen van drempels én om de beleving: we 

gaan echt niet alleen meer naar de binnenstad om 

te winkelen, we gaan daar vooral naar toe voor de 

gezelligheid. Daarom is horeca zo belangrijk. Wij zijn 

ook aan het nadenken over Kidsfun in de binnenstad; 

als de kinderen het naar hun zin hebben, hebben de 

ouders dat ook.” 

Van Pelt vindt de gemeente overigens te traag in 

het voorwaarden scheppen voor ondernemers. ,,De 

politiek en de ambtenaren lopen meestal achter de 

feiten aan. Laat ons en onze collega’s bijvoorbeeld 

nu al meepraten over het proactief vaststellen 

van randvoorwaarden voor de invulling en het 

transformeren van leegstaande panden. Maak 

gebruik van de kennis, ervaring en creativiteit van 

Dordtse ondernemers. Voorheen bestonden er 

klankbordgroepen van gemeente en ondernemers. 

Het huidige college heeft de neiging om het vooral 

de burgers zoveel mogelijk naar de zin te maken. Een 

buitengewoon loffelijk streven, maar het gevolg is 

wel dat er te weinig gebeurt, terwijl het belang van 

Dordrecht als stad zou moeten prevaleren boven dat 

van de individuele burger. Je hebt als politiek ook 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de stad op 

midden en lange termijn.”

Loyaal
Naar zijn mening zou de gemeente de markt veel 

meer zijn werk moeten laten doen. ,,Huidige 

bestemmingsplannen zijn net dwangbuizen. Als 

je wel vijftien jaar bezig bent met een plan, is de 

economische situatie bijna zeker heel anders. 

Deze plannen zijn gemaakt toen de definitie van 

projectontwikkelaars nog was: ‘ratten, je hoort ze 

niet, je ziet ze niet, maar als er wat te halen valt, zijn 

ze er als de kippen bij’. Die tijd ligt allang achter ons. 

Zonder goede ideeën en correct handelen, heb je 

tegenwoordig als ontwikkelaar geen bestaansrecht.

Mijn twee zoons zitten ook in de zaak en we 

bestaan nu 22 jaar. Daar komt wat mij betreft nog 

minimaal 50 jaar bij, maar dat lukt alleen als je ook 

in je handelen uitdrukkelijk continuïteit nastreeft. 

Overigens zijn wij echt niet de enige ontwikkelaar 

die dat doet. De markt is veel betrouwbaarder en 

loyaler dan een groot deel van de politiek denkt. Je 

hebt eigenlijk allebei hetzelfde doel: je wilt een goed 

product voor de stad neerzetten. Dat hebben we ook 

laten zien op de Singel waar we twee kantoorvilla’s 

hebben gerestaureerd. Daarna is dat ook gebeurd met 

andere villa’s en is het nu een topstraat geworden. 

Onze villa’s zijn daardoor zelfs in waarde gestegen.

Ik heb een grote voorliefde voor het kwadrant tussen 

Achterhakkers en Johan de Wittstraat en heb daar 

ook het een en ander mogen bouwen, zoals de ING-

bank, De Raadtkamers, de Groote Sluyspoort en toen 

ik nog bij Van Wijnen werkte Ponsensteyn, Maasplaza 

en het ANWB-gebouw. 

Wij blijven kiezen voor ontwikkelen in Dordrecht en in 

de regio. Voor ons is ontwikkelen gebruik maken van 

lokale kennis en lokale kennissen. Dordt heeft zoveel 

potentie, daar kunnen we nog jaren mee vooruit.”

DOV-voorzitter Anneke Maagdenberg 

en Pieter Honing, DOV-bestuurslid én 

voorzitter KHN Drechtsteden hebben recent 

een gesprek gehad met wethouder Piet 

Sleeking over het in ere herstellen van de 

klankbordgesprekken tussen gemeente en 

ondernemers.

INTERVIEW

“Gemeente Dordrecht 
maak gebruik van de 

kennis, ervaring en 
creativiteit van Dordtse 

ondernemers!”
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Dordtser kunnen 
we het niet maken!

DonkervoortCommunicatie.nl

Testen of ons werk ook voor u werkt?  Bel Henk op 078 6481999.

Donkervoort Communicatie vernieuwt. Door intensief samen te werken met 
frisse professionals zijn we flexibel en geven we passend antwoord op uw 
communicatievraag. Zonder poespas. Maar mét Dordtse mentaliteit. Dat werkt!
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MS4C B.V. is gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige kwaliteitsproducten en diensten zoals:

      
MS4C-producten worden geleverd in ELKE gewenste vorm en afmeting voor ELKE toepassing!

MS4C biedt altijd oplossingen voor vraagstukken; zowel voor simpele, complexe alsook acute toepassingen en situaties.

“SNEL HELPEN EN ONTZORGEN” is de kracht van MS4C.

 MS4C levert wereldwijd. Ook biedt MS4C opslagruimte voor klantproducten welke op ieder willekeurig moment kunnen worden afgeroepen.

 Relaties van MS4C bevinden zich onder andere in de sectoren:
 Olie & gasindustrie, baggerindustrie, maritieme sector, OEM markt (o.a. machine- en cilinderbouw), aandrijvings- & besturingstechniek en infrastructuur.
 
 Geïnteresseerd ?  Neem dan contact op met de MS4C verkoop-afdeling in Ridderkerk. Telefoon: 0180 -74 60 18 / email: info@ms4c.eu

Aanvullende informatie via www.MS4C.eu

- statische en dynamische afdichtingen - technische rubber- en kunststofproducten
- mechanische pakkingen  - vulcaniseren van staal en gietijzer
- vlakpakkingen   - en opslag
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Hans heeft half september de Rabobank op 

Goeree-Overflakkee verruild voor het Wilgenbos 

in Dordrecht. Daarvoor werkte hij bij de Rabobank 

Merwestroom in Hardinxveld-Giessendam. 

Als geboren Rotterdammer en inwoner van de 

Hoeksche Waard kent hij de Drechtsteden al langer. 

,,Dordt is een historische en dynamische stad met 

een heel gevarieerd bedrijfsleven. Er gebeurt hier 

echt wat”, constateert hij. 

Als bankier wil hij tussen de ondernemers 

staan. ,,Dat is mijn stip op de horizon. Het is een 

onrustige tijd geweest voor de bank met de nodige 

interne wisselingen. Nu het nieuwe directieteam 

compleet is, gaan we bouwen aan continuïteit en 

het vergroten van onze professionaliteit. Er ligt 

een goede basis en we hebben veel mooie klanten. 

Belangrijk is dat er wederzijds vertrouwen is om 

de rol van sparringpartner goed in te kunnen 

vullen. Het mooie van de Rabobank vind ik dat de 

wederkerigheid in de relatie met onze klanten in 

onze genen zit.” 

Positief kritisch
Hans herkent het beeld dat banken kritischer 

zijn geworden, maar wil dit wel nuanceren. ,,Als 

Rabobank Drechtsteden zijn we nog steeds bereid 

om goede plannen financieel te ondersteunen. We 

gaan wel in gesprek om de onderbouwing van het 

plan goed scherp te krijgen en om de risico’s te 

kunnen waarderen. Dat is niet anders dan in het 

verleden. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook in 

het belang is van ondernemend Dordrecht. 

Wel is het zo dat hiervoor een tijd lang minder 

ruimte is geweest. Voor dit gesprek komt onze 

professionaliteit om de hoek kijken: wij moeten 

zorgen dat we de juiste vragen stellen en dat de 

ondernemer in een zo vroeg mogelijk stadium 

duidelijkheid krijgt. Zo voorkom je misverstanden 

en ruis. Nogmaals, vertrouwen is hierbij een 

onmisbare voorwaarde. Het is nog steeds de kern 

van bankieren. En dat win je alleen door kwaliteit 

te leveren, zodat we echt weer die positief-kritische 

partner in business kunnen zijn. Daar wil ik aan 

werken.” 

Wat volgens hem nog altijd zwaar meeweegt bij 

beoordelingen van financieringen is de ondernemer 

zelf. ,,Hij of zij maakt het verschil. Het is geen strikt 

papieren verhaal. Ook die inschatting vraagt om 

professionaliteit”, zegt hij.

Klankbordgroep
De bank wil voeling houden met zijn klanten en gaat 

daarom periodiek de dialoog met hen aan over de 

dienstverlening. ,,Wij hebben een klankbordgroep 

van bedrijven waarmee we gesprekken voeren over 

onze dienstverlening. Zij houden ons een spiegel 

voor en daar doen wij ons voordeel mee. Hier komt 

dus de wederkerigheid in de relatie mooi tot zijn 

recht’’.

Hans van Putten (51) is de nieuwe directeur Bedrijven van Rabobank Drechtsteden. Hij werkt 
ruim dertig jaar in het bankwezen en noemt het bankvak ,,nog steeds een prachtig mooi vak. 
Zeker in de rol van bankier, die de ondernemer helpt zijn bedrijf op een hoger plan te brengen.”

RABOBANK DRECHTSTEDEN 

‘Wij willen sparringpartner zijn’
HANS VAN PUTTEN, NIEUWE DIRECTEUR BEDRIJVEN RABOBANK DRECHTSTEDEN 

Hans van Putten,
directeur Rabobank Drechtsteden:
‘Vertrouwen is de kern van bankieren.’
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Oergezellig trefpunt 
in ‘t hartje van Dordt
Lunch - diner - vergaderen

feestjes en partijen.

info@dordtsgenoegen.nl • Tel: 078-8438001
Voorstraat 256 • 3311 ET Dordrecht

www.dordtsgenoegen.nl

Elke dag geopend vanaf 09.30 uur.
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DISTILLEERDERIJ RUTTE

Voor échte 

DORDTSE RELATIEGESCHENKEN!

Likeuren, vodka en jenevers waar ook 

de whiskyliefhebber van gecharmeerd is.

Bezoek met uw gasten of collega’s 

een bijzondere plek: 

De Rutte Proefkamer:

Voor PROEVERIJEN EN 

VERGADERARRANGEMENTEN

 Te combineren met 

lunch, kaasplank, 

amuses etcetera.
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Vraag naar extern archiefbeheer 
groeit door digitalisering

Ruimtegebrek en digitalisering zijn de belangrijke 

aanjagers voor het uitbesteden van archiefbeheer, 

is Gorts ervaring. ,,We gaan toe naar een paperless 

office en digitaal bewaren. Veel bedrijven hebben 

nu nog een combinatie van een analoge en digitale 

informatiestroom. De vraag is: wat wordt de 

bewaarkeuze? Tot vijf jaar geleden was dat een 

worsteling. Sinds de opkomst van de tablet en het 

locatieonafhankelijk werken, moet iedereen overal 

bij gegevens kunnen en dus moet veel informatie 

digitaal beschikbaar zijn. Maar veel bedrijven 

willen hun papieren archief toch behouden vanwege 

de kennis die erin ligt opgeslagen of omdat het 

juridisch, wettelijk of bedrijfsmatig nodig is. Door 

het bij ons onder te brengen, hoef je geen ruimte 

meer in je eigen pand te reserveren en dat scheelt 

geld.”

Privacy
In het indrukwekkende depot aan de Edisonweg 

18 staan rijen met stellingen vol dozen. Elke doos 

is voorzien van een barcode, toont Gort. ,,Wist je 

dat je al vanaf één doos stellingruimte kunt huren 

vanaf 10 euro per maand? En heb je een document 

nodig, dan kunnen we binnen een minuut jouw 

doos vinden. We zetten de doos klaar of bezorgen 

het op de zaak. Steeds vaker scannen we het 

document in en sturen het per mail toe. Dat maakt 

het kostbare digitaliseren van een compleet archief 

overbodig.” De Haan kan eventueel het archief na 

de bewaartermijn vernietigen.

Gort ziet de vraag naar opslagruimte archief al 

drie jaar achtereen sterk toenemen. ,,Ik verwacht 

dat die groei doorzet. Daarom zijn we dit jaar 

uitgebreid met 13 kilometer archiefstelling en met 

medewerkers. Natuurlijk beseffen we dat privacy, 

veiligheid en vertrouwen voorop staat. Daarom 

zijn onze medewerkers gescreend en hebben een 

Verklaring Omtrent Gedrag. Ook voor diefstal, 

vocht, brand en ongedierte staat het hier veilig. 

Zelfs het archief van het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers is hier opgeslagen. Dat zegt wel wat 

over onze standaard.”

Postkamer
Sinds eind vorig jaar begeleidt De Haan bedrijven in 

de overgang naar digitaal werken. De onderneming 

organiseert daarvoor goed bezochte Masterclasses. 

,,We geven inzicht in de succesfactoren zowel op 

het gebied van systemen, gedragsverandering 

van medewerkers als archiefbeheer. Wij zien bij 

bedrijven wat er goed en fout gaat en delen deze 

kennis en ervaring graag met anderen”, zegt Gort. 

De Haan biedt ook aan de postkamer over te nemen. 

,,Jaarlijks daalt het post en printvolume met vijf 

procent. Hoeveel brieven komen er nu nog binnen 

per post? Bedrijven kunnen deze brieven aan ons 

doorsturen, wij scannen ze in en sturen ze terug per 

e-mail. Desnoods bewaren we het papier nog even. 

Deze service helpt bedrijven ook om van analoog 

naar digitaal te gaan werken, wat enorme voordelen 

oplevert in efficiency en ruimtebesparing.’’

DE HAAN ARCHIEFBEHEER BREIDT UIT

Iedereen kent het wel: mappen of kasten 
vol papieren die nauwelijks meer worden 
ingekeken, maar wel bewaard moeten blijven. 
,,Papieropslag is toch wel over? Nee, maar 
je hoeft het niet per se onder te brengen in 
je eigen kantoor”, zegt Leonard Gort van De 
Haan Archiefbeheer. In Alblasserdam staat 
een ‘kluis’ waar nu al 70 strekkende kilometer 
ofwel 250.000 dozen veilig staan opgeslagen.

“Wij zien bij bedrijven wat goed en fout gaat en
delen deze kennis en ervaring graag met anderen.”
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CONTACT

DOV magazine is het gratis magazine

van de Dordrechtse Ondernemers

Vereniging voor leden, overheden,

banken en belangstellenden.

Secretariaat DOV
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Bestuur DOV
Het bestuur van de DOV bestaat uit de volgende personen:

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

E-mail: voorzitter@dov.nl

Léon Peeters

Secretaris

Tel. 078-633 11 13

Stan Janssen

Penningmeester

E-mail: penningmeester@dov.nl

Erica de Winter

Algemeen bestuurslid

Tel. 06-20925035

Pieter Honing

Algemeen bestuurslid

Tel. 06-21554031

Wim Stam

Algemeen bestuurslid

Tel. 078-6179911

DOV: de grootste belangenbehartiger
van Dordtse ondernemers sinds 1902
Met zo’n 350 leden en opgericht in het jaar 
1902 vormt de DOV het grootste en oudste 
ondernemersnetwerk in Dordrecht.

De DOV is belangenbehartiger voor Dordtse 

ondernemers en anticipeert op actuele economische 

en maatschappelijke ontwikkelingen, onder andere 

door structureel gesprekspartner te zijn binnen de 

overheden. 

 Als belangenbehartiger neemt de DOV deel 

in tal van projecten die te maken hebben met 

ondernemen in Dordrecht en organiseert de DOV 

minimaal 6x per jaar een netwerkbijeenkomst.

Een onafhankelijke en door de overheid erkende 

belangenbehartiger voor ondernemers waarin alle 

branches thuishoren. Dat is de DOV. Of het nu gaat 

om een advocatenkantoor of een loodgieter, om 

een bouwmarkt of een restaurant, een bank of een 

fabriek: de DOV is er voor alle ondernemers, groot 

of klein. 

Jurian Duijzer

Algemeen bestuurslid

Tel. 078-6143826

Bijeenkomsten in 2015
De invulling en locaties staan nog niet vast, de data van de DOV-bijeenkomsten in 2015 wel. Noteer ze vast 

in uw agenda, zodat u er geen hoeft te missen.

Woensdag 7 januari 19.30 uur Nieuwjaarsreceptie

Woensdag 18 maart 17.30 uur Ondernemersnetwerkbijeenkomst, Thema industrie

Woensdag 20 mei 17.30 uur Ondernemersnetwerkbijeenkomst

Woensdag 1 juli 17.30 uur BBQ/Seizoensafsluiting

Woensdag 16 september 17.30 uur Ondernemersnetwerkbijeenkomst

Woensdag 18 november 17.30 uur Ondernemersnetwerkbijeenkomst

5% 
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op uw eindfactuur, op vertoon 
van deze advertentie.

www.postillionhotels.com

POSTILLION HOTEL DORDRECHT 

Rijksstraatweg 30, 3316 EH Dordrecht  
T +31(0)78 - 618 44 44  hotel.dordrecht@postillionhotels.com

Genomineerd voor 
‘Congreslocatie van het jaar 2014’

Onlangs compleet 
gerenoveerd

Postillion Hotel Dordrecht 
5-hamerclassificatie 
voor congres- en vergaderlocatie
met een maximum score van 100%! 
• Organiseer zorgeloos uw evenementen
• Uw persoonlijke meeting host
• Uitmuntende vergaderfaciliteiten
• Nu met 5% eindfactuurkorting tot 31 december 2014
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Samen sterker

rabobank.nl/drechtsteden

Voor jezelf werken is spannend. Want privé wil je geen onnodige risico’s lopen

wanneer het even minder gaat. Daarom stemmen onze adviseurs je zakelijke en privé

belangen goed op elkaar af.  Dat geeft rust bij het ondernemen.

Een slimme ondernemer stemt zakelijk en privé op elkaar af.

en privé
je zaken op
orde.

Aandacht
voor je eigen

business
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