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Voor de ondernemers is
2015 een inspirerend jaar

Maar als DOV hebben we zeker een goed gevoel bij 

het jaar 2015. De Koningsdag en de opening van 

het Hofcomplex, de tentoonstelling Haagse School 

en de opening van het Onderwijsmuseum, hebben 

Dordrecht prachtige publiciteit bezorgd. Wellicht 

begroeten we dit jaar de miljoenste toerist. Een 

prestatie van formaat!

Maar onze stad kende meer mooie momenten. Want 

de wil om als ondernemers met elkaar initiatieven te 

nemen en samen te werken zit nadrukkelijk in de lift. 

Grote en kleinere evenementen kleurden dit jaar veel 

van onze straten. En niet te vergeten de groeiende 

belangstelling van zowel de inwoners van onze stad 

als die vanuit de omliggende gemeenten voor de 

koopzondagmiddag. Dat ervaar ik persoonlijk toch 

als een positieve prikkel om de plaatselijke economie 

stap voor stap aan te jagen. Niet voor niets hebben 

ook veel van onze collega’s in het winkelcentrum de 

Bieshof in Stadspolders besloten om deze weg in te 

slaan.

Opmars
Interessant blijft daarom de vraag of de opmars 

van veel jonge ondernemers deze ontwikkelingen 

in positieve zin beïnvloedt? Enthousiaste 

zelfstandigen. Mannen zowel als vrouwen met een 

totaal andere achtergrond en dito opleiding. Een 

generatie die is opgegroeid met de meeste moderne 

communicatiemiddelen en die nadrukkelijk 

implanteren in hun eigen ondernemingen. Als DOV 

kunnen we over hun inzichten en visie enthousiast 

zijn. Mede daarom waren we ook dit jaar weer 

geweldig blij met de fantastische opkomst tijdens 

onze barbecueavond in de tuin van het Dordrecht 

Museum als afsluiting van het seizoen.

Bouwstenen
Een bijeenkomst die druk is bezocht en wat méér 

is: waar over en weer veel ervaring werd uitgewis-

seld. Netwerken als economische bouwstenen in 

onze eigen stad. Hetzelfde kan worden gezegd over 

de steeds betere contacten met ondernemersvereni-

gingen uit de omliggende plaatsen. De drukbezoch-

te bijeenkomst van de DOV, de OVZ, de VAO, de 

Hazewinden, de Noord en de OKA op donderdag 17 

september vormt een mooie opmaat naar meer on-

derlinge contacten als het gaat om de gezamenlijk 

belangen van het bedrijfsleven in de Drechtstreek. 

Als DOV-bestuur zullen we ons ook blijven inzetten 

om deze band met de regionale collega’s te blijven 

versterken. De zes deelnemende verenigingen heb-

ben met elkaar de intentie uitgesproken om voor 

september 2016 een gezamenlijke bijeenkomst te 

organiseren. De aanwezige burgemeesters reageer-

den hier positief op.

Verontrustend
En dat is nodig. Want altijd zijn er verontrustende 

berichten die van ons verlangen dat we scherp en 

alert blijven. Met name noem ik de signalen die we 

krijgen van de Nederlandse Spoorwegen om minder 

intercity’s in Dordrecht te laten stoppen. Voor ons 

onaanvaardbaar! Onbegrijpelijk dat de directie 

van de NS geen oog heeft voor onze ligging én de 

dynamische ontwikkelingen in deze regio. Reden 

genoeg om ons standpunt in Utrecht duidelijk te 

maken. Wij zullen alles in het werk stellen om samen 

met de politiek de mening van de ondernemers te 

laten horen. 

Onaanvaardbaar
Een ander punt: het verdwijnen van onze rechtbank. 

Hoewel deze kogel nog niet door de bestuurlijke kerk 

is, staat de DOV met overtuiging achter het kritische 

signaal dat burgemeester Arno Brok hierover 

publiekelijk heeft afgegeven. Het kan toch niet zo 

zijn dat een van de oudste rechtbanken van het land 

verdwijnt en de druk op de rechtbank Rotterdam 

toeneemt. Wat ons betreft punten genoeg om als 

belangenvereniging van alle ondernemers alert te 

blijven.

Binnenstad
Wij zijn blij met het succes van de koopzondag. 

Het gratis parkeren draagt hieraan bij en dat moet 

vooral zo blijven. We willen immers de economie 

stimuleren. Daarnaast moeten de evenementen die 

worden georganiseerd niet alleen voor ouderen en 

mensen met kinderen zijn. Juist jongeren moeten we 

nu boeien, bijvoorbeeld met gerichte evenementen, 

want zij zijn onze toekomst.

Verbinding en betrokkenheid
De verbondenheid met onze collega-ondernemers 

in Dordrecht Zuid-Afrika maakt steeds weer diepe 

indruk op mij. De projecten die met kennis, kunde 

en middelen gesteund worden komen nu echt van 

de grond en zullen werkgelegenheid creëren en 

ondernemer verder helpen. Ook de betrokkenheid 

van de sportclubs, die tenues en materialen schenken 

geeft aan dat zij iets willen doen voor mensen die het 

zoveel minder hebben dan wij. Zoals het er nu uitziet 

brengt begin maart 2016 een delegatie ondernemers 

samen met burgemeester Brok een bezoek om onze 

collega’s verder te helpen.

Onmacht
Tenslotte Yvonne Retel. Onze geweldige secretaresse 

die zo ernstig ziek is. Het bericht heeft in onze kringen 

grote verslagenheid teweeg gebracht en een gevoel van 

menselijke onmacht. Dat blijkt wel uit de vele reacties 

die Yvonne heeft ontvangen. Op het moment dat ik dit 

schrijf weten we niet hoe het in de komende weken/

maanden verder met haar zal gaan. Wel weet ze dat we 

intens met haar en haar gezin meeleven, maar ook hoe 

machteloos wij ons voelen. Niet voor niets heeft ze ons 

al meerdere malen laten weten hoe al die reacties haar 

verrassen en blij maken.

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

Het doet bijna onwerkelijk aan, maar met de decembermaand in zicht, ligt de agenda voor het 
jaar 2016 bij mij alweer op tafel. Want één ding staat vast: regeren is vooruit zien! Niet in de 
laatste plaats voor ons als ondernemers. 

VOORWOORD

Bij overlijden: 
0800 – 099 55 15 (gratis) 

24/7 bereikbaar.

www.uitvaartdordrecht.nl

DenO multimedia biedt onder andere de mogelijkheid om 
24 uur via internet aanwezig te zijn in de familiekamer, de 
uitvaart online te volgen en digitale presentaties te verzorgen. 

DenO Uitvaartcentrum | Nassauweg 190, 3314 JR  Dordrecht

Een mooi afscheid 
wordt een goede 

herinnering.

ADV_DenO_DOV_A4.indd   1 24-09-15   15:390155676.pdf   1 24-9-2015   15:58:34



www.netwerknv.nl

Hergebruiken is herbeleven

0143676.indd   1 14-9-2015   16:22:06

De persoonlijke noot
in juridische
dienstverlening

Burg. de Raadtsingel 89

3311 JG Dordrecht

Telefoon 078 613 39 66

Telefax 078 631 09 38

E-mail mail@veldlaw.nl

www.veldlaw.nl

0155518.pdf   1 18-9-2015   10:03:22



BESTUUR

5

‘Bij de DOV ben ik 
ondernemer tussen 

de ondernemers’ Als ondernemingsrechtadvocaat bij Veldhuijzen & Nuiten 

Advocaten heeft mr. Jaap Wijnja (52) veel met ondernemers van 

doen. ,,Je staat mensen bij in zaken die hen raken. Vaak gaat 

het over inkomsten, er zijn meestal emoties mee gemoeid en het 

zijn zaken die om een snelle oplossing vragen. Ook die dynamiek 

spreekt mij aan.” Wijnja staat zowel werkgevers als werknemers bij. 

,,Het aardige is dat je ervaring opbouwt langs twee verschillende 

invalshoeken, al werken wij voornamelijk voor werkgevers.”

Personeelsdossier
Met de veranderde wetgeving op het gebied van arbeidsrecht zorgt 

de overheid voor veel werk bij advocatenkantoren. Zo hebben veel 

werkgevers in de aanloop naar 1 juli, de ingangsdatum van de 

nieuwe Wet werk en zekerheid, nog geprobeerd tot beëindiging van 

dienstverbanden te komen.  ,,Deze wet moet zich nog zetten in de 

praktijk, omdat er nog veel zaken onduidelijk zijn.”

Heeft hij een tip voor werkgevers? ,,Het bijhouden van een 

personeelsdossier is nog belangrijker geworden dan onder de 

oude wetgeving. Signaleer tijdig als je ontevreden bent over een 

werknemer. Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken. Bij 

disfunctioneren van een werknemer moet je in de rechtszaal heel 

goed beslagen ten ijs komen.” 

Laagdrempelig
Jaap Wijnja is geboren en getogen in Groningen en volgde daar 

ook zijn rechtenstudie. Hij woont al 25 jaar met veel plezier in 

Dordrecht – ‘Deze stad is fantastisch’ – maar werkt hier pas sinds 

eind 2013 officieel. Voorheen werkte hij vanuit Sliedrecht 23 jaar in 

de advocatuur in de Alblasserwaard en Drechtsteden. Tevens was 

hij 10 jaar secretaris van de Raad van Toezicht van de Orde van 

Advocaten in Dordrecht en tot 2014 secretaris van de Rotaryclub 

Dordrecht. 

Om nog meer een plekje in het Dordtse te veroveren, werd hij 

lid van de DOV. ,,Het leuke van de DOV vind ik dat het een 

laagdrempelige, actieve vereniging is met allemaal mensen die 

vanuit het ondernemerschap bij elkaar zijn. Want hoewel de 

nieuwe wetgeving veel werk met zich meebrengt, kunnen ook 

advocatenkantoren niet achteroverleunen. Net als elke andere 

ondernemer moeten wij erop uit om relaties te onderhouden en 

werk binnen te halen en het werk vervolgens goed doen. Binnen de 

DOV ben ik ondernemer tussen de ondernemers”, stelt hij. 

Accuraat
,,De contacten zijn altijd heel plezierig, ook met het bestuur. 

Niemand is te beroerd om even harder te lopen, al doet iedereen 

het naast zijn gewone werk. Als advocaat hoor je accuraat te zijn en 

dat neem ik mee in mijn functie als secretaris.”

NIEUWE SECRETARIS MR. JAAP WIJNJA Jaap Wijnja is geen onbekende binnen de DOV, maar wel 
in zijn functie als secretaris. ,,Ik doe het secretariswerk 
graag en heb deze functie in de afgelopen jaren voor 
meerdere organisaties vervuld. Als secretaris ben je een 
spin in het web.”

Jaap Wijnja: ‘De DOV is een laagdrempelige,
actieve vereniging.’ FOTO RINIE BOON
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ADVOCAT ENKANTOOR

SAR I ER
Mr. G. Sarier

Persoonlijk, Professioneel en Betrokken

Arbeidsrecht - Ondernemingsrecht - Incasso’s 

Adres   Elfhuizen 9A
  Dordrecht

Postadres  Postbus 44
 3300 AA 
 Dordrecht 

Telefoon  078 639 98 55
Website    www.sarier.nl 

“Advocatenkantoor Sarier is een jong en dynamisch kantoor dat in staat is om haar cliënten een snelle, efficiënte 
en kwalitatief hoogwaardige service te bieden en vooral niet te vergeten de persoonlijke aandacht. 

Tot onze cliëntenkring behoren niet alleen ondernemingen, maar ook particulieren en instellingen. Mocht u vragen 
hebben over onze diensten of over juridische kwesties, neem dan gerust contact met ons op.”
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De TOVD is in mei opgeheven en veel van de 70 

leden zijn al overgestapt naar de DOV. ,,De DOV is de 

grootste en oudste ondernemersvereniging en degene 

met de grootste inbreng bij de gemeente. Een serieuze 

gesprekspartner. Samen zijn we alleen maar sterker”, 

stelt de 35-jarige, geboren en getogen Dordtenaar en 

gedreven ondernemer.

Via de Mariaschool, het Johan de Witt-gymnasium 

en de Erasmus Universiteit, ging hij na een korte 

studentstage bij het toenmalige kantoor Anke Knüppe 

Damstra, in februari 2003 als advocaat aan de slag bij 

Veldhuijzen en Nuiten Advocaten.

In maart 2008 opende hij zijn eigen advocatenkan-

toor. ,,Als eerste advocaat met een Turkse achtergrond 

in de regio had ik al vrij snel mijn eigen klantenkring 

en een eigen kijk op zaken doen. Ja, een beetje eigen-

wijs ben ik wel”, lacht hij. ,,Ondernemen is anders dan 

werken in een dienstbetrekking. Het is spannender, je 

hebt meer ruimte en vrijheid om jezelf te ontplooien.” 

Spreekbuis
Hij vond onderdak bij zijn vriend Bahattin Güler, die 

een kantoor in financiële dienstverlening runt aan de 

Brouwersdijk. ,,De oprichting van de TOVD door ons 

was een goede zet. Niet alleen zakelijk. We hebben ook 

veel voor andere ondernemers kunnen betekenen. We 

werden al snel spreekbuis richting de gemeente en 

andere verenigingen. En onze leden hebben ontdekt 

wat de voordelen zijn van een ondernemersvereniging: 

contacten, kennis, gehoord worden.”

De TOVD-leden zaten in een diversiteit aan branches; 

van dienstverlening en onroerend goed tot industrie. 

Veel meer dan de bekende detailhandel. Enkele 

van hen waren zelf al lid van de DOV geworden. 

,,Als bestuurslid behartig ik de belangen van alle 

ondernemers”, benadrukt Gökhan Sarier. ,,Met 

mijn achtergrond hoop ik wel iets extra’s te kunnen 

betekenen. Ik neem ook mijn eigen netwerken en 

kennis mee.”

Voor jou kiezen
Sarier is gespecialiseerd in arbeids- en 

ondernemingsrecht, incasso – en procesrecht en is 

lid van de vereniging van Incasso en Procesadvocaten 

(VIA). Daarnaast was hij ruim 3 jaar curator in 

faillissementen. In de wijde regio is hij een begrip 

geworden, zegt hij. ,,Het is mooi als mensen uit 

Rotterdam en omgeving komen en voor jou kiezen. 

Dat ik de Turkse taal beheers is een pré, maar de 

laatste jaren maakt dat niet meer uit. Mensen gaan 

af op kennis en inhoud. Een van de redenen om de 

civiele kant te kiezen was overigens wel dat er in deze 

richting maar weinig Turks sprekende advocaten 

werkzaam waren. Mijn persoonlijke benadering, 

specialismen en goede bereikbaarheid spreekt mensen 

aan. Het is nu zelfs zover dat er in januari een collega 

bij komt. Het is tijd om mijn kennis te delen en fijn om 

weer te kunnen sparren.”

‘We streven allemaal 
dezelfde belangen na’

MR. GÖKHAN SARIER : VAN VOORZITTER TOVD NAAR BESTUURSLID DOV 

Mr. Gökhan Sarier richtte samen met Bahattin Güler in 2006 de Turkse Ondernemers Vereniging 
Drechtsteden op. ,,Tien jaar later was het tijd voor een nieuwe stap. Tijd om te zorgen dat we 
bij de grootste ondernemersvereniging van Dordrecht konden aansluiten en meedoen. We zijn 
allemaal ondernemers en streven allemaal dezelfde belangen na.”

Gökhan Sarier: ‘Ik neem ook mijn eigen
netwerken en kennis mee.’ FOTO RINIE BOON

‘Met mijn 
achtergrond hoop 
ik wel iets extra’s te 
kunnen betekenen.’
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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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KONINKLIJKE
VAN DER WEES GROEP

Logisitieke dienst-
verlening in speciaal 
transport

Koninklijke Van der Wees 
Groep richt zich sinds 
1907 op het bijzonder 
transport van zware en 
omvangrijke lading over 
land en water. 

Onze bedrijfsactiviteiten 
omvatten logistiek, 
opslag, watertransport, 
wegvervoer, trading en 
haven- en sleepdiensten. 
Ook voor het zagen van 
stalen damwanden, 
buizen en balken, tot 
maximaal 1.320 mm, 
kunt u bij ons terecht!

www.vanderwees.nl     
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Statenplein 27   3311 NG Dordrecht   T. 078 84 28 632
www.beleefgusto.nl

EEN GEZELLIGE EN TRENDY ESPRESSO 
EN WIJNBAR AAN HET STATENPLEIN.

Naast een heerlijke kop koffi e 
of mooie wijnen kunt u bij Gusto ook 
terecht  voor bijvoorbeeld een :

• LUNCH

• HIGH TEA

• BEDRIJFSBORREL

• WIJNPROEVERIJ

• BARISTA WORKSHOP

eld een :

P

  nieuw in dordrecht
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De Ruiter Catering www.deruitercatering.nl Heerlijke kwaliteit, eerlijke prijzen
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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.

Hans de Bakker,
Alkaa bv Dordrecht 
,,Ik ontwerp en lever afzuiginstalla-

ties, compleet met filtersystemen en 

leidingwerk aan industriële bedrijven 

waar bij het productieproces stof of 

damp vrijkomt. Denk aan poeders die in 

mengketels worden gestort. Daarnaast 

levert Alkaa centrale stofzuigsystemen 

voor de industrie. Het gaat altijd om 

maatwerk. Maar ook advies en levering 

van alleen componenten is mogelijk. 

Twintig jaar zit ik in het vak en dit jaar 

ben ik voor mezelf begonnen.”

Waarom bent u lid geworden?
,,Ik vind het mooi als je klanten zo 

lokaal mogelijk kunt vinden. De DOV 

is een goed instrument om potentiële 

klanten en leveranciers te vinden. 

Tijdens de bijeenkomsten komen er 

heel veel verschillende ondernemers 

heb ik gemerkt.”

Wat verwacht u van de DOV?
,,Ik zou het mooi vinden als er the-

mabijeenkomsten gehouden zouden 

worden voor specifieke branches, van 

detailhandel tot industrie, waar je 

jezelf kort kunt presenteren om meer 

rendement uit bijeenkomsten te halen.”

Elio en Sirio Barone, 
Imbarcazione Barone 
Dordrecht
Imbarcazione Barone is ontstaan 

uit onze passie voor het prachtige 

Dordrecht. Als statement dat de

stad meer gastvrijheid en 

toegankelijkheid tot het water

verdient. We delen dit enthousiasme 

sinds 2009 tijdens een persoonlijke 

rondvaart of arrangement met onze 

gasten aan boord. 

 

Waarom bent u lid geworden?
,,Hoewel wij ondertussen niet meer weg 

te denken zijn van het water, blijf je als 

kleine, gepassioneerde ondernemer 

erg kwetsbaar. Omdat wij altijd een 

pioniersrol in zullen nemen, vangen 

wij altijd de eerste, hardste klappen op. 

Daarom is het belangrijk om te weten 

dat een degelijke organisatie achter

je staat.”

Wat verwacht u van de DOV?
,,Anneke Maagdenberg stelde mij 

direct voor aan de directeur OZHZ 

toen wij moeite hadden omtrent de 

vergunning voor onze steiger aan de 

Pottenkade. Dat hielp enorm. Zo is 

het voor onze volgende uitdaging ook 

belangrijk om zoveel mogelijk handen 

op elkaar te krijgen. Wij gaan namelijk 

de duurzaamste watertaxi ter wereld 

bouwen. In samenwerking met Aarts 

Dieseltechniek en met studenten van 

de Duurzaamheidsfabriek. Gewoon 

hier in het hart van de maritieme 

innovaties: de Drechtsteden!”

Martin Goudriaan, 
Gusto Coffee Food Drinks Dordrecht
,,Dit voorjaar heb ik mijn espresso 

annex wijnbar geopend aan het Staten-

plein. Als half dag, half avondhoreca 

zijn wij uniek in Dordrecht. Gasten 

kunnen hier lunchen en Italiaanse koffie 

drinken of meenemen. Tevens serveren 

we een goed glas wijn en hebben we een 

beperkte avondkaart. Ik kom zelf uit de 

financiële dienstverlening, maar heb 

gekozen voor de horeca. Het is zwaar, 

maar geeft voldoening en dat zocht ik.”

Waarom bent u lid geworden?
,,Ik kom uit Nieuw-Lekkerland en ben 

nieuw als ondernemer in Dordrecht. Via 

de DOV hoop ik contacten en relaties 

op te bouwen, zowel zakelijk of om eens 

advies in te winnen of problemen te 

bespreken.”

Wat verwacht u van de DOV?
,,Ik vind het belangrijk dat de DOV 

meespraak heeft bij de gemeente, ook 

over activiteiten in de stad. En ik zie het 

als een mogelijkheid om dingen die ik 

signaleer aan de orde te stellen.”

Hanifi en Bahri Erdogan,
EMD B.V Alblasserdam
,,EMD B.V. staat voor Erdogan Multi 

Diensten: een schoonmaak- en een uit-

zendbedrijf, dat actief is in de Drecht-

steden , Noord-Brabant en regio Rijn-

mond. Onze medewerkers verrichten 

schoonmaakwerkzaamheden in onder 

meer scholen, kantoren , touringcars en 

bij bushaltes . Met ons uitzendbureau 

leveren we medewerkers voor productie 

en technische sectoren . In 2009 heb-

ben we ons bedrijf opgericht. We komen 

uit een ondernemersgezin en wilden 

na een aantal jaar werkervaring voor 

onszelf beginnen.’’

Waarom bent u lid geworden?
,,We waren al lid van de TOVD en door 

de samenvoeging met de DOV ontstaat 

een grotere organisatie. Dat is goed, 

want samen sta je sterker. Daarnaast 

willen we meer bekendheid geven aan 

ons bedrijf. We hebben een aantal 

opdrachtgevers in Dordrecht, maar we 

willen dat gaan uitbreiden.’’

Wat verwacht u van de DOV?
,,Wat verwacht de DOV van ons? We 

moeten nog ervaren hoe het is. Wij zijn 

heel zakelijk ingesteld, maar willen 

meer netwerken. Doordat we nu met 

een grotere groep (Turkse onderne-

mers) bij de DOV zijn aangesloten, 

verlaagt dat voor ons de drempel om te 

netwerken.’’
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Driehonderd ondernemers kregen deze oproep en 

vooruitblik mee tijdens de eerste gezamenlijke

bijeenkomst in september van de ondernemers-

verenigingen uit Zwijndrecht, Heerjansdam, Hen-

drik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Dordrecht. 

Burgemeester Arno Brok (Dordrecht) en zijn collega’s 

Dominic Schrijer (Zwijndrecht/Heerjansdam) en 

Jaap Paans (Alblasserdam) en loco-burgemeester 

André Flach (H.I.Ambacht) gingen met elkaar 

in gesprek over Drechtstad: Toekomst of Utopie 

Gespreksleider was DOV-lid Antoin Peters. 

Feit is dat de regio economisch achterblijft en een 

inhaalslag moet maken. ,,Dat vraagt een enorme 

inspanning van alle partijen. We moeten energie 

steken in projecten die relevant zijn voor bewoners 

en ondernemers, niet in een structuurdiscussie”, 

aldus burgemeester Brok.

Krachtig blok
Zijn collega Schrijer gaf de regio Eindhoven als 

voorbeeld. ,,Daar is een gezamenlijke agenda 

gemaakt. Wat heb je nodig? Ga dat samen 

organiseren. Door samen op te trekken, kunnen 

Burgemeesters roepen op 
tot gezamenlijke agenda 
voor de Drechtsteden
Eén Drechtstad blijft een utopie. Maar ondernemers, onderwijs en overheid moeten wel 
een gezamenlijke (economische) agenda maken. Inzet: over 15 jaar staan de Drechtsteden 
bekend als een innovatieve, duurzame regio met een slimme (maritieme) industrie en een 
goed woonklimaat.

Han Tettero
Smartcleaningcenter, 
Alblasserdam
,,Ik vind het nuttig om alle 

ondernemersverenigingen 

eens bij elkaar te brengen, 

omdat je elkaar kunt 

versterken. De discussie 

op zo’n avond mag wel meer over het MKB 

gaan, en over de kleinere problematiek. Het lijkt 

me daarom een goed idee om een top 10 van 

frustratiepunten op te zetten. Ik verwacht dat er 

heel veel dezelfde dingen boven water komen uit 

de diverse gemeenten.”

Esther van der Kaag, 
Dordt Onderneemt 
,,De bijeenkomst was 

verrassend georganiseerd 

en de opkomst was hoog. 

Ik vond het interessant 

om nieuwe contacten 

op te doen, door 

ondernemers van ondernemersverenigingen 

uit andere gemeenten te spreken. Het lijkt mij 

goed als ondernemersverenigingen meer gaan 

samenwerken om het draagvlak te versterken, 

krachtiger naar buiten te kunnen optreden en dat 

ondernemers onderling elkaar nog beter weten 

te vinden en zaken gunnen. Ik kijk uit naar een 

herhaling van de bijeenkomst volgend jaar.” 

Arjan van Wingerden 
Verkerk Groep, 
Zwijndrecht
,,Deze gezamenlijke 

bijeenkomst is een heel 

goed initiatief. Zoals 

de burgemeesters en 

wethouders hier met elkaar 

communiceren, merk je dat ze de samenwerking 

voelen. Ze stralen het ook uit. Een van de punten 

waar ik aandacht voor wil vragen is om de 

gemeentelijke aanbestedingen – en daarmee de 

werkgelegenheid – in de regio te houden. En zo’n 

gezamenlijke agenda: doen!”

Burgemeester Jaap Paans (Alblasserdam), burgemeester Arno Brok (Dordrecht)
gespreksleider Antoin Peters, burgemeester Dominic Schrijer (Zwijndrecht)
en loco-burgemeester André Flach (H.I. Ambacht) (vlnr) op het podium. FOTO RINIE BOON
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we ook meer lobbykracht organiseren en 

een partnership aangaan met provincie en 

landelijke overheid.’’

André Flach onderstreepte het belang van de 

Drechtsteden. ,,Je vormt een krachtig blok. 

Als Drechtsteden zitten we aan tafel bij de 

Economische Programmaraad Zuidvleugel. Als 

Hendrik-Ido-Ambacht alleen was ons dat niet 

gelukt.”

Burgemeester Paans wees erop dat de 

Drechtsteden onderdeel is van een veel grotere 

economische regio in Europa en ziet een opgave 

voor ondernemers en overheid om deze regio 

ook richting de zuidelijke Delta te profileren.

De bestuurders riepen ondernemers ook op 

zich gezamenlijk uit te spreken voor het behoud 

van de rechtbank en de intercity in Dordrecht. 

Schrijer deed de ondernemers verder de 

suggestie om over regelgeving een Irritatie Top 

10 samen te stellen. ,,Het is een manier om te 

kijken of we de meest vervelende regels kunnen 

aanpakken.”
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De voorzitters (vlnr) Edwin Struis (OV De Noord, Alblasserdam), Arie Mol (Vereniging
Ambachtse Ondernemers), Anneke Maagdenberg (DOV), Brigitte van Ast (OV Heerjansdamse
Hazewinden), Gerard Vaandrager (OV Zwijndrecht). FOTO RINIE BOON
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Nationaal Onderwijsmuseum trekker van formaat

Maar liefst 350.000 objecten bezit het Onderwijs-

museum, dat in juli offi cieel werd geopend door 

minister Jet Bussemaker. Een wisselend deel daar-

van is te zien in het fraai gerestaureerde gebouw De 

Holland. En daarvoor is grote belangstelling. Alleen 

al de eerste twee maanden trok het museum ruim 

10.000 bezoekers uit het hele land.

,,We ontmoeten veel enthousiasme, zowel over de 

collectie als over het gebouw. Mensen zijn verbaasd 

over de open opstelling en alle verhalen die de voor-

werpen vertellen. De verblijftijd van de bezoekers 

is opvallend lang”, stelt directeur Tijs van Ruiten. 

,,Vaak zeggen ze dat ze zeker nog eens terugkeren 

en dat ze er een bezoek aan de binnenstad aan vast 

plekken. Wij gaan ervoor zorgen dat we onze bezoe-

kers nog beter naar het centrum kunnen verwijzen.”

Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht 
bezit niet alleen ‘s werelds grootste onder-
wijscollectie. Het blijkt ook een trekker van 
formaat, met een spin-off voor de Dordtse 
binnenstad. 

‘Mensen zijn verbaasd over de open opstelling en alle
verhalen die de voorwerpen vertellen’, aldus directeur
Tijs van Ruiten. FOTO RINIE BOON

NIEUWS
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Mooie ruimten
Het gebouw De Holland biedt voor bedrijven ook 

volop gelegenheid voor presentaties, maar ook 

voor jubilea, reünies of andere ontvangsten. ,,We 

hebben diverse mooie ruimten te midden van de 

museumomgeving, zoals de commissarissenkamer, 

de educatieve ruimte of het café. En we zijn goed 

bereikbaar”, somt Van Ruiten op.

Het museum dient tevens als leerwerk- en stageplek 

voor leerlingen van het Da Vinci College. Zij hebben 

ook de stalen kroon en de belettering gemaakt voor 

de schoorsteen, die dit najaar wordt geplaatst.

SBBD onderzoekt haar toekomst
De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen 
Dordrecht onderzoekt hoe de organisatie 
toekomstproof kan worden. ,,Dat gaat zowel 
over professionalisering als over verbreding 
van het draagvlak”, stellen voorzitter Peter 
Brandenburg en penningmeester Menke 
Hopma.

Op initiatief van de DOV organiseert de SBBD sinds 

1995 de collectieve beveiliging van de bedrijventerrei-

nen in Dordrecht West. Eerst op Dordtse Kil I, II en 

Amstelwijck-West en later op alle andere terrei-

nen. Op ieder bedrijventerrein is een zelfstandige 

SBBD-stichting actief. De basis is een publiek private 

samenwerking waarin de gemeente, de politie, DOV, 

WD en de afzonderlijke stichtingen participeren.

Louterbloemen
Een nieuwe ontwikkeling is te melden op het bedrij-

venterrein Louterbloemen. Daar is de stichting SBBD 

Louterbloemen afgelopen zomer bestuurlijk samenge-

gaan met BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) Louterbloe-

men. Hiervoor is gekozen vanwege de revitalisering 

van dit bedrijventerrein door het Havenbedrijf 

Rotterdam. Voor het gebied wordt nu een totaalplan 

gemaakt waarin uitbreiding van de beveiliging is 

opgenomen, maar ook investeringen in onder meer 

wegen en de aanleg glasvezel. Alle activiteiten vallen 

nu onder één bestuur en de BIZ geeft een solide 

fi nanciële basis. ,,Op deze wijze worden de belangen 

van de ondernemers op Louterbloemen optimaal 

behartigd”, licht Menke Hopma toe.

Onderzoek 
Peter Brandenburg zou graag zien dat op Dordtse 

Kil I, II en Amstelwijck-West en Krabbepolder/

Zeehavengebied een nieuwe organisatie komt die een 

uitgebreidere dienstverlening en belangenbehartiging 

fi nancieel mogelijk maakt. De SBBD kan dan binnen 

deze structuur met haar installaties en expertise de 

beveiligingsaspecten voor haar rekening nemen. 

,,Met alle belanghebbenden, waaronder ook de 

gemeente en de provincie, bespreken we nu hoe 

we dit plan handen en voeten kunnen geven”, 

zegt Peter Brandenburg. ,,Het is van groot belang 

om zorg te dragen voor continuïteit. Dank zij de 

activiteiten van de SBBD is de criminaliteit op de 

bedrijventerreinen sterk gedaald, maar het is nu tijd 

om een professionele organisatie op te zetten met een 

breed draagvlak onder de ondernemers.”

www.sbbd.nl

Peter Brandenburg en Menke Hopma (r). FOTO RINIE BOON



Yarden & Verkaik
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Wij helpen u 
graag bij een 
goed afscheid.

Voor het melden van overlijden belt u 078 711 0201 of 06 19 47 28 15. (24 uur per dag)

Wij zijn er voor iedereen, ook voor particulieren en elders verzekerden.

M
irjam

 Verkaik

Bert Verkaik

Een goed afscheid helpt je verder

Yarden & Verkaik uitvaartzorg
is een onderneming die de uitvaart verzorgd, 

gewoon, zoals het behoort te zijn:

met een open hart voor wie u bent!

Altijd in samenspraak

Toegankelijk

Ondersteunend

Kwetsbaar en inlevend

Persoonlijk en betrokken

Puur

Omdat ú mag zijn wie ú bent,
omdat wij kunnen zijn wie wij zijn.

Elk afscheid is het begin van een nieuwe fase, een fase waarin u alleen verder 
moet de toekomst in. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat de uitvaart 
wordt verzorgd zoals het hoort, zoals u wenst, maar nog belangrijker vinden 
wij het dat wanneer wij u weer tegenkomen u tegen ons kunt zeggen: “het af-
scheid was een “ontmoeting” waarin wij onze dierbare nog één keer hebben 
mogen ervaren…en ja, wij kunnen nu weer verder.

Daar staan we voor!

Wij ont-zorgen uw zorg.

Zoals een naam,
gekerfd,

in de schors van een boom;
zo zal ieder beeld
van wie je lief was,

met je bestaan
vergroeien.

Thema 2015:

ONUITWISBAAR 
BESTAAN

(Vraag gerust naar de uitvaartleider waar uw voorkeur naar uit gaat, 
of waar u al ervaring mee heeft)
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INTERVIEW

Dat stelt Jan-Willem Lemkes van Jumbo Sterrenburg. 

Binnen de DOV is hij de nieuwe adviseur detailhandel 

en wijkwinkelcentra. In de Adviesraad voor de Detail-

handel adviseert hij de gemeente al langer over zaken 

als branchering, parkeren en uitstallingenbeleid.

,,Dordrecht heeft goede wijkwinkelcentra met weinig 

leegstand en daarnaast winkelstrips, die een functie 

hebben voor de direct omwonenden. Maar willen 

we dat zo houden, dan is onderlinge samenwerking 

en vernieuwing echt nodig. Wil je in deze tijd 

bestaansrecht hebben, dan kun je je eigen winkeltje 

niet meer krampachtig beschermen.” Dat vraagt een 

mentaliteitsverandering, beseft Lemkes, die graag zijn 

visie op de toekomst met zijn collega’s deelt.

Winkelcentrum-app
Met de recente lancering van een interactieve app 

toont winkelcentrum Sterrenburg dat het inspeelt 

op de veranderende tijden. ,,Mensen kunnen punten 

sparen door berichten te delen of te liken, of bij 

aankoop van producten in de winkels en die punten 

weer verzilveren in ons centrum. We gaan bloggen, 

aanbiedingen en nieuwtjes delen. Zo combineren we 

bricks en clicks en creëren we interactie.”

Het realiseren van de app kostte leverde enige 

weerstand op, want niet alle winkeliers hebben iets 

met sociale media. ,,Maar er is een toenemende 

groep consumenten die er wel iets mee heeft. 

Dus huur iemand in die wel raad weet met apps, 

Twitter en Facebook, adviseerden we de betreffende 

collega’s. Afgelopen maanden hebben we al 

geëxperimenteerd met een groep van 600 klanten. 

Zij gaven aan wat wel en niet goed werkte aan de 

app. Zo maak je mensen betrokken en maak je van je 

klanten fans.”

Nieuwe eigenaar
Lemkes voorziet ook veel voordeel van de app als 

nieuwsmedium wanneer de verbouwing van het 

centrum gaat beginnen. Hij verwacht dat het in 

de eerste helft van 2016 zover is. Wereldhave is 

sinds augustus officieel de nieuwe eigenaar van het 

Dordtse winkelcentrum. Het wil de toonaangevende 

specialist in middelgrote winkelcentra in 

Noordwest-continentaal Europa worden.

Lemkes: ,,We zijn heel blij dat het een Nederlandse, 

beursgenoteerde onderneming is, met wie we al 

direct om de tafel hebben gezeten. De directeur 

heeft aangegeven te geloven in ons centrum en het 

niet snel te willen doorverkopen, maar duurzaam te 

beleggen.”

Theater op de winkelvloer
Voor Jumbo betekent de nieuwbouw een 

uitbreiding van 1700 naar 2500 vierkante meter 

winkeloppervlak. Zo ontstaat een Jumbo Large, 

wat mogelijkheden biedt voor meer ‘theater op 

de winkelvloer’. ,,Retail gaat tegenwoordig om 

beleven, ook in de supermarkt. Een combinatie 

van traditionele detailhandel tot de presentatie 

van versproducten op een marktplein en het ter 

plekke kunnen consumeren. Op welke onderdelen 

wij dat gaan doen, ligt nog niet vast, maar het is 

een leuke en interessante ontwikkeling. Ik ben heel 

servicegericht en de horeca zou ook een geschikte 

branche voor mij zijn. Straks komt dat in de nieuwe 

winkelformule goed tot zijn recht.”
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JAN-WILLEM LEMKES VAN JUMBO STERRENBURG NIEUWE ADVISEUR DETAILHANDEL DOV

Jan-Willem Lemkes: ‘Met de nieuwe app combineren
we bricks en clicks en creëren we interactie.’

‘Nog meer samenwerken
in wijkwinkelcentra’
,,Wijkwinkelcentra moeten zich nog meer gaan profileren en de winkeliers onderling nog meer 
samenwerken, elkaar aanvullen en relevante activiteiten organiseren. De eigenaren van de 
winkelcentra spelen ook een belangrijke rol om die cohesie te bewerkstelligen.”



Kuehne & Nagel brengt
zeecontainer naar Dordrecht
Vanuit Dordrecht vertrekt dit najaar een container vol 

goederen naar de partnerstad in Zuid-Afrika. Onder 

meer gevuld met voetbal- en korfbaltenues en ander 

sportmateriaal, medische apparatuur en muziekin-

strumenten. Kuehne en Nagel verzorgt het volledige 

transport.

,,Wij zijn een wereldwijd werkende logistieke dienst-

verlener en vinden dat we een stukje maatschappelijke 

verantwoordelijkheid voor onze rekening moeten 

nemen. Waar mogelijk en waar het past, willen we 

helpen. Dat doen we wel vaker. Je moet als bedrijf niet 

alleen halen, maar af en toe ook wat geven”, zegt Piet 

van den Berg, directeur van de businessunit zeevracht 

van het in Rotterdam gevestigde bedrijf. De container 

zal circa een maand onderweg zijn, van deur tot deur. 

,,Dat is een beetje afhankelijk van de douane, maar 

Pieter Greyling van de Sakekamer Dordrecht heeft ons 

verzekerd dat hij dat goed regelt.”
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Opbrengst verloting
De verloting tijdens de jaarlijkse barbecue in

juli heeft 2500 euro opgebracht. De opbrengst 

wordt dit keer ingezet bij het ombouwen van het 

lokale internetcafé in een multimediacentrum.

De opbrengst van vorig jaar kwam ten goede

aan het moestuinproject. 

Pieter Greyling en zijn vrouw. FOTO’S RINIE BOON



Greyling gaf daarmee gehoor aan de uitnodiging van 

burgemeester Brok en de DOV, die begin dit jaar te 

gast waren in de Dordtse partnerstad. De verschillen 

tussen de twee steden die dezelfde naam dragen en 

beide ondernemersverenigingen kan niet groter zijn, 

benadrukte hij. Dordrecht, een gemeenschap van 

35.000 inwoners, kent een grote werkloosheid

(90 procent) en een groot aantal Hiv-geïnfecteerden 

(30 procent), ligt in bergachtig gebied, grenst aan een 

semiwoestijn en kampt met een gebrek aan water.

De Sakekamer telt 36, veelal blanke leden en heeft 

een minder goede relatie met de lokale overheid.

Problematiek
Greyling schetst verder kort de situatie in zijn 

woonplaats. ,,Onze problematiek is dat de meeste 

mensen gewend zijn aan het krijgen van een 

uitkering. En de gemeente is niet afhankelijk van 

ondernemers. Slechts 15 procent van de inkomsten 

krijgt ze via ondernemersbelasting, de rest komt 

van de landelijke overheid. Kortom, er is geen drive 

om te ondernemen, met als gevolg een enorme 

werkloosheid. Jobs, jobs, jobs is ons grootste doel. 

Door nieuwe ondernemingen te steunen, willen we 

banen creëren en de armoede bestrijden. Daarnaast is 

het een uitdaging om meer coloured businessman bij 

onze Sakekamer te betrekken. Nu hebben we er maar 

drie. We zijn te wit.”

Meer dan omzet 
Greyling is zelf eigenaar van een garage, een 

tankstation, een koffieshop, een supermarkt, 

twee B&B’s, een begrafenisonderneming en een 

bouwonderneming. Zijn bedrijven bieden werk 

aan dertig mensen. De collega’s van de Dordtse 

Sakekamer zijn actief in een diversiteit aan branches, 

van woninginrichting en levensmiddelen tot 

transport en veeteelt. Er komen nog steeds nieuwe 

ondernemers bij, veelal Pakistaanse en Chinese 

zakenlieden, die winkels met goedkope goederen 

openen. Maandelijks houden zij bijeenkomsten en 

overleggen over zaken als water en elektriciteit en de 

relatie met de gemeente.

,,Ik ben op een punt van mijn leven gekomen dat 

voor mij zakendoen niet alleen draait om omzet. 

Ik wil ook iets betekenen voor andere mensen. Die 

klik vind ik bij de collega’s hier. Wij zien dingen op 

eenzelfde manier. Daarom ben ik heel blij met de 

DOV-partnership.” 

Mentorschap
Tijdens zijn bezoek aan Dordrecht bezocht hij diverse 

bedrijven en besprak diverse projecten, waaronder een 

private HIV-kliniek. ,,Het moet een multifunctioneel 

gebouw worden, waarin ook zakenmensen hun intrek 

kunnen nemen. In ons Dordrecht is een internetcafé 

REPORTAGE

‘Jobs, jobs, jobs is 
ons grootste doel’

PIETER GREYLING, VOORZITTER SAKEKAMER DORDRECHT

,,Al tijdens onze eerste ontmoeting met de Dordtenaren in ons Dordrecht herkenden we de 
zakenmensen in elkaar. What business is about: winst maken, maar ook nieuwe collega’s 
coachen.” Pieter Greyling, voorzitter van de Sakekamer in Dordrecht, Zuid-Afrika werd begin
juli ontvangen door de gemeente en de DOV. Een overweldigend bezoek.

Nieuwe handelsmissie 
Volgend voorjaar vertrekt een nieuwe handelsmissie 

naar Dordrecht in Zuid-Afrika. DOV-leden worden 

uitgenodigd om van 3 tot en met 8 maart mee te 

reizen.

,,We vragen deze reis ondernemers vooral om vanuit 

hun ondernemerschap, hun kennis, ervaring en 

visie te kijken hoe maatschappelijke problemen, 

zoals het vergroten van de werkloosheid, kunnen 

worden aangepakt. Dat moet leiden tot concrete 

projecten”, vertelt stedenbandcoördinator Merlijn 

Timmers. Samen met bestuurslid Sonja van Oeveren 

zal hij in november ter plekke het bezoek van de 

ondernemers voorbereiden. ,,De bedoeling is om 

de stap te maken van niets naar iets. De Sakekamer 

heeft aangegeven stages te kunnen regelen, er zijn 

plannen voor een bioscoopproject, dat kan leiden tot 

een kleine onderneming. En vanuit de moestuinen 

is er een project voedselvoorziening, dat ook als een 

onderneming zou kunnen worden opgezet. Zo maken 

we die projecten duurzamer.”

Meer informatie info@dordrecht-dordrecht.nl of 

Merlijn Timmers 06-23765074.

dat wil groeien, en een aantal jongeren vormt een 

theatergroep. Zij maken nu met hun telefoon musical- 

en soapfilmpjes over items als HIV. We willen hen 

helpen om dit bedrijfsmatig te gaan uitvoeren, door de 

films bijvoorbeeld op scholen te vertonen.”

Greyling sprak ook mensen van het mentorenproject 

van de gemeente Dordrecht. ,,Indrukwekkend. Ik heb 

geleerd te vragen aan jonge ondernemers: hoe kan ik 

je helpen? Dat programma neem ik mee en ik heb de 

DOV als back-up voor mijn vragen. Geweldig. Ik kijk 

uit naar het volgende bezoek van de DOV-leden en 

mogelijk kunnen enkele jonge ondernemers ook bij 

jullie ervaring opdoen.” 
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Dordt
onderneemt

Maak een afspraak met de 
accountmanagers van de 
gemeente Dordrecht.

U krijgt van ons advies en antwoord op 
uw ondernemersvragen: bijvoorbeeld 
over het vinden van een bedrijfslocatie, 
informatie over bestemmingsplannen 
en vergunningen.

Zaken doen
met de gemeente?

www.dordrecht.nl/ondernemen 

Reineke de Vries
Accountmanager/ acquisiteur 
Horeca, Detailhandel 
reaj.de.vries@dordrecht.nl 
078 770 4888 

Bert ten Veen
Strategisch adviseur acquisitie
Bedrijventerreinen & kantorenlocaties
ec.ten.veen@dordrecht
078 770 4943

Esther van der Kaag
Accountmanager 
Startende Ondernemers
e.vander.kaag@dordrecht.nl
078 770 4886 

Jeroen Elzerman
PR/Communicatieadviseur
jb.elzerman@dordrecht.nl
078 770 4945

TE HUURTE HUUR
VANAF 130 m2 

078 613 55 99
info@vanpeltontwikkelt.nl



,,Door onze centrale ligging zijn we een ideale 

locatie voor ondernemers uit de regio die willen 

afspreken of bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken 

houden, maar ook voor bedrijven met vestigingen 

in Antwerpen of Amsterdam”, vertelt operations 

manager Carla Reitsma. 

,,Je kunt hier op een ongedwongen manier nieuwe 

contacten opdoen. En we merken dat mensen die 

hier regelmatig werken, steeds vaker bekende 

mensen tegen komen. Hé, ben jij ook hier? horen 

we dan.”

,,Je kunt hier informeel werken, maar ook een 

formele bijeenkomst houden in een van onze 17 

zalen. Voor 2 of 900 man, met alle hardware die 

je nodig hebt voor een vergadering of workshop 

én gratis parkeren voor de deur”, wijst ze op de 

voordelen. Niet voor niets is het Postillion Hotel dit 

voorjaar uitgeroepen tot Beste Congreslocatie van 

het jaar 2014.

Denken in mogelijkheden
Reitsma en haar team horen van bezoekers ook 

nog steeds het ‘wow’-effect. De faciliteiten zijn 

goed geregeld, je kunt koffi e of thee pakken en 

kiezen uit een rijk assortiment aan brainfood. En 

de sfeer is warm en huiselijk. ,,Wij werken met 

een jong team dat er echt voor gaat. We denken 

altijd in mogelijkheden; niets is ons te gek. Van 

een beurs met caravans tot feesten en partijen. 

Diezelfde fl exibiliteit geldt voor onze keuken. Onze 

nieuwe chef-kok Sanne van der Velden en zijn team 

maken zowel een broodje klaar als een feestelijk 

opgediende lunch of een 7 gangendiner.”

Het Business Point van het Postillion Hotel begint zich steeds meer te ontwikkelen tot een 
echte ontmoetingsplek. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat wordt gebruik gemaakt van de 
luxueuze flexwerkplekken en vergaderruimtes.

SPONSORS

Elkaar ontmoeten in het Business Point 
van het Postillion Hotel

19

Tijdens Prinsjesdag is het belastingplan voor 2016 

gepresenteerd. In dit belastingplan zijn voor maar 

liefst vijf miljard aan ‘fi scale cadeautjes’ uitgedeeld. 

Deze cadeautjes zijn bedoeld om de lasten op 

arbeid te verlagen. Maar zijn er ook cadeautjes voor 

ondernemers in het mkb?

De vijf miljard aan extra uitgaven gaat voor een 

groot deel op aan een lastenverlichting voor 

werknemers. Door deze maatregelen houden 

werknemers meer over van hun bruto salaris. 

Uiteraard is dit een welkome stimulans voor de 

Nederlandse economie. De loonkosten voor de 

werkgever blijven door deze maatregelen echter 

gelijk. Het enige cadeautje is een tegemoetkoming 

in de loonkosten voor het in dienst nemen van 

werknemers, die maximaal 120 procent van het 

minimumloon verdienen.

Naast het belastingplan zijn er nog een aantal 

andere wijzigingen die per 1 januari 2016 zullen 

ingaan. Een van deze wijzigingen betreft het 

vervallen van de verklaring arbeidsrelatie 

(VAR). Deze zal naar alle waarschijnlijkheid 

worden vervangen door een systeem met 

modelovereenkomsten. De VAR bood de 

opdrachtgever een hoge mate van zekerheid over het 

moeten afdragen van loonheffi ngen. Wij verwachten 

dat de modelovereenkomst het voor de mkb’er niet 

makkelijker zal maken. 

Voor het mkb ziet 2016 er wat betreft de 

belastingplannen en andere fi scale regelingen niet 

bijzonder rooskleurig uit. Het kabinet kiest ervoor 

om de werknemer in het zonnetje te zetten.

Toch is er ons inziens geen reden om bij de pakken 

neer te zitten. Het grootste cadeau voor het mkb 

is namelijk dat de economie verder aantrekt. Het 

welvaartsniveau van Nederland ligt weer bijna op 

het niveau van 2008. Daarnaast stijgt de export 

door de lage euro. Genoeg redenen om ondanks het 

tegenvallende belastingplan een mooi jaar tegemoet 

te zien.

mr. Jan van Neerbos RB

Cadeautjes ter waarde van vijf miljard
COLUMN

Carla Reitsma



De Ruiter Catering www.deruitercatering.nl Heerlijke kwaliteit, eerlijke prijzen
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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

0143594.pdf   1 14-9-2015   15:45:05

DISTILLEERDERIJ RUTTE

DORDTSE RELATIEGESCHENKEN!
Likeuren, vodka en jenevers waar ook 

de whiskyliefhebber van gecharmeerd is.

Nu ook: de price winning gins!
De Rutte gin won goud in Amerika, 

en wordt geroemd in de pers als
“BESTE GIN VAN DE WERELD”
Maak er een mooi geschenk van 

met bijpassende tonic

VERGADEREN EN/OF PROEVEN
Bezoek met uw gasten of 

collega’s een bijzondere plek: 
De Rutte Proefkamer!
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Oergezellig trefpunt 
in ‘t hartje van Dordt

lunch - diner - vergaderen
feestjes - 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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NIEUWS

POBD: samen feesten of
huilen én plannen maken

,,Dat wordt met elkaar feesten of huilen. Maar in beide 

gevallen blijven we nieuwe plannen maken voor 2016”, 

zegt POBD-voorzitter Geert ter Steeg van The Movies 

Dordrecht.

De POBD vindt het heel goed dat het in de stad al 

wemelt van de initiatieven. ,,We hebben zelf ook 

ideeën, maar daarnaast willen we graag inbreng 

van anderen over samenbindende concepten of hele 

nieuwe vormen van activiteiten en campagnes.” Recent 

is er daarvoor een pitchbijeenkomst gehouden. Omdat 

deze samenviel met het drukken van dit magazine, kan 

Ter Steeg nog niets over de opbrengst melden. 

De POBD gaat daarnaast in gesprek met de 

organisatoren van bestaande evenementen, zoals 

Dordt in Stoom, Big Rivers en de Sinterklaasintocht. 

Ter Steeg: ,,Dat zijn de vaste waardes in deze stad. Met 

hen willen we bespreken hoe ondernemers nog beter 

kunnen bijdragen aan deze activiteiten en andersom. 

En hoe kunnen we de bezoekersstroom nog meer 

laten besteden. Kortom, de winwinsituatie nog beter 

uitnutten.”

Veel support
Zeker is ook de intentie om Dordt Pakt Uit volgend 

jaar een vervolg te geven. ,,We hebben het gevoel dat 

de binnenstad goed in de picture staat, nu is het tijd 

om dat concreet te laten neerslaan bij de ondernemers. 

Daar maken we plannen voor en we hopen dat 

ondernemers die omarmen. Er zijn natuurlijk 

ondernemers die daaraan actief kunnen meedoen en 

anderen die hun handen vol hebben aan het bestieren 

van hun eigen winkel. Dat begrijpen we. Maar we 

hebben tijdens Dordt Pakt Uit van iedereen veel 

support gekregen”, aldus de POBD-voorzitter.

De POBD heeft zich ook aangesloten bij de Adviesraad 

voor de Detailhandel. ,,Daar kunnen we als spreekbuis 

optreden en onze opinies en verlangens bespreken.”

Of Dordrecht de prijs voor de Beste Binnenstad van Nederland in de wacht sleept, wordt op 
18 november bekend. De vereniging Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht (POBD) 
organiseert die dag een bijeenkomst waar alle ondernemers de prijsuitreiking in Den Haag
kunnen meebeleven.

Steun het goede doel

Sponsor worden?
Met uw personeel of 

relaties naar het mooiste
feest van Dordt? Sponsor het 
Motownfeest 2015! Kijk voor 

sponsorpakketten en VIP-tafels
op onze website.

motownfeest.nl

Sponsor worden?
MotownMotownMotownMotownMotownMotownMotownMotownMotownMotownMotownMotown21 november 2015 · Postillion Hotel Dordrecht

sponsorpakkettensponsorpakketten

MotownMotown
Feest

STICHTING
VOOR JOU

Volg ons op Facebook!

Ronde Tafel 23 Dordrecht organiseert het 18e

Steun het goede doel!

POBD-voorzitter Geert ter Steeg
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Vele uren snijden, vouwen, rollen, koken en bakken 

zit er in de grote Turks-Ottomaanse buffetten die 

de Dordtse stichting maakt voor bedrijven, instel-

lingen, overheid en particulieren. Het bereiden van 

eten was in 2006 voor Gülay Kösen een middel om 

Turkse vrouwen uit hun isolement te halen en te 

laten participeren in de Nederlandse samenleving. 

Bijna tien jaar later is dat nog steeds een doel, maar 

inmiddels voor vrouwen uit meerdere culturen.

Dat het werkt bewijst de groei van het aantal 

opdrachten en activiteiten en het succes van (oud-)

medewerksters. Enkelen volgen inmiddels een 

opleiding, anderen vonden een baan of begonnen 

vanuit huis een onderneming. Een van hen heeft 

een restaurant geopend. 

Volgend jaar kan de stichting ook de eerste zzp’er 

werk bieden: Gülseren Özdemir. ,,Ik begeleid 

vanaf het begin van de stichting vrouwen bij het 

voorbereiden en bij het koken. Gemiddeld zijn er 

tien vrouwen aan het werk; als we meer opdrachten 

hebben, komen er meer helpen”, vertelt ze.

Stap voor stap
Gülseren Özedmir ondersteunt sinds 2012  

AKA-leerlingen (tegenwoordig Entree-leerlin-

gen). ,,Zij koken drie keer per week met ons in 

verpleeghuis Crabbehof voor en met dementerende 

ouderen. Zo ervaren ze wat er komt kijken bij zorg 

en horeca en ontdekken welke kant hen het beste 

past.” Verder helpen vrouwen met een WAO-of 

bijstandsuitkering soms een handje. ,,Ze willen 

onder de mensen zijn, iets betekenen voor anderen 

en zoeken inspiratie”, zegt Gülay Kösen.

Vanuit de keuken van verzorgingshuis Dubbelmon-

de levert Turkish Delight hapjes en maaltijden aan 

klanten in de wijde omtrek. Altijd halal en bereid 

met verse producten, net zoals de vrouwen thuis 

koken. ,,De vrouwen bezorgen de hapjes en maaltij-

den bij organisaties en bedrijven en zien daardoor 

wat er mogelijk is, ook op het gebied van banen. 

Sommige vrouwen zijn heel verlegen of zelfs getrau-

matiseerd. Dit werk helpt ze stap voor stap vooruit. 

Toen ik Gülseren leerde kennen, dacht ze dat ze 

niet welkom was in haar straat, omdat mensen haar 

geen gedag zeiden. ‘Je kunt zelf ook gedag zeggen’, 

zei ik haar. Zij heeft zich voor 200 procent ingezet 

en draagt nu de cateringservice en de begeleiding 

van de vrouwen volledig”, klinkt het trots.

Kookworkshops
Behalve de cateringservice organiseert Turkish 

Delight ook kookworkshops in het restaurant van 

Dubbelmonde. Deze staan in het teken van ontmoe-

ting. Voor het voorjaar staat onder meer een nieuwe 

activiteit op het programma: ‘Koken op locatie’, een 

kook-, verwen- en ontwikkelreis in Turkije, nabij 

Izmir.

Sinds de opheffing van de Turkse Ondernemersver-

eniging TOVD is Catering Turkish Delight lid van 

de DOV. Pr-medewerker Sophie de Keizer: ,,Het 

is een goede mogelijkheid om contacten te leggen 

voor onze cateringservice, maar ook om te vertellen 

wat het doel is van onze sociale onderneming: na-

melijk duurzaam verbinden, participatie, educatie 

onder een sausje van een grote hoeveelheid gezel-

ligheid. Wij werken volgens een beroemde Turkse 

uitdrukking Bereketli olsun, wat vrij vertaald 

betekent: Als je deelt dan krijg je meer.”

INTERVIEW
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Turkish Delight voor
catering en coaching
Ze maken de lekkerste hapjes en ondertussen krijgen de medewerksters van Catering Turkish 
Delight inzicht in wat ze in hun mars hebben en wat hun mogelijkheden zijn.

Sophia de Keizer, Gulay Kösen en Gülseren Özdemir (vlnr): ‘Wij werken
volgens een beroemde Turkse uitdrukking Bereketli olsun, wat vrij
vertaald betekent: Als je deelt dan krijg je meer’. FOTO CATERING TURKISH DELIGHT
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INTERVIEW

,,In Zwijndrecht zie je alle facetten van 

ons autobedrijf. En dat is veel meer dan 

mensen beseffen. Na afloop zijn ze altijd 

onder de indruk”, is de ervaring van 

de directeur, die recent enthousiaste 

docenten van de IVA-opleiding 

rondleidde. 

Hij zal de DOV-leden ook meenemen in 

zijn visie op het managen van een crisis. 

,,Ik vind het ook goed om te horen hoe 

anderen dat doen. Je kunt wel klagen 

dat klanten niet meer binnenkomen of 

zo moeilijk zijn, maar mijn visie is dat 

er niks mooier is dan een klant. Het 

gaat om contact, geïnteresseerd zijn, 

respect hebben. Wij hebben als bedrijf 

niet gesaneerd of gereorganiseerd. Wij 

hebben met onze 400 medewerkers voor 

de aanval gekozen. Daar maak ik naar 

hen wel een kanttekening bij: ik kan 

geen baangarantie geven aan iemand 

die er de kantjes vanaf loopt.”

Investeren
Amega Automotive is de afgelopen 

jaren blijven investeren in de nieuwe 

showrooms en werkplaatsen aan de 

Mijlweg, nieuwbouw in Zwijndrecht, 

een verhuizing in Sliedrecht, de 

inrichting van een nieuwe Škoda-

showroom aan de Laan der Verenigde 

Naties.

,,Dit resulteert uiteindelijk in een 

goed bedrijfsresultaat. Natuurlijk 

moet je wel de mogelijkheden hebben 

om te investeren en je moet weten dat 

die investering rendement gaat geven. 

Ik besef heel goed: succes hangt aan 

een zijden draadje, maar het is belangrijk op tijd je 

bakens te verzetten. Daarvoor moet je eropuit om 

de markt te voelen”, stelt De Koning.

Amega investeert niet alleen in stenen, 

maar ook in trainingen en opleiding van de 

medewerkers. ,,Zij maken de organisatie en 

onze personeelssamenstelling verandert. Vijf 

jaar geleden had ik niet geloofd dat we nu drie 

programmeurs in dienst zouden hebben.”

Duurzaam
Dit jaar haalde Amega het certificaat Erkend 

Duurzaam, een erkenning voor de duurzame 

bedrijfsvoering van een autodealer. ,,De fabrikant 

pretendeert zijn auto’s zo schoon mogelijk te 

maken. De klant verwacht daarom ook van ons oog 

voor duurzaamheid.’’

Daarvoor is een aantal doelstellingen opgesteld. 

Een ervan is het budgetneutraal maken van de 

afvalstromen: met de opbrengst van alle afval cq 

grondstof zoals afgewerkte olie en oude banden 

worden de kosten betaald van de verwerking van de 

overige reststoffen.

,,Op elke vestiging hebben we een 

afvalambassadeur, die de verantwoording heeft 

over de resultaten. Een duurzaamheidmanager 

houdt zicht op onze strategie en doelen. Daar valt 

ook onder het ruimte bieden aan stagiaires van hbo 

tot jongeren van de Hans Petrischool, die hier leren 

autopoetsen.”

Amega is al lang aangesloten bij de DOV.

Leen de Koning: ,,En we blijven lid vanwege

de toegevoegde waarde van de DOV. Er zit 

momenteel veel energie in de vereniging en

daarom stellen we ons bedrijf graag open voor

onze medeondernemers.”

‘Er is niks mooier
 dan een klant’

Als je geschoren wordt, moet je stil zitten. Angst is een slechte raadgever. De 
aanval is altijd de beste verdediging. Leen de Koning van de Amega Groep schudt 
de gezegdes uit zijn mouw. Tijdens het ledenbezoek aan de Zwijndrechtse 
vestiging in december geeft hij daar invulling aan.

DIRECTEUR AMEGA GROEP LEEN DE KONING
ONTVANGT DOV LEDEN
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Leen de Koning: ‘Ik besef heel goed:
succes hangt aan een zijden draadje.’ FOTO AMEGA

Volkswagen Tiguan Sport & Style
1.4 TSI 125 pk

Uitrustingsniveau:

• Climatronic

• Radio-navigatiesysteem “Discover Media”

• Park assist

• 17 inch lichtmetalen velgen “Philadelphia”

ŠKODA Yeti Edition 1.2 TSI 110 pk 

Uitrustingsniveau:

ˇ 17” Lichtmetalen velgen “Annapura Antraciet”

ˇ Navigatiesysteem Amundsen inclusief Bluetooth

ˇ Parkeersensoren achter

ˇ Stoelverwarming op de voorstoelen

ˇ Climatronic

Telefoonnummer 078-6484201

e-mail Info@ames.nl

www.ames.nl

www.volkswagenkortingsactie.nl

Telefoonnummer 078-6484201

e-mail Info@ames.nl 

www.ames.nl 

www.skodakortingsactie.nl

*Alle genoemde consumentenprijzen zijn incl. BTW en eventuele inruilpremie, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten.

ŠKODA Yeti Adventure 1.2 TSI 105 pk 

Uitrustingsniveau:

ˇ 17” Lichtmetalen velgen “Matterhorn”

ˇ Bluetooth

ˇ Parkeersensoren achter

ˇ Stoelverwarming op de voorstoelen

ˇ Climatronic

Van € 24.980,-

Van € 26.250,-

Voor € 22.730,-*

Voor € 21.995,-*

Avontuurlijke modellen 
op voorraad bij Ames

Inruilpremie

€ 1.000,-

Inruilpremie

€ 1.000,-

Ames 
openingspremie

€ 1.250,-

Ames 
openingspremie

€ 3.255,-

Van € 33.243,-

Ames Premie € 2.748,-

Inruilpremie € 1.000,-

Voor € 29.495,-*
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Jaarverslaggeving (inclusief publicatiegegevens)
Bedrijfsovername

Omzetting rechtsvorm 

Begeleiding bij oprichting/keuze rechtsvorm

Belastingadvies

Aangiften

Inkomstenbelasting particulieren

Inkomstenbelasting ondernemers

Omzetbelasting

Loonbelasting

Vennootschapsbelasting

Successie-/schenkingsrecht

U  D O E T  U W  W E R K ,  W I J  H E T  O N Z E

MAAK UW BELASTING 
TOT ONZE ZORG 
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SST Staalsnijtechniek bv
Bunsenstraat 95    3316 GC  Dordrecht    The Netherlands
T +31 (0)78 654 65 46    info@sst.nl    www.sst.nl

0143953.pdf   1 14-9-2015   16:24:41

Online shoppen
‘Vertrouwd bij een echte 
winkel!’

Zakelijk Wijnpartner
‘Voor diverse organisaties en bedrijven leveren wij 
wijnen op maat’

Prijswinnaar
‘4 jaar op rij wijnspeciaalzaak 
van het jaar’

Wijnadvies
‘We hebben al onze wijnen geproefd!’

Boonstoppel Wijnen - Het Wijnportaal | Ceramstraat 104 | 3312 SJ | Dordrecht
078-6140208 | info@boonstoppelwijnen.nl / info@hetwijnportaal.nl

Wijnspeciaalzaak
‘Al ruim 20 jaar gevestigd in Dordrecht 
met ruim 1000 wijnen’

Boonstoppel Wijnen  
    Het Wijnportaal
  Wijnspeciaalzaak en online wijnshop

Horeca & Evenementen
‘Jarenlang actief binnen de Horeca’

Relatiegeschenken
‘Wij horen graag uw wensen, 
denken mee en verzorgen alles 
van a tot z’

0155505.pdf   1 21-9-2015   12:30:33

0155560.pdf   1 21-9-2015   11:44:39

•   Project specifi eke soft ware         •   Uw maatwerk behoeft e is onze standaard!

T +31 78 617 8118   •   F +31 78 617 8135  •  info@avdecha.net   •   www.avdecha.net

Data and Document Management: Your Informati on, Your Way

0155625.pdf   1 22-9-2015   14:31:13
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NIEUWS

Meedenken over Smart City
Subsidie laadpalen 
verlengd
Bedrijven in de Drechtsteden kunnen nog tot 

1 december 2015 een subsidie aanvragen voor 

een oplaadpaal bij hun bedrijf. De subsidie 

bestaat uit een bijdrage van 50 procent in de 

kosten voor de aanleg, tot een bedrag van

1.000 euro. Omdat er veel belangstelling is, 

is 30.000 euro extra beschikbaar gesteld. 

Met de subsidie stimuleren de Drechtsteden 

het gebruik van elektrische auto’s. Er zijn 

al ruim 100 laadpunten bij bedrijven in de 

Drechtsteden geplaatst.

www.drechtsteden.nl.

Veel animo voor gratis
e-bikes Dordtse Kil III 
Werknemers op bedrijventerrein Dordtse

Kil III kunnen twee weken gratis een 

elektrische fiets uitproberen voor woon- 

werkverkeer. De Vereniging Beheer Dordtse 

Kil III heeft hiervoor acht fietsen aangeschaft. 

,,Voor veel mensen is de afstand net te groot 

om te fietsen’’, vertelt parkmanager Ad van den 

Berg van ParkTrust. De elektrische fiets kan de 

drempel verlagen. ,,En het is een goede manier 

om de spits te mijden.’’ Wekelijks stappen

nu vijf tot zes mensen op de e-fiets.

,,In het najaar inventariseren we de ervaringen. 

Als er voldoende animo is om er zelf een aan 

te schaffen, gaan we ze collectief inkopen.” 

Volgens Ad van den Berg kan dit project voor 

heel Dordrecht-West geschikt zijn. ,,Er is 

hiervoor subsidie beschikbaar bij de provincie.”

Avant bundelt krachten
Avant Webdiensten is de nieuwe naam 

waaronder Avant Internet uit Dordrecht en 

Bezichtig.nu uit Papendrecht verder gaan. 

Avant heeft sinds 1997 ervaring in webdesign 

en webhosting, Bezichtig.nu is sinds 1999 op 

dit gebied actief. Door de groeiende vraag naar 

maatwerk websites en -applicaties ontstond 

behoefte aan een grotere capaciteit. Beide 

partijen zochten een betrouwbare en ervaren 

partner, die goed bekend is met ondernemen 

in de Drechtsteden. Daarbij stond ook 

centraal dat de bestaande kwaliteit en service 

gecontinueerd zou worden. 

De gemeente Dordrecht gaat de leegstand van 

winkelpanden in de binnenstad actief aanpakken. 

Daarbij gaat ze eigenaren stimuleren en helpen om 

hun panden op te knappen, woningen boven winkels 

te maken en (tijdelijke) invulling te geven aan lege 

panden. Eigenaren die hun panden verwaarlozen 

kunnen rekenen op een aanschrijving waarbij ze 

verplicht worden maatregelen te nemen. Voor de 

aanpak is 350.000 euro beschikbaar voor een periode 

van 2 jaar.

De aanpak geldt voor de Voorstraat-West en Midden 

(tot aan Steegoversloot), Grote Spuistraat, Vriesestraat 

en Nieuwstraat. ,,We hebben een gezamenlijk belang 

om de leegstand aan te pakken, maar de eerste verant-

woordelijkheid ligt echt bij de eigenaar. Als gemeente 

willen we een steuntje in de rug, een zetje over de 

drempel geven, en waar eigenaren hun verantwoorde-

lijkheid echt niet nemen grijpen we in. We hopen dat 

we dat zo min mogelijk hoeven te doen, maar soms is 

aanschrijven kennelijk echt nodig”, aldus de gemeente.

Aanpak leegstand winkels met zoet en zuur
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“Meer ruimte voor technologische innovaties, 

bredere kennisdeling en een sterkere samenwerking 

met partners in de stad en regio, is het 

uitgangspunt van de gemeente Dordrecht. We zijn 

een aantrekkelijke regio en dit willen we in de 

toekomst ook graag blijven voor zijn inwoners en 

ondernemers. Daarom houden we begin volgend 

jaar een brainstormsessie voor ondernemers in de 

Drechtsteden over technologische innovaties en de 

wensen op het gebied van (open) data.

Slimme toepassingen
Smart City gaat om het slim inzetten van 

technologieën die efficiënter, beter en sneller zijn 

door de kennis en kunde uit de samenleving meer 

ruimte te geven. De rol van de overheid verandert 

van een leidende naar een meer faciliterende en 

verbindende rol in de maatschappij. Hiervoor zoeken 

wij verbinding met onderwijsinstellingen, inwoners 

en ondernemers om in samenwerking met elkaar 

de waarden van de stad en regio te versterken. We 

willen ruimte bieden voor initiatieven uit de stad, 

kennis delen in de vorm van (open) data en slimme 

toepassingen inzetten die het gebruik van de stad 

efficiënter en effectiever maken. 

Wereldwijd
Veel steden in het land en ook wereldwijd zijn 

bezig met Smart City. Daarom hebben we contact 

met andere steden om deze ontwikkeling richting 

te geven. Belangrijk hierbij is om uit te gaan van 

de identiteit en kracht van de eigen stad en regio. 

Leidende thema’s binnen Smart City voor Dordrecht 

en de Drechtsteden zijn Mobiliteit & Leefbaarheid, 

Open data & Kennisdeling, Zorg & Veiligheid, 

Cultuur & Binnenstad en Water & Energie

(zie afbeelding). Hierbinnen zijn we verkennend 

bezig op een aantal projecten, maar zoeken we 

vooral ook nog de kennis uit de stad om hier aan bij 

te dragen! 

Brainstormbijeenkomst
Omdat we ook kennis van ondernemers hiervoor 

willen inzetten, houden we begin 2016 een 

bijeenkomst speciaal voor ondernemers in de 

Drechtsteden. Op een interactieve manier gaan we 

brainstormen over technologische innovaties en 

jullie wensen op het gebied van (open) data. Houd 

de Dordrechtse Ondernemers Vereniging goed in 

de gaten voor verdere informatie. Laten we samen 

werken aan een ‘Smart’ Drechtsteden!”

Cunera Smit

Opgavemanager Smart City van de Gemeente 

Dordrecht



www.drv.nl

0155729.pdf   1 22-9-2015   15:34:23

De Workaholics BV biedt opleidingen met baangarantie.

De Workaholics is opgericht om mensen met een arbeidsbeperking ook 
echt weer een nieuwe kans te geven om te re-integreren. De opleidingen 
zijn flexibel en re-integratie gericht en uitermate geschikt voor mensen 
met een arbeidsbeperking, maar ook voor ieder ander
die graag een nieuwe wending aan zijn/haar leven wil geven 
met het volgen van een opleiding. 
De kosten van de opleidingen zijn inclusief alle examens, 
inschrijvingen bij registers en natuurlijk de baangarantie!

Munt 5, 3311  EG Dordrecht 
Tel. 078-8422514  info@deworkaholics.nl  
www.deworkaholics.nl

0143533.pdf   1 24-9-2015   16:55:31
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INTERVIEW

Kans op nieuwe
Dordtse bedrijvigheid 

,,Vanuit een grondige analyse van de Dordtse econo-

mie en circulaire kansen brengen we voor de meest 

kansrijke sectoren de grondstof-, product- en afvalstro-

men in kaart”, vertelt Jan-Willem Kanters van Cirkel-

lab. ,,Daarnaast hebben we samen met stakeholders 

speerpunten benoemd voor verder praktijkonderzoek 

met relevante bedrijven, zodat we snel tot concrete 

projecten kunnen komen. De focus ligt onder meer op 

zorg, maakindustrie, logistiek en afvalstromen.”

Schaars
Cirkellab is een initiatief van de Dordtse ondernemer 

Thirza Monster, inmiddels geformaliseerd tot een 

bedrijf van vier oprichters. Cirkellab informeert, 

stimuleert en initieert circulaire economie in de 

Drechtsteden.

In de circulaire economie vindt alles zijn weg en 

waarde terug in de kringloop. Dat is inmiddels 

noodzaak voor enkele grondstoffen, zoals fosfaat, 

platina en andere metalen die steeds schaarser 

worden, maar waarnaar wel grote vraag is. ,,We 

moeten grondstoffen dus bewust gebruiken en 

hergebruiken. Datzelfde geldt voor materialen, 

die we tot voor kort als afval beschouwden. Deze 

hebben nu waarde als grondstof. Denk aan papier, 

textiel, kunststof, plastic, afgewerkte olie, hout, 

bouwmaterialen”, somt Thirza Monster op.

Werkgelegenheid
Ze vervolgt: ,,Uiteindelijk vraagt de circulaire 

economie een hele nieuwe manier van ontwerpen van 

producten, zodat we alle materialen en restproducten 

kunnen hergebruiken. Zo sluit je de kringloop, net 

als in de natuur. Het selecteren van materiaal, maar 

ook het anders ontwerpen en produceren, biedt 

werkgelegenheid op allerlei niveaus en dus kansen 

voor nieuwe bedrijvigheid in bijvoorbeeld reparatie, 

onderhoud en recycling. Ook het onderwijs speelt een 

belangrijke rol in het bewust maken van leerlingen en 

het concreet in de praktijk brengen.’’

Businesscase
Diverse bedrijven in de Drechtsteden zijn al bezig met 

circulaire economie. Afgelopen juni maakte Cirkellab 

met ondernemers en politici een handelsmissie langs 

Netics (waterkeringen van baggerspecie), Cordeel 

(bouw) en Coolrec (recyclen witgoed). Ook DOV-leden 

als drukkerij Drukkerij Dekkers van Gerwen (Cradle to 

Cradle-papier), EGM Architecten (modulaire gevel zie-

kenhuis), Pelican Rouge (hergebruik snijafval) hebben 

in meer of mindere mate een circulaire bedrijfsvoering. 

,,Maar er zijn veel meer mogelijkheden om kringlopen 

te sluiten door retourstromen goed op elkaar af te 

stemmen. Bijvoorbeeld bij sloop en nieuwbouw, in 

handel, logistiek maar ook binnen zorginstellingen. 

Onze uitdagende missie is om in tien jaar tijd honderd 

circulaire oplossingen te ontwikkelen met een waar-

devolle businesscase, waaruit duizend banen, leer- of 

sociale werkplekken voortkomen in de Drechtsteden”, 

zegt Jan-Willem Kanters.

Eind dit jaar moet het onderzoek naar meer circulaire 

mogelijkheden in Dordrecht zijn afgerond. DOV-

leden die meer willen weten over circulaire economie 

of willen meedoen aan het onderzoek, kunnen 

contact opnemen via info@cirkellab.nl. Interessante 

ontwikkelingen die tijdens het onderzoek al naar 

boven komen zijn te volgen op www.cirkellab.nl

ONDERZOEK CIRCULAIRE ECONOMIE: 

De totale marktwaarde van kansen binnen de 
circulaire economie kan in Nederland oplopen 
tot jaarlijks 7.3 miljard euro, vergelijkbaar met 
54.000 banen. Wat die nieuwe economische 
kansen voor Dordrecht zijn, onderzoekt 
Cirkellab in opdracht van de gemeente. 
,,Ook DOV-leden zijn hierbij betrokken. Alle 
bedrijven met ideeën zijn welkom.

Shop&Drop zoekt Dordtse retailers
Shop&Drop is een bedrijf dat consumenten via een app inzicht geeft waar ze hun oude spullen 

kunnen inleveren om te hergebruiken en dit stimuleert met een puntensysteem of directe korting. 

Deze app werkt al in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Shop&Drop wil ook voor Dordrecht een app 

ontwikkelen en is daarvoor op zoek naar retailers die hieraan willen meewerken. Meer informatie via 

info@cirkellab.nl of www.shopendrop.nl.  

Jan-Willem Kanters

Thirza Monster

Wethouder Rik van der Linden ondertekent de intentieverklaring 
circulaire economie Drechtsteden tijdens de handelsmissie.
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Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 6,8 – 3,9; km/liter 14,7 – 25,6; CO2 gr/km 159 – 97.
Kijk voor de actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

Dordrecht, Mijlweg 31, (078) 613 21 55
Gorinchem, Van Hogendorpweg 6, (0183) 64 58 00
www.vanmill.nl

DE NIEUWE OPEL ASTRA

Samen met u kijken we uit naar de komst van de gloednieuwe Opel Astra. Met zijn oogstrelend design en vele innovaties 
die uw rijplezier, comfort en veiligheid verhogen. Vanaf november te zien in onze showroom. Maar nú al te bestellen. 
Wij geven u zes redenen om enthousiast te worden over de nieuwe Opel Astra. Variërend van zijn atletisch postuur, 
hoogwaardig interieur en revolutionair Opel OnStar-systeem tot en met zijn baanbrekende verlichting, geavanceerde 
assistentiesystemen en vooruitstrevende Duitse techniek. U rijdt al een nieuwe Astra vanaf € 19.995.

ONVOORSTELBAAR VEEL KLASSE VOOR UW GELD
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Anneke Maagdenberg
• Platform Binnenstadsontwikkeling

• Adviesraad voor de Detailhandel en Horeca 

• Structureel bilateraal overleg met de wethouder 

Economische Zaken en de wethouder Binnenstad

• Op onderwerpen bilateraal overleg met de 

overige wethouders

• Platform  WDO (Westelijke Dordtse Oever), 

samen met Rob Kooijman

• Federatie van Ondernemersverenigingen 

Drechtsteden

• Contacten met pers en politiek

• Op onderwerpen overleg met stakeholders

Wim Stam
• SBBD, Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen.

• KVO-B, Keurmerk Veilig Ondernemen 

Bedrijfsterreinen

Pieter Honing
• Portefeuille horeca

Jurian Duijzer 

• Adviesraad voor Detailhandel en Horeca  (plv)

• Portefeuille Detailhandel

Rob Kooijman
• Platform  WDO (Westelijke Dordtse Oever)

• Platform Binnenstadsontwikkeling (Plv.)

• Werkgroep Circulaire Economie in Dordrecht

• Eindredactie DOV Magazine

Gökhan Sarier
• Portefeuille arbeidsmarkt

• Stichting 50Plus Drechtsteden

Meedoen? 
Als DOV-lid kunt u actief meedoen in 

diverse overlegorganen of projecten. Wilt u 

meer informatie? Neem dan contact op met 

secretariaat@dov.nl

Meer informatie op www.dov.nl.

De Dordrechtse Ondernemers Vereniging komt op voor de belangen van haar leden. Daarvoor 
zijn onze (bestuurs)leden vertegenwoordigd in diverse besturen en overlegorganen. Hieronder 
vindt u daarvan een overzicht. Heeft u een vraag of suggestie of wilt u iets melden, neem dan 
contact met hen op.

NIEUWS

Wat doet de DOV voor u?

De koopzondag en het ondernemersfonds is
een van de onderwerpen waarvoor de DOV zich
de afgelopen jaren heeft ingezet. FOTO RINIE BOON
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Dordt stimuleert 
bodemenergie op
industrieterreinen
De gemeente Dordrecht stimuleert het gebruik 

van bodemenergie voor nieuwe bedrijven en 

kantoren. Het gaat om vestigingen op Dordtse 

Kil of Amstelwijck. Met behulp van warmte/

koude- opslag (WKO) kunnen directies en 

ondernemers 60 tot 80 procent besparen op hun 

energierekening.

Om ondernemers te stimuleren en te helpen om 

over te stappen op deze duurzame energiebron 

heeft de gemeente een bodemenergieplan 

laten maken. Daarin staan de technische 

mogelijkheden, de regels en andere informatie per 

bedrijfsterrein. Bij warmte/koude-opslag wordt

‘s zomers koud water uit de bodem opgepompt om 

gebouwen te koelen en ’s winters warm water om 

te verwarmen. Op de westelijke bedrijfsterreinen 

zitten al acht bedrijven met zo’n WKO - systeem. 

Het bodemenergieplan is onderdeel van een 

brede strategie om Dordtse bedrijven te laten 

overschakelen op duurzame energie. Aan de rand 

van Dordtse Kil 4 zijn vier windmolens gepland 

en op de voormalige stortplaats Transberg komen 

zonnepanelen.

Starters- en 
Meesterbeurzen
voor doorzetters
Er zijn weer 50 Starters – en 50 Meesterbeurzen 

beschikbaar in de Drechtsteden. Deze beurzen 

worden sinds 2013 verstrekt en in 2015 waren 

alle beurzen vergeven. Meer dan de helft van de 

deelnemers heeft inmiddels een baan gevonden. 

Reden om vanaf 1 oktober opnieuw beurzen 

beschikbaar te stellen. De Startersbeurs is 

bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar, 

terwijl de Meesterbeurzen zijn bestemd voor 

werkzoekenden van 50 jaar of ouder.

Meer informatie is te vinden op

www.startersbeurs.nu/drechteden. 

Meer horeca in de stad
Het gaat goed met de horecasector in Dordrecht. 

Cijfers van Het Bedrijfschap Horeca en 

Catering tonen een stijging in Dordrecht van 

gemiddeld 20 procent. Dat ligt veel hoger dan 

het landelijke gemiddelde van 3 procent. Volgens 

de deskundigen heeft de horeca duidelijk een 

kwaliteitsslag in de Dordtse binnenstad gemaakt. 

Eind dit jaar opent in het voormalige postkantoor 

het café-restaurant Post.



Iv-Support, gevestigd in het prachtige 
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arbeidsbemiddeling noemen!

           Optimale 
combinatie tussen 
          talent en bedrijf

WERVING & SELECT IE   |   U ITZENDEN  |   DETACHEREN  |   OUTPLACEMENT  |   PROJECTEN

Iv-Support, gevestigd in het prachtige 
pand Stokholm in het hartje van 
Dordrecht, mag zich met trots ook in 
2015 dé specialist op het gebied van 
arbeidsbemiddeling noemen!

           Optimale 
combinatie tussen 
          talent en bedrijf

WERVING & SELECT IE   |   U ITZENDEN  |   DETACHEREN  |   OUTPLACEMENT  |   PROJECTEN

Wolwevershaven 30a � 3311 AW Dordrecht � Telefoon: 078 - 633 25 33 � Fax: 078 - 633 25 30 � www.iv-support.nl

Wolwevershaven 30a � 3311 AW Dordrecht � Telefoon: 078 - 633 25 33 � Fax: 078 - 633 25 30 � www.iv-support.nl

0146801.pdf   1 14-9-2015   16:02:12



spread.indd   6 25-11-2014   15:37:24

Iv-Support, gevestigd in het prachtige 
pand Stokholm in het hartje van 
Dordrecht, mag zich met trots ook in 
2015 dé specialist op het gebied van 
arbeidsbemiddeling noemen!

           Optimale 
combinatie tussen 
          talent en bedrijf

WERVING & SELECT IE   |   U ITZENDEN  |   DETACHEREN  |   OUTPLACEMENT  |   PROJECTEN

Iv-Support, gevestigd in het prachtige 
pand Stokholm in het hartje van 
Dordrecht, mag zich met trots ook in 
2015 dé specialist op het gebied van 
arbeidsbemiddeling noemen!

           Optimale 
combinatie tussen 
          talent en bedrijf

WERVING & SELECT IE   |   U ITZENDEN  |   DETACHEREN  |   OUTPLACEMENT  |   PROJECTEN

Wolwevershaven 30a � 3311 AW Dordrecht � Telefoon: 078 - 633 25 33 � Fax: 078 - 633 25 30 � www.iv-support.nl

Wolwevershaven 30a � 3311 AW Dordrecht � Telefoon: 078 - 633 25 33 � Fax: 078 - 633 25 30 � www.iv-support.nl

0146801.pdf   1 14-9-2015   16:02:12



CONTACT

DOV magazine is het gratis magazine

van de Dordrechtse Ondernemers

Vereniging voor leden, overheden,

banken en belangstellenden.

Secretariaat DOV

Xandra Hovius T 06-27144652

Postbus 1122

3300 BC Dordrecht

E. secretariaat@dov.nl

I. www.dov.nl

Bankrekeningnummer

NL18 ABNA 0817 4167 14

BTW nummer

NL8017.10.984.B.01

Adviseurs

Herman Kersbergen (communicatie)  

Jan-Willem Lemkes (detailhandel)

Ere voorzitter

Gerard Hovius

Ere leden

P.W. Hendriks

J.M. Hopma

A.C. van Loon

A.M.C. van Pelt 

A.C.A. Timmers

Tekst

Conny Taheij

Fotografi e

Rinie Boon

Acquisitie

ZPRESS Media Group,

Michel Bezemer en Stanley Matena

Tel: 078-639 7070

Vormgeving

ZPRESS Studio

Druk

Drukkerij Dekkers van Gerwen, Dordrecht

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

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 en 2016
De invulling en locaties staan nog niet allemaal vast, de data wel. Noteer ze vast in uw agenda, zodat u er 

geen hoeft te missen.

Maandag 12 oktober 2015    Ledenbezoek Makro

Woensdag 18 november 2015  Ondernemersnetwerkbijeenkomst Postillion Hotel

Dinsdag 15 december 2015   Ledenbezoek Amega Groep

Donderdag 21 januari 2016    Feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst Kunstmin

Pieter Honing

Algemeen bestuurslid

Tel. 06-21554031

Wim Stam

Algemeen bestuurslid

Tel. 078-6179911

Rob Kooijman 

Algemeen bestuurslid

robk@dov.nl

Xandra Hovius

Secretaresse a.i

Tel. 06-27144652

secretariaat@dov.nl

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

voorzitter@dov.nl

Jaap Wijnja 

Secretaris 

secretaris@dov.nl

Stan Janssen

Penningmeester 

penningmeester@dov.nl

Gökhan Sarier

Algemeen bestuurslid

info@sarier.nl



TO BE 
REALLY 
SURE

Worldwide Maritime Solutions:
• optimize Operational Efficiency
• reduce Environmental Impact
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www.vaf.nl• Fuel Efficiency • Power/Thrust/Propulsion Efficiency
• Viscosity Control • Oil Discharge Monitoring
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Waarom Nannings Catering?
Wij werken uitsluitend met dagverse producten, het liefst uit Nederland. 
Omdat wij afkomstig zijn uit het slagersvak weten wij waar we de beste kwaliteit
tegen de laagste prijs kunnen vinden. 

Daarom heeft Nannings Catering altijd het beste aanbod tegen de laagste prijs!

Receptie

zaken 

privefeest

vergadering

lunchbijeenkomst 

en veel meer.

www.nanningscatering.nlTel. 06-51088490. 
Plein 1940-1945 5
3313 CV Dordrecht

Vaar met de halve maan langs drechtsteden en/of biesbosch
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig. 

Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie 

te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.

met één
druk op de
knop.

Weten wat
er in uw

sector speelt

0145328.pdf   1 22-9-2015   14:57:16


