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Digitaliseren archief - altijd 
en overal direct beschikbaar
Een digitaal archief biedt u 
voordelen qua ruimte, tijd en 
effi ciency. Het is echter vaak 
een forse investering om alle 
oude archieven volledig te 
(laten) digitaliseren. Daarom 
biedt De Haan scanning on 
demand: wij digitaliseren uw 
archiefstuk op het moment 
dat u het nodig heeft. Bij het 
alternatief van back-log 
scannen wordt er van 
uitgegaan dat alles frequent 
nodig is en scannen wij uw 
complete archief in.

Archiefopslag en beheer - 
veilig en beschermd in de 
‘kluis’ bij De Haan
Uw archief verdient een 
streng beveiligde 
opslagruimte; beschermd 

tegen externe invloeden als 
vocht, temperatuurs-
verschillen, ongedierte of 
ongeautoriseerde toegang. 

De Haan heeft ruim . m 
archiefdepot voor een veilige 
omgeving voor uw archieven. 
Uw archief wordt bij De Haan 
voorzien van een barcode en 
is daardoor snel opvraagbaar. 
U kunt online uw archief 
volgen en beheren. 
Benodigde dossiers leveren 
wij nog dezelfde dag, fysiek 
met onze bezorgdienst of 
digitaal per e-mail. 
Ook kunt u de archieven 
raadplegen of afhalen bij ons 
archiefdepot. Na de verplichte 
of gewenste bewaartermijn 
verzorgen wij de archief-
vernietiging conform de CA+ 
norm.

De Haan archiefbeheer. 
Vertrouwd sinds 
De Haan archiefbeheer is een
zusterbedrijf van De Haan
verhuizingen. Al sinds de 
jaren ’ heeft het archief-
bedrijf zich gespecialiseerd in 
fysiek en digitaal archief-
beheer. De jarenlange 
ervaring in combinatie met de 
veilige depots en de belang-
rijkste kwaliteitscertifi caten 
geeft u de zekerheid van de 
beste oplossing voor uw 
archief.

Archief is het geheugen van iedere organisatie. Het 
papieren archief neemt vaak kostbare bedrijfsruimte 
in beslag, die voor betere doeleinden kan worden 
gebruikt. Met de introductie van Het Nieuwe Werken 
en de tablet is bovendien het einde van het papieren 
archief in zicht. Steeds meer organisaties kiezen voor 
digitalisering of externe opslag van hun archief en pro-
fi teren van snelle beschikbaarheid en ruimtebesparing.

Direct ruimte besparen en 
effi ciënter werken? 
Archiefoplossingen in 

Archief Quick Scan – speciale actie voor DOV-leden

De Archief Quick Scan van De Haan zorgt voor 
een inventarisatie van de huidige en gewenste 
situatie. Afhankelijk van de keuzes van de organisatie 
ontstaat een business case, die uitgewerkt wordt in 
een Plan van Aanpak. Voor de leden van DOV is deze 
Archief Quick Scan in maart geheel gratis!

Meest voorkomende soorten 
archiefopslag 
1. Financieel archief 
 (bewaartermijn 7 jaar)
2. (Oude) klanten/cliënten/

dossiers
3. Afgeronde projecten met 

lange bewaartermijn i.v.m. 
aansprakelijkheid

4. Personeelsadministraties

Veel voorkomende 
digitaliseringverzoeken
1. Technische informatie 
 machines, schepen, 
 gebouwen
2. Personeelsdossiers
3. Postkamer
 (inkomende post)
4. Vergunningen

Voor meer info kijkt u op 
www.dehaan-archiefbeheer.nl of belt u 
met Leonard Gort, tel.    .

bewerking • digitalisering • opslag • vernietiging

Workshop digitaal werken

De Haan organiseert periodiek een Workshop
digitaal werken. Hierin komen alle relevante
aspecten van archiefbeheer, digitalisering, digitaal
werken etc. aan de orde met nuttige tips en best
practices. De workshop duurt van 12:00 tot 16:00 uur
en kost € 45,00 (inclusief lunch). De komende 
workshops staan gepland op 22 mei en 3 juli in 
Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam.

Aanmelden kan via onze internetsite, telefoon 
of email. U ontvangt dan extra informatie.

Meer info: www.dehaan-archiefbeheer.nl.
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Eén zwaluw maakt ook in 
onze stad nog geen zomer

Lof  
Natuurlijk, we hebben prachtige evenementen en 

de jaarlijkse Kerstmarkt is een voltreffer. Meer dan 

400.000 bezoekers. Lof voor de initiatiefnemers. 

Maar ook dit: één zwaluw maakt ook in onze stad 

nog geen zomer. En dat is de realiteit van elke 

dag. Hoe kunnen we bijvoorbeeld onze binnenstad 

aantrekkelijker maken voor het shoppende publiek? 

Cijfers leren dat we er (nog) niet in slagen meer 

bewoners uit de ons omliggende gemeenten naar 

Dordt te halen. Toch een stad met een regionale 

uitstraling en tal van bezienswaardigheden.

Behartigen
Een vraag die niet alleen ons stadsbestuur bezighoudt, 

maar ook een vereniging als de DOV, die het 

behartigen van de belangen van alle ondernemers 

hoog in het vaandel heeft staan. Vandaar dat we ons in 

het afgelopen jaar ook hebben geroerd en plannen in 

overweging hebben gegeven. Om er enkele te noemen: 

onze visie op de koopzondagen (laat de ondernemers 

vrij om elke zondag open te zijn), we hebben gepleit 

voor latere sluitingstijden op doordeweekse dagen, 

maar afscheid te nemen van de koopavond op 

donderdag.

Signaal
Ook zijn we blij dat ons signaal om het onbeperkt 

fietsen in de binnenstad niet toe te staan, is 

gehonoreerd. Zo zijn er veel punten te noemen. Denk 

aan onze steun voor betere verkeersverbindingen 

vanaf de industrieterreinen naar de N3 en de A16. 

Taaie en langdurige onderhandelingen zijn er aan 

vooraf gegaan, maar er is licht aan de horizon en 

wat leert ons dat? Dat we nóóit moeten opgeven. 

Ons blijven inzetten om gestelde doelen  te halen 

en nieuwe initiatieven, passend in de tijd waarin we 

leven, moeten oppakken.

Bezinning
 Ja, dat kan betekenen dat we ons moeten bezinnen 

op het al dan niet verkleinen van ons stadshart. Dat 

we én als overheid én als ondernemersvereniging oog 

moeten hebben voor gewenste veranderingsprocessen 

in onze stad. Denk aan versoepeling van 

vestigingseisen en het toestaan van andere activiteiten 

in onze winkelstraten. Dit dan weer om de oprukkende 

leegstand een halt toe te roepen. Met elkaar zullen we 

naar wegen moeten zoeken om de rijkdom van onze 

stad beter voor het voetlicht te brengen. Met name in 

de regio. Burgers op simpele wijze duidelijk maken dat 

je met je auto goed kunt parkeren en waar!

Vertrouwen
Toch ben ik blij met de wijze waarop wij als 

DOV overleg voeren met de verantwoordelijke 

wethouders in onze stad. Zeker, we hebben soms 

tegenovergestelde belangen en meningen, maar de 

gesprekken voeren we in alle openheid. En wat meer 

is: er wordt waar mogelijk met onze wensen rekening 

gehouden en/of ze worden gehonoreerd. Al met al 

reden genoeg om met vertrouwen naar toekomst te 

kijken. Dit jaar al, want tal van evenementen zullen 

mensen naar onze stad trekken. Momenten waarop 

ook ondernemers, en zeker de horeca, zich kunnen 

presenteren.

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

Het heeft even geduurd, maar nu ligt ons DOV blad ‘nieuwe stijl’ toch weer bij onze leden op 
tafel. En ja, het was even puzzelen. Grote vraag: hoe kunnen we exploitatiekosten omlaag 
brengen. Wel, het resultaat ligt voor u en als bestuur zijn we er blij mee. Een blad met gevari-
eerde informatie, dat perfect aansluit bij onze dagelijkse informatie via de DOV site. Toch is het 
goed om enkele malen per jaar stil te staan bij alles wat ons als ondernemers bezig houdt. En 
dat is veel. Denk aan de problematiek waar onze ondernemers in de binnenstad dagelijks mee te 
maken hebben. Indringende vraag: hoe behouden we onze koopkracht? 

VOORWOORD
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De Haan heeft ruim . m 
archiefdepot voor een veilige 
omgeving voor uw archieven. 
Uw archief wordt bij De Haan 
voorzien van een barcode en 
is daardoor snel opvraagbaar. 
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Vertrouwd sinds 
De Haan archiefbeheer is een
zusterbedrijf van De Haan
verhuizingen. Al sinds de 
jaren ’ heeft het archief-
bedrijf zich gespecialiseerd in 
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rijkste kwaliteitscertifi caten 
geeft u de zekerheid van de 
beste oplossing voor uw 
archief.

Archief is het geheugen van iedere organisatie. Het 
papieren archief neemt vaak kostbare bedrijfsruimte 
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De Archief Quick Scan van De Haan zorgt voor 
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situatie. Afhankelijk van de keuzes van de organisatie 
ontstaat een business case, die uitgewerkt wordt in 
een Plan van Aanpak. Voor de leden van DOV is deze 
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 (bewaartermijn 7 jaar)
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 machines, schepen, 
 gebouwen
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4. Vergunningen
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Workshop digitaal werken

De Haan organiseert periodiek een Workshop
digitaal werken. Hierin komen alle relevante
aspecten van archiefbeheer, digitalisering, digitaal
werken etc. aan de orde met nuttige tips en best
practices. De workshop duurt van 12:00 tot 16:00 uur
en kost € 45,00 (inclusief lunch). De komende 
workshops staan gepland op 22 mei en 3 juli in 
Cultureel Centrum Landvast in Alblasserdam.

Aanmelden kan via onze internetsite, telefoon 
of email. U ontvangt dan extra informatie.

Meer info: www.dehaan-archiefbeheer.nl.
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NIEUWS

Nieuw fonds wil MKB’ers
fi nancieel ondersteunen
Vermogende ondernemers zijn bereid veel 
geld te steken in het Financieringsfonds MKB 
Drechtsteden. Het initiatief is eind vorig jaar 
in de steigers gezet, omdat banken nauwelijks 
voldoende geld willen lenen aan ondernemers 
uit het midden– en kleinbedrijf (MKB) in Dordt 
en de regio die willen uitbreiden of innovatieve 
plannen hebben.

Het initiatief is genomen door fi nancierings-

specialist Kodde & van Oosten uit Ridderkerk en 

het fi nancieel advieskantoor Ten Reade Groep uit 

Dordrecht. Volgens directeur Gerard Verkruijsse 

van de Ten Reade Groep is het plan om nog dit jaar 

daadwerkelijk aan de slag te gaan. ,,Onze plannen 

zijn in een ver gevorderd stadium. De belangstelling 

voor dit initiatief is groot en zelfs het Ministerie van 

Financiën staat er positief tegenover. Maar we kiezen 

een zorgvuldige weg en dat vergt de nodige tijd”.

Het fonds wordt gevoed door vermogende burgers 

die gemiddeld 100.000 euro inleggen en met elkaar 

2 miljoen euro in het fonds steken. Daaruit kunnen 

twintig tot veertig regionale ondernemers bedragen 

lenen tussen de 50.000 en 150.000 euro. Volgens 

de initiatiefnemers gaat het fonds van start als er 

minimaal 5 ton is ingelegd. Als we dit schrijven 

(begin 2014) is Verkruijsse uiterst positief. ,,Na 

de eerste publicatie over ons plan hebben we veel 

instemmende reacties ontvangen. Vandaar ons 

voornemen om in de maand maart offi cieel van start 

te gaan”. Wel onderstreept hij dat ondernemers die 

van het MKB fonds gebruik willen maken uiteraard 

met een goed plan op tafel moeten komen. ,,Maar we 

willen terug naar het bankieren oude stijl, waarbij je 

als ondernemer en zijn familie, de regio en de markt 

kent. Ook betalen ondernemers ook bij ons rente”, 

aldus Verkruijsse. 

Als DOV blijven we dit initiatief op de voet volgen. 

Werkgevers moeten ‘gezondheid’
op de werkvloer stimuleren
Werkgevers proberen ook in 2014 een 
goede gezondheid van hun medewerkers op 
allerlei manieren te stimuleren. Want slechte 
gewoontes als roken, vet eten en weinig bewe-
ging kosten veel geld. Grote vraag: heeft het 
effect? En moet je er tijd en energie in steken?

Steeds vaker hameren werkgevers bij hun personeel 

op het belang van een goede gezondheid. Het 

mag dan bovenal de verantwoordelijkheid van de 

werknemers zelf zijn, werkgevers zien meer en meer 

in dat ze direct of indirect onvermijdelijk te maken 

krijgen met de gevolgen van de leefstijl van hun 

personeel.

Zo waarschuwt de anti-rookorganisatie Stivoro de 

werkgevers dat rokende werknemers gemiddeld 

anderhalf keer zoveel werkdagen verzuimen als 

niet – rokers en dat ze hun baas per jaar 7.500 euro 

aan extra kosten bezorgen. In de folder ‘Dik is duur” 

wijst werkgeversorganisatie VNO – NCW bedrijven 

er op dat werknemers met overgewicht jaarlijks 

2.5 dag meer verzuimen dan medewerkers met een 

normaal gewicht. Werknemers met obesitas hebben 

zelfs 11.7 verzuimdagen meer. Dit kost de werkgevers 

volgens VNO – NCW gemiddeld 600 euro per jaar.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 

rekende uit dat het de ‘bv Nederland’ al 380 miljoen 

euro zou opleveren als het aantal werknemers dat 

aan de fi tnorm voldoen, zou stijgen met een kwart. 

Die fi tnorm houdt in dat je minstens drie keer per 

week twintig minuten intensief moet bewegen.

,,Maar al die gewenste voorzieningen hebben nog 

steeds een vrijblijvend karakter”. Dat zegt Marien 

Abspoel van het Trimbos Instituut. Volgens hem 

worden veel gezondheidsprogramma’s nauwelijks 

gebruikt. Zijn advies: maakt het binnen je eigen be-

drijf eens bespreekbaar en kies voor een programma 

dat het beste past bij je eigen onderneming.

Digitale vaardigheden
veel meer stimuleren
Onderzoekers van de universiteit Twente vinden 

dat het bedrijfsleven veel te weinig doet om 

hun personeel betere digitale vaardigheden 

aan te leren. Werkgevers zijn zich er volgens de 

onderzoekers onvoldoende van bewust dat het 

gebrek aan ict-kennis onder werknemers veel 

productie kost. Een Nederlandse werknemer 

is dagelijks 8 procent van zijn werktijd kwijt 

aan digitale onkunde en technische problemen. 

Laagopgeleiden verliezen tot wel 10 procent van 

hun werktijd op een pc.

Gebrekkige innovatie gevaar 
voor Nederlandse economie
Nederlandse bedrijven moeten veel meer 

innoveren, anders krijgen ze het moeilijk. Dat 

zegt professor Henk Volberda van de Rotterdam 

School of Management van de Erasmus 

Universiteit. Volgens hem dalen de investeringen 

in technologische innovatie al 4 jaar achtereen. 

Volgens de hoogleraar wordt wel veel met 

klanten en interne afdelingen samengewerkt, 

maar nauwelijks met onderzoeksinstituten. 

Maar juist dit laatste is hard nodig om nieuwe 

kennis te ontwikkelen. ,,Daarmee geef je als 

ondernemer je bedrijf een impuls voor de 

langere termijn”.

Dordrecht moet nadruk
leggen op de binnenstad
Inwoners uit de regio winkelen veel te 

weinig in Dordrecht. Dat meldt de Regionale 

Detailhandelvisie Drechtsteden. De stad 

verliest de concurrentie van Rotterdam, Breda 

en zelfs Ridderkerk. Volgens het rapport moet 

Dordrecht veel meer de nadruk leggen op de 

binnenstad en buurtstrips laten verdwijnen. De 

aantrekkingskracht van de woonboulevard zou 

overigens versterkt kunnen worden door zaken 

als Leen Bakker en Sani - Dump aan te trekken.

KORT NIEUWS
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Uitgerekend de beste!

START 2014 ZORGELOOS,
GEEF UW ADMIN MET EEN 

GERUST HART UIT HANDEN.
Vraag nu uw kennismakingsgesprek aan.

Belasting en administratiekantoor Bravenboer
Waterhoenstraat 78, 3312 RT  Dordrecht  •  T 078 - 631 22 31
Email info@adminuithanden.nl  •  www.adminuithanden.nl

078 - 631 22 31
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1 EURO per minuut
Thechangeshop is een laagdrempelige  advieswinkel. Parti culieren en  ondernemers 
kunnen bij ons in de winkel terecht met vragen die vaak het direct gevolg zijn van 
de enorme veranderingen in de samenleving. Deze veranderingen kunnen leiden tot 
kansen maar ook tot problemen. 

Thechangeshop helpt en coacht startende ondernemers bijvoorbeeld met het schrijven 
van een ondernemersplan. Deze ondernemerscoaching is ook beschikbaar voor 
bestaande bedrijven,  o.a. voor produktontwikkeling en nieuwe marktstrategieën.  Het 
creëren en benutt en van kansen is hierbij onze uitdaging.

Daarnaast wordt juridische hulp geboden. Thechangeshop bemiddelt in confl icten, 
adviseert en helpt met problemen  op het gebied van wonen, werken en 
relati es.   Klachtenbrieven, bezwaarschrift en, contact opnemen met bedrijven en 
overheidsinstanti es en alle juridische correspondenti e verzorgen wij graag  voor u. 

Thechangeshop hanteert een tarief van 1 EURO per minuut, met een instaptarief van 10 
EURO. De intake is geheel grati s. Onze fi losofi e is immers recht en hulp toegankelijk te 
maken voor iedereen; snelheid , eerlijkheid over haalbaarheid  en betrouwbaarheid zijn 
daarbij onze basisuitgansgpunten.

Wilt u ook een snel en eerlijk advies, kom dan langs in onze winkel! 
Of bel voor een afspraak.

Wij zijn gevesti gd aan de Vriesestraat 15, 3311 NN in Dordrecht.
Telefoon: 078-6458780
info@thechangeshop.nl
www.thechangeshop.nl

Openingsti jden: dinsdag t/m vrijdag 11.00 uur -17.30 uur en zaterdag 11.00 – 17.00 uur

0117395.pdf   1 15-1-2014   16:17:13
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De DOV moet zich keihard 
blijven profileren voor 
ondernemend Dordrecht

Loopbaan    
Honing startte zijn loopbaan bij McDonald’s vele 

jaren geleden als hamburgerbakker om vervolgens 

door te groeien binnen de organisatie. Dat één 

en ander uitmondde in een directiepositie bij 

McDonald’s Nederland kan wel de ultieme uitkomst 

van een jongensdroom genoemd worden. Toch bleef 

de wens om ooit eens een eigen restaurant te mogen 

managen loodrecht overeind staan. En toen die kans 

zich eenmaal voordeed, schroomde hij niet om die 

met beide handen aan te pakken. Dat dit in Dordrecht 

moest gaan gebeuren, vormde geen enkel beletsel. In 

de oudste stad van Holland bleek behoefte te zijn om 

in de nabijheid van de Randweg-Noord een McDrive 

te vestigen. Medio 2011 opende McDonald’s haar 

derde restaurant aan de Kerkeplaat op de Staart. Dit 

bleek een schot in de roos, want in het eerste half jaar 

wisten meer dan driehonderdduizend  bezoekers de 

weg naar deze vestiging van McDonald’s te vinden. 

Heel kort daarna diende zich de mogelijkheid aan 

het restaurant, gevestigd in het Lindershuis, over te 

nemen. Een kortstondige liefde, zo zou blijken, want 

het monumentale Lindershuis diende vanwege een 

grootscheepse restauratie en renovatie snel verlaten 

te worden. Andere huisvesting werd gevonden aan de 

overkant van de straat waar vroeger Radio Modern 

gevestigd was.

Na een intensieve verbouwing ontstond een uiterst 

moderne en geavanceerde horecagelegenheid, die 

vanwege haar concept een uniciteit in Nederland 

vormt. Honing is dan ook apetrots op het feit dat hij 

dit heeft kunnen realiseren.

NIEUW BESTUURSLID PIETER HONING

Ongeveer een jaar geleden is Pieter Honing (47) de gelederen van het DOV bestuur komen ver-
sterken. Als franchisenemer van McDonald’s Restaurant Dordrecht Centrum en van McDonald’s 
Restaurant Dordrecht-Noord kent hij het klappen van de zweep in de moeilijke Horeca sector 
als geen ander. Tevens heeft hij in de loop der jaren een schat aan ervaring opgedaan in allerlei 
bestuurlijke functies. Zijn expertise kan derhalve met name voor de Horeca ondernemers in 
Dordrecht van onschatbare waarde zijn.

“In potentie heeft Dordrecht alles om het 
iedere inwoner naar de zin te maken.”
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zorgeloze uitvaart?
Perfect geregeld? Wij vinden dat u zich in de moeilijke periode van rouw 

alleen met rouwen moet kunnen bezig houden. Bij DenO zijn we daarom blij dat 

we het pand, de mensen en de faciliteiten hebben om u te ontzorgen. 

Kijk op www.uitvaartdordrecht.nl of bel 0800-099 55 15.

Bij  overli jden en vragen: 0800 – 099 55 15 
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Milieu
Op het gebied van milieu technische aspecten wil 

Honing met zijn restaurants een voortrekkersrol 

vervullen. Afval wordt  tot in de finesses gescheiden 

en worden er zo veel als mogelijk duurzaam 

verkregen producten gebruikt. In beide vestigingen 

wordt de warmte uit de keuken gerecycled naar 

het restaurantgedeelte en wordt er voor de 

doorspoeling van de urinoirs geen water gebruikt, 

wat een besparing oplevert van 150.000 liter per 

urinoir. Tevens wordt ernaar gestreefd de gebruikte 

elektrische apparatuur zo energiezuinig als mogelijk 

te laten functioneren. Het personeel wordt hierop  

dan ook nauwgezet geïnstrueerd. Een grote ergernis 

vormt wel de mentaliteit van een klein deel van de 

klantenkring, die achteloos verpakkingsmateriaal 

en voedselrestanten wegwerpt. Honing en zijn crew 

zijn dan ook regelmatig in de weer om het zwerfafval 

in de nabijheid van beide vestigingen op te ruimen.

Passie
Honing heeft één grote passie: de watersport. In 

zijn vorige woonplaats Almere lag het IJsselmeer 

bij wijze van spreken om de hoek en werd ieder vrij 

moment benut om met het zeiljacht het ruime sop 

te kiezen. Eenmaal in Dordrecht neergestreken 

heeft hij eigenlijk geen veer hoeven laten, want het 

rivierenlandschap rond het eiland van Dordrecht 

biedt voldoende soelaas om de watersport ten 

volle te bedrijven. En daarvan geniet hij dan ook 

met volle teugen. Daarnaast is Honing ook zeer 

gecharmeerd geraakt van de stad Dordrecht. Een 

stad die hij, zoals zovele andere landgenoten, 

totaal niet kende en die hij wandelend heeft leren 

ontdekken. Het verbaast hem dan ook in hoge mate 

dat veel Dordtenaren niet trots zijn op hun stad en 

veelvuldig klagen over wat er allemaal niet goed 

is in die stad en wat er zou moeten veranderen. 

“Dit is toch absoluut van de gekke!”, roept hij 

verontwaardigd. “Er zijn in de historische stad 

diverse leuke musea, een prachtige jachthaven 

en andere interessante bezienswaardigheden, 

een gevarieerd winkelaanbod en een keur aan 

horecagelegenheden in diverse prijsklassen. Er is 

een rijk verenigingsleven en Dordrecht was toch 

maar mooi evenementenstad in 2012! En wat te 

denken van het grootste ongerepte natuurgebied in 

het westen van het land: De Biesbosch”. 

Wat hem wel heeft verbaasd is de minimale 

bereidheid om daadwerkelijk mee te denken en mee 

te doen; een regelrechte deceptie.

Pijnpunten
Geen waardering hebben voor je eigen stad 

vindt Honing een ernstig pijnpunt. Een ander 

pijnpunt vindt hij het optreden van de in 

het straatbeeld opererende ambtenaren van 

bureau Toezicht. Uiteraard dienen deze mensen 

handelend op te treden tegen lieden die hun 

voertuigen achteloos parkeren op plaatsen waar 

dat niet is toegestaan en natuurlijk moeten ze 

optreden tegen lieden die hun afval naast de 

ondergrondse vuilcontainers in de straat dumpen. 

Maar de wijze waarop er dikwijls opgetreden 

wordt, kan ook anders. Klantvriendelijkheid 

en servicegerichtheid zijn volgens hem ver te 

zoeken en hij pleit er dan ook hartgrondig voor 

bij de training van deze ambtenaren aan het 

aanleren van sociale vaardigheden de eerste 

prioriteit te geven. Ook vindt hij dat de naam 

Toezicht veranderd moet worden; waarom 

noemen we hen geen Servicemedewerkers. De 

parkeertarieven, de vreemde openingstijden 

van sommige parkeergarages en het eeuwige 

gesteggel over koopzondagen, koopavonden en 

winkelsluitingstijden zijn Honing eveneens een 

doorn in het oog. Maar door voortdurend in gesprek 

te blijven met elkaar en het gezamenlijke belang 

niet uit het oog te verliezen, moeten er volgens 

Honing voor alle betrokkenen aanvaardbare 

oplossingen gevonden kunnen worden. “Aan 

cynisme en doemdenken hebben we niks, maar de 

mouwen opstropen en aanpakken!”, is zijn devies.

Toekomst visie
In potentie heeft Dordrecht alles in zich om het 

iedere inwoner naar de zin te maken. Door haar 

geografische ligging aan brede waterwegen, 

snelwegen en spoorwegen is de stad een ideale 

vestigingsplaats voor een divers scala aan 

ondernemingen. Dat de tijd ons niet gunstig gezind 

is momenteel, hoeft geen enkel beletsel te vormen 

om er toch keihard aan te trekken bedrijven naar de 

stad te lokken, die  een noodzakelijke impuls in de 

werkgelegenheid kunnen bewerkstelligen. De DOV 

moet zich hierbij sterk profileren, misschien nog 

veel daadkrachtiger dan tot nu toe het geval was. 

De vereniging moet ook meer vernieuwend gaan 

denken en handelen, want ondernemen anno 2014 

vereist een andere aanpak en een andere visie. 

Honing vindt het van het grootste belang dat 

de leden meer gemobiliseerd worden om in het 

proces van het ondernemen te participeren. Dat 

de vereniging daarin het voortouw moet nemen en 

de spreekwoordelijke kar moet trekken, spreekt 

eigenlijk voor zich. Pieter Honing geeft aan er erg 

veel zin te hebben om vanuit zijn bestuursfunctie 

een bijdrage te kunnen leveren aan het behartigen 

van de belangen van de leden van de DOV.         

DOV BESTUUR
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“De mouwen 
opstropen en 
aanpakken.”

“Ondernemen anno 2014 vereist een 
andere aanpak en een andere visie.”
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NIEUWS

Primarkt kan fungeren als 
aanjager in de modebranche
Kleding en schoenen zijn over een tijdje of 

extreem goedkoop, of juist heel prijzig. Dat stelt 

ING – onderzoeker Dirk Mulder in het rapport 

Fashion 2025. Het gaat dan om modeketens 

die kleding en schoenen produceren die kort 

meegaan en heel goedkoop zijn, maar die groeien 

in populariteit. Met name de Primarkt die zich 

in het winkelcentrum de Drievriendenhof gaat 

vestigen wordt door de onderzoeker als voorbeeld 

genoemd. Volgens hem is er na de ‘opschoning’ 

van het winkelbestand ruimte voor relevante 

spelers: grote ketens en de lokale ondernemers.

Historie van winkelcentrum
Sterrenburg na 40 jaar in
boekvorm in beeld gebracht
Het winkelcentrum Sterrenburg vierde in oktober 

vorig jaar het 40 jarig bestaan. Een koopcentrum 

dat model kan staan voor wat met visie en 

ondernemerschap bereikt kan worden. Reden 

voor het bestuur om de geschiedenis van dit 

centrum in boekvorm vast te leggen. 

Een taak die oud-voorzitter en manager Arie 

de Geus uitstekend heeft uitgevoerd. Maar 

nu dit winkelcentrum aan de vooravond staat 

van een forse uitbreiding, heeft Jan Willem 

Lemkes, voorzitter van het bestuur, de kracht 

van de ondernemers in Sterrenburg duidelijk 

onder woorden gebracht toen hij opmerkte: 

,,Collegialiteit, hulpvaardigheid en elkaar 

iets gunnen is en blijft ons credo. Maar in dit 

winkelcentrum denken we ook in kansen en 

gaan we uit van eigen kracht, collegialiteit. 

Evenmin willen we groeien door de concurrent 

klein te houden’. Inmiddels wordt er achter de 

schermen hard gewerkt aan het realiseren van de 

uitbreiding.

Leegstand winkels en
kantoren structureel
De leegstand van winkels en kantoren is een 

structureel probleem. Dat zegt Edwin Buitelaar 

van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

Ook als de crisis voorbij is, blijft Nederland 

volgens hem met massa’s lege winkels en 

kantoren zitten. De oorzaak: er is vóór de crisis 

lukraak en veel te veel gebouwd. De cijfers tonen 

aan dat 8 procent van het winkelbestand leeg 

staat en 16 procent van de kantoren in ons land. 

Die percentages zullen in de komende jaren 

nog verder oplopen. Volgens Buitelaar moeten 

partijen voortaan hun projecten beter afstemmen 

op de werkelijke behoefte.

MARITIME DELTA PLATVORM
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Topontmoeting bedrijfsleven,
onderwijs en de overheid
Voor de tweede maal in twaalf maanden kwamen 

vertegenwoordigers uit de top van het bedrijfsleven, 

overheid - en onderwijsinstellingen (Het Maritieme 

Delta Platvorm) bijeen in het Dordtse Stadhuis. 

Doel: op positieve en constructieve wijze met 

elkaar inzetten op innovatie van de maritieme 

sector in de regio. Er werd concreet gesproken over 

financieringsmogelijkheden en voortzetting van de 

samenwerking.

Burgemeester Brok, voorzitter van de Drechtsteden 

en bestuurlijk trekker voor de maritieme sector in 

de Zuidvleugel, fungeerde tijdens de bijeenkomst 

als een inspirerende voorzitter. Maar boeiend was 

vooral de toespraak van P. van Ballekom, vice-

president van de Europese Investeringsbank. Hij 

schetste onder meer de mogelijkheden om samen 

op te trekken als het gaat om de financiering van 

innovatieve projecten. Met name ook in

de Maritieme Delta. Maar hij wees evenzeer

op het gevaar als er een structureel tekort ontstaat 

aan hoger technisch opgeleid personeel. Volgens 

hem maakt de Drechtsteden deel uit van hét 

maritieme knooppunt van Nederland. De sector 

maritiem biedt vervolgens werk aan ruim 190.000 

mensen en is goed voor een jaaromzet van ruim 

27 miljard euro. Een groot deel van deze omzet 

en werkgelegenheid wordt volgens Van Balkom 

in deze regio gerealiseerd. ,,Om de kracht van 

deze sector in de regio te behouden en verder 

uit te bouwen, moeten ondernemers, overheden 

en onderwijsinstellingen juist intensief blijven 

samenwerken”, zo betoogde hij. Dit jaar gaan

de deelnemende partijen opnieuw met elkaar

om de tafel zitten om hun samenwerking te 

evalueren. 

Duurzaamheidsfabriek:
eerste en uniek in Europa
Sinds vorig jaar staat er op het Leerpark een Duurzaamheidsfabriek. Het is in Europa het eerste gebouw 

dat duurzaamheidsonderwijs, samen met het bedrijfsleven, op een uiterst vernieuwde manier inricht. De 

fabriek zal dit jaar zelfs volledig in gebruik worden genomen. Het voorziet in het leren en werken aan de 

duurzame technologie van de 21e eeuw. Bedrijven als Siemens, Krohne, HVC, Verkerk Groep, Sublean, 

Valk-Welding en IWZH nemen met een deel van hun activiteiten hun intrek in de fabriek. Zij zullen 

onderwijs in de praktijk geven aan de nieuwe generatie technici. Het onderwijs van de 21e eeuw gaat over 

innovatie, creativiteit, technologie, duurzaamheid en omgevingsbewustzijn. In de Duurzaamheidsfabriek 

krijgt ‘een leven lang leren’ inhoud: van onderwijs in jonge jaren tot bij-, na- en omscholing gedurende 

een hele loopbaan. De Duurzaamheidsfabriek versterkt daarmee de concurrentiepositie van het regionale 

bedrijfsleven en helpt de ondernemingen om te blijven innoveren.
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MSC is gespecialiseerd in het optimaliseren van bedrijfspro-
cessen, het realiseren van kostenbesparingen, opzetten & 
verbeteren van (geïntegreerde) managementsystemen én 
het managen van operationele projecten. 

MSC ontzorgt én staat altijd klaar voor haar klanten. 

Activiteiten van MSC worden nationaal alsook internatio-
naal uitgevoerd en bestaan uit:
   •  Project management
   •  Interim management
   •  Organisatie-advies

Klanten van MSC bevinden zich onder andere binnen de 
sectoren:
   •  Productie-industrie
   •  Scheepsbouw / Baggerindustrie
   •  Olie- en Gasindustrie
   •  Apparaten- en machinebouw
   •  Aandrijvings- en besturingstechniek
   •  Geld-/waardelogistiek en reguliere logistiek
   •  Veiligheidsindustrie

MSC staat garant voor resultaat, doelgerichte aanpak en 
intensieve ondersteuning. 

Enkele referenties: Bosch Rexroth, IHC Merwede, Huisman 
Equipment en Akkermans Gloeitechniek.

Maak direct een afspraak voor een eerste advies; GEHEEL 
KOSTELOOS uiteraard. 

Voor meer informatie zie www.multisolutionscompany.com

MSC - Multi Solutions Company B.V. 
Pruimendijk 107,  2989 AH Ridderkerk
078-6849713  info@msc-int.eu
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‘Onze sleutelbegrippen zijn integriteit, creativiteit, samenwerking, 
betrokkenheid, resultaatgericht, meetbaar en no-nonsense.’ 
Nico de Bruin, eigenaar Multi Solutions Company B.V.  
 
 
Voor meer informatie zie www.multisolutionscompany.com 

 

 

  

 

 

MSC - Multi Solutions Company B.V.  

Pruimendijk 107,  2989 AH, Ridderkerk, 078-6849713, info@msc-int.eu 

MSC is gespecialiseerd in het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het realiseren van 
kostenbesparingen, opzetten & verbeteren van (geïntegreerde) managementsystemen én het 
managen van operationele projecten.  
 
MSC ontzorgt én staat altijd klaar voor haar klanten.  
 
Activiteiten van MSC worden nationaal alsook internationaal uitgevoerd en bestaan uit: 

 Project management 
 Interim management 
 Organisatie-advies 

 
Klanten van MSC bevinden zich onder andere binnen de sectoren: 

 Productie-industrie 
 Apparaten- & machinebouw 
 Scheepsbouw 
 Baggerindustrie 
 Olie- & Gasindustrie 
 Aandrijvings- en besturingstechniek 
 Geld- en waardelogistiek 
 Reguliere logistiek 
 Veiligheidsindustrie 

 
MSC staat garant voor resultaat, doelgerichte aanpak en intensieve ondersteuning.  

Enkele referenties: Bosch Rexroth, IHC Merwede, Huisman Equipment, Akkermans Gloeitechniek. 

Maak direct een afspraak voor een eerste advies; GEHEEL KOSTELOOS uiteraard.  

 

‘Onze sleutelbegrippen zijn integriteit, creativiteit, samenwerking, 
betrokkenheid, resultaatgericht, meetbaar en no-nonsense.’ 
Nico de Bruin, eigenaar Multi Solutions Company B.V.  
 
 
Voor meer informatie zie www.multisolutionscompany.com 

 

 

‘Onze sleutelbegrippen zijn 
integriteit, creativiteit, samen-
werking, betrokkenheid, 
resultaatgericht, meetbaar 
en no-nonsense.’

Nico de Bruin, eigenaar 
Multi Solutions Company B.V. 

0117436.pdf   1 15-1-2014   9:21:09

0117512.pdf   1 14-1-2014   15:30:45

Praktijk  Aan de Dijk

 Meer informatie? Bel (078) 613 98 10,

of mail naar administratie@fysiotherapiepad.nl

Zuidendijk 35b  -  3314 CP Dordrecht

Snel weer sporten zoals u gewend was, 
want Praktijk Aan de Dijk  is nu ook

Sport Medisch Centrum
   ordrecht

Elke sporter is welkom!
Tarieven vaak geheel of gedeeltelijk door zorgverzekeraars vergoed.
Elke sporter is welkom!
Tarieven vaak geheel of gedeeltelijk door zorgverzekeraars vergoed.

SMC  dordrecht biedt u:
Onderzoek, behandeling en advies  
Een sportarts (geen verwijzing nodig!)

Een  sportfysiotherapeut
Een inspanningsfysioloog

 Alle benodigde apparatuur
 s
 (indien noodzakelijk op zeer korte termijn!)

kijk op www.fysiotherapiepad.nl,

D
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INTERVIEW

“Wek de winkelstraat tot leven!”

Adviezen
Maar Molenaar komt ook met adviezen en 

aanbevelingen voor de ondernemers. Zo zou 

de kledingbranche kunnen werken met een 

lichaamsscanner die de vorm van klanten op 

een spiegel projecteert, zodat zij kleding kunnen 

‘passen’ zonder in een pashokje te komen. Zo 

kan volgens de hoogleraar de winkel toe met 

minder voorraden en een kleiner pand. ,,Winkels 

kunnen hun kosten voor huisvesting op deze wijze 

halveren”, betoogd hij. Ook voor de meubel – en 

autobranche voorziet hij een grote overgang naar 

een kleiner formaat. ,,Je zou in het midden van 

het land één grote zaak kunnen neerzetten waar 

alle meubels en/of auto’s in het echt te zien zijn. 

Vervolgens kunnen in andere filialen, verspreid 

over het land, alleen verkopers zitten achter een 

internetterminal”.

Dertig procent
Molenaar noemt het verder ,,aannemelijk” dat 30 

procent van de huidige winkeloppervlakte verdwijnt. 

En dat is niet erg, zegt hij. De 80/20 – regel, 

een vuistregel in de retail, gaat nog altijd op: 80 

procent van de omzet komt uit 20 procent van het 

assortiment. ,,Winkels moeten zich daarom richten 

op producten met een hoge omloopsnelheid, en de 

producten die minder lopen via een internetzuil 

verkopen”, aldus de hoogleraar, die meent dat 

winkels op deze wijze hun aanbod net zo groot 

kunnen maken als ze zelf willen. Toch geeft hij als 

belangrijkste tip: ,,Maak dat winkelen weer leuk 

en gezellig wordt. De boetiekjes moeten terug in de 

winkelstraten. Een sierradenwinkeltje dat je verrast, 

waar je allemaal leuke dingen ziet waar je niet naar 

op zoek was”.

Recreatie
,,Vooral ook horeca en bioscopen. Winkelen als 

recreatie. ,,Alle winkelstraten zien er vandaag 

hetzelfde uit. Het onderscheid is weg, terwijl er juist 

meer winkelbeleving moet komen”. Wat dat volgens 

Molenaar betekent? ,,Winkels moeten spelen met 

licht, geluid, muziek en geur. Wek de winkelstraat 

tot leven! Geef gevels verschillende kleuren, versier 

de etalages. Zorg dat het een feest wordt om langs de 

winkels te lopen. Die TL buizen overal, dat lijkt toch 

nergens op!” Overigens is de vraag of zelfs Molenaar 

niet te simpel over bepaalde ontwikkelingen denkt. 

Immers uit een onderzoek, uitgevoerd door het 

economisch bureau van ING, komt een somber beeld 

naar voren. ,,De winkelcentra in gemeenten onder 

de 100.000 inwoners kunnen niet langer opboksen 

tegen webshops en het uitgebreide aanbod in de 

grote steden”, concluderen de onderzoekers. Vooral 

kledingzaken staan er niet goed voor. Gesproken 

wordt over een ‘winkelrevolutie’.

13

HOOGLERAAR COR MOLENAAR:

Consumenten doen hun boodschappen steeds vaker via internet. ,,Daardoor hebben we veel 
minder behoefte aan traditionele winkels”, zegt retail expert Cor Molenaar. Volgens deze 
hoogleraar marketing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is dit een onomkeerbaar proces. 
In NRC Handelsblad, waarin zijn boek “Red de winkel” werd besproken, legt hij uit wat er op 
zijn minst moet gebeuren om de consument te verleiden bij de traditionele winkels te blijven 
shoppen. Eén ding maakt hij meer dan duidelijk: internet en technologie worden de basis voor de 
nieuwe winkel. Zijn conclusie: internet en winkelen moeten helemaal geïntegreerd zijn, 
alleen dan heb je als ondernemer kans om te overleven.

Simon Lévelt Koffie & Thee Speciaalzaak
op de Voorstraat  is een sprekend voorbeeld

van wat voor exclusieve winkels Dordrecht
zich sterk moet maken.

(FOTO RINIE BOON)
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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.
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ONDERNEMEND VOOR ONDERNEMERS

Advies bedrijfsovernames

Controle jaarrekeningen

Employee benefits

Fiscaliteiten en 

Samenstelwerkzaamheden

T  078 711 30 50

www.o2accountants.nl

Albert Cuypsingel 268

3311 HK  Dordrecht

Onderdeel van partnerinfinance.nl
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Administratie
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NIEUWS

Sociale Dienst Drechtsteden
en Regionaal Bureau
Zelfstandigen werken samen
Zelfstandige ondernemers in de Drechtsteden 

kunnen voor advies en financiële ondersteuning 

terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen 

(RBZ) in Rotterdam. Het werkt samen met 30 

gemeenten in de regio. Ook de Sociale Dienst 

Drechtsteden is daarbij betrokken. 

Volgens Yvonne Bieshaar, directeur van de sociale 

dienst, is het door deze bundeling van krachten 

uitstekend mogelijk de wettelijke regelingen voor 

ondernemers te behartigen. Het gaat daarbij om 

zaken zoals het Bijstandsbesluit Zelfstandigen 

(Bbz). De dagelijkse inloopspreekuren worden 

gehouden in het Ondernemershuis in Rotterdam, 

waar men tussen 13.00 uur en 16.30 uur zonder 

afspraak terecht kan. Het is gevestigd aan de 

Wevershoek 380 – 388.

Geen happy hours
meer in de horeca
De gemeenteraad van Dordrecht heeft de Drank – 

en horecaverordening vastgesteld. Nieuw in deze 

verordening is de beperking van extreme prijs-

acties bij de horeca, de zogeheten ‘happy hours’. 

Onderzoek toont aan dat een lagere prijs direct 

leidt tot hogere alcoholconsumptie. Bij happy 

hours gelden vaak extreem lage prijzen. De ver-

ordening verbiedt horecagelegenheden om voor 

een periode van 24 uur of korter alcoholhoudende 

drank te verstrekken tegen een prijs die lager dan 

60 procent van de reguliere prijs is. Volgens de 

gemeente vermindert deze verordening (de kans 

op) excessief alcoholgebruik en beschermt het 

kwetsbare groepen, zoals jongeren. 

Dordtse architecten pleiten
voor herstel winkelpuien
Een aantal Dordtse architecten breekt een 

lans voor herstel in oude luister van een 

aantal winkelpuien. ,,Dat maakt het centrum 

aantrekkelijker en het is een economische 

oppeper”, concluderen ze. Met name op de 

Voorstraat, tussen het Scheffersplein en de 

Visbrug, is niets meer over van de ooit zo statige 

en stijlvol vormgegeven gevels. Ze maakten 

plaats voor glas, lelijke betimmering en grote 

reclameborden. Volgens architect Jeroen 

Markusse zijn juist die sjofele puien oorzaak 

van de leegstand in dat deel van de Voorstraat. 

Stichting De Stad, die de toestand van de 

winkelpuien inventariseerde, pleit daarom voor 

een ‘puienproject’. Een initiatief om de aanblik 

van de panden in de binnenstad te verbeteren.
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Forse ledengroei bedrijvennetwerk
MVO Drechtsteden
Het bedrijvennetwerk MVO Drechtsteden heeft in het afgelopen jaar een flinke groei doorgemaakt. MVO 

Drechtsteden is in maart 2012 gelanceerd en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot hét bedrijvennetwerk van 

de Drechtsteden. Verschillende inspirerende bijeenkomsten met boeiende sprekers hebben ervoor gezorgd 

dat een groot aantal ondernemingen uit de Drechtsteden zich bij dit netwerk hebben aangesloten. Met 

elkaar streven ze naar het implanteren van duurzame productieprocessen in het eigen bedrijf.

Een leven lang leren krijgt vorm

Dordrecht in de prijzen!

Met de ondertekening van het Businessplan Werkloket 2013 – 2015 is voor de arbeidsmarktregio 

Drechtsteden een belangrijke basis gelegd. Het zorgt voor een verbinding tussen diverse partijen met 

het oog op het krijgen en laten uitvoeren van leerwerktrajecten. Werkzoekenden kunnen bij het loket 

informatie krijgen om via deze route weer aan de slag te gaan. Het leerwerkproject legt de verbinding 

tussen de verschillende partijen voor het verkrijgen van een baan. Met dit businessplan wordt de bestaande 

dienstverlening op het gebied van ‘werk naar werk, van school naar werk en van uitkering naar werk’ 

duidelijk versterkt. Om dicht bij de doelgroepen te zijn wordt er zowel op het Leerpark als het Werkplein 

een fysiek loket ingericht. Het streven is om vraaggericht leerwerktrajecten in te richten en te anticiperen 

op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De samenwerkende partijen en ondertekenaars van het plan 

zijn de regio Drechtsteden, ROC Da Vinci, UWV werkbedrijf, Metalent, SBB Kenniscentrale, Dordtmij, 

All4Work4all, Tempo Team Groep, Werkgevers Drechtsteden en de Sociale Dienst Drechtsteden.

Windsister Warehouse is de trotse winnaar van de  eerste prijs voor de leukste winkel van Nederland. De 

Dordtse Vriesestraat werd nipt tweede in de categorie leukste winkelstraat van Nederland. Dit is wederom 

een uitstekende waardering vier het diverse en zeer gevarieerde winkel aanbod in de Dordtse Binnenstad.

De versmarkt doorslaand succes 
De versmarkt in de Vriesestraat blijkt een schot in de roos. Met dank aan Roely Bartelts die volhardend en 

enthousiast haar zakelijke droom heeft waargemaakt. Ze gaf zelfs de banken het nakijken en financierde 

de markt met geld verkregen door crowdfunding. Over lef en doorzettingsvermogen gesproken! En wie 

vandaag de versmarkt bezoekt krijgt er alleen maar een goed gevoel bij. ,,Een verrijking voor Dordrecht”, 

vertelde Bartelts met overtuiging en ze lijkt het gelijk aan haar kant te krijgen.

Op de overdekte markt treffen we gemotiveerde ondernemers aan. Klanten worden uitstekend te woord 

gestaan en geadviseerd. Er is tijd voor een praatje en de zakenmensen geven goede voorlichting over hun 

producten. ,,Het is alsof ik weer in mijn geboortedorp woon”, zegt een enthousiaste bezoekster. ,,Mooie 

producten en leuke gesprekken. Echt een trefpunt in het stadscentrum. Mij zul je hier veel vaker vinden!” 

Een mooier compliment is niet denkbaar.
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Betere promotie en acquisitie impuls 
voor economische vitaliteit en extra 
banengroei in Drechtsteden 

Volgens het drietal zijn er twee belangrijke 

aandachtpunten ter verbetering voor de 

Drechtsteden: meer (innovatieve) bedrijven 

aantrekken en meer werkgelegenheid creëren. 

,,Daarvoor wordt nu een nieuwe regionale unit 

Promotie en Acquisitie ingericht en komt er één 

loket voor nieuwe ondernemers die een locatie 

zoeken. Zo hoeven ze niet in zes gemeenten hun 

verhaal te doen, waardoor de kans verkleint dat ze 

afhaken. Ook bedrijven die willen uitbreiden, maar 

ter plekke geen mogelijkheden hebben, kunnen we 

zo beter bedienen en behouden voor deze regio,” 

vertelt Jasper Mos (economische zaken).

Innovatie
Sinds eind vorig jaar participeren de 

Drechtsteden bovendien in het InnovationQuater, 

samen met VNO-NCW, het ministerie van 

Economische Zaken, de provincie, gemeenten en 

kennisinstituten. Een fonds van 28 miljoen euro is 

beschikbaar voor ondersteuning van innovatieve 

bedrijven én om Zuid-Holland internationaal 

te promoten. Mos: ,,Dat biedt ook kansen voor 

het Dordtse bedrijfsleven, want het kan werk 

opleveren voor toeleveranciers.”

Mos ziet tevens een rol voor de ondernemers 

zelf. ,,Zij zijn het die de stad moeten maken 

en ambassadeur zijn over het aantrekkelijke 

vestigingsklimaat,’’ stelt hij. ,,Dat blijft een 

belangrijk speerpunt waarin we samen moeten 

optrekken,” vindt ook Piet Sleeking. ,,Samen op 

zoek naar mogelijkheden zodat bedrijven zich 

welkom voelen in de stad en zich op een goede 

manier bediend voelen.”

Betere samenwerking binnen de Drechtsteden om dit gebied op de kaart te zetten als 
vestigingslocatie. Dat noemen de wethouders Jasper Mos, Bert van de Burgt en Piet Sleeking 
van belang voor de economische vitaliteit van de regio. Zij staan aan de vooravond van de 
gemeenteraadsverkiezingen en spreken over toekomstplannen voor ondernemend Dordrecht, 
de afgelopen collegeperiode en tips voor de DOV.

“Samen op zoek naar mogelijkheden zodat 
bedrijven zich welkom voelen in de stad.”

INTERVIEW

Piet Sleeking: ‘Samen op zoek naar mogelijkheden 
zodat bedrijven zich welkom voelen in de stad.’
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Notariskantoor Van der Veen
Dordrecht

Notariskantoor Van der Veen houdt zich bezig met juridische dienstverlening op het gebied van vastgoed, 
voor zowel particulieren als bedrijven, woningcorporaties en (semi) overheidsinstellingen.
De werkzaamheden bestaan uit het opmaken van overeenkomsten en notariële akten en het verlenen van 
advies met betrekking tot:

- verkoop, koop en eigendomsoverdracht van woningen, bedrijfspanden en kantoren;
- het vestigen van erfpacht, opstalrechten en andere zakelijke rechten;
- het splitsen van gebouwen in appartementsrechten;
- nieuwbouw projecten;
- huurcontracten en
- het vestigen van hypotheken.

Daarnaast kan men bij Notariskantoor Van der Veen terecht voor:

- het oprichten van (flex) BV’s, de overdracht van aandelen en het herstructureren van ondernemingen;
- estate-planning (het maken van testamenten en afwikkelen van nalatenschappen)
- familierecht; het maken van huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden en
  samenlevingscontracten en echtscheidingen.

WWW.NOTARVANDERVEEN.NL  JOHAN DE WITTSTRAAT 33 DORDRECHT +31 (0) 78 6 13 81 00
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Regels
Daarbij hoort het verder wegnemen van 

belemmeringen en regels, zonder een loopje te 

nemen met de wet, menen de drie wethouders. 

Mos: ,,Het zit ‘m al in kleine dingen, zoals het 

aanpassen van de plaatselijk verordening. 

De terras- en exploitatievergunning loopt 

tegenwoordig meerdere jaren. Er is een digitaal 

ondernemersdossier dat ondernemers en ons tijd, 

geld en irritatie bespaart, maar waarvan helaas 

nog te weinig gebruik wordt gemaakt.”

Piet Sleeking (ruimtelijke ordening, vergunning-

verlening en handhaving) wijst er op dat het 

college zoveel mogelijk uitgaat van vertrouwen en 

verantwoordelijkheid. ,,Van de Omgevingsdienst 

verwachten we dat we met elkaar kijken hoe 

we plannen mogelijk kunnen maken en zo 

efficiënt mogelijk kunnen begeleiden. Daarmee 

zijn naast stroeve ervaringen gelukkig ook veel 

positieve resultaten. Beoordeling moet altijd 

zorgvuldig verlopen.”Zo zijn volgens hem in 

het Zeehavengebied al flinke stappen gezet qua 

geluidscontouren en uitbreidingsmogelijkheden. 

De samenwerking met het Gemeentelijk 

Havenbedrijf Rotterdam heeft geharmoniseerde 

regels en administratie opgeleverd.

,,We kijken ook nu al hoe we binnen 

bestemmingsplannen ruimte kunnen zoeken voor 

bebouwingspercentages of bouwhoogtes. Vooral op 

bedrijventerreinen kan dat nieuwe bedrijvigheid 

opleveren. Zeker in deze tijd moeten we bereid zijn 

om flexibeler om te gaan met allerlei regelgeving 

die vestiging of uitbreiding van bedrijven in de weg 

staat zonder daarmee tekort te doen aan wettelijke 

eisen.”

Het programma Levendige Binnenstad heeft 

naar zijn mening veel opgeleverd voor de lokale 

en regionale economische ontwikkeling en zal 

INTERVIEW
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“Het levert veel werkgelegenheid op en 
geeft impulsen aan andere bedrijven.”

dat blijven doen. ,,Over de binnenstad ben ik 

erg enthousiast. De uitstraling is verbeterd, het 

aantal toeristen groeit tegen de landelijke stroom 

in. Als we het verblijfsklimaat verder verbeteren, 

komt dat ook ten goede aan het vestigingsklimaat 

voor nieuwe bedrijven. Onze investeringen in het 

openbaar gebied zoals het Achterom en Bagijnhof 

hebben ondernemers uitgedaagd te investeren. Kijk 

eens naar het Lindershuis en ontwikkelingen in de 

Visstraat.”

Het aantrekken van Saturn en Primark noemt ook 

hij een hele belangrijke economische ontwikkeling 

waar de Dordtse binnenstad van gaat profiteren. 

,,Het levert enorm veel werkgelegenheid op en geeft 

impulsen aan andere bedrijven.” Sleeking wijst 

daarnaast op het belang van de wijkeconomie en 

uitbreidingsplannen van de winkelcentra. ,,Het is 

jammer dat ze elkaar de voet dwars zetten.”

Knooppunt
Ondernemers verlossen van fileleed is tot nu toe 

deels gelukt met de aanpassing van de Mijlweg. 

Mos: ,,Van een ondernemer uit het Zeehavengebied 

kregen we een brief: ‘Wie mooi wil zijn moet 

pijn lijden. Het is fantastisch dat de gemeente 

investeert’. Met zulke reacties zijn wij blij.”

De aanpak van het knooppunt N3/A16 begint in 

2016. ,,Ook dat is iets om trots op te zijn. Hiermee 

kan de doorstroming op en naar de Dordtse Kil 

fors verbeteren. Nu moeten gronden worden 

verworven, bestemmingsplan aangepast en 

Rijkswaterstaat moet een periodieke sluiting van 

de A16 inplannen.”

Sectorplannen
De samenwerking tussen onderwijs, overheid 

en ondernemers mag met de opening van de 

Duurzaamheidsfabriek een hoogtepunt hebben 

bereikt. Het is niet genoeg. HBO contractonderwijs 

in de Wereldwaag is een stap in de goede richting. 

Evenals het binnenhalen van het Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap waarin het Rotterdamse 

Scheepvaartcollege en het DaVinci college gaan 

samenwerken. Een droom van Bert van de Burgt 

(arbeidsmarktbeleid en onderwijs) is de opening 

van een techniek en wetenschap educatief centrum 

waar kinderen vertrouwd raken met vakken, die in 

deze regio zo dringend nodig zijn.

Om het vakmanschap in de Drechtsteden 

te behouden, wil hij met het bedrijfsleven 

Jasper Mos: ‘Het aantrekken van innovatieve bedrijven
biedt ook kansen voor het Dordtse bedrijfsleven.’
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sectorplannen maken. ,,Toekomstgerichte 

actie waarmee we bedrijven helpen met de 

vervangingsvraag en we mensen uit de uitkering 

naar werk helpen. Wij kunnen daar een keurmerk 

aanhangen, zodat sociale werkgevers bij 

aanbestedingen voorrang krijgen.”

Aanbesteding
Mos sluit daar bij aan: ,,We stellen steeds meer 

kwaliteitscriteria bij onze aanbestedingen en 

ons inkoopbeleid. Bij de opzet van het nieuwe 

beleid hebben we bewust de DOV, Werkgevers 

Drechtsteden en Bouwend Nederland betrokken. 

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid alleen 

al zijn lokale en regionale ondernemers in het 

voordeel, omdat ze minder kilometers hoeven te 

maken. Ik zie gelukkig dat bedrijven op het gebied 

van duurzaamheid en MVO volop bezig zijn.”

Recente cijfers maken duidelijk dat de helft van 

alle gemeentelijke aanbestedingen terecht komen 

bij regionale bedrijven. Van de Burgt: ,,Het is mooi 

dat we dat kunnen verbinden met werkgelegenheid 

en behoud van werk.” Mos: ,,Ik ben daar ook voor, 

maar we leven i n een open economie en moeten 

daarin de scherpte blijven opzoeken.”

Lastige periode
Terugkijkend op de afgelopen jaren noemt Bert 

van de Burgt het economisch gezien een boeiende, 

maar lastige periode. ,,Zeker als je alle crises bij 

elkaar optelt met de faillissementen en ontslagen. 

De eerste impact betreft natuurlijk de mensen 

zelf en hun gezin. Daarnaast heeft het gevolgen 

voor de stad. Opvallend is dat we het aantal 

bijstandsuitkeringen ten opzichte van 2011 in de 

Drechtsteden constant hebben weten te houden op 

circa 5300. Dat heeft volgens mij alles te maken 

met ons arbeidsmarktbeleid en de omslag in denken 

naar werk boven inkomen,” zegt hij. Vooruitlopend 

op de Participatiewet gaat detacheringsbedrijf 

Drechtwerk Personeel per 1 april over naar de 

Sociale Dienst Drechtsteden. Daardoor ontstaat 

er één instantie, die werkgevers benadert om 

mensen aan het werk te krijgen, eventueel met 

loonkostensubsidie en andere ondersteuning. ,,Met 

werkgevers hebben we besproken hoe we hen het 

beste kunnen ontzorgen.”

‘DOV, zoek vaker de inhoud op’
Wat vinden de wethouders van het fenomeen on-

dernemersverenigingen en hebben ze tips voor de 

DOV, was de vraag. ,,Ondernemersverenigingen 

houden ons scherp, zijn constructief en kritisch,’’ 

stelt Jasper Mos. ,,Ik zie de samenwerking de 

laatste jaren alleen maar verbeteren, ook onder-

ling tussen de verenigingen. Belangrijk is dat we 

benaderbaar zijn en elkaar rechtstreeks kunnen 

aanspreken. Ik waardeer de betrokkenheid en de 

korte lijnen met de DOV buitengewoon. Ga zo 

door, zou ik zeggen. Bundeling van alle onderne-

mersverenigingen tot een enkele gesprekspartner 

is wat mij betreft niet nodig. Alleen in de binnen-

stad werkt de versnippering van verenigingen niet 

bepaald richtinggevend.”

Piet Sleeking is teleurgesteld dat het onderne-

mersfonds nog niet van de grond is gekomen, 

al houdt hij hoop. ,,Ik doe een oproep aan 

ondernemers om zich in elk geval aan te sluiten 

bij bestaande organisaties en de meerwaarde 

daarvan te erkennen.”

Bert van de Burgt zegt: ,,Ik mis de grote bedrijven 

die zich inspannen voor het lokale en die de DOV 

meer body geven. De DOV mag ook vaker de in-

houd opzoeken met thema’s als van industrie naar 

dienstverlening of het groeiend aantal zzp’ers 

dat het niet redt. Betrek onderwijs, overheid en 

onderzoek erbij. En de DOV mag zichzelf meer 

profileren. Dat pakt de nieuwe voorzitter overi-

gens goed op.”

Voor of tegen?
De wethouders geven hun mening over twee 

actuele items: koopzondag en koopavond.

Bert van de Burgt (CDA) is tegen het vrijgeven 

van de koopzondagen. “Ook de vakbond is tegen 

verplichting. Maar er zou een echt onderzoek over 

dit onderwerp moeten plaatsvinden.”

Piet Sleeking en Jasper Mos willen de koopzondag 

vrijlaten.,,Het is aan de ondernemers zelf,”zegt 

Sleeking. Mos vindt dat de zondagopening in de 

volgende collegeperiode geregeld moet zijn. 

Het drietal is wel eensgezind in zijn oordeel 

over de koopavond: het is aan de ondernemers 

zelf om daarover te besluiten. Van de Burgt: “Of 

verplaatsen en met z’n allen open of de bestaande 

situatie handhaven.” Sleeking: ,,Donderdagavond 

is in elk geval niet meer favoriet. Maar er is 

geen eenduidig beeld onderling.” Mos: ,,In 

mijn beleving is koopavond iets van vroeger. 

Ik zie meer behoefte aan dagelijks langere 

openstellingen en zie meer bestedingen in het 

weekeinde en op koopzondagen. En bedenk dat 

elke euro die wordt besteed, leidt tot spin-off.”

Om het vakmanschap in de Drechtsteden te 
behouden, wil Bert van de Burgt met het bedrijfsleven

sectorplannen maken.
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Daadkrachtig anticiperen op 
een veranderende wereld

Profiel 
Stan Janssen zag achtentwintig jaar geleden 

in Zuid Limburg het levenslicht onder de rook 

van de industrieplaats Born. Na zijn middelbare 

schoolopleiding, volgde hij aan de Hogeschool 

Zuydeen HBO opleiding in Heerlen, die hij 

met succes afrondde. Omdat hij zich verder 

wilde ontwikkelen, besloot hij aan de Erasmus 

Universiteit in Rotterdam bedrijfskunde te gaan 

studeren. 

Na het behalen van de titel Master of Science 

(MSc) is hij in de Maasstad blijven hangen en 

vond hij werk bij Projectbureau Stadshavens 

Rotterdam, een samenwerkingsverband tussen 

de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf. Zijn 

werkzaamheden bij dit  projectbureau bestonden 

uit het beheren en controleren van de financiën  

van Stadshavens Rotterdam. Op zichzelf een leuke 

baan, maar Stan miste het directe klantcontact, 

zodat hij om zich heen keek naar een functie 

waarin dit veel meer het geval zou zijn. Die baan 

vond hij bij de Rabobank in Rotterdam waar hij 

zich op de zakelijke afdeling als Trainee verder 

heeft ontwikkeld. Na een jaar verkaste hij naar de 

Rabobank in Dordrecht, de plek waar hij tot de 

dag van vandaag deel uitmaakt van een team van 

zakelijk accountmanagers. 

Als accountmanager treedt hij vaak naar buiten en 

heeft daardoor veel contacten met ondernemers 

in de Drechtsteden. Stan weet dan ook als geen 

ander hoe het bedrijfsleven in deze tijd van recessie 

ervoor staat. Zijn ervaringen leren hem inmiddels 

dat de economische malaise nog  niet voorbij is, 

maar dat er wel lichte puntjes van herstel zichtbaar 

zijn. Stan  betoogt dat de kracht van de bank schuilt 

in de lokale betrokkenheid. “Wanneer je als het 

ware met het bedrijf om de hoek zaken doet, zijn 

de lijnen veel korter en verloopt het proces meestal 

veel gesmeerder!”

Passies
Stan Janssen is een gepassioneerde globetrotter. 

Samen met zijn vriendin reisde hij met de tas op 

de rug door Nepal, Vietnam, Cambodja en Laos. 

Ook trok hij rond door Brazilië en Kenia. Een 

andere passie is voetbal. Al vanaf zijn jongensjaren 

supporter van Fortuna en dat zal hij altijd blijven, 

ondanks het feit dat de club door financieel 

wanbeleid al jaren een bestaan leidt in de marge 

van het betaalde voetbal. Actief voetbal speelt hij in 

het zaalvoetbalteam van Rabobank  Drechtsteden.

Dordrecht
Hoewel Janssen niet in Dordrecht woonachtig 

is, heeft hij de stad mede door zijn veelvuldige 

bezoeken aan bedrijven in de stad, redelijk goed 

leren kennen. Een prachtige, oude en historische 

stad, die toch wel het één en ander mist. Het gemis 

aan hoge scholen en universiteiten zijn daar volgens 

hem debet aan. 

Studenten geven over het algemeen reuring aan 

een stad, zorgen voor een levendig centrum en 

ontplooien initiatieven op allerlei terreinen. 

Veel Dordtse jongeren gaan volgens Stan 

veel liever stappen in Breda of Rotterdam 

dan in het stadscentrum van hun eigen stad. 

Of dat te maken heeft met het ontbrekenvan 

uitgaansgelegenheden,die op een bepaalde 

categorie jongeren zijn toegesneden, weet hij niet. 

Wellicht brengt de opening van het Energiehuis 

daar enige verandering in.

Bestuursfunctie
Stan bezocht als afgevaardigde van de Rabobank al 

regelmatig de netwerkbijeenkomsten van de DOV 

en werd door bestuurslid Léon Peeters gepolst voor 

de functie van penningmeester. 

Toen voorzitter Paul Hendriks  ook bij hem 

aanklopte, merkte hij dat er serieus aan hem 

getrokken werd en besloot hij de functie te 

aanvaarden. “En dat is erg leuk om te doen! 

Het bestuur is een aardige afspiegeling van 

ondernemend Dordrechten ik voel me happy tussen 

de andere bestuursleden en ik hoop dan ook op een 

constructieve wijze mijn steentje te kunnen

bijdragen en munitie aan te dragen waaraan de 

ondernemer iets heeft”. 

Bovendien is het van het grootste belang dat een 

vereniging als de DOV  een krachtdadig geluid laat 

horen en slagvaardig  opkomt voor de belangen 

van de leden die zij vertegenwoordigt. Die als het 

ware bruggen bouwt en verbindingen legt tussen 

de leden onderling, de lokale politiek, instellingen, 

instanties en andere overheden.

NIEUWE PENNINGMEESTER STAN JANSSEN

Nog maar kort geleden heeft Stan Janssen (28) de vacante positie van penningmeester van de 
DOV op zich genomen. Als Accountmanager Zakelijke Relaties Drechtsteden van de Rabobank  
is hij thuis in de complexiteit van de financiële wereld en is het beheer van het huishoudboekje 
van de vereniging bij hem dus ongetwijfeld in vertrouwde handen.

“De DOV moet zich doorlopend
blijven focussen op de belangen van
de ondernemer.”
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ZPRESS Media Group;
nieuwe uitgever DOV Magazine
Presentatiegids
ZPRESS is gebouwd op sterke pijlers: Sport 

(voetbal, golf en sinds kort ook hockey), Young 

(jeugd), Studio (lay-out voor de eigen publicaties 

maar ook voor derden, zoals dit magazine) en Sign 

Group (bewegwijzering, gevestigd in een eigen pand 

in Barendrecht).

Het begon in 1991 met voetbal: de presentatiegids 

van Sparta aan het begin van het seizoen. Daarna 

volgden nog circa 25 betaald voetbal-organisaties 

en meer dan 75 amateurclubs, waarvoor ZPRESS 

onder meer presentatiegidsen, programmabladen, 

glossy magazines en huis-aan-huis-kranten 

verzorgt. In de prachtige Dordtse kantoorvilla – 

twee jaar geleden betrokken, maar nu eigenlijk al 

weer te klein – staan de bladen van Feyenoord, 

Ajax, PSV en al die andere clubs gebroederlijk naast 

elkaar in de rekken.

Nationale Voetbal Vakbeurs en Meiden Live!
Het bruist van creativiteit en ondernemerschap 

binnen de groep. Algemeen directeur Alex Klein, 

die zelf de toon daarvoor heeft gezet, zegt: “Sfeer 

is bepalend voor succes. Of het nu gaat om een 

onderneming of een voetbalclub. Mensen krijgen 

hier de ruimte om nieuwe dingen te ontwikkelen.” 

Een voorbeeld is de Nationale Voetbal Vakbeurs. 

Afgelopen november vond in Gorinchem de tweede 

editie plaats. Het evenement staat nu al als een 

huis. De meer dan 200 exposanten en ruim 7.000 

bezoekers zijn veelzeggend.

Een ander geslaagd event was Meiden Live! 

Winter Wonderland, voor lezeressen van MEIDEN 

magazine, met een 4-wekelijkse oplage van meer 

dan 80.000 exemplaren een van de blikvangers van 

ZPRESS. 3.500 jongedames van 9 tot en met 14 jaar 

kwamen die dag naar De Broodfabriek in Rijswijk 

voor mode, glamour, glitter en optredens van hun 

tv- en muziekhelden.

Met jeugdbladen en sportbladen zit ZPRESS in 

strategisch goede markten. “Het laatste dat je als 

bezuinigingsmaatregel de deur uit doet, is het 

favoriete blad van je kind en voetbal trekt altijd 

publiek; mensen voelen zich verbonden met hun 

club. Dat geldt ook voor de sponsors, die blijven 

adverteren in de clubbladen.” (MD)

Alex Klein, algemeen directeur ZPRESS Media Group
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Middenin de samenleving
Zijn eerste ervaringen in het werkgebied zijn 

buitengewoon positief. ‘Wat mij is opgevallen, is 

dat wij betrokken leden en medewerkers hebben. 

Bovendien is de bank stevig verankerd in een prachtig, 

dynamisch werkgebied: het pittoreske en historische 

Dordrecht met daaromheen schitterende steden met 

karakteristieke kenmerken. Ik vind het belangrijk dat 

we een bank zijn die middenin de samenleving staat. 

We zijn immers een bank van én voor mensen: 

klanten, leden, medewerkers en overige inwoners. 

Een bank ook die bijdraagt aan de economische 

ontwikkeling van de Drechtsteden. Mijn belangrijkste 

doel is ervoor te zorgen dat we niet alleen nú zo’n 

bank zijn, maar dat we dat ook in de toekomst blijven’, 

aldus de directievoorzitter.

Modern bankieren
De bancaire wereld is enorm in beweging. Volgens 

Piet Hoogendoorn zitten we momenteel in een 

overgangsfase van een fysieke naar een meer 

virtuele bank. Vormgeven aan die transitie ziet hij 

als een belangrijke taak. ‘Jongeren komen vandaag 

de dag nauwelijks nog een bankgebouw binnen. 

Zij regelen hun bankzaken zoveel mogelijk online 

of mobiel. Maar niet alleen jongeren; ik kom ook 

tachtigjarigen tegen die met een laptop aan het 

internetbankieren zijn. Onze bank wordt natuurlijk, 

net als andere banken, geconfronteerd met de 

gevolgen van die ontwikkeling. Daarom moeten wij 

goed onderzoeken op welke wijze wij onze klanten 

het beste kunnen bedienen. De ontwikkelingen in 

modern bankieren gaan razendsnel. Wij moeten 

onze diensten daarop aanpassen en ervoor zorgen 

dat die diensten voor iedereen goed toegankelijk 

zijn. Uiteindelijk beslissen onze klanten zelf welke 

bediening het beste bij hen past: (mobiel) internet, 

de Rabo App, de telefoon of het fysieke kantoor.  Het 

is aan ons om onze diensten en toepassingen verder 

te vervolmaken.’

Persoonlijk
In zijn 42-jarige loopbaan heeft Piet Hoogendoorn 

krappe en ruime jaren meegemaakt. ‘Ik vind het 

belangrijk dat mensen zich op het werk niet anders 

gedragen dan thuis. Zou je thuis een versleten stoel 

eerst opnieuw laten bekleden voordat je een nieuwe 

koopt? Doe dat dan ook op het werk. Een zegen van 

de kredietcrisis vind ik, dat we met onze neus op de 

feiten zijn gedrukt. Dat we ons opnieuw afvragen: 

waartoe zijn wij op aard’? 

Piet Hoogendoorn is getrouwd, vader van een 

studerende zoon van 21 jaar en hij woont aan de 

rand van zijn geboortedorp Linschoten. In zijn 

spaarzame vrije tijd mag hij graag ‘boer spelen’ op 

het stuk grond bij de woning, waar wat schapen 

grazen. 

Sinds 1 december 2013 heeft Rabobank Drechtsteden een nieuwe directievoorzitter: Piet 
Hoogendoorn (58). Met 42 Rabojaren achter de rug waarvan 25 jaar in directiefuncties bij 
verschillende lokale Rabobanken, is Piet bepaald geen nieuwkomer in de organisatie. 

ADVERTORIAL

Nieuwe directievoorzitter 
Rabobank Drechtsteden

PIET HOOGENDOORN:

‘Een bank blijven van én voor mensen, die bijdraagt aan 
de economische ontwikkeling van de Drechtsteden. 
Datis het belangrijkste doel van de nieuwe directie
voorzitter Piet Hoogendoorn.’

“Een bank blijven van én voor mensen.” 
27
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SNS Bank Dordrecht trakteert
SNS Bank heeft ondernemers veel te bieden. 

of spaarrekening of regel je bankzaken in één 
keer goed met het SNS Starterspakket. 

Wij nodigen je graag uit om onder het genot van 

particuliere dienstverlening te vertellen. Kom je 
in maart of april bij ons langs, dan ontvang je 
een mooi Rituals pakket*.

Wij zijn ook op zaterdag en koopavond geopend 
en heten u van harte welkom!

Achterom 69-71
3311 KB Dordrecht

* Vraag naar de voorwaarden in onze SNS Winkel
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OZHZ
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OZHZ organiseert informatie-
bijeenkomst voor DOV

Een gezonde en vitale regio 
Begin dit jaar signaleerde Anneke Maagdenberg, 

voorzitter DOV, dat vergunningprocedures soms 

moeizaam verlopen of lang duren. Naar aanleiding 

daarvan vond een gesprek plaats met Ronald Visser, 

directeur van OZHZ. Beelden en verwachtingen zijn 

in een goed gesprek gewisseld. Maagdenberg gaf 

aan dat ze graag zou zien dat de omgevingsdienst 

zich meer opstelt als gesprekspartner voor 

ondernemers. Maagdenberg, “Een ondernemer is 

meestal niet volledig op de hoogte van alle regels, 

maar wil wel zo snel mogelijk aan de slag.” Visser 

vindt het van belang dat er voldoende ruimte is 

voor economische ontwikkeling in de regio. “De 

primaire de rol van OZHZ is om zorg te dragen voor 

een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. 

Natuurlijk wordt rekening gehouden met de 

vitaliteit van de regio.” 

Betere communicatie
De Omgevingsdienst is binnen de kaders van 

wet- en regelgeving, voortdurend op zoek naar 

verbeteringen in vergunningprocedures. Aan de 

termijnen kan OZHZ niet altijd wat doen. Wanneer 

omwonenden zienswijzen indienen gelden daar 

bijvoorbeeld wettelijke termijnen voor. Meer 

winst is wel te behalen in de communicatie en het 

bewaken van de voortgang in procedures. OZHZ 

heeft daarom intern een systeem ontwikkeld om de 

voortgang van procedures beter te bewaken. 

Ook de communicatie tussen de dienst en 

ondernemers kan beter. Door een aanvrager 

eerder te laten weten of alle benodigde informatie 

is aangeleverd, kan een vergunningaanvraag 

sneller worden behandeld. Ondernemers kunnen 

de voortgang ook zelf bespoedigen. Bijvoorbeeld 

via het digitaal aanvragen van een vergunning 

wordt sneller duidelijk welke gegevens nog 

nodig zijn. Verder kan een ondernemer in het 

vergunningproces winst boeken door zich vooraf 

goed te informeren of zich te laten adviseren door 

deskundigen. 

Tijdens de informatiebijeenkomst in 

april komen ook de toezichtscontroles en 

handhavingsmogelijkheden van OZHZ aan bod. 

Binnenkort volgt meer informatie over deze 

bijeenkomst en de wijze van aanmelden.

WAT DOET DE OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID?

Via contacten met ondernemers en via de media hoort de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
(OZHZ) regelmatig de vraag of vergunningen niet wat sneller kunnen worden afgegeven. Naar 
aanleiding van deze signalen organiseert OZHZ in april een informatiebijeenkomst voor leden 
van de Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV). OZHZ geeft tijdens de bijeenkomst meer 
inzicht in vergunningverlening, toezicht en handhaving en wil daarover graag in gesprek met 
ondernemers. 

“Een ondernemer is meestal niet volledig 
op de hoogte van alle regels, maar wil wel 

zo snel mogelijk aan de slag.”

SNS Bank Dordrecht trakteert
SNS Bank heeft ondernemers veel te bieden. 

of spaarrekening of regel je bankzaken in één 
keer goed met het SNS Starterspakket. 

Wij nodigen je graag uit om onder het genot van 

particuliere dienstverlening te vertellen. Kom je 
in maart of april bij ons langs, dan ontvang je 
een mooi Rituals pakket*.

Wij zijn ook op zaterdag en koopavond geopend 
en heten u van harte welkom!

Achterom 69-71
3311 KB Dordrecht

* Vraag naar de voorwaarden in onze SNS Winkel
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CONTACT

DOV magazine is het gratis magazine

van de Dordrechtse Ondernemers

Vereniging voor leden, overheden,

banken en belangstellenden.

Secretariaat DOV

Astrid Kampinga, T. 06-27144652

Postbus 1122

3300 BC Dordrecht

E. secretariaat@dov.nl

I. www.dov.nl

Bankrekeningnummer

ABN Amro 81.74.16.714

BTW nummer

NL8017.10.984.B.01

Adviseurs

Rob Kooijman (algemeen adviseur / 

contactpersoon KvK)

Cees van der Poel (adviseur detailhandel)

Herman Kersbergen (communicatie)  

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

Fotografi e

Rinie Boon

Sylvia Kuiper

Acquisitie

ZPRESS Media Group,

Stanley Matena en Michel Loopik

Tel: 078-639 7070

Vormgeving

ZPRESS Studio,

Chris Magré en Jerrold Agterberg

Druk

Drukkerij Dekkers van Gerwen, Dordrecht

COLOFON
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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. 

mirjam.verkaik@yarden.nl
www.yarden.nl

Toermalijnring 1020
3316 LC Dordrecht

078 711 0201 / 06 19 47 28 15

WIJ ZIJN ER VOOR IEDEREEN! OOK VOOR PARTICULIEREN EN ELDERS VERZEKERDEN.  24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR.

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

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.

“Maak in een 
stroom van tranen 

de tijd tot je vriend.”

Mirjam Verkaik
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Een bank
die met u

samen werkt
en haar netwerk 
en kennis met
u deelt.

De Rabobank biedt u de kracht van de coöperatie.
Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank in de kracht van het collectief. Samen
bereik je immers meer dan alleen. Daarom kunt u niet alleen gebruik maken van
onze kennis, maar ook van de kennis van onze klanten. Zo komen we samen verder.
www.rabobank.nl/drechtsteden

Samen sterker 
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