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Vol trots werken we aan
een ondernemend Dordrecht
in Nederland en Zuid-Afrika 

Hecht team
Op 3 maart begonnen we met 4 DOV bestuursleden 

Rob Kooijman, Pieter Honing, Jurian Duijzer, ikzelf 

en de leden David Schalken en Geert ter Steeg 

aan de lange reis. En zoals Jurian Duijzer terecht 

opmerkte: we kwamen terug als een hecht team!

Ik ben zo trots op deze ondernemers, die hun 

bedrijf een week aan anderen moesten overlaten, 

hun reis- en verblijfkosten zelf betaalden en 

keihard gewerkt hebben om ondernemers, die 

het minder getroffen hebben dan wij, een zetje 

in de goede richting te geven door kennis en 

kunde met hen te delen. Niet in de laatste plaats 

verdient ook het vele voorwerk van de voorzitter 

van de Sakekamer Pieter Greyling een eervolle 

vermelding. Ons verslag vindt u in dit magazine.

Committeren
Verder treft u in het magazine ook andere zaken 

aan waaraan wij ons committeren. Denk aan de 

aanpak van de leegstand in de binnenstad en de 

ontwikkelingen op de Voorstraat-midden, de zorg 

voor de bereikbaarheid van de Drechtsteden als 

grote knooppunten van A16 en A15 met N3 op 

de schop gaan en de invulling van de Westelijke 

Dordtse Oever. Zoals u zult lezen zetten uw 

bestuursleden zich op alle fronten in om uw 

belangen te behartigen. Het is een veelvoud van 

onderwerpen en waar het uw onderneming raakt, 

willen wij u vooral stimuleren om contact te leggen 

met het betreffende bestuurslid.

Opvolgers
Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van 

onze penningmeester Stan Janssen, die een 

niet onaanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan 

het financieel gezond houden van de vereniging 

én die heeft gezorgd voor een opvolger met 

ondernemersbloed, Mohamed Tiznine. Kortom: 

ons bestuur is 2.0 met veel jonge mensen. En wij 

zijn blij dat we in Nel de Korte een prettige en 

vakbekwame opvolgster hebben gevonden van 

Yvonne Retel, zodat onze ondersteuning op orde is. 

Partners
Trots zijn we ook op de bedrijven die ons tot 

preferred business partner hebben gekozen: 

Verstegen Accountants, Postillion Hotel, Van 

Pelt Ontwikkelt, Amega Groep en Rabobank 

Drechtsteden. Dankzij hun steun en de support 

van Dordt Onderneemt en Rinie Boon Fotografie 

kunnen wij meer inhoudelijke bijeenkomsten en 

ledenbezoeken voor u verzorgen.  En niet in de 

laatste plaats zijn we trots op de vele bedrijven die 

zich bij ons aansluiten én op de bedrijven die al 

jaren trouw lid zijn van de DOV. 

Wij hopen u de komende maanden vaak te 

ontmoeten tijdens de activiteiten die wij voor u 

gaan organiseren. U bent meer dan welkom en als 

u een mede-ondernemer wilt laten kennismaken 

met de DOV kunt u dat aanmelden via een van de 

bestuursleden. 

Uw bestuur en de adviseurs wensen u zonnige, 

goede en gezellige maanden toe met een fijne 

vakantie en gezond weer terug.

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

Met trots presenteren wij u ons nieuwe DOV Magazine. Trots en verbindingen zijn 
sleutelwoorden in dit magazine. Na het bezoek dat ik vorig jaar met burgemeester Brok 
aan onze zusterstad Dordrecht Zuid-Afrika bracht, raakte ik er mee verbonden. “Africa gets 
under your skin” is een waar gezegde en dat geldt zeker voor Dordrecht ZA. Tijdens onze 
presentatie vorig jaar zei burgemeester Brok dat als ik een DOV-delegatie wist te formeren, 
hij deze graag zou leiden. 
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Veilig
Efficiënt
Duurzaam
Handzaam
Alle montageposities
Gepatenteerde oplossing

Innovatief en Uniek 

Voor het monteren van RTJ, Spiral Wound en CamProfile afdichtingen

Met slechts 6 Lobster maatuitvoeringen kunnen vrijwel alle diameters RTJ afdichtingen worden gemonteerd

0180-746018                  www.MS4C.eu                        sales@MS4C.eu
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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     

0162627.pdf   1 26-1-2016   15:21:120165812.pdf   1 16-3-2016   12:30:50



BESTUUR

5

‘Er is dynamiek
binnen de DOV’
De DOV heeft met Mohamed Tiznine (42) een nieuwe penningmeester 
die al jaren meeloopt in Dordtse ondernemerskringen. ,,Ik voel me zelf 
een ondernemer.”

Met een carrière als (account)manager mkb binnen de Rabobank en nu als mkb-

adviseur werkzaam bij de Ten Raede Groep is de geboren en getogen Dordtenaar 

gewend ondernemers te ontzorgen en te begeleiden. ,,In mijn huidige functie ben 

ik wel veel meer een onafhankelijke sparringpartner en adviseur op het gebied 

van financieringsvraagstukken en ook betrokken bij strategische vraagstukken, 

zoals bedrijfsovernames en -waardering. Dat doen we met een breed team van 

specialisten”, vertelt hij.

Inzicht
,,In de afgelopen zeventien jaar heb ik bij wel duizenden ondernemers in de 

keuken mogen kijken, ondernemers in diverse levensfases; van starters tot 

ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen of ondernemers die willen sparren: 

is de route die ik uitstippel wel de juiste? Daardoor komen er veel aspecten van 

het ondernemerschap op je af. Ik verplaats me in mijn gesprekspartners en al ben 

ik het niet officieel, ik voel me wel een ondernemer. Door mijn werk heb ik inzicht 

in de verschillende branches. Dat maakt het werk in het midden- en kleinbedrijf 

ook leuk.” 

Hij constateert dat de afgelopen jaren vooral in het teken hebben gestaan van 

,,de battle om te overleven. Nu merk ik dat het mkb zich weer oriënteert op 

investeringsvraagstukken. Dat zijn positieve signalen. Bij Ten Raede zit ik veel 

meer aan de voorkant van processen; de kant van de begeleiding en toetsing: past 

deze investering, deze route binnen de bedrijfsvoering.”

Dynamiek
Sinds vorig jaar is Mohamed Tiznine weer een trouwe bezoeker van de DOV-

bijeenkomsten. ,,De DOV maakt een enorme ontwikkeling door, zowel in de 

presentatie naar buiten toe als in de netwerkbijeenkomsten”, stelt hij

,,Ik merk een bepaalde dynamiek die me triggerde weer vaker te komen. Ik zag 

veel nieuwe mensen, maar ook nog oude bekenden. Als je dan de kans krijgt om 

bij zo’n grote club aan te sluiten en actief een rol als penningmeester te vervullen, 

zeg je natuurlijk: ja”, lacht hij.

,,Het is voor mij een uitdaging om mijn netwerk te gebruiken om mensen met 

elkaar te verbinden. Dat vind ik ook het mooiste van mijn vak: dat ondernemers 

zich kunnen versterken door het verbinden. Daar haal ik mijn passie uit. Wie 

niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen is mijn lijfspreuk. Delen, verbinden 

zonder dat daar iets tegenover staat. Dat heeft mij verder gebracht. Ik vind het 

leuk om bij te dragen aan de groei van de DOV om nog meer dé toonaangevende 

ondernemersvereniging te zijn. Hoe groter de vereniging, hoe groter de kansen 

voor Dordtse ondernemers.”

MOHAMED TIZNINE (42)
NIEUWE PENNINGMEESTER

“Leuk om bij te dragen aan
de DOV, om nog meer
dé toonaangevende 
ondernemersvereniging te zijn.”
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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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Sam de Geus, general manager van Postillion Hotel is 

dolenthousiast over de Dordrechtse Ondernemersver-

eniging. ,,Het bestuur is gepassioneerd en energiek en 

tegelijkertijd realistisch en oprecht. Je merkt dat hele 

bestuur bereid is om ondernemers verder te helpen. 

Wat ik daarbij krachtig vind, is het contact met de 

gemeente. Soms is de burgemeester aanwezig, maar 

altijd zijn er wethouders bij. Ik vind het knap dat de 

DOV deze bestuurders elke keer weer weet te mobilise-

ren”, aldus De Geus. 

Ook de ledenbezoeken vindt hij goed georganiseerd. 

,,Daar zit echt inhoud in. Ik ervaar de DOV als een 

vereniging doe op natuurlijke wijze dicht bij de onder-

nemers staat, het ondernemerschap wil verbeteren en 

daarmee het ondernemerschap in de stad. Daarom wil 

ik de vereniging graag financieel ondersteunen. Bo-

vendien vind ik dat je ook als niet-echt Dordts bedrijf 

je steentje moet bijdragen. Dat zouden overigens naar 

mijn mening alle middelgrote bedrijven moeten doen.”

Nauw verbonden
Edzo van den Berg, een van de partners van 

Verstegen Accountants verklaart de ondersteuning 

van de DOV als volgt: ,, Verstegen, zoals we in de 

volksmond vaak genoemd worden, is al 44 jaar 

gevestigd als zelfstandig kantoor van accountants 

en belastingadviseurs in Dordrecht en wij voelen 

ons nauw verbonden met de Dordtse ondernemers. 

Zij vormen een groot en gewaardeerd deel van onze 

klantenbasis. Het preferred business partnership 

is voor ons een manier om dit te onderstrepen. De 

looptijd van het partnership dat wij al eerder waren 

aangegaan met de DOV voor een periode van één jaar, 

liep eind vorig jaar af. Op de vraag of we ons opnieuw 

wilden committeren, dit keer voor meerdere jaren, 

hebben wij volmondig ‘ja’ gezegd. It is namelijk nice 

to be part of a winning team.”

Leen de Koning, directeur van de Amega Groep sluit 

zich daar bij aan. ,, Er zit momenteel veel energie 

in de vereniging. We zijn al jaren lid vanwege de 

toegevoegde waarde van de DOV en ondersteunen dit 

met als partner. Samen sta je sterk.”

Naamsbekendheid
Door de bijdragen van de DOV-partners kan de DOV 

meer bijeenkomsten organiseren dan voorheen. Daar 

zijn immers altijd kosten aan verbonden, stelt Anneke 

Maagdenberg. En er staat ook iets tegenover de 

ondersteuning van de vereniging: ,,Wij bieden partners 

een stukje naamsbekendheid op de website en bij al 

onze uitnodigingen. En we stimuleren onze leden om 

zaken te doen met onze preferred businesspartners. 

We vinden het heel leuk om die connecties tot stand te 

brengen. Dat geldt sowieso voor leden van de DOV: het 

elkaar business gunnen.”

De Geus: ,,Natuurlijk biedt het partnerschap ons ook 

de gelegenheid om ons bedrijf te laten zien aan de 

DOV-leden. In de veranderende wereld waar mensen 

steeds flexibeler werken, kunnen ze bij uitstek goed 

terecht in ons businesspoint. Maar dan moet je het wel 

weten. De bijeenkomsten hier helpen om Postillion 

Dordrecht op de kaart te zetten.”

Verbindingen
Leendert van Wezel is sinds 1 maart directeur 

bedrijven van de Rabobank Drechtsteden. ,,De 

DOV kent een breed spectrum aan ondernemers 

en activiteiten. Deze mooie vereniging kan echt 

iets  betekenen voor de ondernemers; er komen 

verbindingen tot stand. Ik geloof in de kracht daarvan. 

Als betrokken bank voor ondernemers en facilitator 

van verbindingen willen we daaraan graag een extra 

bijdrage leveren om dit mogelijk te maken.”

‘Nice to be part of
a winning team’

VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN POSTILLION HOTEL VERLENGEN PARTNERSHIP 

De DOV wil voor haar leden meer doen dan ze zich vanuit de contributie kan veroorloven. 
Daarom zijn preferred business partners gezocht. Van Pelt Ontwikkelt was al partner,
evenals Postillion Hotel en Verstegen Accountants die hun partnership hebben verlengd.
Ook de Amega Groep en Rabobank Drechtsteden hebben zich recent als partners 
aangesloten. ,,We zijn heel blij dat deze ondernemers onze vereniging willen ondersteunen”, 
zegt voorzitter Anneke Maagdenberg.

NIEUWS
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De nieuwjaarsreceptie in januari
vond plaats in een van de zalen van
het Postillion Hotel. FOTO’S RINIE BOON
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grafisch ontwerp

Wat kunt u doen 
met de uitstraling 
van uw bedrijf?

Informeer naar de 
mogelijkheden!

www.honcdesign.nl

Honc Design verzorgt voor u:
•  Ontwerp en (re)styling Corporate Identity/huisstijl.
•  Ontwerp en opmaak van brochures, rapporten, 

jaarverslagen en promotiemateriaal.
•  DTP-werkzaamheden: bewerken en  

opmaak drukwerk.

Kortom:
•  Is uw onderneming toe aan een  

nieuwe uitstraling?
•  Past uw huisstijl niet meer bij uw visie?
•  Bent u op zoek naar een  

folder of flyer voor promotie?
•  Wilt u social media meer toepassen  

in uw communicatie?
•  Wilt u overleggen of Honc Design  

kan bijspringen in drukke tijden? 
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Uw mensen 
onze kleding

Spuiweg 21 - 3311 GT Dordrecht
Tel: 078 - 6135908 - Fax: 078 - 6315393

WWW.VBVAKKLEDING.NL

Bedrijfskleding voor particulier en bedrijf
Helly Hansen - Fristads - Havep

Steeds wisselende collecties medische kleding
van de merken Haen, De berkel en BP

Grote sortering veiligheidsschoenen

Vrijetijdskleding van Wrangler en Björnsen

Vakkleding voor scholen met 10% korting

Ook voor borduren, sealen en bedrukken
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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.

Anke Bot,
Anke Bot Fotografie Dordrecht 
,,Ik ben gespecialiseerd in krachtig 

beeld voor de ondernemer en zijn 

onderneming. Op basis van jarenlange 

ervaring in grote en kleine bedrijven, 

ontwikkel ik samen met ondernemers 

een visie op de meest krachtige visuele 

communicatie voor hun onderneming. 

Hieruit volgt een serie treffende 

foto’s om een goede eerste indruk te 

maken, om de aandacht te trekken 

en om de sfeer van het bedrijf neer te 

zetten. Klanten zien direct waar de 

ondernemer voor staat, op zijn unieke 

manier. Wervend en positief.”

Waarom ben je lid geworden?
,,Met mijn lidmaatschap wil ik 

letterlijk en figuurlijk smoel geven 

aan de ondernemers in de regio 

Drechtsteden. Graag wil ik mijn 

kennis delen, ervaringen uitwisselen 

en wellicht samen nieuwe ervaringen 

opdoen.”

Wat verwacht je van de DOV?
,,Nieuwe contacten leggen met 

ondernemers uit de regio. En op een 

informele manier het zakenlandschap 

leren kennen tijdens informatieve 

bijeenkomsten.’’

Adem Pinar, 
ION Reparatie 
Dordrecht
,,Wij zijn gespecialiseerd in reparatie 

van Apple producten. Daarnaast bieden 

we ondersteuning en trainingen in het 

gebruik ervan en verkopen we Apple 

producten. Ik heb vele jaren gewerkt 

voor dit merk, maar had altijd de 

ambitie ondernemer te worden. Vorig 

jaar heb ik een pand op de Singel 

geopend. Ik zag dat ik iets in de markt 

kon betekenen, namelijk hele snelle 

service. Vaak kunnen we een kapotte 

telefoon of computer binnen een dag 

repareren. Sinds kort zijn we ook 

erkend leerbedrijf.”

Waarom bent u lid geworden?
,,Gökhan Sarier wees me op de DOV. 

Tijdens de bijeenkomsten heb ik 

ervaren dat het me inspireert om 

andere ondernemers te ontmoeten en 

dat er goede interactie is. Mensen zijn 

bereid je direct advies te geven.”

Wat verwacht u van de DOV?
,,De DOV zorgt voor cohesie van 

ondernemers in de stad en de regio. 

Je hebt toegang tot informatie 

over elkaars branches, maar ook 

over wat er in de stad speelt rond 

ondernemerschap.”

Martijn Streek, 
Luiten Wijnimporteur Dordrecht
,,Wij zijn een gerenommeerde wijnim-

porteur. Sinds 1987 importeren wij  

wijnen uit alle werelddelen. We onder-

scheiden ons door de keuze voor kwa-

liteitswijnen en hebben altijd  topwijn-

huizen in ons assortiment. We leveren 

aan restaurants, business to business 

en iedereen die een heerlijk glas wijn 

weet te waarderen. Vorig jaar zijn we 

gecertificeerd als Register Wijnhande-

laar van de Koninklijke Vereniging van 

Nederlandse Wijnhandelaren.”

 Waarom bent u lid geworden?
,,Ons bedrijf is vijf jaar gevestigd in

Dordrecht. Wij willen graag nieuwe 

mensen leren kennen en een steentje 

bijdragen aan de belangenbehartiging 

van de ondernemers in deze stad.”

Wat verwacht u van de DOV?
,,De bijeenkomsten zijn gemoedelijk. We 

hebben al veel geïnteresseerde mensen 

ontmoet. Heel positief. Ik vind het  mooi 

om met elkaar de schouders eronder te 

zetten om het ondernemerschap in de 

stad te verbeteren.”

Tommie Nijhoff,
Tommie Nijhoff schildersbedrijf Dordrecht
,,Wij zijn allround gespecialiseerd in 

ambachtelijk schilder-, restauratie- en 

onderhoudswerk voor particulieren 

en bedrijven, zowel voor renovatie als 

nieuwbouw, buiten en binnen. 

Daarnaast kunnen we onder meer 

spuiten, behangen en stukadoren. 

Van heel wat historische gebouwen in 

Dordrecht hebben wij het schilderwerk 

mogen verzorgen en daar zijn we trots 

op.”

Waarom bent u lid geworden?
,,Maurice Insenia nodigde me uit.

Ik hou van contacten met mensen en 

het kan geen kwaad om je horizon te 

verbreden. En nu ik Arjan van Driel 

als rechterhand heb kunnen aanstel-

len, heb ik iets meer ruimte in mijn 

agenda voor andere bezigheden, zoals 

de DOV.”

Wat verwacht u van de DOV?
,,De sfeer op de bijeenkomsten vind 

ik leuk en gezellig. En je steekt er wat 

van op, zeker bij een bedrijfsbezoek 

waar je de gelegenheid krijgt achter 

de schermen te kijken. Ik merk dat het 

DOV-bestuur er hard aan werkt om de 

leden een goede avond te bezorgen en 

dat wordt gewaardeerd.”
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Het projectteam werkgeversaanpak Drechtsteden, de 

Verkeersonderneming en ambassadeurs willen met 

elkaar concrete stappen zetten. 

Wat doet het projectteam... 

,,Leen de Koning van Ames Autobedrijf, de 

Sliedrechtse wethouder Hans Tanis  en Jacob 

Klink van Werkgevers Drechtsteden  hebben vorig 

jaar het initiatief genomen voor deze aanpak, 

waarbij net als de DOV inmiddels ook alle andere 

ondernemersverenigingen zijn aangesloten. Met 

het projectteam willen we projecten initiëren, 

ondernemers ontzorgen en faciliteren. Voor 

deze aanpak zoeken we ambassadeurs die willen 

meedenken en meedoen. Als je iets wilt bereiken, 

moet je zelf aan de slag”, zegt projectleider Anna 

Schouten.

En de Verkeersonderneming?

De Verkeersonderneming is een publiek-

private samenwerking, die al een aantal jaren 

de bereikbaarheid van Rotterdam probeert te 

verbeteren met onder meer het actief inzetten van 

‘anti-filediensten’ (een marktplaats van mobiliteit 

die helpt om op een slimme manier naar het werk 

te reizen). ,,Aan de hand van kentekens hebben we 

onderzocht waar de meeste auto’s in de spits vandaan 

kwamen. Het bleken voornamelijk automobilisten uit 

de regio te zijn, die verhoudingsgewijs korte stukjes 

rijden van oprit naar afrit”, vertelt Eric Jellema, bij 

de Verkeersonderneming verantwoordelijk voor de 

werkgeversaanpak. 

Wat hebben jullie ondernomen?

,,Onder de noemer ‘Wild van de spits’ hebben we tot 

‘Als je iets wilt bereiken, 
moet je zelf aan de slag’
De komende jaren komt er door alle wegwerkzaamheden aan N3, A15 en A16 veel 
verkeersellende op de Drechtsteden af. Nu al kampen ondernemers en hun medewerkers 
met dichtslibbende wegen. Betere bereikbaarheid van de Drechtsteden is niet langer enkel 
een overheidsthema, maar vraagt ook samenwerking en inspanning van bedrijven. 

De uitdaging in de Drechtsteden
•  Bestrijden hardnekkige fileknelpunten N3,

 A16, A15, A29.

•  Verbeteren Luchtkwaliteit

•  Optimaliseren doorstroming op hoofdwegennet

  en aansluiting op onderliggend wegennet

•  De regio goed bereikbaar houden

Voor de aanpak van het knooppunt N3/A16 en de toegang naar en aanleg van het
nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil IV lopen diverse procedures. FOTO RINIE BOON

ONDERNEMERS EN OVERHEID VERBETEREN SAMEN 
BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT DRECHTSTEDEN

Ambassadeur
Rob Kooijman is namens de DOV als ambassadeur 

betrokken bij het projectteam: ,,Het verbeteren 

van de bereikbaarheid speelt al jaren, maar was 

vooral een zaak van de overheid. Als ondernemers 

hadden we voornamelijk veel kritiek. Nu praten we 

mee over oplossingen, worden beter geïnformeerd 

en zijn dichter betrokken. Dat is ook nodig, want 

er staat veel te gebeuren aan wegwerkzaamheden 

en de aanleg van Dordtse Kil IV. We moeten 

allemaal een steentje bijdragen en hebben daar 

straks allemaal ons voordeel van.” Ideeën zijn ook 

welkom op robk@dov.nl

Ondernemers denken actief mee over
het verbeteren van de bereikbaarheid van
de bedrijventerreinen. FOTO DRECHTSTEDEN BUSINESS
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eind 2015 automobilisten tijdelijk een bedrag aan-

geboden als ze de spits zouden mijden. Waarom elke 

dag 2 uur in de fi le staan, terwijl je kunt doorrijden 

als je een half uur later van huis vertrekt? Mede door 

het aanbieden van anti-fi lediensten onder de noemer 

Filedier heeft dit ertoe geleid dat circa een derde van 

de automobilisten nog altijd de fi le mijdt, waardoor 

de doorstroming is verbeterd.” Eenzelfde actie ‘Wild 

van de spits’ start in mei in de Drechtsteden. 

Schouten: ,,Onze aanpak en die van De Verkeers-

onderneming vielen samen, dus hebben we ze 

gebundeld. Het projectteam richt zich behalve 

op bereikbaarheid ook op het verbeteren van de 

luchtkwaliteit.”

Wat behelst de aanpak?

Jellema: ,,De Verkeersonderneming gaat diensten 

ontwikkelen om mensen te verleiden anders te 

kijken naar mobiliteit. Zo starten we in mei met een 

fi etscampagne en fi etskortingsregeling. Vanaf 2017 

wordt op basis van geïnventariseerde behoeften onder 

het lokale bedrijfsleven en inwoners een marktplaats 

voor mobiliteitsdiensten in de Drechtsteden 

aanbesteed. Overigens is er al een marktplaats voor 

logistieke diensten voor het bedrijfsleven in de 

Drechtsteden beschikbaar.”

Aan welke diensten denkt u? 

Jellema: ,,Denk aan collectiefvervoer shuttles 

‘s ochtends en ‘s avonds, een fi etsenplan, een

app met een lokale en regionale reisinformatie

zodat werknemers dagelijks kunnen beslissen:

hoe ga ik naar mijn werk? De diensten moeten 

vraaggedreven zijn. Daarvoor gaan we onderzoek doen 

bij bedrijven in de Drechtsteden.”

Schouten: ,,Bij bedrijven zelf leven ook veel ideeën, 

blijkt uit een eerste sessie in februari. Een simpel 

voorbeeld: voor stagiaires zijn Dordtse Kil III of 

Amstelwijck maar ook andere bedrijventerreinen vaak 

slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Waarom 

zou je niet samen een busje laten rijden vanaf het 

station. Maar dan moet je het wel van elkaar weten. 

Het delen van vraagstukken en kennis is dus belangrijk 

om met elkaar een oplossing te vinden. Nog zoiets: 

de waterbus is een mooi vervoermiddel, maar bij de 

steiger stokt het openbaar vervoer veelal. Deelauto’s 

busjes, leenfi etsen zouden een oplossing kunnen zijn.” 

Hoe krijg je werknemers zover

dat ze uit de auto stappen?

Schouten: ,,We moeten het voor werknemers 

aantrekkelijker maken om een andere keuze te 

maken. Ze moeten zelf denken: ik ben gek om in 

de fi le te gaan staan, terwijl ik op een elektrische 

fi ets net zo snel ben. Maar denk ook aan fl exibeler 

werktijden, thuiswerkmogelijkheden. Maatregelen die 

bij het bedrijf passen. Deze aanpak moet echt van de 

ambassadeurs zijn, maar het belang is groot gelet op 

de verkeersinfarcten die ons de komende jaren anders 

te wachten staan. Daarvan zijn de ondernemers ook 

wel doordrongen.”

In het verleden zijn er meerdere initiatieven 

geweest om ondernemers en hun werknemers 

te enthousiasmeren andere manieren van 

vervoer te kiezen. Waarin verschilt deze 

aanpak?

Schouten: ,,Vorige projecten waren aanbodgericht 

vanuit de overheid: bedrijf kies maar. Terwijl 

bedrijven veel meer vanuit hun behoefte en 

motivatie werken. Juist daar zit de energie 

om de oplossing te zoeken. In april houden 

we een inspiratiesessie waar ondernemers 

kunnen aangeven waar hun behoefte ligt 

en we de eerste uitvoeringsagenda 

presenteren. Ondernemers zijn van 

harte welkom.”

Contact
anna.schouten@turn.nl

e.jellema@mrdh.nl

De actie ‘Wild van de spits’ start 
in mei in de Drechtsteden. Anna Schouten bij de eerste bijeenkomst van

het projectteam. FOTO DRECHTSTEDEN BUSINESS
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INTERVIEW

Kinepolis biedt ondernemers de ruimte
Kinepolis biedt niet alleen de consument een 
aantrekkelijk filmaanbod. Ook ondernemers 
zijn van harte welkom in de nieuwe bioscoop 
aan het Wantij. 

B2B-manager Michel van Keulen geeft trots 

een rondleiding door de bioscoop met zes zalen, 

waarvan drie met een 3D-scherm en in totaal 1200 

zitplaatsen. Samen met zijn collega Peter de Baaij 

blikt hij tevreden terug op de eerste weken sinds de 

opening half februari. ,,We zijn heel warm ontvangen 

door de Dordtenaren door de omwonenden en de 

bezoekers. Je merkt dat er behoefte was aan een 

bioscoop”, vertelt manager De Baaij.

Kinepolis heeft geïnvesteerd in kwaliteit, met goede 

stoelen, veel beenruimte, ticketmachines waaruit 

mensen zelf snel hun kaartje kunnen printen. De 

selfserviceshop wordt voortdurend bijgevuld en er is 

een café plus met gezellige zitjes.

Sommelier
Belangrijk is de keuze voor het personeel, benadrukt 

De Baaij. ,,Al onze medewerkers komen uit de 

Drechtsteden vanwege de herkenbaarheid en zijn 

geselecteerd op klantvriendelijkheid. Hun drijfveer 

moet zijn: wij willen onze klanten ‘the ultimate 

movie experience’ bieden.” 

CEO Eddy Duquenne zei tijdens een DOV-

bijeenkomst vorig jaar al dat Kinepolis de 

sommelier van de film wil worden: de kenner die 

zijn klanten uitstekend kan adviseren. Medewerkers 

krijgen daarvoor een training, zodat ze weten wat 

er speelt en advies op maat kunnen geven. Indien 

gewenst worden klanten binnenkort ook via e-mail 

of app persoonlijk benaderd met filmsuggesties aan 

de hand van hun profiel. De Baaij: ,,Zo leren we onze 

klant steeds beter kennen. Dat is belangrijk voor 

de toekomst: hoe ga je doelgroepen binnenhalen 

en -houden? We draaien nu bijvoorbeeld ook een 

Turkse film na vraag uit de markt.”

Presentaties
Terug naar het gebouw: het terras aan het water is 

straks een extra trekker om wat eerder te komen 

of langer te blijven. Het heeft een fantastisch 

uitzicht op het Wantij en Stadswerven. In de foyer 

met loungebanken en hippe poefs op de eerste 

verdieping is dat uitzicht nog aantrekkelijker. ,,Het 

is een ideale locatie voor ondernemers om gasten 

te ontvangen”, zegt Van Keulen. En dan de zalen: 

,,Welke ruimte is beter geschikt voor een spreker 

om alle aandacht te vangen, voor een discussie of 

debat. Of om je bedrijf of product te presenteren 

op een prachtig scherm”, prijst hij aan. Maar 

gewoon relaties uitnodigen en hen trakteren op een 

leuke film kan natuurlijk ook volgens het concept: 

business meets pleasure.

Vouchers
De nu nog kale muren in het trappenhuis en in

de toiletten bieden voor bedrijven ruimte om

te adverteren. En de lobby is ook geschikt voor

een productopstelling. ,,Denk aan een BMW

bij de nieuwste James Bond-film. Er komen hier 

tienduizenden bezoekers per jaar; veelal jong en 

dynamisch publiek.”

Verder biedt Kinepolis bedrijven vouchers voor 

spaaracties, als klant- of personeelsgeschenk. 

Van Keulen: ,,We denken graag mee en doen waar 

mogelijk zaken met leveranciers uit de regio. 

Met Khotinsky en Humphrey’s hebben we al 

arrangementen gesloten. En op de populaire

Ladies at the Movies krijgen regionale ondernemers 

ook de kans zich hier te presenteren.”

13

Ledenbezoek
Kinepolis is 12 april van 16.00 tot 22.00 uur 

gastheer tijdens een ledenbezoek van de DOV. 

Meer informatie: www.dov.nl

De foyer op de eerste verdieping is een
ideale locatie voor ondernemers om gasten
te ontvangen, aldus Michel van Keulen (R)
en Peter de Baaij. FOTO RINIE BOON
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Advisering
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Even voorstellen:
Nel de Korte

Nel de Korte (62) uit 

Papendrecht is de nieuwe 

secretaresse van de DOV. 

Nel is geen onbekende 

binnen de DOV. Met 

haar echtgenoot Peter 

de Korte van De Korte 

Techniek is ze al vele 

jaren een trouwe 

bezoeker van de ledenbijeenkomsten.

Nel startte bijna een jaar geleden ook haar eigen 

bedrijf: NelZorgt. ,,Ik heb jarenlang in loondienst 

gewerkt als verzorgende en teamleider thuiszorg 

en draai nu nog nachtdiensten in een verpleeghuis 

in Bleskensgraaf. Met NelZorgt werk ik nog steeds 

in de thuiszorg, ondersteun PGB-cliënten en doe 

palliatieve zorg: ik begeleid het levenseinde bij 

mensen thuis. En daarnaast doe ik secretarieel 

werk voor de DOV.”

De afgelopen vier jaar was Nel bestuurslid bij 

Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden (CJBD) en 

verzorgde ook daar het secretariaat. ,,De DOV is 

natuurlijk een heel andere, veel grotere organisatie 

die zich meer richt op de belangenbehartiging. 

Ik ken al veel leden en vind het altijd mooi om 

te horen wat hen als ondernemer beweegt. In de 

functie van secretaresse vind ik het leuk om de 

organisatie op een andere manier te leren kennen.”

Nel is bereikbaar via secretariaat@dov.nl

of 06-27144652.

Leergang innoverend 
vermogen ondernemers
HBO Drechtsteden en Nyenrode Business Univer-

siteit beginnen eind mei een Leergang Effectieve 

Business Modellen (EBM). In het programma 

onder leiding van prof.dr. Frank Kwakman staat 

innoverend vermogen centraal. ,,Regelmatig hoor 

je van ondernemers dat de veranderingen expo-

nentieel zijn, zowel op het gebied van technologie 

als de rol van de professional in het proces”, vertelt 

Peter Baldé van HBO Drechtsteden. Denk aan nieu-

we vragen op het gebied van crossovers techniek en 

zorg, energietransitie, smart technology, de sterk 

veranderende arbeidsmarkt, nieuwe toepassingen 

en impact van het internet. Wat betekent dit voor 

ondernemingen en organisatie en hoe speel je daar 

op in? In zes masterclasses, eens per maand, wordt 

praktijkgericht gewerkt en realiseren deelnemers 

zelf een nieuwe businesscase.

Meer informatie: www.hbodrechtsteden.nl, 

pbalde@davinci.nl of 06 836 734 57.

Kaarslicht, glas, goud en viering 
jubileum in Dordrechts Museum

Circulaire economie heeft een bovengemiddelde 
kans in Dordrecht. Op het eiland zijn namelijk 
al de nodige bedrijven actief in afvalverwer-
king en recycling van witgoed, papier, kleding. 
Ook DOV-leden zoals Pelican Rouge, Peute 
Recycling, Netwerk, HVC, EGM en het Albert 
Schweitzer ziekenhuis ondernemen circulair of 
zijn bezig hun bedrijfsvoering geheel of gedeel-
telijk aan te passen.

De DOV-leden deelden begin dit jaar hun inspirerende 

ervaringen en businesscases bij de presentatie van een 

onderzoek door Cirkellab in opdracht van de gemeente 

Dordrecht. Zo wil koffiebranderij Pelican Rouge 

koffiedroes leveren als bodemverbeteraar aan een 

akkerbouwbedrijf in de Hoeksche Waard. Peute Peute 

Recycling zet in op een pilot rond retourlogistiek bij 

particulieren om transportbewegingen te minimalise-

ren. HVC heeft 100 huishoudens uitgedaagd om 100 

dagen afvalvrij te leven met de campagne 100-100-100. 

Het Albert Schweitzer ziekenhuis onderzoekt het 

gebruik van biologisch afbreekbare producten, die 

worden afgevangen door een innovatief filter. EGM 

Architecten ontwikkelde een scan, die inzicht geeft in 

levensduur, hergebruik en potentie van een pand. Het 

architectenbureau zoekt panden in de regio om zo’n 

scan uit te voeren. EGM is tevens betrokken bij een cir-

culaire hotspot/ werkgelegenheidsproject Re-st@rt op 

de Staart en bij de toepassing in de woningbouw van 

stenen gemaakt van baggerslib. www.cirkellab.nl

DOV-leden zien kansen in circulaire economie

BEDRIJVEN GEZOCHT
VOOR PILOT AFVALMIX
Netwerk zoekt 10 bedrijven die willen meedoen 

aan een pilot met nascheiding van bedrijfsafval 

om  bij te dragen aan meer schonere reststromen 

en mede daardoor aan minder restafval dat de 

verbrandingsoven in gaat. In de pilot scheiden

bedrijven hun afval enkel nat (zoals etensresten) 

en droog (zoals papier en plastic). Een sorteer-

installatie scheidt het vervolgens naar grondstof. 

Door verbeterde technologie is er op dit vlak 

steeds meer mogelijk. Het levert een aanzienlijk 

gemak op voor de bedrijven en op termijn een 

lagere afvalstoffenheffing. Een aantal bedrijven 

heeft zich al aangemeld.

De DOV-leden kregen tijdens het ledenbezoek aan 

het Dordrechts Museum op 16 maart niet alleen 

de mogelijkheid de tentoonstelling met werk van 

Godefridus Schalcken te bewonderen. Directeur Peter 

Schoon gaf ook een blik op de volle agenda waarmee het 

museum ongetwijfeld weer vele  toeristen naar de stad 

weet te trekken en waarop Dordtse ondernemers kunnen 

inspringen. Allereerst is er de expositie Uit Liefde voor 

de Stad, met werken uit Dordrecht, Deventer en Zwolle. 

Vanaf 30 april is Glasfever met hedendaags Venetiaans 

glas te zien in zowel het museum als het Patriciërshuis en 

de Dordtyart. Het Goud van de Thraciërs uit partnerstad 

Varna is vanaf het najaar te bezichtigen. 

En in 2017 wordt het 175-jarig bestaan van het

museum groots gevierd – ,,met een hoofdletter G”,

aldus Schoon. Zo wordt werk van de 19de eeuwse 

kunstenaar Jongkind en zijn vrienden getoond, in 

samenwerking met het Van Gogh museum. Schoon: 

,,Ook musea zoeken steeds meer samenwerking.” 

Anneke Maagdenberg gaf nog aan dat ondernemers

lid kunnen worden van de Bedrijfsvrienden Dordrechts 

Museum. Eén lid gaf daar ter plekke gehoor aan.

Drie dagen na het ledenbezoek werd Peter Schoon 

benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau voor 

onder meer zijn grote verdienste voor het Dordrechts 

Museum en de stad in het algemeen. 

Leden bewonderen het werk
van Godefridus Schalcken.

FOTO RINIE BOON
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Anneke Sanderse: ‘Van verhalen en ervaringen van anderen,
ook van ondernemers, leren we veel.’ (FOTO ASZ)

De voormalig directeur van het Erasmus MC-

Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam geniet van 

de omvang van het Dordtse ziekenhuis. ,,In een 

topklinisch ziekenhuis als het Albert Schweitzer is 

het makkelijker om de patiënt centraal te stellen.

De lijnen zijn hier korter, men weet elkaar sneller

te vinden en oplossingen te creëren. En medewerkers 

durven ons als bestuurders gelukkig aan te spreken 

als iets niet loopt zoals het hoort”, is haar ervaring 

de eerste maanden. ,,Onze voorgangers hebben  

een stabiele organisatie achtergelaten, met een 

uitstekende positie in de AD Ziekenhuis Top 100 

en voor de vijfde keer op rij zijn we Top Employer 

geworden.”

Profiel aanscherpen
Het ziekenhuis staat nu voor diverse uitdagingen. 

Sanderse zet ze kort op een rijtje: ,,Een belangrijke 

ontwikkeling is om de patiënt veel meer als partner 

te zien en hem en zijn familie de regie te geven over 

de behandelopties  en zijn eigen zorg en daarin ook 

grenzen aan te geven. Dat vraagt een omslag bij 

artsen en medisch personeel.

Daarnaast gaan de technische ontwikkelingen enorm 

snel. Deze innovaties inzetten in ons ziekenhuis 

is een andere uitdaging. Onze locatieprofilering is 

eveneens van belang, evenals de aanscherping van 

ons topklinisch profiel. Eind dit jaar, begin 2017 

sluit Amstelwijck. Dan houden we in Dordrecht, 

Zwijndrecht en Sliedrecht ziekenhuizen over en 

een gezondheidscentrum in Ridderkerk. Wat 

blijven we op welke locatie doen? Nu hebben we zes 

medische speerpunten. Welke speerpunten willen 

we nog meer ontwikkelen?” 

Ideale mix
Samenwerking met andere ziekenhuizen is bij die 

keuze essentieel. Recent is een intentieverklaring 

getekend met het Erasmus MC om te onderzoeken 

wat de meest ideale constructie is voor de patiënt. 

Voor welke behandelingen moet hij naar een 

academisch ziekenhuis, wat kan beter plaatsvinden 

in een topklinisch ziekenhuis? ,,We kijken vanuit het 

perspectief van kosten én kwaliteit, zowel medisch 

technologisch als voor service aan de patiënt. We 

zoeken naar de ideale mix.”

De fusieplannen met het Beatrixziekenhuis in 

Gorinchem spelen daarin ook een rol. Onder meer 

om te kunnen voldoen aan de eisen rond 

volumenormen: sommige behandelingen mogen

alleen uitgevoerd worden als deze bij voldoende 

patiënten worden verricht, zodat de artsen routine 

behouden. De Autoriteit Consument en Markt zette 

vorig jaar echter een streep door de plannen. Op 27 

mei dient de rechtszaak in de beroepsprocedure. 

Sanderse en Van der Meer vinden het lidmaatschap 

van de DOV vanzelfsprekend. ,,Als grote werkgever 

zijn we onderdeel van de regio, staan midden in de 

samenleving en voelen ons verbonden. We willen 

feeling houden met de bewoners en de ondernemers. 

Van verhalen en ervaringen van anderen, ook van 

ondernemers, leren we veel.”

‘Keuzes maken in ons zorgaanbod’
ANNEKE SANDERSE NIEUW LID RAAD VAN BESTUUR ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS

Anneke Sanderse vormt samen met
Peter van der Meer de nieuwe Raad 
van Bestuur van het Albert Schweitzer 
ziekenhuis. ,,Dit ziekenhuis staat er goed 
voor. Maar als je goed bent, vraagt het
veel om het niveau te handhaven. We
moeten blijven werken aan vernieuwing
en duidelijke keuzes maken in ons 
zorgaanbod.”

Paspoort
Anneke Sanderse (52) was voorheen 

directeur van het Erasmus MC-Sophia 

Kinderziekenhuis in Rotterdam. Sinds 1989 

vervult zij advies- en managementfuncties 

in de zorg. Vóór haar universitaire studie 

Beleid en Management Gezondheidszorg 

voltooide zij de hbo-opleiding tot 

verpleegkundige. Anneke Sanderse en 

haar collega Peter van der Meer hebben 

eerder samengewerkt in Medisch Centrum 

Haaglanden.
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Dat laat Pieter Greyling, voorzitter van de Sakekamer 

weten na afloop van het bezoek van vier DOV-leden 

aan Dordrecht in Zuid-Afrika. Begin maart reisden 

Anneke Maagdenberg (voorzitter), de bestuursleden 

Pieter Honing, Jurian Duijzer en Rob Kooijman naar 

de Dordtse zusterstad in gezelschap van onder anderen 

burgemeester Brok. De reis was een vervolg op de 

eerste contacten die Anneke vorig jaar legde en het 

tegenbezoek van Greyling aan Dordrecht in de zomer 

van 2015.

,,Pieter heeft enorm veel voorwerk gedaan om 

ons bezoek tot een succes te maken. Hij heeft 

geïnventariseerd welke bedrijven voor ondersteuning in 

aanmerking konden komen en wat zij nodig hadden”, 

vertelt Anneke Maagdenberg. ,,Hij gaat zelf ook als 

mentor optreden voor een ondernemer om zo het 

voorbeeld te geven aan de andere ondernemers in de 

Sakekamer.”

Stichting
Tijdens het bezoek is een stichting io opgezet waarin 

het geld wordt ondergebracht dat door Dordtse 

ondernemers, zoals Ames, een grote Dordtse 

projectontwikkelaar en de opbrengst van de DOV BBQ 

is bijeengebracht en geschonken. Alle materialen die 

worden aangeschaft om Zuid-Afrikaanse ondernemers 

te ondersteunen, blijven eigendom van deze stichting 

met een bestuur en Pieter Greyling als toezichthouder. 

Een van de ondernemers die met geld uit de stichting 

materialen krijgt is garagehouder Mayo. Rob Kooijman 

vertelt dat Mayo in een lekkende spoorwegremise met 

smeerput zijn bedrijf probeert op te bouwen. ,,Hij heeft 

nauwelijks gereedschap en geen elektriciteit, doordat 

de vorige eigenaar zijn rekening niet had betaald. 

Uit een proeve van bekwaamheid bleek dat hij zeker 

verstand heeft van auto’s. Het is de bedoeling dat de 

elektra weer aangesloten wordt, het gebouw wordt 

gerepareerd en dat hij gereedschap in bruikleen krijgt.”

Datzelfde geldt voor de bandenman, die met primitieve 

bandenlichters banden repareerde en voor lucht 

naar het bedrijf van Pieter Greyling moest. ,,Deze 

heeft intussen een tweedehands bandenwisselaar en 

‘Zij willen er echt
een succes van maken’

STICHTING LEENT MATERIALEN AAN ONDERNEMERS IN DORDRECHT, ZUID-AFRIKA

,,Het bezoek aan onze stad was een groot 
succes en we kijken uit naar de positieve 
ontwikkelingen. Anneke heeft zeer capabele 
zakenmensen meegenomen en ik heb hen 
geïntroduceerd bij jonge ondernemers om 
te zien of we hen kunnen helpen om op hun 
manier zakenmensen te worden.”

een van zijn relaties gevraagd een signing te ontwerpen, 

zodat de Zuid-Afrikaanse Dordtenaar zijn bedrijf netter 

kan presenteren.

Pieter was onder de indruk van de vriendelijkheid en 

hartelijkheid van de DOV delegatie ,,En van de wil om 

er iets van te maken. Als je de tijd, geld en energie hebt, 

is het een verrijking voor jezelf om naar Dordrecht 

Zuid-Afrika te gaan.” 

Trots
Anneke Maagdenberg bezocht het lokale “old people 

home”. Behalve geld naar de stichting wordt ook een 

bedrag besteed aan en aan matrassen, beddengoed en 

handdoeken voor het lokale bejaardentehuis en aan een 

hoognodige opknapbeurt van de coördinatrice van het 

Moestuinenproject, zodat zij weer jaren vooruit kan. 

De voorzitter is apetrots op de delegatie van de DOV. 

,,Er is in die paar dagen ongelofelijk veel bereikt. Onze 

leden zijn echt aanpakkers. En wij hebben allemaal 

veel geïnvesteerd: de reis, het verblijf en we zijn ook 

nog eens een week weg uit ons eigen bedrijf. We hopen 

dat andere ondernemers ons voorbeeld volgen om 

te werken aan een grotere verbondenheid met onze 

collega-ondernemers in Dordrecht, Zuid-Afrika.  Dat 

geldt zeker ook voor David Schalken en tijdens de 

reis heeft ook Geert ter Steeg besloten om DOV-er te 

worden.” Tenslotte benadrukt Anneke nog dat zij Pieter 

Greyling erg dankbaar is voor alle voorwerk dat hij 

heeft gedaan, zoals alle ondernemers uit de Sakekamer 

uitnodigen voor de ontvangst-BBQ in zijn B&B, zodat 

er al snel contacten gelegd konden worden en zorgen 

dat 21 kerken met elkaar in gesprek gingen. “Zonder 

dat hadden we nooit zoveel meters kunnen maken”.

En niet in de laatste plaats Gea Davids en Merlijn 

Timmers die als begeleiders mee waren.

 

Op de website dov.nl zijn meer foto’s en video’s

te zien.

compressor voor hem gevonden. Het wachten is nu 

op de aanleg van elektra. We hebben een opstapje 

kunnen geven. Het is kleinschalig, maar het zijn wel 

bedrijven met een kans van slagen. Deze enthousiaste 

ondernemers willen er een succes van maken.”

Script
Vorig jaar ontmoette Anneke een ondernemer die zijn 

internetcafé wil uitbouwen tot een multimediabedrijf 

met meerdere werknemers. Nu krijgt hij daarvoor 

apparatuur als ze volgens afspraak twee opdrachten 

hebben uitgevoerd. Jurian Duijzer, Geert ter Steeg van 

The Movies en Merlijn Timmers van de stedenband 

verzorgden een training. Jurian ging keihard aan de 

slag. Hij ging ter plekke verf halen en Geert verfde 

een muur blauw dat nu dient als blue screen. ,,Over 

de mogelijkheden van het blue screen waren ze heel 

enthousiast. En we hebben hen geleerd een script te 

schrijven om op een efficiënte manier een filmpje te 

kunnen maken. Zo hebben ze een promotiefilmpje voor 

een ziekenfonds opgenomen”, vertelt Jurian. 

Een persoonlijk leermoment wil hij ook delen: ,,Wij 

willen in ons enthousiasme altijd dingen overpakken 

van anderen. Daar heb ik weer geleerd dat je bereid 

moet zijn om echt naar elkaar te luisteren. Het was een 

onvergetelijke reis.”

Verrijking
Rob Kooijman en Pieter Honing hebben via Whatsapp 

nog regelmatig contact met Mayo van het garagebedrijf. 

,,Tijdens ons bezoek hebben we gezocht naar het 

commerciële haakje en hem geleerd zich op het 

juiste marktsegment te richten”, vertelt Pieter. ,,Met 

‘onze’ investeringen kan hij de verantwoordelijkheid 

nemen zijn leven beter te maken en iets terug te doen 

voor de lokale bevolking. Er is echt behoefte aan een 

laagdrempelige garage. Mayo heeft echt de energie en 

de passie om zijn bedrijf uit te bouwen.” Pieter heeft 

,,Ik ben geroerd door de vele inspanningen die 

de DOV-bestuursleden hebben verricht. Zij zijn 

ware ambassadeurs voor het bedrijfsleven en de 

stad Dordrecht. Mede daardoor is het mijn meest 

succesvolle reis naar deze zusterstad geworden. Zij 

hebben letterlijk de handen uit de mouwen gestoken 

en concrete acties ondernomen op de korte termijn 

en voor de langere termijn suggesties gedaan en af-

spraken gemaakt en daarmee in economisch opzicht 

een stimulans gegeven aan de lokale ondernemers. 

En dat is mijn bedoeling. De stedenband moet niet 

alleen gedragen worden door de gemeente, maar 

door de Dordtse gemeenschap. Onze ondernemers 

hebben echt het verschil kunnen maken.”

Burgemeester Brok: ‘DOV-leden 
hebben het verschil kunnen maken’
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De nieuwe manier om reizen te boeken!

• Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail of bij u thuis of op kantoor.
• De zekerheid van bescherming door de ANVR en SGR.
•  Of het nu gaat om privé reizen, zakelijke reizen of groepsreizen wij zijn u graag van dienst!
•  Via onze professionele systemen kunnen verblijf en vervoer ter plekke worden geregeld, ook hebben wij Duitse 

touroperators en plaatselijke agenten in ons aanbod, waarmee u vaak veel geld kunt besparen!
•  U kunt uw tijd beter besteden dan uren op het internet te zoeken, maak gebruik van onze jarenlange ervaring.

Snel- deskundig- makkelijk
Meer weten?
Bel uw Personal Touch Travel reisadviseur
Susan Bakker & Ingrid Smaal
06 285 999 39 • 06 204 555 37 
susan.ingrid@personaltouchtravel.nl

Laat ons weten waar wij u mee kunnen helpen
en wij verzorgen een fantastische vakantie voor u, graag tot ziens!
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In de strook van 9 kilometer tussen A16 en Dordtse 

Kil zijn maar liefst ruim 750 bedrijven gevestigd. 

Voor degenen die er niet werken of zaken doen zijn 

de bedrijventerreinen Louter Bloemen, Dordtse 

KIL I, II en III en Amstelwijck-West nogal onbe-

kende en op het eerste gezicht onaantrekkelijke 

gebieden. De ondernemers die er zijn gehuisvest, 

hebben soms geen idee wat hun buren doen in de 

anonieme bedrijfspanden. Kortom, hoog tijd voor 

verandering, vindt de gemeente Dordrecht, met 

als gemeenschappelijk doel: het optimaliseren en 

stimuleren van de economie in Dordrecht en de 

Drechtsteden. 

Uiteraard is het verbeteren van de bereikbaarheid 

daarin een belangrijk punt. Voor de aanpak van het 

knooppunt N3/A16 en de toegang naar en aanleg 

van het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil IV 

lopen inmiddels diverse procedures.

Buitenboordmotor
Maar daar blijft het niet bij. ,,We zetten in op veel 

meer samenhang tussen de bestaande bedrij-

venterreinen en hun ondernemers, zodat er één 

Westelijke Dordtse Oever ontstaat in plaats van 

losse deelgebieden. Dordtse Kil IV wordt vooral een 

logistiek en maritiem bedrijventerrein met de na-

druk op onderscheidend vermogen, herkenbaarheid 

en duurzaamheid. Het kan de buitenboordmotor 

worden van de bestaande bedrijventerreinen en 

andersom kan het nieuwe terrein profiteren van het 

bestaande ondernemerschap”, verwacht gebiedma-

nager Aldo van Kleef.

Hij heeft zich voorgenomen alle bedrijven een 

bezoek te brengen. ,,Ik ben blij verrast over de kwa-

liteit en verscheidenheid van de bedrijven en het 

ondernemerschap. Dordrecht kan hier echt trots 

op zijn. Hier vind je de economische motor van de 

Drechtsteden.”

Na zijn inwerkperiode en het bezoeken van circa 

30 bedrijven wordt een van zijn eerste acties 

het organiseren van clustersessies: bedrijven in 

dezelfde of aanpalende sectoren worden hiervoor 

uitgenodigd. ,,Op deze manier willen we stimuleren 

dat bedrijven elkaars toegevoegde waarde leren 

kennen, hun concurrentiepositie verbeteren en met 

elkaar kunnen innoveren en groeien. Zo kunnen 

zaken zichtbaar worden, die onzichtbaar blijven als 

je geïsoleerd blijft werken. De Westelijke Dordtse 

Oever zelf zal zich door het ontsluiten en clusteren 

van bedrijven positief gaan onderscheiden van 

andere, vaak onaantrekkelijke bedrijventerreinen. 

Zowel de gemeente als bedrijven hebben dus wat te 

winnen. Dat moet een band scheppen.”

DOSSIER
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Westelijke Dordtse Oever 
aantrekkelijker voor 
ondernemers én inwoners
De Westelijke Dordtse Oever wordt veel meer een florerend onderdeel van de stad. Aantrekkelijk voor nieuwe 
bedrijven om zich te vestigen, voor bestaande bedrijven om te blijven, maar ook voor inwoners om er te 
recreëren en uit te waaien langs de Dordtse Kil.

Gebiedsmanager Aldo van Kleef
nodigt ondernemers uit om mee
te denken. FOTO RINIE BOON
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in ‘t hartje van Dordt
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www.dordtsgenoegen.nl

Elke dag geopend vanaf 09.30 uur.
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Ontdekkingstocht
Het gebied tussen snelweg en rivier zelf verdient

ook meer zichtbaarheid, vindt Van Kleef. ,,We 

moeten meer investeren in het openbaar gebied. 

Denk aan meer groen en water, aan wandel-, fiets- en 

skateroutes. En waarom niet een uitkijktoren of een 

plek waar je kunt picknicken, vissen of jeu de boules 

spelen. Een gebied waar je op ontdekkingstocht 

kunt; dat een herkenbaar onderdeel is van de stad, 

aantrekkelijk voor alle Dordtenaren. Daarmee wordt 

het ook een aantrekkelijker gebied voor economische 

vestiging. Ik geloof in die mix.”

Ook het Havenbedrijf Rotterdam werkt mee. Voor 

de Zeehaven is een ambitieus beeldkwaliteitplan 

neergezet waarin onder meer de entree herkenbaar-

der, toegankelijker en vriendelijker wordt. ,,Dit is 

ook een interessant gebied voor bezoekers, waar je je 

kunt vergapen aan de maritieme bedrijvigheid.’’

Zijn droombeeld is: de Westelijke Dordtse Oever als 

groene, toegankelijke tegenhanger van de industri-

ele uitstraling van Moerdijk. Automobilisten die via 

de Drechttunnel of de Moerdijkbrug op het eiland 

komen, zien straks een economisch landschap met 

een herkenbare duurzame uitstraling. ,,Het zou een 

vertaling moeten zijn van de trots van Dordrecht op 

de ondernemers. Zij zijn immers onze economische 

ambassadeurs”, aldus Van Kleef.

Betrokken ondernemers
Om samen met ondernemers de juiste koers uit te 

zetten, is het platform Westelijke Dordtse Oever 

opgezet. Daarin zijn ondernemers betrokken via de 

DOV, Werkgevers Drechtsteden en Dordtse Kil in 

Business. Een belangrijk onderwerp op de agenda is 

het parkmanagement. Dat werkt naar tevredenheid op 

Kil III en zal ook op Kil IV onderdeel zijn van de uitgif-

testrategie. De ondernemers op Kil I en II zullen zelf 

het voortouw moeten nemen, ook voor de toekomst 

van de beveiliging, die nu nog wordt geregeld via de 

SBBD. Dan moeten ze natuurlijk wel nut en noodzaak 

erkennen, stelt de gebiedsmanager.

,,Een belangrijk deel van hen is niet aangesloten bij een 

ondernemers- of werkgeversorganisatie, maar willen 

we wel betrekken bij de aanpak. Ik kom graag bij hen 

langs. Ondernemers kunnen zich ook aanmelden voor 

een digitaal panel. Ik hoop dat velen bereid zijn om 

mee te doen en meehelpen om beleid te maken. Door 

samen te werken verbeteren we niet alleen de concur-

rentiepositie van bedrijven, maar ook van Dordrecht.” 

Info
Aldo van Kleef is bereikbaar via 06-27821412

of a.van.kleef@dordrecht.nl. Rob Kooijman en

Anneke Maagdenberg (plv) vertegenwoordigen

de DOV in het Platform Westelijke Dordtse Oever: 

robk@dov.nl en voorzitter@dov.nl.

Energiescans
Dit jaar krijgen 300 ondernemers op Dordtse 

Kil I en II en Amstelwijck-West een energiescan 

aangeboden. Dit moet inzicht geven in 

energiebesparende maatregelen die zonder al te 

grote investeringen een positief effect hebben op 

de energierekening en daarmee de CO2-uitstoot.

Belangrijke projecten
De belangrijke projecten voor de ontwikkeling 

van de Westelijke Dordtse Oever op een rij: 

•  Aanpak aansluiting van de N3/A16 en

  aansluiting van Dordtse Kil IV op de A16.

•  De revitalisering van de Zeehaven (door

 Havenbedrijf Rotterdam).

•  Aanleg van een nieuwe westelijke ontsluiting

  van het gebied in combinatie met een

 dijkverzwaring: sterke verbetering van de

 verbinding tussen Dordtse Kil I, II, III en IV

 met de Zeehaven.

•  Verdere uitgifte van Dordtse Kil III (door

 ROM-D en private grondeigenaren).

•  Ontwikkeling en uitgifte van Dordtse Kil IV

 met een focus op de maritieme en logistieke

  sectoren en een sterk duurzaamheidsprofiel.

•  Gebiedsmarketing: samenhang bedrijven-

 terreinen versterken en aantrekkelijk maken.

Automobilisten die via de Drechttunnel of de
Moerdijkbrug op het eiland komen, zouden straks
een economisch landschap met een herkenbare
duurzame uitstraling moeten zien. FOTO RINIE BOON



De nieuwe Tiguan biedt een hele wereld aan mogelijkheden; on-road, off-road én online. Met zijn gestroomlijnde design, vele slimme 
innovaties en ultieme comfort wordt rijden pas echt genieten. Of u nu in de drukke stad rijdt of buiten de gebaande paden. De nieuwe Tiguan 
staat dit voorjaar in de showroom maar is nu al bij ons te bestellen als voorwielaandrijving of 4Motion, extra complete Highline of sportieve 
R-line en met een hele reeks zuinige TSI-benzinemotoren en TDI-diesels. Kom snel langs, we vertellen u graag meer over deze bijzondere SUV. 
U rijdt hem al vanaf € 28.790,-. 

Brandstofverbruik in L/100 km: gecombineerd tussen 4,7 en 7,4 L/100 km, 
CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 123 en 170 g/km.

De nieuwe Tiguan. Nu al bij Ames bestelbaar vanaf € 28.790,-.

Indrukwekkend 
comfortabel.

Uiterst innovatief.

Vanafprijs van € 28.790 is inclusief BTW en exclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdage en leges. Getoonde afbeelding bevat meeruitvoeringen. Wijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt 
ook sterk af van uw rijgedrag.

Ames heeft vestigingen in:
Dordrecht, Ridderkerk, Oud-Beijerland, Sliedrecht, 
,s-Gravendeel en Zwijndrecht. 
Telefoonnummer 078 - 64 84 201
www.ames.nl
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In de wet staat nergens vermeld dat werkgevers 

dossiers aan moeten leggen over het personeel. 

Echter, instanties als het UWV, de Belastingdienst 

en ook de rechtbank stellen wel degelijk eisen 

aan de inhoud van de personeelsdossiers en dat 

zijn juist de instanties waar werkgevers mee te 

maken krijgen als er ongeregeldheden ontstaan 

op de werkvloer. Als de dossiers vervolgens te 

wensen overlaten, kunnen de consequenties groot 

zijn. Bij incomplete dossier kan de werkgever 

zaken niet bewijzen, en verhoogt het groot risico 

op loonsancties, ontslagvergoedingen of andere 

schadeclaims aanzienlijk.

Zo is de dossiervorming bij disfunctioneren essen-

tieel. Disfunctioneren is zowel wangedrag als het 

niet goed uitvoeren van de functie. In beide geval-

len is een kader belangrijk. Het beleid moet vastlig-

gen: een personeelsreglement betreffende de regels 

binnen het bedrijf en functieomschrijvingen met de 

eisen waar de medewerker aan moet voldoen. Het 

is belangrijk dat er naar deze documenten wordt 

verwezen en de medewerker deze stukken bij de 

start tekent. Hierdoor kan een medewerker in zijn 

verweer niet aanvoeren dat hij niet wist hoe hij zich 

diende te gedragen of hoe hij moest functioneren. 

‘Spreek u uit en schrijf het op’ is dan ook ons advies 

als het gaat om goed werkgeverschap.

Met de komst van het nieuwe ontslagrecht is 

dossiervorming de belangrijkste basis voor een 

ontslagvergoeding en zelfs noodzakelijk voor het 

kunnen ontbinden van een arbeidsovereenkomst! 

Ook al besteedt u uw tijd vast liever ergens anders 

aan, zorg voor een goede dossiervorming en laat u 

niet onplezierig verrassen op het laatste moment. 

Want ook hier geldt: zachte heelmeesters maken 

stinkende wonden. 

mr. Jan van Neerbos RB

Geen bericht, slecht bericht! Het belang
van een goed personeelsdossier

COLUMN
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Gift voor het andere Dordrecht
tijdens ledenbezoek Amega
Directeur Leen de Koning van de Amerga Groep gaf tijdens het ledenbezoek, 

eind vorig jaar bij de Ames-vestiging in Zwijndrecht, een indrukwekkend 

kijkje achter de schermen; letterlijk en in de bedrijfsvoering van het bekende  

autobedrijf en het managen van een crisis. ,,Je kunt wel klagen dat klanten niet 

meer binnenkomen of zo moeilijk zijn, maar in mijn visie is er niks mooier dan 

een klant. Het gaat om contact, geïnteresseerd zijn, respect hebben. Wij hebben 

als bedrijf niet gesaneerd of gereorganiseerd, maar voor de aanval gekozen”, 

betoogde hij.  De Amega Groep is blijven investeren in de nieuwe showrooms, 

werkplaatsen en in trainingen van de 400 medewerkers. Maar Leen de Koning 

had meer in petto. Amega schonk een mooi bedrag, dat in maart door het 

DOV-bestuur is overhandigd aan een project in Dordrecht Zuid-Afrika waarmee 

werkgelegenheid wordt gegenereerd. 
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Eten, werken en shoppen in 
duurzaamste Dordtse gebouw
Het ledenbezoek bij Post120 begin februari eindigde met smakelijke hapjes in 

het gezellige restaurant in het voormalige postkantoor. Voor die tijd stond er een 

stevige discussie op het programma over de binnenstad, waarbij ook de leden van 

de Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) en 

het gemeentebestuur aanwezig waren. Daarna volgde een rondleiding door het 

gebouw dat Dudok Projectontwikkeling elf jaar geleden kocht en inmiddels heeft 

verkocht aan een Duitse investeerder. Post120 is met het certificaat BREEAM 

Very Good het duurzaamste gebouw in de Drechtsteden. Bij de bouw zijn zoveel 

mogelijk materialen hergebruikt en de kantoren zijn uitgewerkt op basis van de 

BREEAM-eisen. In het gebouw zijn behalve het restaurant, een supermarkt en 

drogisterij ook Tetrapak en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gevestigd.

Er is nog kantoorruimte beschikbaar. 
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Dat zegt Hans van Andel van Waltmann 

Bedrijfshuisvesting. Jeroen Markusse van Lugten 

Malschaert Architecten brengt op zijn verzoek voor 

twee panden in kaart hoe de authentieke gevel 

eruitzag en wat de kosten zijn om deze in min of 

meer originele staat te herstellen. ,,De presentatie 

van Jeroen heeft me aan het denken gezet. Wij 

verhuren in de binnenstad een aantal winkelpanden 

waarvan de gevels niet de meest fraaie zijn. De 

eigenaar van twee locaties heeft positief gereageerd 

op ons voorstel om de mogelijkheid tot reconstructie 

te onderzoeken. Je hebt één eigenaar nodig die ja 

zegt en dan hopen we dat er meer volgen.”

Beleving
Jeroen Markusse toonde met zijn presentatie

– met foto’s zoals het was, zoals het nu is en zoals 

het weer kan worden – vooral hoe groot de invloed 

van de gevels is op de sfeerbeleving van een (winkel)

straat. Beleving wordt steeds belangrijker om 

Dordtenaren en toeristen blijvend naar de

binnenstad te trekken en vast te houden.

Wie in de Voorstraat omhoog kijkt, ziet nog steeds 

mooie gevels. Maar de winkelpuien zelf verdienen in 

veel gevallen niet de schoonheidsprijs, nog los van de 

veelal schreeuwende reclame en uitstallingen, toont 

het overzicht van Markusse.

,,Uit ons onderzoek blijkt dat er nog steeds pareltjes 

verborgen zitten achter kunststofplaten of verfl agen. 

Het zou prachtig zijn als we die gevels weer toon-

baar kunnen maken”, zegt Andries Lugten van het 

gelijknamige architectenbureau. ,,We hopen dat veel 

vastgoedeigenaren dit idee oppakken.”

Kwaliteit
Lugten, de DOV en de Vereniging Commercieel On-

roerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) wijzen 

ook op het reclamebeleid en de handhaving van de 

uitstalling; een taak die de gemeente beter moet 

oppakken en handhaven om de verblijfskwaliteit van 

de veranderende binnenstad te verhogen. 

De binnenstad moet het immers steeds meer hebben 

van toerisme. ,,Dan is kwaliteit van wezenlijk belang. 

We moeten de karakteristieke sfeer van de stad 

zo goed mogelijk nastreven: wat modern is moet 

modern zijn, wat middeleeuws is middeleeuws. Dat 

moet je ook doortrekken in bestrating, verlichting, 

reclame én in de kleurstelling en stijl van de puien”, 

stelt Lugten.

Beweging
Hij benadrukt het belang dat alle betrokkenen en-

thousiast worden voor de aanpak van de binnenstad. 

,,Het moet een beweging worden, zodat Dordrecht 

alle investeringen die de afgelopen jaren zijn ge-

pleegd om toeristen te trekken te gelde kan maken.”

Hans van Andel wil met het gevelplan niet alleen 

aankloppen bij zijn bestaande opdrachtgevers. ,,We 

gaan ook de DOV en de VCOD vragen om mee te 

zoeken naar onbekende pandeigenaren en makelaars 

en hen te benaderen om hun winkelpui te herstellen. 

Een authentieke pui in een sfeervolle historische 

winkelstraat verhoogt immers de kans op verhuur. 

Als lokale betrokken makelaar kunnen en willen we 

daar zeker een rol in spelen.”

De presentatie om winkelpuien op de Voorstraat-midden terug te brengen in hun 
oorspronkelijke staat, kreeg tijdens het DOV-ledenbezoek in februari aan Post120 een warm 
onthaal. Het plan is direct opgepikt en voorgelegd aan een vastgoedeigenaar. ,,We hopen dat 
dit een olievlekwerking heeft.”

‘Aanpak binnenstad moet
een beweging worden’

HERSTEL WINKELPUIEN VOOR AANTREKKELIJKER VOORSTRAAT
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‘Winkelrondje moet terugkeren:
maak passage door V&D’
De natuurlijke loop tussen Bagijnhof, Visbrug, Scheffersplein en Statenplein moet weer terugkomen. 

Dit rondje kunnen lopen is essentieel voor de beleving en de toekomst van de binnenstad, betoogt 

architect Andries Lugten. Daarvoor is wat hem betreft wel een fl inke ingreep nodig: de passage van de 

Drievriendenhof verlengen door de H&M en de V&D. ,,Dit is een ideaal moment om zo’n aantrekkelijke 

passage mogelijk te maken. De huidige straten rond het nieuwbouwblok, hebben geen enkele kwaliteit. Je 

moet bezoekers juist blijven verleiden en meenemen.” Daarin past ook zijn idee voor een doorsteek naar 

het historisch havengebied via de bibliotheek naar de Vleeshouwerssteeg. En via de Grote Markt, waarop 

bijvoorbeeld een overdekte markthal zoals in Gent een trekker zou kunnen zijn richting de havens.

Kwaliteit clusteren 
Kees van Netten van de Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) zou 

het toejuichen als het herstel van historische winkelpuien van de grond komt en wil eigenaren zeker 

verleiden hierop actie te ondernemen. ,,Het plan is heel inspirerend en deze aanpak zou het aanzien van 

de Voorstraat-midden fl ink verbeteren. Je ziet wat een grandeur deze straat had”, zegt hij. ,,Wij proberen 

nu vruchtbaar contact te krijgen met de eigenaren van beeldbepalende panden rond de Visbrug, die 

geen lid van onze vereniging zijn, om hen te verleiden er een mooi horecaplein te ontwikkelen. Daar 

waar je kwaliteit clustert, komen mensen op af. Dat hebben we eerder gezien bij het Scheffersplein 

en het knooppunt bij het Lindershuis. Zo kan er ook weer een aantrekkelijk looprondje ontstaan. Om 

onroerend goed eigenaren enthousiast te maken, is het belangrijk te blijven investeren in de stad, zoals 

in de plannen met de trap in de Visbrug.”

Taskforce
en subsidie
Voor de aanpak van de winkelpuien is subsidie 

beschikbaar. Vorig jaar heeft de gemeente voor 

twee jaar 350.000 euro beschikbaar gesteld om 

eigenaren te stimuleren hun winkelpanden op 

te knappen en leegstand te beperken. Inmiddels 

heeft de gemeente ook de eerste eigenaren 

aangeschreven om hen te dwingen onderhoud te 

plegen. Wethouder Piet Sleeking heeft daarnaast 

aangegeven te overwegen een taskforce op 

te richten om de groeiende leegstand aan te 

pakken: een soort denktank met belangrijke 

partners in de binnenstad: vastgoedeigenaren 

en ondernemers. ,,We zijn gezegend met een 

goede samenwerking met de ondernemers in 

deze stad. Zij mogen elkaar ook wel aanspreken 

op de uitstraling van hun winkel. Het is in ieders 

belang dat winkelstraten er fatsoenlijk uitzien”, 

zei wethouder Sleeking tijdens het ledenbezoek 

in februari. Hij stelde daar ook dat de visie 

voor de ontwikkeling van de binnenstad voor 

de langere termijn voor de langere termijn nog 

meer aandacht vraagt.

Onderzocht wordt hoe de authentieke gevel eruitzag en wat de kosten zijn
om deze in originele staat te herstellen. FOTO’S LUGTEN MALSCHAERT ARCHITECTEN



Astrid Erkelens
Uitvaartverzorging:
betrokken en persoonlijk
DORDRECHT
Veel mensen hebben uitvaartbegeleidster 
Astrid Erkelens de afgelopen tien jaar leren 
kennen. Sinds februari 2013 werkt zij op 
eigen titel in Dordrecht en omstreken. 
“Ik blijf zoals de mensen mij kennen: 
betrokken en persoonlijk”, zegt zij. “Mensen 
mogen best voelen dat je meeleeft . Maar 
tegelijkerijd ben je er om ervoor te zorgen 
dat alles verloopt volgens de wens van de 
nabestaanden en de overledene.” 

Heel veel families heeft Erkelens in de loop 
der jaren al mogen begeleiden. In veel 
gevallen ook meerdere keren. Als er weer een 
overlijden was in de familie, werd zij gevraagd 
deze uitvaart ook te begeleiden. “Mensen 
waarderen het dat ik dichtbij hen sta, een arm 
om ze heen sla als het nodig is. Ze mogen best 
voelen dat ik soms ook verdrietig ben. Maar 
daarnaast ben je er voor de totale begeleiding. 
Alles moet volgens de wensen verlopen. Dat 
begint bij goed luisteren, de sfeer aanvoelen, 

inspelen op de dingen die op de achtergrond 
gebeuren, bijvoorbeeld iets wat een kleinkind 
zegt. Ik houd van dit werk. Het past heel goed 
bij me.”’

Persoonlijke wensen
Astrid Erkelens bespreekt de persoonlijke 
wensen met de familie, regelt de administratie 
en verzorgt als de nabestaanden dat willen 
ook een toespraak. Een standaarduitvaart 
bestaat niet meer. Binnen de wettelijke regels 
en het budget kan helemaal ingespeeld 
worden op de wensen van de familie en 
de overledene. Erkelens begeleidt dat door 
ideeën te opperen die hierbij aansluiten 
en eventuele valkuilen te benoemen die 
zij door haar ervaring voorziet. Zo wordt 
samen invulling gegeven aan een persoonlijk 
afscheid. In overleg kunnen via Astrid 
Erkelens Uitvaartverzorging ook boeketten 
geregeld worden en eventueel een foto- of 
videoreportage.

Informatie en contact

Lees meer over de werkwijze en 

mogelijkheden op de website: 

erkelensuitvaartverzorging.nl

Voor het melden van een overlijden 

is Astrid Erkelens altijd bereikbaar op: 

tel. 06-52881505 of 078-2600366.

0165780.pdf   1 17-3-2016   10:45:16

Van ‘t Hoffstraat 5, Dordrecht

0165808.pdf   1 15-3-2016   10:37:39
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Van Pelt Ontwikkelt
appartementencomplex
Johan van Beverwijck 

,,Wij zijn verheugd dat we op deze beeldbepalende plek 

in het centrum aan de slag kunnen met een bijzonder 

project”, vertelt Gijs van Pelt, binnen het familiebedrijf 

verantwoordelijk voor het bedenken van nieuwe 

projecten, projectontwikkeling en in samenwerking 

met de makelaar voor de verkoop of verhuur ervan. 

Voor het appartementencomplex aan de Spuiboulevard 

is gekozen voor een naam die past bij het beoogde 

De Spuiboulevard ondergaat de komende jaren een metamorfose. Met de sloop van het witte 
ANWB-pand en de nieuwbouw van appartementencomplex Johan van Beverwijck geeft Van Pelt 
Ontwikkelt de eerste aanzet.

Team Dordt Onderneemt hét aanspreekpunt
Dordt Onderneemt is hét centrale aanspreek-

punt voor ondernemers binnen de gemeente 

Dordrecht. Het team bestaat uit vijf leden met ieder 

een eigen specialisatie. Wij zijn de intermediair 

tussen het lokale bedrijfsleven en de gemeente. 

Wilt u als ondernemers iets weten op het gebied 

van vergunningen, huisvestingsmogelijkheden, 

beleid, projecten, bestemmingsplannen of 

bedrijventerreinen, dan kun u contact opnemen 

met één van de accountmanagers. Wij kennen 

de procedures, weten de juiste contactpersonen 

te bereiken en beschikken over toegang tot de 

benodigde informatie. Ondernemers krijgen 

bij ons advies op maat.

Daarnaast komen wij graag in contact met 

ondernemers om te weten wat er speelt in 

uw branche of gebied of om u te informeren 

over gemeentelijke regelgeving, plannen en 

ontwikkelingen. Met het organiseren en bezoeken 

van diverse ondernemersbijeenkomsten willen we 

de drempel om direct contact met ons te zoeken 

laag houden. 

Graag maken we met u kennis op één van de 

bijeenkomsten van de DOV.

Info: dordrecht.nl/ondernemers/contact

hogere segment: Johan van Beverwijck. Deze 

Dordtenaar was in de Nederlandse geschiedenis een 

belangrijke medicus en tevens een vooraanstaand 

adviseur van Johan en Cornelis de Witt. En natuurlijk 

al bekend van het gelijknamige plein waarop de 

toekomstige bewoners uitzicht krijgen vanaf hun ruime 

op het zuiden georiënteerde terrassen. 

Op de begane grond komt een commerciële plint. ,,Zo 

blijft de voorkant levendig”, stelt Van Pelt. Parkeren 

kan inpandig op de begane grond en op de eerste 

verdieping. De woningen beginnen pas op de tweede 

verdieping. Het complex wordt ten behoeve van de 

menselijke maat  en om de identiteit van de bewoners 

te waarborgen opgedeeld in drie aparte gebouwen.

Veel animo
Hoeveel appartementen er exact komen, weet Van Pelt 

nog niet. Gedacht wordt aan 40 tot 50. ,,We ontwik-

kelen dit gebouw in collectief particulier opdrachtge-

verschap. Daarbij combineren we het beste van twee 

werelden. Wij schetsen verschillende indelingsmoge-

lijkheden van het casco en zorgen voor de technische 

voorzieningen; de kopers of huurders geven aan hoe 

hun ideale woonoppervlak en indeling eruit ziet, uiter-

aard afhankelijk van hun woonwensen en budget. De 

omvang van de gekozen plattegronden bepaalt straks 

hoeveel appartementen we gaan bouwen.”

Er is veel animo voor het project. ,,Wonen in of 

dicht bij de binnenstad is in trek en er is momenteel 

weinig hoog kwalitatief aanbod. Mensen willen dicht 

bij voorzieningen zitten en lopend of fietsend hun 

bestemming bereiken.”

Transformeren
Afhankelijk van de snelheid waarmee de procedures 

worden doorlopen, hoopt Van Pelt dat het bestaande 

pand eind van dit jaar kan worden gesloopt, waarna de 

nieuwbouw kan beginnen. De verdere herontwikkeling 

van de Spuiboulevard, waarbij zelfs de sloop van 

het huidige stadskantoor een van de opties is, is nog 

minder concreet. ,,We zijn met de gemeente en enkele 

andere ontwikkelaars in gesprek om kennis, kunde 

en budgetten bij elkaar te brengen. Doel is om de 

Spuiboulevard te transformeren tot een nog meer 

levendige, aantrekkelijke woonplek in de stad.”
Dordt Onderneemt v.l.n.r.: Bert ten Veen, Esther van der Kaag,
Boukje van de Ven, Reineke de Vries en Jeroen Elzerman.



Open als u ons 
nodig heeft

7 dagen,
5 avonden open!

maandag - vrijdag 09.00 - 22.00 uur
zaterdag 09.00 - 18.00 uur
zondag 09.00 - 17.00 uur

Het nieuwe werken:
- Werkplek
- Ontmoetingsplaats
Makro Vestigingen zijn 
makkelijk bereikbaar

MAKRO DORDRECHT Toermalijnring 2000, 3316 LC Dordrecht www.makro.nl

0164906.pdf   1 18-3-2016   12:07:27
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NATUURLIJK
zijn wij een focwa-eurogarantbedrijf,

dus 4 jaar garantie!
Wij spuiten altijd wat extra’s mee!*

*vraag naar de voorwaarden

Gratis vervangende auto • Eigen risico opvangen • Bumperreparaties • Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

janvanderheijden.nlMarconiweg15 
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Specialisten
Het is een verandering die nodig is en waarin hij 

gelooft. ,,Je ziet ook bij de supermarktketens dat 

ze zich steeds meer richten op beleving. We gaan 

totaal oplossingen aanbieden. Vier van onze grote 

vestigingen zijn verbouwd waaronder ook Breda en 

de klanten ervaren dat als zeer prettig. We krijgen in 

Dordrecht een koffiewereld met een echte specialist, 

die niet alleen fantastisch koffie kan zetten maar 

klanten ook kan informeren over onze producten. 

Zowel over de koffie als over de machines. Die 

staan, net als andere apparatuur, nu nog in het 

non-foodschap, maar zullen we straks clusteren op 

thema.”

Zo komt er ook een grotere visafdeling met nog meer 

keus aan verse vis, een AGF-markt, een bakkerij met 

vers afgebakken brood en een kaaswereld met de 

lekkerste kazen uit binnen- en buitenland. ,,Op deze 

afdelingen komen meer specialisten te werken, die 

onze klanten kunnen adviseren, inspireren en laten 

proeven”, zegt Veling. Dat kan ook op de nieuwe 

foodcourt. ,,Hier gaan we maaltijden bereiden met 

producten die we zelf ook verkopen.” 

Gastvrij
Daarnaast wil Makro ook op een andere manier 

gastvrij zijn voor de ondernemers in de regio. ,,Zij 

krijgen onder meer in de koffiewereld en in onze 

foodcourt de ruimte om elkaar te ontmoeten, te 

werken of op grotere schaal te netwerken en daar 

hoort gratis WIFI bij, zonder dat daar voor ons direct 

commercieel belang aan kleeft. Ook op deze manier 

kunnen wij iets voor de ondernemers betekenen.”

Theo Veling heeft er zin in. Met 20 jaar ervaring 

binnen Makro is de ombouw van de Dordtse vestiging 

voor hem ,,een cadeautje. We hebben hier bovendien 

een redelijk nieuwe en jong team en ik vind het 

mooi om aan hen mijn kennis van dit bedrijf over te 

dragen.”

Warm bad
Veling woont zelf nabij Amsterdam, maar is 

inmiddels een ambassadeur van de Dordtse 

binnenstad. ,,Wat een prachtig centrum, met een 

mooie historie.” Ook over de DOV is hij zeer te 

spreken. ,,Toen ik hier net begon, liep ik tegen iets 

aan waarbij de DOV me uitstekend heeft geholpen. Ik 

kreeg zelfs nazorg. Dat voelde echt als een warm bad. 

Complimenten aan de DOV.” 

Theo Veling (53) valt met zijn neus in de boter, zoals hij het zelf omschrijft. De vestigings-
manager die eind vorig jaar aantrad, krijgt een mooie uitdaging: zorgen voor meer beleving in 
de Dordtse vestiging. ,,In Makro-termen is Dordrecht een juniorvestiging, maar zeker wel een 
van de grotere. Landelijk is ervoor gekozen alle juniorvestigingen dezelfde uitstraling te geven. 
Dat betekent dat we keuzes gaan maken in ons assortiment van 60.000 producten. En we gaan 
de winkel anders indelen,” licht hij toe.

INTERVIEW

Makro creëert nieuwe 
werelden op de winkelvloer

Vestigingsmanager Theo Veling: ,,Toen ik hier
net begon, liep ik tegen iets aan waarbij de
DOV me uitstekend heeft geholpen. FOTO MAKRO
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VAART
U MEE? 
“VAREND ZIET DE WERELD ER MOOIER UIT.” HET ZIJN DE STELLIGE WOORDEN VAN BOY OTTEVANGER. SINDS 
2014 IS HIJ TROTSE EIGENAAR VAN REDERIJ HALVE MAEN, DE GROOTSTE RONDVAARTBOOT OP ZONNE-
ENERGIE VAN EUROPA. DE BOOT BIEDT RUIMTE AAN CIRCA 120 PERSONEN EN IS DE LOCATIE BIJ UITSTEK 
VOOR HET ORGANISEREN VAN PERSONEELSUITJES OF ZAKELIJKE EVENEMENTEN. 

De boot ligt in de Biesbosch, tegenover het 
Biesboschcentrum Dordrecht, maar is niet aan deze 
locatie gebonden. Boy legt uit: “De boot vertrekt 
vrijwel van en naar iedere willekeurige locatie in 
de wijde omgeving. Van het centrum in Dordrecht 
naar Rotterdam, een dagtocht naar het gezellige 
Gorinchem of een tour langs de molens van 
Kinderdijk. Hoe leuk is het, om internationale relaties 
te trakteren op dit oer-Hollandse aangezicht, terwijl 
je tegelijkertijd een bedrijfspresentatie kunt geven? 
En natuurlijk varen we ook door de prachtige natuur 
van de Biesbosch.”

MOGELIJKHEDEN  
Het zijn slechts een paar voorbeelden van de 
vele mogelijkheden van Rederij Halve Maen. 
Arrangementen kunnen volledig op maat worden 
samengesteld. Ook aan boord is alles aanwezig 
voor een geslaagd personeelsuitje of een gezellige 
netwerkborrel. Beneden is er een sfeervolle salon, 
met ruimte voor 84 zitplaatsen. Boven is er een 
(overdekt) dek, met nog eens 56 zitplaatsen. Een 
leuk weetje: de banken in het midden zijn verwarmd, 
zodat gasten ook tijdens koude dagen heerlijk 
buiten kunnen zitten. 

“De indeling is volledig naar wens in te vullen,” 
vertelt Boy. “Wij kunnen de zitplaatsen vervangen 

door statafels. Aan boord kunnen 
wij alle soorten catering aanbieden. 
Van een kopje koffie met wat lekkers 
tot de meest uitgebreide buffetten. 
Er zijn ook audiovisuele middelen 
aanwezig, voor het geven van 
presentaties.”

(NET)WERKEN OP HET WATER
Een rondvaart is volgens Boy 
het netwerkmiddel bij uitstek. 
“Zakendoen in een ontspannen 
en informele sfeer werkt altijd 
goed. Bovendien heb je tijdens 
een rondvaart voldoende tijd om 
elkaar goed te leren kennen en je 
maakt gegarandeerd een goede 
indruk op je relaties. Een rondvaart 
is ook ideaal om te ontspannen 
met collega’s. We organiseren 

REDERIJ HALVE MAEN    Baanhoekweg 53, 3313 LP Dordrecht 
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regelmatig personeelsuitjes voor 
verschillende bedrijven. Desgewenst 
gekoppeld aan een bepaald thema. 
Zoals eerder gezegd: alles is 
aanwezig voor een geslaagd event.”

GREEN KEY GOLD
De boot is in het bezit van het 
Green Key Gold keurmerk. “Met een 
ligplaats in de prachtige Biesbosch 
is verantwoord ondernemen met 
oog voor mens, milieu en natuur 
een vanzelfsprekendheid,” aldus 
Boy. “Dit uit zich onder andere in 
elektrisch varen, bewust omgaan 
met afval, er is een lift aanwezig 
en een aangepast toilet, waardoor 
de boot ook toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers.”

“Met een ligplaats in de prachtige Biesbosch is verantwoord ondernemen 
met oog voor mens, milieu en natuur een vanzelfsprekendheid.”
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CONTACT

DOV magazine is het gratis magazine

van de Dordrechtse Ondernemers

Vereniging voor leden, overheden,

banken en belangstellenden.

Secretariaat DOV

Nel de Korte - 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.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 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.

   

Dinsdag 12 april 2016    ALV en ledenbezoek Kinepolis

Woensdag 25 mei 2016    B2B-bijeenkomst en ledenbezoek Voedselbank

Dinsdag 14 juni 2016    Ledenbezoek De Halve Maen

Maandag 4 juli 2016    DOV BBQ in de Museumtuin

Pieter Honing

Algemeen bestuurslid

Tel. 06-21554031

Wim Stam

Algemeen bestuurslid

Tel. 078-6179911

Rob Kooijman 

Algemeen bestuurslid

robk@dov.nl

Nel de Korte

Secretaresse

Tel. 06-27144652

secretariaat@dov.nl

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

voorzitter@dov.nl

Jaap Wijnja 

Secretaris 

secretaris@dov.nl

 Moahmed Tinzine

Penningmeester 

penningmeester@dov.nl

Gökhan Sarier

Algemeen bestuurslid

info@sarier.nl



Je kan de richting van de wind niet 
veranderen, wel de stand van je zeilen.
O2 Accountants houdt u op de juiste koers zodat u 
uw bestemming bereikt. Recht door zee.

O2 Accountants heeft kantoren in Dordrecht, Gorinchem, Culemborg en Ede. Direct contact? Bel 088-2443687
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TO BE 
REALLY 
SURE

Worldwide Maritime Solutions:
• optimize Operational Efficiency
• reduce Environmental Impact

8

www.vaf.nl• Fuel Efficiency • Power/Thrust/Propulsion Efficiency
• Viscosity Control • Oil Discharge Monitoring
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Een aandeel in elkaar

Want voor elk goed plan vinden wij de weg.

Onze adviseurs combineren bancaire financieringen met overheidsregelingen, lease,

investeringsfondsen en meer. Én weten de weg in de regio. Dat helpt wanneer zij

samen met u opzoek gaan naar een goede financieringsoplossing.

rabobank.nl/hetnieuwefinancieren

Om uw groei
mogelijk te
maken. 

Voor elk goed
plan vinden
wij de weg. 
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