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2020 een bizar jaar?
Goedendag,
Dit is mijn eerste voorwoord als nieuwe voorzitter. Even wennen dus! 
Daarom: mag ik je tutoyeren? Zonder tegenbericht (voorzitter@dov.nl, ook voor al 
je andere vragen/suggesties/opmerkingen), doe ik dat vooralsnog. 

De DOV is de grootste én oudste ondernemersvereniging van Dordrecht (en de 
regio). Sinds 1902! Bestaansrecht dus, omdat de DOV iets heeft toegevoegd in 
die 120 jaar. Daar mogen we met zijn allen supertrots op zijn. Maar ik heb het 
al gezegd; nu zeker niet achterover gaan zitten. Het vernieuwde én uitgebreide 
bestuur is vol energie en gaat jou de komende tijd hopelijk positief verrassen. 
Dit naast belangenbehartiging en netwerken, want dat blijft (in welke vorm ook) 
natuurlijk bestaan. 

In dit magazine ga je teruglezen hoe succesvol onze BBQ op 10/9 jl. was. Bijna niet 
voor te stellen met de Covid-maatregelen van vandaag! Een topavond, met één 
belangrijk kritiekpunt: er was nauwelijks mogelijkheid om te netwerken! Terecht 
punt. Gaan we proberen op te lossen bij een volgende bijeenkomst! 

Die BBQ staat in mijn geheugen gegrift, ook door de toespraak van burgemeester 
Wouter Kolf voor mijn voorganger Anneke Maagdenberg. Anneke kreeg een 
koninklijke onderscheiding opgespeld door haar man Nico, die dat vol trots deed 
en enorm zat te glunderen. Ik krijg een knoop in mijn maag nu ik opschrijf dat 
precies een maand later Nico is overleden! Pfff, hoeveel vreugde/trots kan je 
combineren met verlies/verdriet in één alinea? Anneke, bedankt voor jouw grote 
bijdrage aan de DOV én enorm veel sterkte voor de toekomst!

Waarom dit magazine? En waarom de 
DOV? Twee belangrijke vragen die wij 
samen met jou willen beantwoorden. Dat 
doen we in stapjes. De DOV ‘moet’ ook de 
komende 120 jaar bestaansrecht hebben, 
en dan ‘moet’ je blijven verrassen en ook 
groeien. Zowel groeien in omvang als in 
toegevoegde waarde. Denk en groei jij met 
ons mee?

Jeroen Put
Voorzitter DOV
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DE DRIJFVEREN VAN VOORZITTER JEROEN PUT

‘Ik geniet ervan te werken
aan een betere wereld’ 

Stel je zelf even voor.
,,Ik ben Jeroen Put, 53 jaar oud, getrouwd en 
twee kinderen. Ik ben een Dordtenaar, maar 
heb mijn jeugd grotendeels doorgebracht in 
Zwijndrecht. Daar woon ik sinds een aantal 
jaar weer in het huis aan de Rotterdamseweg, 
waar mijn ouders een fotostudio hadden. Ik 
kom dus uit een ondernemersgezin. Zelf heb 
ik een bancaire achtergrond, was financieel 
sparringpartner. Nu ben ik mede-eigenaar 
van Cirkellab en heb ik een bedrijf in onder 
meer coaching via Tientien67.’’

Hoe is dat zo gekomen?
,,Ik had altijd al affiniteit met duurzaamheid, 
maar hoe mooi het bankiersvak ook was, 
dat ei kon ik daar niet kwijt. In 2012 ben ik 
voor mezelf begonnen en is duurzaamheid 
langzaam ingetreden in mijn onderneming. 
In 2015 heb ik samen met drie collega’s 
Cirkellab opgericht, waar wij nu bedrijven en 
overheden meenemen in de ontwikkelingen 
en mogelijkheden van circulariteit. Dit is 
duurzaamheid met een financiële compo-
nent, omdat je bedrijfsvoering duurzamer 
wordt, terwijl je grondstoffen bespaart, afval 
en kosten vermindert en nieuwe verdien-
modellen ontdekt. Dat is interessant, want 
een ondernemer gaat geen geld steken in 
een andere bedrijfsvoering als het geen geld 
oplevert.”

Hoe dragen jullie daaraan bij? En wat levert 
het op?
,,Wij enthousiasmeren en begeleiden onderne-
mers en overheden in het hele land. Circulari-
teit is een heel gave manier van ondernemen, 
gebaseerd op een economisch verdienmodel. 
Er liggen tal van kansen, ook in deze stad en 
regio, blijkt uit ons onderzoek in opdracht van 
de gemeente Dordrecht en de Drechtsteden. 
Het kan heel veel waarde opleveren; in euro’s, 
milieuwinst, een bijdrage aan de energietran-
sitie en werkgelegenheid. Zowel voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, als 
voor hoogopgeleiden waarvoor je als bedrijf 

Met Jeroen Put heeft de DOV een nieuwe voorzitter met een groot netwerk, 
bestuurservaring en met plezier in het verbinden en coachen van ondernemers. ,,Ik 
ben gedreven door het maken van verbindingen, waardoor enthousiasme ontstaat.’’

aantrekkelijker wordt als je met dit thema 
bezig bent. Jongeren verwachten dat je als 
bedrijf meer doet aan duurzaamheid. Voor 
werknemers worden bijvoorbeeld bedrijven-
terreinen ook aantrekkelijker als er meer 
groen en biodiversiteit is. En meer groen leidt 
weer tot een betere luchtkwaliteit, een buffer 
tegen klimaatverandering en gezondere 
medewerkers. Kortom, circulair ondernemen 
levert zowel ‘soft’ als keihard resultaat op.”

Staan partijen hiervoor open?
,,Steeds meer. Wij hebben hard moeten 
knokken om aandacht te krijgen voor 
circulariteit. Vandaag zijn overheden onze 
grootste klanten. Nederland moet in 2050 
100 procent circulair zijn. Maar hoe moet 
dat dan? Ook bedrijven zien steeds meer de 
noodzaak. Vaak worden we door een collectief 
ingeschakeld of voor een bedrijventerrein, 
zoals in Papendrecht, de Hoeksche Waard en 
bij het Noordzeekanaalgebied. Dat gesprek 
begint bijvoorbeeld met het idee ‘afval van de 
een is de grondstof voor de ander’. Wij helpen 
mee om ook verder in de keten te kijken. Een 
deel van een oplossing ligt mogelijk bij een 
toeleverancier of een afnemer verderop in 
de keten. Daar ga je dan mee in gesprek. Het 
gaat vaak over samenwerking, en resulteert 
in andere aanbestedingen, andere inkoop, 
andere ontwerpen. Het is elke keer maatwerk. 
Voor Dordtse ondernemers is het zeker ook 
relevant om circulair ondernemen hoger op 
de agenda te zetten. Het wordt steeds belang-
rijker. En zij kunnen zelf de kansen pakken, 
of anders gaan anderen ermee aan de slag. 
Cirkellab werkt ook samen met het onderwijs. 
Belangrijk, want leerlingen worden de onder-
nemers en medewerkers van de toekomst.”

Waarom vind je duurzaamheid belangrijk?
,,Je zou bijna zeggen: waarom niet? Het is zo 
logisch. Ik geniet ervan met elkaar te werken 
aan een betere wereld. Ik besef dat we grote 
stappen moeten zetten, anders gaan we nog 
harder de verkeerde kant op. Ik vrees dat we 

met z’n allen meer last gaan 
krijgen van de klimaatver-
andering, mijn kinderen, 
maar ik ook al. Ik ben ook 
een realist. Het is lastig 
voor ondernemers om 
allerlei stappen te zetten 
als het financieel niet 
haalbaar lijkt. Maar het 
gaat ook om het bewust-
zijn dat het anders 
kan. En de overheid 
moet aan de knoppen 
draaien om veran-
deringen mogelijk te 
maken. Bijvoorbeeld 
rond openbaar vervoer, slimme stadslogistiek 
of gezond voedsel. En consumenten kunnen 
daaraan meedoen, onder meer door meer de 
fiets te pakken, kapotte producten te laten 
repareren en lokaal te winkelen.”

Wat is jouw drijfveer?
,,Ik ben gedreven door het maken van 
verbindingen, waardoor positieve motivatie 
ontstaat. Dat is ook een van de redenen 
waarom ik het voorzitterschap van de DOV 
ambieer. Ondernemers coachen en bij elkaar 
brengen. Denk aan jongeren in contact 
brengen met ervaren ondernemers. Ze 
hebben allebei kwaliteiten en kunnen van 
elkaar leren. Zo’n Bailey de Regt, de winnaar 
van het project ZomerOndernemer die in 
september tijdens onze bijeenkomst in de 
Kloostertuin zijn creativiteit en onbevangen-
heid liet zien. Geweldig toch! Ik ken dat ook 
uit de tijd dat ik voorzitter was van Contact 
Jonge Bedrijven (CJBD). Ik vind de rol van 
sparringpartner leuk en vind het gaaf om 
bij bedrijven over de vloer te komen. En het 
verhaal achter de ondernemers te horen. Wat 
drijft hen? Daarnaast kun je als bestuurder 
van de DOV invloed uitoefenen in het 
belang van deze bijzondere stad Dordrecht; 
om Dordrecht nog mooier en economisch 
aantrekkelijker te maken.”

  HUIB KOOYKER
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VOORWOORDEVEN VOORSTELLEN

MEEDENKEN OVER DE DOV NA 2020
,,De DOV is en blijft een van de grootste ondernemersverenigingen 
van de regio. Wel moeten we – ook door deze coronatijd en de 
beperkingen in de fysieke ontmoetingen – met elkaar nadenken 
over verfrissing en nieuwe dingen uitproberen”, stelt voorzitter 
Jeroen Put.

Belangenbehartiging blijft een belangrijke taak van de DOV. 
,,Kennisdelen moeten we meer doen en op een andere manier. 
Daar hoort ook bij inspiratie opdoen. En netwerken zullen we op 
een andere manier gaan doen, ook nu we minder bij elkaar mogen 
komen. Het zal vaker digitaal zijn, maar niet alleen maar. Onze 
laatste barbecue hebben we – toen dat gelukkig nog kon - ook 
volledig verantwoord met 135 gasten gedaan. Hoe we dat precies 
gaan doen? Daar gaan we de leden op bevragen.”
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VOORWOORDNIEUW BESTUURSLID

EDWARD DE GEUS, BESTUURSLID COMMUNICATIE EN MARKETING

‘We worden gehoord, dat 
moeten we zo houden’

De Geus is een bekende naam binnen de DOV. Vader Arie 
was jarenlang bestuurslid en is trouw bezoeker van de 

netwerkbijeenkomsten. ,,Ik heb het nut meegekregen van een 
organisatie die zich sterk maakt voor Dordtse ondernemers”, 

zegt bestuurslid Edward de Geus.

In een eerder interview had hij zich het woord 
‘verjonging’ laten ontvallen. En nu hij iets 
meer tijd heeft in zijn bedrijf, heeft hij de 
handschoen opgepakt. ,,Ik vind het belangrijk 
dat het bestuur een klankbord is voor onder-
nemers, ook richting de overheid. Met elkaar 
bereik je meer. En de DOV is een partij die 
gehoord wordt. Dat moeten wij zo houden.”
Edward van De Geus design & concepts richt 

binnen de DOV zijn blik op de communicatie; 
meer gebruik maken van social media en 
leden onderling stimuleren om meer uit te 
wisselen en meer van belang te worden voor 
elkaar.

Waar begint jouw carrière als ondernemer?
,,In 1994, tijdens mijn opleiding aan het 
Grafisch Lyceum werkte ik al voor bedrijven. 

Toen moest ik me ook inschrijven bij de KvK 
en twee jaar later had ik al de contacten en 
middelen om mijn bedrijf voort te zetten. Ik 
kom uit een ondernemersgezin met ouders 
die allebei een eigen winkel hadden in 
winkelcentrum Sterrenburg. Na twee jaar 
zelfstandig werken, ben ik gaan samenwerken 
met een compagnon en hebben we een 
reclamebureau overgenomen. Maar voelde 
me daar met twaalf medewerkers meer een 
personeelsmanager. Ik deed niet meer wat ik 
leuk vond: vormgeven en marketing. Uitein-
delijk ben ik na vier jaar weer met mijn eigen 
bedrijf verdergegaan.”

Welke stap heb je toen gezet?
,,Opnieuw ben ik mijn eigen bureau gestart, 
maar dan met een team freelancers: Buro-
Geus. Daarmee heb ik veel mooie projecten 
mogen doen. Maar de tijden veranderen en 
de marges op onder meer drukwerk werden 
te klein. Toen heb ik besloten om weer te 
kiezen wat ik leuk vind. Ik ben momenteel 
verantwoordelijk voor de marketing bij Bon 
Bon catering & events. Daarnaast mag ik voor 
Dordrecht Marketing meedenken hoe we 
meer klanten en bezoekers bereiken, wat ik 
vertaal in creatieve producten. Ook zo draag 
ik iets bij aan de stad.”

Dat doet hij ook al elf jaar als organisator van 
Friends on Friday, wat is uitgegroeid van een 
vrijdagmiddagborrel tot een event met 600 
bezoekers. ,,Met een groepje vrienden organi-
seer ik dat nog steeds. Dat doen we voor ons 
plezier. En die ervaring pak je weer mee in je 
werk als ondernemer.”
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NIEUW BESTUURSLID

JOEP VAN EIJK, 
BESTUURSLID BEDRIJVENTERREINEN

‘Met elkaar in 
de vereniging 
investeren’

Joep van Eijk is voorzitter van de BIZ Dordtse Kil I, II en 
Amstelwijck-West en vertegenwoordigt nu de bedrijventerreinen 

in het bestuur van de DOV. ,,Als we met elkaar in de vereniging 
investeren, komen we tot nieuwe dingen.”

Rob Kooijman was vele jaren de spreek-
buis van de bedrijventerreinen binnen 
het DOV-bestuur. ,,Ik realiseer me dat het 
belangrijk is dat zijn werk wordt gecontinu-
eerd om een goede relatie te behouden met de 
gemeenten, instanties en andere onderne-
mers”, zegt Joep. 

De DOV heeft zich sterk gemaakt voor de 
oprichting van de Bedrijven Investerings-
zone (BIZ) Dordtse Kil I, II en Amstelwij-
ck-West. Alle daar gevestigde bedrijven 
betalen sinds 2018 mee om de terreinen 
schoon, heel en veilig te houden. Joep: ,,Die 
samenwerking heeft geleid tot het inscha-
kelen van parkmanagement. En we hebben 
gespaard voor nieuwe camera’s, slagbomen en 
hekwerken. Deze gaan we nu deels vervangen 
en uitbreiden. De leden gaan zien dat er iets 
concreets gebeurt met hun bijdrage. Juist in 
deze donkere maanden is het belangrijk dat je 
veilig kunt ondernemen.”

Joep is directeur van Kroonint, een fami-
liebedrijf in cleaning en coating met eigen 
productie en distributie. Kroonint heeft vesti-
gingen in Rotterdam en Dordrecht. Aan de 
Planckstraat worden beschermende coatings 
geproduceerd voor onder meer industrie, 
scheepvaart en offshore. In 1995 begon Joep 
in de vestiging in de Maasstad en werkte later 
met zijn vader samen in Dordrecht.

Waarom ben je ondernemer geworden?
,,Ik ben ondernemend en creatief en wilde 
altijd graag in de voetsporen van mijn vader 
treden. Het was een vanzelfsprekendheid. Ik 
ben enorm trots dat ik het bedrijf van mijn 
vader mag voortzetten. De veelzijdigheid 
van het werk vind ik mooi; je hebt te maken 
met klanten, leveranciers, medewerkers, 
regelgeving. Geen dag is hetzelfde; al is het 
ook niet elke dag rozengeur en maneschijn. 
Je moet er wel van doordrongen zijn dat je 
het niet alleen kan. Relaties zijn binnen elke 

organisatie heel belangrijk, in alle relaties 
moet je investeren. Dat geldt ook voor de DOV. 
Als we met elkaar in de vereniging investeren 
komen we tot mooie nieuwe dingen. In deze 
tijd is het een echte uitdaging om met elkaar 
in contact te blijven. Ik zoek het contact echt 
op; loop bijvoorbeeld toch even binnen in ons 
magazijn of de verffabriek. En ik kijk uit naar 
de ontmoetingen binnen de DOV die hopelijk 
snel weer gewoon kunnen plaatsvinden.”

Wat zie jij als uitdaging voor de 
bedrijventerreinen?
,,Voor alle ondernemers is het door corona 
een vreemde tijd. Nu is het vooral zaak dat 
bedrijven het hoofd boven water houden. 
Wanneer ondernemers vragen hebben, 
bijvoorbeeld willen weten met welke instan-
ties zij contact kunnen opnemen met vragen 
over tegemoetkomingen of regelingen tijdens 
deze crisis, dan kunnen zij uiteraard contact 
met de DOV opnemen.’’

Kies jouw ideale bezorgmoment. 
Ga naar Jumbo.com/zakelijk

  Wij bezorgen 

boodschaPpEN
OMDAT JIJ HET AL DRUK GENOEG HEBT

graag de 
Zakelijke

Winkelcentrum Sterrenburg
Dordrecht, P.A. de Kokplein 127

0248026.pdf   1 10-11-2020   9:16:20



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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JURIAN DUIJZER, BESTUURSLID RETAIL EN VASTGOED

‘Samen zoeken naar 
optimale concentratie 

kernwinkelgebied’
,,Dordrecht staat voor een grote uitdaging de binnenstad goed in 
te richten. Een veranderingsproces kost veel energie, maar gaat 
ook veel opleveren. Ik wil daar graag een stukje aan meehelpen.”

Jurian Duijzer is opnieuw toegetreden tot het 
DOV-bestuur, nadat hij eerder zijn werk-
zaamheden in Dordrecht verruilde voor de 
landelijke directie van Intertoys Nederland. 
Na een faillissement, de verkoop aan een 
Portugese speelgoedketen en een overname 
door Michiel Witteveen (ook eigenaar van 
Blokker, Big Bazar en BCC), heeft hij drie 
jaar later weer ruimte in zijn agenda om zijn 
kennis en ervaring in te zetten voor de stad.

Wat is de reden om je schouders te zetten 
onder de DOV?
,,Ik ben altijd nauw in contact gebleven met 
de bestuursleden van de DOV. De vriend-
schappen die in het bestuur zijn ontstaan, 
hebben we in stand gehouden. Het warme 
ondernemershart voor deze vereniging is 
altijd blijven bestaan. Ik heb iets met Dordt, 
het is een van de mooiste steden van het land. 
En mijn vrouw heeft op het Statenplein haar 
franchise winkel”, zegt Jurian, die zo’n tien 
jaar geleden de speelgoedwinkel van zijn 
ouders overnam.

Retail behouden
Bij Intertoys Nederland is Jurian in de rol 
van CSO verantwoordelijk voor formule, 
Verkoop (eigen winkels en franchise), 
Winkelbouw, Winkelsupport, Klantenservice 
en Webcare. In deze functie heeft hij veel te 
maken met vastgoed. ,,In het hele land zie 
ik ontwikkelingen rond kernwinkelgebieden 
en het meebewegen van verhuurders. Net 
als in Dordt zie ik ook dat wonen elders in 
binnensteden meer plek krijgt. Maar het is 
voor de levendigheid en de werkgelegenheid 

van een binnenstad zó belangrijk om retail 
te behouden voor het kernwinkelgebied, in 
een mix met food, horeca én cultuur. Die 
mix is de kracht van Dordt. We moeten met 
elkaar voor deze stad nog beter bedenken hoe 
je tot een optimale concentratie komt. Met 
de vastgoedeigenaren moeten we daarvoor 
oplossingen zoeken.”

Ondersteunen
Al in 2014, bij zijn aantreden als DOV-be-
stuurslid zei hij: ,,We moeten het samen 
doen: samen activiteiten organiseren, samen 
open. Dat is namelijk ook in mijn belang: 

als het centrum het goed doet, doet onze 
winkel het ook goed.’’ Daarin is volgens hem 
anno 2020 niets veranderd. ,,Met de huidige 
coronasituatie moeten we het samen doen en 
de ondernemers steunen in alles. Daarover 
heb ik ook contact gezocht met de lokale 
politiek en opgeroepen om het parkeren in 
elk geval tijdelijk gratis te maken. Mensen 
zijn echt bereid om in deze mooie stad te 
komen winkelen en te verblijven. Daar kan 
internet niet tegenop en daarom ook is een 
omnichannel – een combinatie van web- 
en een fysieke winkel - een must voor de 
toekomst.”



Blijf thuis als het kan,
rij slim als het moet

www.aalease.nl | 078 - 631 13 12 www.aarental.nl | 078 - 633 83 19
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Drechtsteden Consultancy bv.
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,,Mijn zakenpartner Safak Zengin en ik 
wilden na onze opleiding eigenlijk eerst 
klein starten, maar toen deze kans in 2018 
voorbij kwam, waren we direct enthousiast. 
In het Magazijn hebben we binnen 140 
couverts en buiten 120, als er geen corona-
maatregelen zijn natuurlijk. Het pand aan 

de Voorstraat Noord is eigendom van een stichting, die het huurt van 
de gemeente Dordrecht. Samen met Velvet Music, de FotoFilmFabriek 
en de kunstuitleen CBK, hebben we een unieke combinatie gevonden. 
Wij willen ons als restaurant onder andere onderscheiden met goed 
opgeleid personeel. De meeste mensen bij ons hebben minimaal vijf 
jaar ervaring. Daarin investeren en hart voor de zaak heeft ons in twee 
jaar gebracht waar we nu zijn.”

Goed netwerk
,,We zijn lid geworden van de DOV, omdat we zien dat daarin veel 
goede ondernemers verenigd zijn. Een netwerk dat zichzelf versterkt 
door lokaal ook iets voor elkaar te betekenen. En we waren maar wat 
trots dat we dit jaar de traditionele DOV barbecue mochten verzorgen.”

Fokke Wagner
Het Magazijn

Jeroen van Dijk
DOC

,,Het Drechtsteden Ondernemers Centrum 
(DOC), onderdeel van het Da Vinci 
College, biedt momenteel tien start ups 
een vaste- of  flexibele werkplek in een 
dynamische omgeving. Zij hebben toegang 
tot specialistische kennis via het onderwijs 
en de andere bedrijven op het Leerpark. Dat noemen wij triple helix; 
we verbinden ondernemen, onderwijs en overheid. De ondernemers 
hoeven zich niet op een zolderkamer te ontplooien, maar huren voor 
een bescheiden bedrag een ruimte, secretariële ondersteuning en 
kantoorfaciliteiten. Zij ontmoeten elkaar in een soort community 
en inspireren elkaar. Daarnaast zijn we ook een digitale werkplaats 
voor MKB-bedrijven uit de regio. Zij kunnen zich kosteloos laten 
ondersteunen door studenten op tal van digitaliseringsvraagstukken. 
Hiermee maken we het onderwijs voor deze studenten ook gelijk 
aantrekkelijker.”

Gesprekspartner
,,Wij zien de leden van de DOV als gesprekspartners. We willen luis-
teren naar wat er in de bedrijven speelt en wat wij voor hen kunnen 
betekenen en hoe we hen kunnen ondersteunen. Ook kunnen we op 
basis van deze input ons onderwijs aanpassen en actualiseren.’’

,,Krijgsman Bouw is al bijna 25 jaar een 
echt Dordts bedrijf met passie voor de stad 
en een hart voor medewerkers. Lokaal 
ondernemen vinden we ongelofelijk belang-
rijk. Onze missie: Bouwen aan een mooier 
Dordrecht. Wij zijn een betrouwbaar, kwali-
teitsbewust en betrokken bedrijf, waardoor 
wij onze klanten praktisch en deskundig van dienst kunnen zijn. 
Wij zijn actief in zowel de zakelijke als particuliere markt. Naast 
utiliteitsprojecten houden wij ons binnen de woningbouw bezig met 
het realiseren van aan- en opbouwen, verbouwingen, renovaties en 
nieuwbouwprojecten. Duurzaamheid en sociale betrokkenheid staan 
bij ons hoog in het vaandel.’’

Gedrevenheid
,,Wij zijn gedreven ondernemers en willen bij de DOV gelijkgestemde 
ondernemers ontmoeten. Wij hechten erg aan de lokale verbinding 
en het zoeken naar mogelijkheden om elkaar als ondernemers te 
versterken. Met ons groeiende en ambitieuze bedrijf leveren wij dan 
ook graag en opnieuw onze bijdrage om de DOV nog meer van bete-
kenis te laten zijn in onze stad en in de regio.”

Adriaan Bossenbroek
Krijgsman Bouw

Maak kennis met…
De DOV blijft groeien. Deze vier nieuwe leden stellen zich voor en 
vertellen waarom zij zich hebben aangesloten bij de vereniging.

+

Jesse van Meerkerk
De Koning Advocaten

,,De Koning Advocaten is een kantoor met 
hooggespecialiseerde juristen op het gebied 
van ondernemings-, familie- en arbeids-
recht. Daarnaast behandelen wij veel letsel-
schadezaken en hebben we ook strafrecht 
in ons aandachtsgebied. We zijn daarmee 

het grootste advocatenkantoor in Dordrecht. We onderscheiden ons 
vooral in het feit dat wij met teams van verschillende disciplines 
in grote civielrechtelijke zaken kunnen werken, bijvoorbeeld bij 
overnames van bedrijven. Daar komt veel juridisch onderzoek bij 
kijken. Ons kantoor is al 25 jaar gevestigd in het oude raadhuis van 
Dubbeldam. We voelen ons een echt Dordts kantoor en willen er zijn 
voor de ondernemers.”

Ondernemersklimaat
,,We zijn opnieuw lid geworden van de DOV, omdat we ons - naast 
landelijke en internationale activiteiten - toch ook beter willen 
laten zien aan het regionale MKB. Wij vinden de DOV niet alleen 
een ontmoetingsplaats, maar ook een vereniging die actief met de 
gemeente Dordrecht nadenkt over een goed ondernemersklimaat. 
Dordrecht is een plek waar je gevestigd wilt zijn. Dat moeten we 
meer promoten en daar staan wij voor.”



De Rutte Oloroso sherry cask is een
jenever die zeven jaar lang in vaten
gerijpt heeft, waar voorheen Oloroso
sherry in heeft gezeten.

De gebruikte moutwijn is gestookt uit
tarwe, mais, rogge en gerst.

De jenever is gekruid met acht botanicals 
waaronder, naast jeneverbes, koriander 
en engelwortel, ook iriswortel en zoethout.

De jenever is aromatisch en vol door de
lange rijping. De oloroso sherry zorgt voor
een complex, kruidig aroma, met hints van 
walnoot en leer.
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‘De DOV doet er weer toe’
Wat een verrassing ontving Anneke Maagdenberg 
in september, bij haar afscheid als voorzitter van de 
DOV. Welverdiend werd ze benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. Met haar blikken we terug 
op haar inzet voor de Dordtse ondernemers.

Al in 1990 werd Anneke lid van toen nog 
een echte ‘pakkenclub’. Als intercedent bij 
Tempo Team moest ze van haar manager 
naar de DOV-bijeenkomsten. ,,Uiteindelijk 
leer je mensen kennen en begon ik het toch 
leuk te vinden”, vertelt ze, en al snel werd 
ze toegevoegd aan het bestuur, tot 2002. 
Een jaar nadat ze in 2006 haar eigen bedrijf 
AM Zorgmanagement startte, belandde ze 
opnieuw in het bestuur. ,,Bij mijn voormalige 
werkgever Randstad zijn het ondernemer-
schap en de basisprincipes er wel ingepompt. 
Je aan je woord houden, geen loze beloftes, 
integriteit, goed kunnen luisteren, horen, 
zien en zwijgen.” Al die competenties benutte 
ze voor haar eigen onderneming en het latere 
voorzitterschap. ,,Dan hoor je ook veel, maar 
hoeft niet altijd alles op te lossen. Je dient 
soms meer als overloopventiel.”

Verbinder
In haar eigen bedrijf was zij de verbinder 
tussen de zzp’ers in de zorg en zorginstel-
lingen. Binnen de DOV vervulde ze die rol 

ook met verve, zeker sinds haar voorzitter-
schap in 2013. Het waren zeven mooie, maar 
heftige jaren. ,,Ik werkte zeker 20 uur per 
week voor de DOV naast mijn eigen bedrijf. 
We hebben mooie jaren meegemaakt met 
goed bezochte bijeenkomsten, maar ook 
dieptepunten, zoals het overlijden van onze 
secretaresse Yvonne en de crisis van 2008. 
Mijn gezondheid haperde wel wat, maar dat 
is nooit een reden geweest om niet door te 
gaan. Ik heb altijd veel steun ontvangen van 
onze leden. Daar ben ik dankbaar voor, net 
als voor de benoeming tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau, die voor mij totaal onver-
wacht kwam.”

Ze ziet ook dat andere ondernemers het 
zwaar hebben in deze coronatijd. ,,Toch 
verbaast en verrast het me steeds weer 
dat mensen hun bakens verzetten en hun 
creativiteit gebruiken. De les die ik begin-
nend ondernemers altijd meegeef: spaar 
voor slechte tijden, want je gaat pieken én 
dalen meemaken. Ook bij de DOV zien we 

steeds meer zzp’ers. Daarom is het zo fijn 
dat we door businesspartners de contributie 
bereikbaar hebben kunnen houden voor alle 
ondernemers. En dat we bedrijfsbezoeken 
kostenneutraal konden organiseren.”

Wat is er de afgelopen jaren bereikt?
,,We staan weer op de kaart, zitten overal 
aan tafel en er wordt naar onze mening 
gevraagd. De DOV doet er weer toe. Dat durf 
ik gerust te zeggen. Ik heb alle vertrouwen 
in het enthousiaste, nieuwe bestuur dat zij 
dit weten vast te houden en weten te groeien 
naar 400 leden.”

Gaan we je nog zien bij de DOV?
,,Vanzelfsprekend, ik blijf uiteraard lid en ben 
door het bestuur aangesteld als portefeuille-
houder Dordrecht Zuid-Afrika. Ik hoop dat 
ondernemers meegaan naar onze zusterstad 
als corona dat weer toelaat en dat zij net als 
ik gegrepen worden. Als je daar eenmaal bent 
geweest, kun je niet anders dan je inzetten 
voor onze collega’s in Zuid-Afrika.”

In verband met corona speldde Annekes 
trotse echtgenoot Nico de bij de 
onderscheiding behorende versierselen op. 
Hij overleed een maand later. 
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Wat kunt u verwachten in 2021?
Tijdens het opstellen van het plan van aanpak 
is er door het bouwteam zoveel mogelijk 
gekeken hoe de hinder per werkzaamheid of 
fase beperkt kan worden. 
Als automobilist kunt u in 2021 de volgende 
veranderingen rondom het tolplein of hinder 
verwachten:
Q1:
• Vanaf januari wordt tolstraat 4 in beide 

richtingen afgesloten. LET OP! De breedte 
van de overige tolstraten is 2,75 meter!

• Ook worden de opwaardeerstations voor de 
telecard verplaatst.

Q2
• In april zijn er 2 weekenden dat het verkeer 

via een alternatieve route het tolplein 
passeert en zijn er maximaal 2 tolstraten 
beschikbaar voor beide richtingen.

• Vanaf mei is tolstraat 3 de vast bemande 
tolstraat. Tolstraat 1 is vanaf half mei buiten 
gebruik. Daarnaast is tolstraat 2 alleen open 
tijdens de spits.

Q3
• Nog steeds is tolstraat 3 de vast bemande 

tolstraat.
Q4
• In oktober wordt in 2 weekenden de loop-

brug geplaatst. Tijdens weekend 1 is richting 
’s-Gravendeel maar 1 rijbaan open via een 

alternatieve route en zijn er 2 rijbanen naar 
Dordrecht open. Tijdens weekend 2 is voor 
het eerst 1 kant afgesloten voor regulier 
verkeer en alleen verkeer naar ’s-Graven-
deel mogelijk.

• In november beginnen de werkzaamheden 
aan de vluchtdeuren waardoor de linker 
rijbaan in de tunnel is afgesloten in beide 
richtingen.

Nieuwsbrief en Kiltunnel-app
Via de Kiltunnel-app en nieuwsbrief worden 
de exacte data van de (weekend)werkzaam-
heden gecommuniceerd. Naast de verande-
ringen voor automobilisten, vinden er ook 
veranderingen plaats voor het fi etsverkeer. 
Bent u hier benieuwd naar? Kijk dan op de 
Kiltunnel-app. Ook worden de bushaltes 
verplaatst begin 2021. Ook dit wordt op de app 
weergegeven. Via de website (www.kiltunnel.
nl) kunt u zich inschrijven op de nieuws-
brief of via de QR-code onze eigen mobiele 
app gratis downloaden uit de AppStore en 
Playstore om de werkzaamheden op de voet 
te volgen

Over de Kiltunnel
De Kiltunnel is opengesteld in 1977 en is 
daarmee een van de oudste onderwatertunnels 
van Nederland. De tunnel heeft een regionale 

GROOT ONDERHOUD 
KILTUNNEL

functie en faciliteert tevens transport van 
gevaarlijke stoffen (categorie C), alsook grote 
aantallen fi etsende schoolkinderen. In totaal 
passeren jaarlijks ruim vier miljoen wegge-
bruikers de tunnel. Het beheer is in handen 
van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, waarin 
de aanliggende gemeenten en de provincie 
Zuid-Holland vertegenwoordigd zijn. 

Voor meer informatie 
www.kiltunnel.nl 

Afgelopen jaar hebben het projectteam van opdrachtgever Wegschap 
Tunnel Dordtse Kil (hierna Kiltunnel) bijgestaan door het Ingenieursbureau 

Drechtsteden en aannemerscombinatie sKILs (bestaande uit Mourik Infra BV en 
Dynniq Nederland BV) in de vorm van een bouwteam de engineering en aanpak 
voor het groot onderhoud van de Kiltunnel vormgegeven. De engineering voor 

het groot onderhoud is gereed en de aannemersovereenkomst getekend. 
De uitvoering kan nu van start.
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INTERVIE W ROB KOOIJMA N

Schoon, heel, veilig, bereikbaar en een goed 
ondernemersklimaat op de Dordtse bedrijventerreinen. 
Daarvoor heeft scheidend bestuurslid Rob Kooijman 
zich de afgelopen twintig jaar ingezet binnen de DOV. 
De meeste jaren als bestuurslid, maar ook als adviseur 
van het bestuur bleef hij zijn bijdrage leveren.

,,Ik heb het altijd leuk gevonden om een 
stem te hebben in beslissingen voor de 
stad. Ook toen ik van 1976 tot 1990 raadslid 
was voor de VVD, binnen de Kamer van 
Koophandel en als commissaris binnen de 
Rabobank. Die maatschappelijke functies 
combineerde ik met ons bedrijf in hoog-
waardige technische smeer- en reinigings-
producten en apparatuur Bardahl, dat ik 
vele jaren heb gerund met mijn broer. Hij op 
het commerciële en ik op het financiële vlak. 
Ik ben nog steeds directeur in ons familie-
bedrijf”, vertelt Rob. ,,De dagelijkse leiding 
is nu in goede handen van mijn broers zoon 
Marc.”

BIZ
Terugkijkend noemt hij de oprichting van 
de Bedrijven Investeringszone (BIZ) op de 
terreinen Dordtse Kil I en II, Amstelwij-

ck-West een belangrijke ontwikkeling. Rob: 
,,Na vele jaren overleg hebben we de SBBD 
kunnen laten overgaan in de BIZ, waardoor 
de beveiliging is gewaarborgd. Er is nu actief 
parkmanagement en surveillance ‘s nachts 
en in de weekeinden. Ook is er meer groen 
aangelegd voor het vergroten van de biodi-
versiteit. Er staan zelfs bijenkasten.’’ Maar er 
blijven ook nog wensen, weet Rob, die actief 
blijft in de BIZ. 

,,Het vrachtwagenparkeren is nog een 
groot probleem dat we moeten aanpakken. 
Onze wens is een terrein met eenvoudige 
voorzieningen, waar chauffeurs kunnen 
parkeren en verblijven. En verder gaan we 
kijken of er voldoende openbare AED’s op de 
terreinen zijn en denken we aan videowall’s 
langs de toegangswegen van Dordtse Kil I, II 
en Amstelwijck-West waarop wij informatie 

vermelden en onze BIZ-deelnemers reclame 
kunnen maken. Het is reuze jammer dat 
we door corona niet zo makkelijk bij elkaar 
op bezoek kunnen om elkaar beter te leren 
kennen en wensen te inventariseren.”

FILES
Een onderwerp dat ook jarenlang op het 
bordje lag van Rob Kooijman is de bereik-
baarheid van de bedrijventerreinen. De 
ellenlange files in de spits behoren met 
de nieuwe aansluitingen en de verbeterde 
afstemming van de verkeerslichten vrijwel 
tot het verleden, constateert hij. ,,Ook de 
werkzaamheden aan de N3 leveren tot nu toe 
nauwelijks problemen op. Daarbij hebben we 
veel hulp gehad van corona, helaas.”

Behalve over de bedrijventerreinen deelde 
Rob ook op andere terreinen zijn kennis en 
ervaring. ,,Samenwerken in het DOV-be-
stuur was hartstikke leuk. Ik kon over alle 
onderwerpen meepraten. Hoogtepunt in 
mijn tweede bestuursperiode was wel mijn 
koninklijke onderscheiding in 2013 en de 
twee waardevolle reizen naar Dordrecht 
Zuid-Afrika, in 2016 met burgemeester Arno 
Brok en in 2019 met burgemeester Wouter 
Kolff. Maar na 20 jaar was het voor mij tijd 
om er mee te stoppen.”

BESTUURSLID ROB KOOIJMAN NEEMT AFSCHEID

‘VEEL BEREIKT OP DE 
INDUSTRIETERREINEN’ 

  H
U

IB
 K

O
O

Y
K

ER

Rob Kooijman ontving bij 
zijn afscheid tijdens de 
DOV-bijeenkomst in september 
voor zijn jarenlange inzet een 
dankbaar applaus en uit handen 
van burgemeester Wouter Kolff 
een bos bloemen. 
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CORONA
NEGEN MAANDEN LATER… 

Na een intelligente lockdown en een zonnige zomer waarin de 
omzet aantrok, kregen we te maken met een sombere herfst. 

De horeca moest sluiten, in veel winkels is het nog steeds veel 
rustiger dan voorheen. Toch blijven onze leden positief en vinden 

steeds weer creatieve manieren om de klanten te verleiden. 
Wij maakten een rondje langs onze leden.
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BIANCA NIJSEN VAN ’T BEVERTJE EN
DE KLANDER MUELEN

‘Ik mis het sociale leven’
,,Voor ons mag december voorbij zijn”, zegt Bianca Nijsen van ’t 
Bevertje en De Klander Muelen. ,,Horeca is mijn passie, ik mis het 
sociale leven, de omgang met onze gasten. En dan die onzekerheid; 
mogen we kerstdiners houden, gaan we de zaken versieren? We lopen 
de kerstmarkt mis, en ons jaarlijks personeelsuitje. Daar hebben wij 
echt verdriet van. En dan blijft de vraag: wanneer moeten we weer 
dicht?”

Bianca, dochter Linsey en Kenneth zijn nog wel aan het werk. ,,Vanuit 
’t Bevertje zijn we de tweede sluitingsperiode ook maaltijden gaan 
leveren. Maar alle collega’s doen dit inmiddels en financieel is het 
een druppel op een gloeiende plaat. Je hebt wel het idee dat je met je 
team iets doet en met elkaar bezig bent. En je merkt dat mensen het je 
gunnen, maar ze gooien hun geld nu ook niet over de balk. Maar met 
die afhaalmaaltijden mis je toch de sfeer en de ambiance.”

Snel vergeten
2020 is wat Bianca betreft een jaar om snel te vergeten. ,,Ook toen 
we open mochten, was het veel minder druk dan normaal, zeker bij ’t 
Bevertje. Daar hebben we toch ook een wat oudere clientèle, die wat 
voorzichtiger is. Binnen staan minder tafels en ook op het terras is 
meer tussenruimte ruimte gecreëerd, maar je kunt niet meer zoals 
vroeger over de hoofden lopen in het weekend. Gelukkig hebben wij 
gebruik kunnen maken van de regelingen van de overheid, anders kom 
je helemaal niet uit. Maar dit jaar gaan we niet meer goedmaken.” WULFERT NANNINGS 

‘Ik verwacht straks een run 
op catering’
,,Qua omzet zijn wij als cateringbedrijf vol geraakt. Maar wanneer 
deze coronatijd voorbij is, verwacht ik weer een run op de catering. 
Zoveel mensen, bedrijven en organisaties willen dan weer hun feestje 
vieren.” Wulfert Nannings van het gelijknamige cateringbedrijf blijf 
een rasechte optimist.
Hij schetst het contrast ten opzichte van vorig jaar toen hij nog feesten 
van 300 tot 600 mensen voorzag van smakelijke hapjes, drankjes, high 
tea’s en buffetten. ,,En nu hebben we weinig tot niets. Het is wat als je 
in twee dagen voor twee maanden opdrachten ziet wegvallen”, blikt hij 
terug op de eerste maanden van de pandemie. In de zomermaanden 
kwamen de leveranties aan barbecues weer op gang. ,,Maar Rutte 
spreekt en het is weer gebeurd. De hulp van de overheid is goed hoor, 
maar als ondernemer wil je vooruit. Al beseffen mijn vrouw en ik elke 
dag dat gezondheid het belangrijkst is en de rest op den duur wel weer 
terugkomt.”

Medewerkers
,,Natuurlijk maken we ook overwerkmaaltijden en bezorgen we scho-
tels bij mensen thuis. En er zijn creatieve oplossingen, zoals het aan 
huis leveren van vijfhonderd schalen met lekkernijen bij medewerkers 
van een bedrijf. Voor de kerst kiezen we ook voor een divers aanbod, 
van high tea tot tapas en andere mooie schotels”, vertelt Wulfert. Maar 
het is toch echt anders dan anders. ,,In hoogtijdagen hadden we ons 
eigen personeel aan het werk en moesten we soms twintig mensen 
inhuren. Nu heb ik nog drie vaste medewerkers en heb ik er helaas vier 
moeten laten gaan. Ik vind het dikwijls moeilijk dat je rationeel moet 
handelen, terwijl je er emotioneel anders instaat. Er zit niets anders 
op: we moeten er met z’n allen doorheen.”

Bianca en haar dochter Linsey in ’t Bevertje.

Wulfert Nannings zoals hij het liefst bezig is. 
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CEES VAN DER POEL VAN AH WIELWIJK

‘Je wilt dat iedereen zich aan de regels houdt’
,,Ook voor ons als supermarkt is het een lastige tijd met de regelgeving 
die elkaar in rap tempo opvolgt”, vertelt Cees van der Poel van AH 
Wielwijk. ,,Je wilt dat iedereen zich aan de regels houdt en wilt geen 
politieagentje spelen. Maar je merkt dat mensen boodschappen doen 
soms toch zien als een uitje of gezellig met elkaar staan te kletsen in een 
gangpad. Wij hebben het aantal karretjes en mandjes al met meer dan 
de helft teruggebracht dan momenteel is toegestaan, hebben belijning 
aangebracht, een ‘wasstraat’ voor karretjes en handen geïnstalleerd, 
een extra uitgang gemaakt door een nooddeur open te zetten en extra 
medewerkers aangenomen”, somt hij op.

Frontlinie
,,Dat is echt nodig als je wekelijks 17.000 mensen over de vloer krijgt. 
Daarbij ben je ook verantwoordelijk voor de veiligheid van je personeel. 
Zij staan natuurlijk elke dag in de frontlinie qua contact met andere 
mensen. Ik prijs me echt gelukkig dat corona vrijwel aan onze mede-
werkers voorbij is gegaan. Ja, natuurlijk gaat het met supermarkten 
hartstikke goed, maar men realiseert zich niet dat we al die extra kosten 
hebben. Deze week kwamen ze weer voor 3000 euro desinfectiemiddel 
brengen. En we hadden ook te maken met de extra aanpassingen voor de 
drankverkoop in verband met sluiting van de horeca.”

Verruiming
Hij voorziet rond de feestdagen ook een oplopende drukte. ,,Met super-
markt-collega’s in de stad hebben we de gemeente daarom gevraagd 
om verruiming van de zondagsopening wat spreiding mogelijk maakt”, 
vertelt hij. Over de regelingen en de medewerking van de gemeente is hij 
zeer tevreden. ,,Er is echt aandacht voor de winkelcentra. Recent hebben 
we in een online sessie kunnen aangeven hoe het hier gaat, wat we nodig 
hebben. Ook de medewerking van de handhaving is heel prettig.”

STICHTING MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN

‘Dordt zegt niet gauw nee’
De doelstelling van de stichting Maatschap-
pelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht is 
het koppelen van het bedrijfsleven aan maat-
schappelijke organisaties. Normaal gebeurt 
dat onder meer succesvol via de jaarlijkse 
beursvloer. ,,Die kan dit jaar helaas niet 
doorgaan, maar we maken wel een belronde 
met alle deelnemers van de vorige keer. Zo 
houden we contact," vertelt Jan-Dirk Costeris, 
die samen met Mariska Wagner de drijvende 
kracht is achter de stichting.

Afgelopen maanden hebben zij echter 
allesbehalve stilgezeten. ,,Tijdens de eerste 
coronagolf hebben we samen met restaurant 
Post 1.200 maaltijden per week gekookt 

en thuisbezorgd bij mensen die dit nodig 
hadden. Een spontane samenwerking van 
ondernemers, Zorggroep Crabbehof, Licht 
voor Dordt en boeren op het eiland”, somt 
Jan-Dirk op. Tussendoor werden kleine 
hulpacties uitgevoerd en werd de stichting 
onlangs ingeschakeld voor het bezorgen van 
een high tea voor de Dag van de mantelzorg 
bij 600 adressen. Ook zijn ze in gesprek met 
het Rode Kruis Dordrecht: ,,Veel mensen zijn 
eenzaam en hebben honger. Gezamenlijk 
zoeken we naar mogelijke oplossingen.’’
Verder heeft Stichting MBO Dordrecht in 
samenwerking met HBO Drechtsteden de 
masterclasses sociaal ondernemen ‘Maak 
werk van je idee’ georganiseerd. Hierna 

mochten de deelnemers in schouwburg 
Kunstmin pitchen. Ook organiseerde de 
stichting samen de gemeente Dordrecht in 
november de Impact Days, met onder meer 
de filmactie ‘Oh, op die fiets’. Journaliste 
Jennifer bezocht hiervoor een aantal Dordtse 
ondernemers die ondernemen met impact.

Topjaar
,,We moeten vooral creatief zijn in het maken 
van verbindingen. ‘Initiatief zoekt nemer’ 
hebben we ook online moeten doen. Het 
werkt wel, dat is een schrale troost, maar het 
is veel minder leuk.” Toch noemt Jan-Dirk 
2020 voor de stichting wel een ,,topjaar. We 
worden als stichting steeds meer gezien. En 
er heerst in Dordt echt een prettig klimaat om 
samen te werken. Dordt zegt niet snel ‘nee’.”
De filmpjes ‘Oh, op die fiets’ en de livestream 
van de Impact Days zijn te zien via de website 
www.stichtingmbodordrecht.nl

Een van de acties van Mariska (bij de trolley) en Jan-Dirk 
(tweede van links) was Maaltijd aan huis, waaraan een 
groot aantal bedrijven spontaan meewerkte. 


  S

TI
CH

TI
N

G
 M

B
O

D

https://www.stichtingmbodordrecht.nl/


DOV MAGAZINE | 21

CORONA EN HOE IS HE T NU 

,,We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het opbouwen 
van afzet in de horeca. Dat viel in maart natuurlijk helemaal stil en nu 
opnieuw. Datzelfde geldt voor onze tot wijnbar omgebouwde caravan 
voor evenementen. We konden geen voor- en najaarsproeverijen 
houden of wijn-spijsavonden. Maar voor de collega’s in de horeca die 

hun zaak helemaal moesten sluiten, is deze situatie vooral erg”, zegt 
Jerry Heezen van Boonstoppel Wijnen aan de Bankastraat.

Zeker in het voorjaar wisten de particulieren zijn zaak wel meer te 
vinden dan daarvoor. ,,We hebben veel nieuwe mensen over de vloer 
gehad. En de zomermaanden hebben wel wat goed gemaakt. Maar het 
sentiment is nu anders dan de vorige lockdown. Toen scheen de zon en 
hadden veel mensen zin in een koele witte wijn of rosé in de tuin.” Nu 
wacht hij op de kerstpiek. Hij gaat de veranda ervoor ombouwen, zodat 
mensen genoeg ruimte hebben om warm, droog en gezellig te wachten 
op hun beurt.

Online gegroeid
,,Online zijn we ook gegroeid en krijgen ook vanuit bedrijven 
aanvragen voor digitale borrels, aangekleed met borrelplanken van 
Jacquelien van der Ven van Proeven-catering”, vertelt Jerry. Jacque-
lien is vaste medewerker in de wijnzaak en heeft daarnaast haar eigen 
cateringbedrijf in borrelplanken en charcuteries.
Ook biedt Jerry met een aantal collega’s uit de Dordtse horeca een 
bijzonder Rondje Dordt thuis op je bord. ,,Het is een compleet diner 
aan huis”, licht hij toe. ,,Zo proberen we elkaar te ondersteunen. Want 
dat heeft deze coronatijd wel opgeleverd: het netwerk is enorm verbe-
terd. En dat stemt positief, zeker richting de maand december.”

TANJA GROENEWEGEN VAN DE WINKEL VOOR WERKGELUK

‘Mijn creativiteit is aangewakkerd’
Was in maart de agenda van Tanja Groene-
wegen in een klap helemaal leeg. In november 
moet ze weer zoeken naar een gaatje voor 
een interview voor dit magazine. ,,Mensen 
en werk zijn altijd in beweging. In een 
overspannen arbeidsmarkt willen bedrijven 
meer weten over goed werkgeverschap. En 
in deze tijd van veranderingen hoe ze hun 
werknemers daarin goed kunnen begeleiden”, 
vertelt ze. 

Tanja houdt daarvoor loopbaangesprekken 
en geeft workshops en trainingen rond 
duurzame inzetbaarheid en loopbaanvragen. 
Gewoonlijk op locatie bij bedrijven, maar 
inmiddels veelal online en in haar eigen 
Winkel voor Werkgeluk aan de Koningin-
nestraat. Daar staat elke woensdag de deur 
open voor gratis inspiratie voor iedereen met 
loopbaanvragen, ook tijdens coronatijd. 
,,Na de eerste schok in maart ben ik in de 
actie geschoten. Eerst ben ik vrijwilligerswerk 
gaan doen. Voor de Stichting Maatschappelijk 
betrokken Ondernemen deed ik de logistiek 
voor de actie Maaltijd aan huis. Daarna heb 
ik posters gemaakt om mensen in cruciale 
beroepen te bedanken. En ik heb mijn winkel 
coronaproof omgebouwd.”

Ruimte nemen
Veel van haar klanten maakten afgelopen 
maanden gebruik van de subsidieregeling 
voor een loopbaancoach via www.hoewerkt-
nederland.nl. Deze subsidieregeling komt per 
1 december weer beschikbaar.
,,Ik ben iemand die mogelijkheden ziet en het 
fijn vind om andere mensen op weg te helpen. 
Deze tijd heb ik zelf ook nieuwe dingen 
moeten leren, zoals de online technieken. 
Webinars geven is toch anders dan op een 

leuke locatie direct interactie hebben. Maar 
ook hier leer ik van. Ik laat mensen bijvoor-
beeld tijdens een sessie even staan. Of kondig 
een webinar aan van een uur, maar ben na 
drie kwartier klaar. Zo hebben deelnemers 
een kwartiertje over voordat ze weer in de 
volgende sessie duiken. En ik geef als tip: zet 
de fictieve reistijd ook in je agenda en gebruik 
die tijd voor bijvoorbeeld een wandeling. 
Zo leer ik mensen ook in deze tijd ruimte te 
nemen voor zichzelf.”

JERRY HEEZEN VAN BOONSTOPPEL WIJNEN

‘Het netwerk is enorm verbeterd’
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Voor Myriam Hendrickx van distilleerderij 
Rutte is de Proefkamer boven de winkel aan 
de Vriesestraat een belangrijke bron van 
inkomsten. Die bron moet ze sinds maart 
missen. ,,Onze proefkamer is sinds maart 
vrijwel dicht geweest. Hij ging even open 
in september, maar met het sluiten van de 
horeca zijn wij ook dichtgegaan. We kunnen 
nog wel een VIP-rondleiding met twee 

MONIQUE HENDRICKX VAN DISTILLEERDERIJ RUTTE

‘We bieden nu online tastings’
personen verzorgen, maar dat weegt niet op 
tegen de kosten”, vertelt ze. 

Virtuele rondleiding
Om de vijf medewerkers van de Proefkamer 
bezig te houden, heeft Myriam online 
tastings opgezet. Mensen krijgen zes samples 
thuisgestuurd en een zoomlink. ,,Tijdens de 
proeverij krijgen de mensen uitleg en geef 

,,Corona heeft een grotere impact op kinderen 
dan wordt gedacht, ook op jongeren. Dat 
merk ik in mijn praktijk. Dit voorjaar heb 
ik leerlingen die op school uitvallen online 
kunnen coachen. Niet ideaal, maar we konden 
wel vooruit. Sinds september begeleid ik 
leerlingen, veelal jongeren van het voort-
gezet onderwijs, weer zoals voorheen. Het 
is alleen nog drukker geworden. Voor mijn 
bedrijf is dat goed, maar ik gun kinderen dat 
ze zich weer prettig voelen op school”, vertelt 
Gerard den Hartog van EigenwijsOnderwijs. 
Hij helpt kinderen en jongeren met leer- en 
sociaal-emotionele problemen.

,,We zien dat alle kinderen achterstand 
hebben opgelopen. Scholen denken dat 
de leerlingen na de zomervakantie hun 
niveau wel weer zouden oppakken, maar 
ze gaan juist nu onderuit”, signaleert hij. 
,,Jongeren weten niet meer hoe ze moeten 

GERARD DEN HARTOG VAN EIGENWIJSONDERWIJS

‘Ik gun het kinderen dat ze zich 
weer prettig voelen op school’

leren, hun motivatie ontbreekt, ze hebben 
stress en angst. Thuisonderwijs blijkt lang 
niet voor iedereen prettig geweest. Jongeren 

ik een virtuele rondleiding door de distil-
leerderij. Hiervoor hebben we speciaal een 
film laten maken. We hebben individuele 
inschrijvingen; daarvoor is er een agenda 
op de website, maar je kunt je ook als groep 
inschrijven, als alternatief bedrijfsuitje of 
familiebijeenkomst. In dat geval kunnen 
mensen na afloop nog blijven hangen om na 
te kletsen. Voor onder de kerstboom maken 
we nu wat luxere pakketjes met samples voor 
online proeverijen in januari en februari. 
Deze verkopen we bij ons in de winkel en 
bij slijterijen in het hele land, dus zo krijg je 
een gemêleerd gezelschap. Het is echt leuk, 
maar wel veel meer werk en je hebt ook nog 
de portokosten. Maar we blijven bezig. Want 
we missen ook onze klanten in de horeca, en 
in de winkel zelf is het ook een stuk rustiger. 
We hopen op de kerst, waarvoor we een 
aparte afhaalmogelijkheid gaan maken aan 
de zijkant van ons pand, waardoor het niet te 
druk wordt in de winkel.”

Alcohol voor de zorg
Bij aanvang van de coronapandemie heeft 
Myriam nog wel een bijzondere bijdrage 
kunnen leveren. ,,Er was toen een groot 
tekort aan alcohol om te ontsmetten. Onze 
alcohol hebben we toen kunnen doneren aan 
huisartsen en het Parkhuis. Dat was fijn om 
zo te kunnen bijdragen. Maar zakelijk krijgen 
we het dit jaar flink voor de kiezen.”

hebben hun sociale contacten gemist, waren 
eenzaam. En ze hebben ook gezin hoe ziek 
mensen kunnen worden. Of ze zijn bang 
dat ze een klas terug moeten. Ook worden 
leerlingen uit voorzorg thuisgehouden door 
hun ouders. Dat heeft allemaal effect op deze 
jongeren. Ik help ze om het leren weer op te 
pakken en om steviger in hun schoenen te 
staan.”
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Beddenspecialist Leo Hendriksen hield even 
zijn adem in toen eind maart het bezoek en 
de omzet van zijn winkel aan de Toulonselaan 
met meer dan de helft daalde. ,,In het begin 
hadden we nog wel wat aanloop, maar dat liep 
al snel enorm terug. Dan schrik je wel”, blikt 
Leo terug. 

,,Ik heb de steunmaatregelen aangevraagd 
en we zijn wel opengebleven op de normale 
tijden, zodat klanten voldoende ruimte 
hadden om een bed of matras uit te zoeken. 
Maar toen bleek dat voor veel mensen de 
zomervakantie niet doorging werd het druk 
en hadden we aan het eind van de zomer de 
dip wel ingehaald. En nu draaien we zelfs 
beter dan vorig jaar. De woningbranche heeft 
echt geprofiteerd van het feit dat mensen hun 
geld niet konden besteden aan vakanties.”

Afstand houden
In de winkel zelf zijn maatregelen getroffen, 
zoals coronadoekjes over de kussens en de 
matrassen en deurklinken worden regelmatig 
gereinigd. Leo: ,,We hebben een protocol 
voor in de winkel en voor het bezorgen. Het 
bezorgen van onze producten gebeurt zoals 
altijd naar wens van de klant. De bezorgers 
doen wel mondkapjes op bij binnenkomst, 

maar de trap op sjouwen met zo’n kapje op 
valt niet mee. We vragen bewoners dus waar 
het bed of matras moet komen te staan en 
vragen de mensen zelf om beneden te blijven 
om de juiste afstand te kunnen houden. Wij 
willen wel de veiligheid van onze bezorgers 
garanderen. Gelukkig hebben we nog geen 
ziektegevallen gehad.”

BEDDENSPECIALIST LEO HENDRIKSEN

‘Woningbranche heeft echt geprofiteerd’

CORONA EN HOE IS HE T NU 

,,We merken wel dat de levertijden oplopen”, 
vertelt Leo. ,,De schuimfabrieken zijn afhan-
kelijk van de olie-industrie, die nu haar olie 
opslaat vanwege de beperkte vraag door de 
coronapandemie. Schuimfabrieken moeten 
nu zelfs een paar dagen per week sluiten. Dat 
betekent dat de prijzen van onze matrassen 
op den duur zullen stijgen.”

NIEUWS BERICHTEN
STEUN BIJ
STEUNMAATREGELEN

Heb je behoefte aan steun vanwege 
het effect van de coronapandemie 
op jouw bedrijf? 
Op de website van de gemeente Dordrecht 
vind je landelijke en lokale maatregelen 
en financiële regelingen op een rij. Deze 
wijzigen met regelmaat. Om onderne-
mers te ondersteunen die moeite hebben 
met de aanvragen of vragen hebben over 
maatregelen, is Team Dordt Onder-
neemt beschikbaar. Daarnaast werkt de 
gemeente aan extra ondersteuning via 
financiële adviesbureaus voor degenen 
die daaraan behoefte hebben, en aan 
het ondersteunen van ondernemers bij 
de digitaliseringslag. Behalve landelijke 
tegemoetkomingen zijn er lokale opties, 
zoals de uitstel van betaling van gemeen-
tebelastingen. De DOV overlegt regelmatig 
met de gemeente, ook over de impact van 
de pandemie.

Wat is de economische en sociaal-
maatschappelijke impact van de 
coronaepidemie in Zuid-Holland Zuid?
Het Onderzoekscentrum Drechtsteden zet 
de feiten op een rij in de speciale Monitor 
Coronacrisis. 

Het OCD actualiseert deze gegevens en geeft 
ook een cijfermatig overzicht van de epidemie 
in de regio, van het aantal besmettingen tot 
cijfers over schuldhulpverlening, startups, 
faillissementen en uitkeringen. Ook gegevens 
over de NOW en TOZO zijn opgenomen in 
dit regionale dashboard, dat is gemaakt in 
opdracht van de gemeenten in Zuid-Hol-
land Zuid en mede mogelijk is gemaakt met 
subsidie van de provincie Zuid-Holland.

DUIDEN
Omdat cijfers alleen slechts een deel van 
de ontwikkelingen laten zien, onderhouden 
onderzoekers van het OCD ook contact 

PRAAT MEE OVER DUIDING CORONAMONITOR

met experts uit de regio die deze cijfers 
kunnen duiden. ‘Wat zien inhoudelijk 
experts gebeuren in de regio en in hun eigen 
gemeente? Kunnen zij bepaalde ontwikke-
lingen verklaren? En wat speelt zich wellicht 
minder prominent  in ons zichtveld af en laat 
zich daardoor minder gemakkelijk in cijfers 
vatten?’ Het OCD nodigt mensen uit mee te 
praten over deze en andere duidingsvragen. 

Contact opnemen kan via 078 770 3905 of 
ocd@drechtsteden.nl
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

mailto:ocd@drechtsteden.nl
https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/
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NIEU WS

OPBRENGST LOTERIJ NAAR DRIE GOEDE DOELEN
Het was een bijzondere barbecue dit jaar. Allereerst op een ander moment dan het gebruike-
lijke begin van de vakantieperiode. En niet in de tuin van het Dordrechts Museum, maar in 
de minstens zo sfeervolle tuin van Het Magazijn, verstopt achter de Voorstraat. En we hadden 
natuurlijk te maken met de coronamaatregelen, dus afstand houden en op je plaats blijven, wat 
het netwerken niet bevorderde. De sfeer leed er echter niet onder. Het eten smaakte goed, het 
tafelgezelschap nodigde uit tot fijne gesprekken. En in de wandelgangen voor een toiletbezoek 
werden toch nog zaken gedaan. 

3000 euro
Ook dit jaar was er weer de traditionele loterij, met deze keer drie goede doelen. De opbrengst 
was maar liefst 3.000 euro. Deze is verdeeld over drie goede doelen: de stichting die onder-
nemers ondersteunt in onze partnerstad Dordrecht in Zuid-Afrika, Stichting het Babyhuis, 
dat in Leiden recent zijn derde vestiging opende en opvang, zorg en begeleiding biedt aan 
(aanstaande) moeders en baby’s, en ons gastlid van dit jaar Quiet Drechtsteden. Deze organi-
satie verbindt mensen die in armoede leven met bedrijven en particulieren.

Welkom
Ben je nog geen DOV-lid en wil je zodra dit weer mogelijk is een keer sfeer komen proeven op 
een van onze bijeenkomsten? Je bent van harte welkom. Neem contact op via secretariaat@dov.
nl of 06-27144652.

NIEU WS

NIEUWS BERICHTEN

I  DORDT: ODE AAN DE STAD

In een lange rij stonden dit najaar de 
Dordtenaren die hun persoonlijke band 
met de stad aan de hand van een voorwerp 
wilden delen. De DOV riep hiervoor ook 
ondernemers op. Onder anderen 
Arien van Pelt toont er een 
tondeuse en krultang en 
Finn’s een menukaart. 
Maar liefst bijna 400 
voorwerpen zijn 

uiteindelijk van 13 december tot 21 februari 
2021 te zien in het Dordrechts Museum. De 
tentoonstelling is gemaakt als onderdeel van 
de viering van 800 jaar Dordrecht, waarvan 

de meeste activiteiten helaas zijn 
uitgesteld. Deze bijzondere 

expositie gaat door, als de 
coronamaatregelen dat 

de komende maanden 
toelaten.
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HOE PAK JIJ DAT AAN?

‘Verlies je klantcontact, 
dan verlies je ook je klant’

Wat missen we het allemaal, het fysieke contact met elkaar 
en voor ondernemers nog belangrijker: met de klant. 

Wij vroegen aan onze leden wat zij allemaal doen 
om in contact te blijven met hun afnemers.

INTENSIEF GEBRUIK
VAN SOCIAL MEDIA

Bahattin Güler is de eigenaar van Güler 
Finance en verkeert in een bedrijfstak die 
niets te lijden heeft van de coronacrisis. 
,,Integendeel, het loopt bij ons erg goed”, 
aldus Güler. ,,Wat er bij ons gebeurt, staat 
haaks op andere markten. Wij hebben het 
enorm druk met het afsluiten van vooral 
hypotheken.” 

Güler zag in het begin van de coronacrisis 
wel terughoudendheid bij klanten, maar dat 
is helemaal over. ,,Ik heb het idee dat onze 
klanten zich als het om de financiën gaat 
weinig meer aantrekken van de crisis.” Een 
deel valt te verklaren vanuit de overspannen 
woningmarkt. ,,De rente is laag en er is een 
tekort aan woningen. Daar komt bij dat de 
huren hoog zijn, dus mensen willen nu een 
woning kopen.”

Bahattin Güler houdt zijn klanten ook via de 
gebruikelijke kanalen, zoals direct mailing en 
social media, wel intensief op de hoogte van 
de ontwikkelingen

‘KLANTEN BELLEN OM TE 
VRAGEN HOE HET GAAT’

Caroline Graafland is eigenaar van 
Imhotep Promotions B.V. een grote speler 
op het gebied van relatiegeschenken. ,,Ook 
wij lopen veel omzet mis en hoe we het einde 
van het jaar halen, weten we nog niet”, aldus 
Caroline. ,,We missen de beurzen en evene-
menten, waar wij normaal gesproken veel 
artikelen voor leveren.”
Bij Imhotep kunnen de klanten nog wel in de 
showroom komen, omdat met gemak 1,5 meter 
afstand kan worden gehouden. ,,We onder-
houden met klanten die we missen contact 
via nieuwsbrieven en via social media. Verder 
bellen we ook vaste klanten op om belangstel-
ling te tonen en te vragen hoe het met hen gaat.”

Belonen
De hoop bij Imhotep is gevestigd op de kerst-
pakketten. ,,Er zijn geen borrels en diners 
rond de kerstdagen. Wij verwachten dat de 
ondernemers die zelf nog goed draaien hun 
personeel extra zal belonen via het kerstpakket. 
Het accent zal dit jaar toch liggen op gezellig-
heid thuis.”
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‘IN HET NIEUWS BLIJVEN’

Ferry de Klerk is eigenaar van restaurant Merz Dordrecht. Net als de hele horecabranche 
is zijn restaurant opnieuw dicht en is het wachten op duidelijkheid. ,,We beperken ons nu tot een 
afhaalmenu van spareribs. Dat wordt aardig gebruik van gemaakt, maar nog te weinig.”
Een deel van zijn personeel heeft De Klerk kunnen detacheren bij een commerciële coronatest-
straat en bij overbuurman Dolderman. ,,Ik zet nu in op het minimaliseren van de kosten.” 
Restaurant Merz heeft een trouwe klantenkring van achthonderd mensen die via de nieuwsbrief 
en via social media op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. “Ik genereer ook free 
publicity in de media door in het nieuws te blijven.” 

Online pubkwis
Daarnaast organiseert Merz eens per twee weken een gratis online pubkwis. ,,Dat is een groot 
succes. Er spelen vijftig teams mee met in totaal honderdvijftig deelnemers. Op die manier 
hoop ik het Merz-gevoel vast te houden.”
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‘LUNCHEN OF EEN KAARTJE STUREN’

Erica de Winter heeft twee bedrijven: Studio Blijmakers en Erica Events. Met de 
dagopvang van Studio Blijmakers verhuisde zij in het najaar naar het Otto Dickeplein. Die 
activiteiten mochten doorgaan, alhoewel ook een deel via online is gegaan.
,,Als ik van Erica Events had moeten leven, dan was ik nu failliet geweest”, aldus de onder-
neemster. ,,De vaak eenmalige evenementen zoals walking diners en vrijgezellenfeesten 
liggen sinds het uitbreken van de coronacrisis helemaal stil. Ik heb wel klanten voor wie ik 
meerdere opdrachten per jaar doe en met hen onderhoud ik wel contact.”

Oprecht
Erica heeft wel een filosofie als het om klantcontact gaat. ,,Als je het klantcontact verliest, 
verlies je ook je klant. Ik bel met mijn klanten, spreek soms af voor een lunch of stuur een 
mailtje of een kaart. In gesprekken toon ik ook oprechte belangstelling voor de problemen 
die de ander nu ervaart.” Haar tip: denk vooral met de klant mee over wat er nog wel kan.

WAT KAN IK ZELF DOEN?

1. Blijf in contact met je bestaande 
klanten. Nieuwe klanten aantrekken 
is lastiger dan een bestaande klant 
behouden.

2. Informeer je klanten over de situatie 
binnen je bedrijf. Gebruik daarvoor 
nieuwsbrieven en social media.

3. Maak gebruik van FAQ’s (veel 
gestelde vragen) als je bedrijf veel 
door klanten gebeld wordt. Zo 
kan eenduidig antwoord worden 
gegeven.

4. Wees creatief en bedenk of jouw 
producten ook op een andere wijze 
kunnen worden aangeboden, 
bijvoorbeeld online.

5. Help elkaar. Veel ondernemers zitten 
in hetzelfde schuitje. Werk samen en 
ontwikkel nieuwe concepten.

6. Wees online goed zichtbaar. 
Investeer niet alleen in advertenties 
maar ook in SEO (zoekmachine 
optimalisatie).

‘LAAT ZIEN HOE JE DEZE 
MOEILIJKE PERIODE 
DOORKOMT’

Geert ter Steeg is eigenaar van de Dordtse 
bioscoop The Movies. ,,We houden vol”, zo 
verzucht hij. ,,Voor de sluiting op 4 november 
draaiden we nog wel, maar misten elke week 
honderden bezoekers, ook vanwege het feit 
dat onze horeca niet meer open mocht zijn.” 
De sluiting voor twee weken was op nieuw 
een grote klap voor The Movies.

Geert heeft net als veel andere ondernemers 
een nieuwsbrief waarmee hij zijn vaste bezoe-
kers informeert over de stand van zaken. 
Daarnaast blijft de aandacht via social media 
intact. ,,Het is belangrijk dat je contact houdt 
voor de periode na de pandemie. Acquisitie 
heeft op dit moment voor mij geen zin. Het 
hoofd van ondernemers staat er ook niet 
naar.” Volgens Ter Steeg is het belangrijk 
om zichtbaar te blijven. ,,Laat zien hoe je 
deze moeilijke periode doorkomt en deel de 
berichtgeving daarover in je eigen klanten-
groep. Dat levert sympathie en steun op.”



Laat van je horen.
Hoe staat het ondernemersklimaat in Dordrecht ervoor? 
En wat kan de gemeente daar (nog meer) in betekenen?

Jaarlijks organiseert de gemeente Dordrecht diverse zaken in 
dienst van de Dordtse ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan:

- Het verbeteren van de ‘klantreizen’ bij vergunningsaanvragen;
- Diverse gesprekstafels over beleidsonderwerpen;
- De MKB dag Dordrecht (sinds 2019);
- De viering voor jubilerende ondernemers.

Daarnaast wordt er doorlopend gewerkt aan het aantrekken van extra Daarnaast wordt er doorlopend gewerkt aan het aantrekken van extra 
werkgelegenheid in de stad; worden grote bedrijven uitgenodigd zich te 
vestigen op DistriPark (DKIV); zijn er diverse lokale en regionale subsidie-
mogelijkheden voor ondernemers en zijn er de accountmanagers van Dordt 
Onderneemt, die een persoonlijk aanspreekpunt vormen voor ondernemers 
met vragen aan de gemeente.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening hierover: 
wwwww.mkbvriendelijkstegemeente.nl/dordrecht.
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In de eerste weken van de uitbraak van het coronavirus hielden eige-
naren van vakantiewoningen hun hart vast. Verhuur aan derden was 
niet meer toegestaan en in veel gevallen mocht je als eigenaar ook zelf 
niet meer in je vakantiehuis verblijven. De recreatie- en toerisme-
sector kwamen volledig tot stilstand. 

Na de versoepelingen in het voorjaar stroomden de reserveringen 
echter weer binnen. Veel Nederlanders vonden een 

vakantie in het buitenland te riskant en kozen - 
mede vanwege het negatieve reisadvies - voor 

een vakantie in het eigen land. Ondanks de 
tweede golf (deze column is begin november 

geschreven), blijven vakantiewoningen in 
Nederland onverminderd populair.

Het Kabinet heeft in september van dit jaar 
echter plannen gepresenteerd die de prijs 

van vakantiewoningen sterk zullen 
verhogen. Op dit moment geldt voor 

vakantiewoningen een verlaagd 
tarief overdrachtsbelasting van 2 
procent. Voor een vakantiewo-

ning van bijvoorbeeld € 200.000, moet € 4.000 overdrachtsbelasting 
worden betaald, tenzij sprake is van nieuwbouw. In het geval van 
nieuwbouw is in principe omzetbelasting verschuldigd in plaats van 
overdrachtsbelasting. 

Met ingang van 2021 zal het tarief overdrachtsbelasting voor vakan-
tiewoningen stijgen naar 8 procent. In plaats van € 4.000 is dan in 
het voorbeeld € 16.000 aan overdrachtsbelasting verschuldigd. Een 
behoorlijk grote stijging. Van belang is dat het moment van levering 
daarbij bepalend is en niet het moment van de koopovereenkomst. 
Iedere akte die voor het einde van het jaar passeert, mag nog onder 
toepassing van het lage tarief van 2 procent. Dit kan ervoor zorgen 
dat vakantiewoningen voor het einde van het jaar nóg populairder 
worden…

Overigens is op dit moment nog sprake van een wetsvoorstel en de 
Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten nog instemming geven. De 
kans dat de tariefsverhoging niet doorgaat, is evenwel zeer klein. 
Mocht u dus nog op zoek zijn naar een eigen vakantiewoning, dan is 
het van belang om snel in actie te komen.

Mr. Jan van Neerbos RB

VERSTEGEN ACCOUNTANTS 

Aankoop vakantiewoning in 2021 fors duurder

PETER VAN ZOMEREN, RABOBANK IJSSELMONDE-DRECHTSTEDEN

'Innovatie is de motor van een 
duurzame economie’

,,We kunnen het ons niet langer veroorloven 
om door te gaan met verspillen, uitputten en 
vervuilen. We moeten toe naar een economie 
die is gebaseerd op duurzaamheid en het 
effectief gebruik van grondstoffen en energie. 
Ik ben ervan overtuigd dat de overgang naar 
een circulaire economie volop kansen biedt 
voor het bedrijfsleven. Innovatie zie ik als 
de motor van deze duurzame ontwikkeling’’, 
vertelt Peter van Zomeren.

DIALOOG MET DE KLANT
Als maatschappelijk betrokken bank gaat 
Rabobank het gesprek aan met klanten over 
verduurzaming. ,,Dat vind ik een verplichting 
aan de samenleving én aan ons zelf. Afhan-
kelijk van de behoefte en ambitie van de klant 
moeten we de beweging naar circulair onder-
nemen faciliteren. Vanuit een klantgerichte 

benadering, niet met een checklist in de hand 
waarop we afvinken of er wel voldoende 
vorderingen worden gemaakt.’’

INNOVATIE
Rabobank ziet niet alleen het belang van 
innovatie in haar eigen bedrijfsvoering en 
klantbediening, ze stimuleert haar klanten 
ook zelf te zoeken naar mogelijkheden tot 
vernieuwing en verduurzaming. ,,Dat doen 
we met producten als de Achtergestelde 
Innovatielening voor starters en de Impactle-
ning voor bedrijven die maatschappelijke of 
duurzame impact creëren. Daarnaast hebben 
we met Rabo&Crowd een eigen platform 
waarop investeerders kunnen participeren in 
innovatieve bedrijven. En last but not least de 
Rabo Duurzame Innovatieprijs die we sinds 
2002 met succes uitreiken.’’

,,Innovatie is de motor die de Nederlandse economie krachtig en duurzaam kan laten 
groeien.’’ Dat is de stellige overtuiging van Peter van Zomeren, manager MKB van 
Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden.

CIRCULAIR ONDERNEMEN DESK
Peter van Zomeren: ,,Innovatie, duurzaam-
heid en ondernemerschap vormen een 
ijzersterke combinatie. Met onze kennis, 
netwerk en financieringsoplossingen werken 
wij dagelijks samen aan duurzame innovatie 
in Nederland. Want wie vernieuwt, blijft 
groeien. Om ondernemers te ondersteunen 
hebben we een Circulair Ondernemen 
Desk opgericht. Een team van specialisten 
die helpen met strategische vraagstukken 
rondom circulaire businessmodellen. 

Benieuwd wat we voor jouw circulaire 
ambities kunnen betekenen? 
Neem contact op met mij of één van mijn 
collega’s via (078) 6 531 250.

Laat van je horen.
Hoe staat het ondernemersklimaat in Dordrecht ervoor? 
En wat kan de gemeente daar (nog meer) in betekenen?

Jaarlijks organiseert de gemeente Dordrecht diverse zaken in 
dienst van de Dordtse ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan:

- Het verbeteren van de ‘klantreizen’ bij vergunningsaanvragen;
- Diverse gesprekstafels over beleidsonderwerpen;
- De MKB dag Dordrecht (sinds 2019);
- De viering voor jubilerende ondernemers.

Daarnaast wordt er doorlopend gewerkt aan het aantrekken van extra Daarnaast wordt er doorlopend gewerkt aan het aantrekken van extra 
werkgelegenheid in de stad; worden grote bedrijven uitgenodigd zich te 
vestigen op DistriPark (DKIV); zijn er diverse lokale en regionale subsidie-
mogelijkheden voor ondernemers en zijn er de accountmanagers van Dordt 
Onderneemt, die een persoonlijk aanspreekpunt vormen voor ondernemers 
met vragen aan de gemeente.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening hierover: 
wwwww.mkbvriendelijkstegemeente.nl/dordrecht.

0247039.pdf   1 9-11-2020   11:02:38



De Audi e-tron.
Nu vanaf € 295 bijtelling p.m.*

* Netto bijtelling gebaseerd op een inkomstenbelasting van 49,50% 
en geldt bij tenaamstelling in 2020.

Ames Audi Centrum Dordrecht
Mijlweg 33, Dordrecht. Tel. 088 - 374 97 65. 
Ridderkerk. Oud Beijerland. Sliedrecht. ‘s Gravendeel (Servicevestiging). 
Zwijndrecht (Service en occasioncentrum). 
www.ames.nl

AMESD084-01 Audi e-tron campagne - Advertentie Ames 210x297 mm.indd   1 15-10-20   08:47

0239291.pdf   1 16-10-2020   10:41:32

https://www.ames.nl/


DOV MAGAZINE | 35

PARTNERS

Amega Groep behaalt hoogste 
certificering Erkend Duurzaam

Het is de missie van de Amega Groep om 
klanten te begeleiden bij de transitie naar 
duurzame mobiliteit. Maar u mag meer van 
haar verwachten, ook voor de eigen onderne-
ming hebben ze duurzaam ondernemen hoog 
op de agenda staan.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
Algemeen voorzitter van BOVAG Han ten 
Broeke overhandigde het certificaat aan 
Amega-directeur Leen de Koning: ,,BOVAG 
is ontzettend trots op leden als Amega die 
duurzaamheid en maatschappelijk verant-
woord ondernemen zo hoog in het vaandel 
hebben staan. MVO is in toenemende 
mate een criterium bij inkoop en aanbe-
stedingen door grote partijen, maar ook 
voor de reguliere consument worden deze 
aspecten steeds belangrijker. Amega toont 
hiermee dus aan volledig klaar te zijn voor 
de toekomst.”

Op deze unieke, aan het water gelegen plek 
met een rijke historie, te midden van uitste-
kende voorzieningen en veel groen, realiseert 
Van Pelt Ontwikkelt het kleinschalige project 
De Kleine Sluys Poort.

Comfortabel wonen in een karakteristieke 
stadswoning, een luxe nieuwbouwapparte-
ment of in een van de appartementen die gesi-
tueerd zijn in een hoogwaardig gerestaureerd, 
monumentaal pand, maar dan wel met de 
voorzieningen en het gemak van nieuwbouw? 
Dit is allemaal mogelijk in De Kleine Sluys 
Poort. 
Op de hoek van de Achterhakkers en Sluisweg 
komt het chique complex van 4 nieuwbouw 
en 4 restauratie appartementen en aan de 
Sluisweg worden 5 moderne, doch karakteris-
tieke stadswoningen gerealiseerd.

ORIGINELE DETAILS
De 4 appartementen in de monumentale 
panden zijn allemaal compleet verschillend 
van indeling en beschikken over de luxe en 
het comfort van vandaag terwijl de originele 
details zoveel mogelijk worden behouden. 

De 4 nieuwbouwappartementen zijn uiteraard 
strak en modern vormgegeven en beschikken 
net als de restauratie appartementen over 
extra hoge plafonds. 

De appartementen variëren in grootte van 
circa 95 tot 145 m2 en beschikken allemaal 
over een royaal (dak)terras of een tuin op 
het zuiden. Parkeren is, al dan niet overdekt, 
mogelijk op het afgesloten terrein aan de 
achterzijde. De 5 stadswoningen beschikken 
standaard over 4 slaapkamers en een op het 
westen gelegen achtertuin met een berging.

HOOGWAARDIGE AFWERKING
Waar u straks ook woont in De Kleine Sluys 
Poort, u kunt altijd rekenen op een hoogwaar-
dige afwerking met onder meer een mooie 
keuken met luxe inbouwapparatuur en ook de 
badkamer wordt luxe uitgevoerd. Uiteraard 
kan alles nog helemaal naar eigen ideeën 
worden aangepast. 

De pre sale gaat in november van start via 
www.dekleinesluyspoort.nl. Naar verwachting 
wordt in het tweede of derde kwartaal van 
2021 begonnen met de bouw van het project.

VAN PELT ONTWIKKELT 

Luxe wonen aan de Kalkhaven

De Amega Groep, bestaande uit meerdere universele autobedrijven, 
schadeherstelbedrijven en dealers van diverse automerken, heeft met Erkend 
Duurzaam Premium de hoogste certificering binnen de autobranche behaald op 
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De Audi e-tron.
Nu vanaf € 295 bijtelling p.m.*

* Netto bijtelling gebaseerd op een inkomstenbelasting van 49,50% 
en geldt bij tenaamstelling in 2020.

Ames Audi Centrum Dordrecht
Mijlweg 33, Dordrecht. Tel. 088 - 374 97 65. 
Ridderkerk. Oud Beijerland. Sliedrecht. ‘s Gravendeel (Servicevestiging). 
Zwijndrecht (Service en occasioncentrum). 
www.ames.nl

AMESD084-01 Audi e-tron campagne - Advertentie Ames 210x297 mm.indd   1 15-10-20   08:47
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Bijna jarig? Vraag geen kado  
maar een donatie.

Kijk op kadoneren.nl 

Binnenkort een feestje en wil je die dag extra  
bijzonder maken? Vier dan je verjaardag voor 
KWF. Vraag je gasten om donaties en lever
een bijdrage aan de financiering van kanker-
onderzoek, preventie en ondersteuning van 
mensen met kanker. 

Met jouw feestje komt de dag dichterbij dat 
niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

https://kadoneren.nl/
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PARTNERS

Voor welke  
uitdaging
staat jouw 
onderneming?

Als ondernemer heb je voor ogen wat je wilt bereiken.  
Op korte en op lange termijn. Hoe zorg je ervoor dat je op  
het juiste moment en via het juiste kanaal zichtbaar bent  
voor jouw doelgroep?

DPG Media heeft alle mediamogelijkheden in huis om jouw  
boodschap succesvol over te brengen op je doelgroep.  
In heel Nederland of een specifieke postcode. Wij geven advies 
over hoe je de marketing van jouw onderneming slim kunt  
aan pakken. Zodat je zichtbaarder wordt voor jouw doelgroep.

Neem contact op met:
Leon Aalburg
M 06 21673568
E leon.aalburg@dpgmedia.nl

Kijk voor inspiratie op  
www.dpgmedia.nl/marketingadvies

Dordt Onderneemt gaat niet zomaar over één team, Dordt 
Onderneemt gaat over heel ondernemend Dordrecht. Zo gebeurt er 
van alles in de gemeente. Daarom een kort resumé. 

In oktober werd een nieuwe lokale subsidieregeling bekend gemaakt 
onder de noemer Subsidieregeling Maatschappelijke Initia-
tieven. Heb je als ondernemer een prachtig idee dat óók bijdraagt 
aan de sociale welvaart van de gemeente? Vraag dan subsidie aan 
via de website van de gemeente Dordrecht. 

Verder trekt de gemeente samen op met het Centrum voor Crimi-
naliteit- en Veiligheidspreventie (CCV) in het uitdelen van gratis 
cyberbuddie scans. Wil je weten hoe veilig jouw bedrijf is en waar 
eventuele kwetsbaarheden zitten? Ga dan naar www.cybernetwerk.
nl en vraag jouw gratis scan aan (wees er snel bij, want op = op). 
Op grotere schaal heeft de gemeente een haviksoog gericht op het 
nijpend tekort aan Mbo’ers in de Drechtsteden. Ook houdt zij de 
lokale en regionale economische ontwikkelingen nauwlettend in 
de gaten om de grote economische klap, die in tijden van crisis in 
de Drechtsteden altijd pas later volgt, zoveel mogelijk op te vangen. 
Daarvoor is het beleid vooralsnog om ‘grote spelers uit de 
logistieke markt’ naar Dordrecht te halen, die zich onder meer op 
DistriPark (Dordtse Kil IV) kunnen vestigen. Deze grote bedrijven 
zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en hopelijk ook voor lokale 
stimulering van het ondernemersklimaat.

Baanbrekend Drechtsteden heeft de krachten gebundeld met 
de ondernemers in de regio, en heeft honderden mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen plaatsen, waaronder in super-
markten. Eigenaar Jan-Willem Lemkes van Jumbo Sterrenburg ziet 
alleen maar voordelen: ,,Met name op het vlak van loyaliteit. Zeker 
in deze onzekere periode door corona zijn die mensen ontzettend 
blij dat ze überhaupt werk hebben en dat betalen ze terug door 
loyaal te zijn aan het bedrijf.”
Ondernemers die vragen hebben over de laatste nieuwe corona-
maatregelen en financiële regelingen kunnen terecht op de 
website van de gemeente Dordrecht of bij de accountmanagers van 
Dordt Onderneemt. Zij staan voor u klaar, nú meer dan ooit.

Dordt Onderneemt

NIEUWE ‘BEWONER’ DISTRIPARK DORDRECHT 
Elcee is het tweede bedrijf dat zich vestigt op DistriPark op Dordtse 
Kil IV. Eerder werd bekend dat Crocs er het grootste distributiecen-
trum in Europa laat bouwen.

Elcee produceert geëngineerde industriële halffabricaten voor trans-
port, scheepsbouw, machinebouwbouwnijverheid, offshore en appara-
tenbouw. Het verhuist van Kil I naar een nieuw distributiecentrum van 
14.000 vierkante meter, waar de ongeveer 140 medewerkers komen te 
werken en ruimte is voor personele uitbreiding.

Werkgelegenheid
,,Nadat we eerder met Crocs al een aansprekend, nieuw bedrijf op 
DistriPark Dordrecht mochten verwelkomen, ben ik erg blij dat we ook 
plaats kunnen bieden aan een echt Dordts bedrijf als ELCEE”, zegt 
wethouder Maarten Burggraaff trots. ,,En tegelijk ook een bedrijf dat 
een grote internationale speler is in deze markt. Door ze de mogelijk-
heid te geven om binnen onze gemeente door te groeien, zorgen we 

er ook voor dat werkgelegenheid voor Dordrecht en de Drechtsteden 
behouden blijft.”

Het distributiecentrum van Crocs meet 35.000 vierkante meter en 
zal werk bieden aan 200 tot 350 mensen. Voor de werving werkt het 
bedrijf onder meer samen met Baanbrekend Drechtsteden. De distri-
butiecentra worden respectievelijk begin en medio 2021 opgeleverd. 
De gemeente Dordrecht laat weten ook met andere geïnteresseerde 
partijen in onderhandeling te zijn over de beschikbare kavels in fase 1.

mailto:leon.aalburg@dpgmedia.nl
https://www.dpgmedia.nl/marketingadvies
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CONTACT

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

Joep van Eijk 
Portefeuille Bedrijventerreinen
joep@dov.nl

Jeroen Put
Voorzitter, portefeuille duurzaamheid
voorzitter@dov.nl

Saskia Mos
Secretaris 
secretaris@dov.nl

Mohamed Tiznine
Penningmeester 
penningmeester@dov.nl

Gökhan Sarier
Portefeuille Arbeidsmarkt, Onderwijs 
en Sport
gokhan@dov.nl C O L O F O N

Telefoonnummer DOV
06-27144652
Secretariaat: 
Wieske Welbedacht
Postbus 1122, 
3300 BC Dordrecht
E. secretariaat@dov.nl
I. www.dov.nl

Bankrekeningnummer
NL18 ABNA 0817 4167 14

Tekst
Conny Taheij (coördinatie)
Cees den Bakker

Eindredactie
Jeroen Put 
Saskia Mos 

Fotografie
Huib Kooyker
Conny Taheij
Cees Schilthuizen

Adviseurs
Anneke Maagdenberg
Rob Kooijman
Herman Kersbergen
Jan-Willem Lemkes

Ere leden
P.W. Hendriks
J.M. Hopma
A.C.A. Timmers

Acquisitie
ZPRESS Media Group,
Michael van Bijnen,
Perry van Wijk
tel: 078-639 7070

Vormgeving
ZPRESS Studio
Natascha Smeels

Druk
Drukkerij Dekkers van Gerwen, 
Dordrecht

BIJEENKOMSTEN 2020 - 2021
26-11-2020  17:00 - 18:00 uur 
 Extra Algemene Ledenvergadering en ledendiscussie 
17-12-2020  19:30 - 20:30 uur
 Digitaal borreluurtje/‘pubquiz‘ 
 
Het bestuur zoekt naar verdere (alternatieve) programmering. 
Deze is mede afhankelijk van coronamaatregelen.

DOV magazine is het gratis magazine van de Dordrechtse Ondernemers 
Vereniging voor leden, overheden, banken en belangstellenden.

DOV: de grootste belangenbehartiger
van Dordtse ondernemers sinds 1902
Met ruim 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 onderne-
mers, groot of klein. 

Edward de Geus
Portefeuille Communicatie en Marketing
edward@dov.nl

Jurian Duijzer 
Portefeuille Retail en Vastgoed
jurian@dov.nl
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GROOTS INKOPEN 
BIJ MAKRO
• VEILIG WINKELEN 
• GROOTS ASSORTIMENT & 
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Nu 

extra korting

op de

risicopremie*

Update samen je
verzekeringen
Kijk samen met je accountmanager of je
verzekeringen up-to-date zijn en of je kunt
besparen op de premies. Is jouw bedrijf gevestigd
op een KVO-gecertificeerd bedrijventerrein met
cameratoezicht, zoals Dordtse Kil III? Dan is een
extra korting op de risicopremies mogelijk*.

*Meer informatie vind je op rabobank.nl/IJsselmonde-Drechtsteden

Check wat jij kunt besparen op je
verzekeringspremies!
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