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Beste lezers,
We zijn alweer enkele maanden verder na de uitbraak van het coronavirus Covid-
19. Het land en ook het maken van dit magazine kwamen half maart in een klap 
even tot stilstand. De wethouder EZ riep al direct een Taskforce in het leven 
waar deelnamen DOV, Dordt Onderneemt en POBD. Wij hadden wekelijks een 
conference call en wanneer er aanleiding was, ontvingen onze leden en relaties een 
nieuwsbrief Covid-19.  

Hoe kunnen we de Dordtse ondernemers in deze bijzondere crisis zo goed mogelijk 
bijstaan? Wat zijn de mogelijkheden, hoe worden de landelijke regelingen hier 
zo snel mogelijk uitgevoerd? We deelden contacten en suggesties. Dachten mee 
over fysieke maatregelen voor bezoekers van de binnenstad en wijkwinkelcentra, 
openingstijden, korting op parkeergeld. En deelden alle informatie direct via 
mailingen en onze website, en zullen dat uiteraard blijven doen bij nieuwe ontwik-
kelingen.

Ook kregen we veel van onze leden aan de telefoon; met vragen of om hun zorgen 
te delen. Voor veel van onze leden komt de coronacrisis als een klap. Opdrachten 
werden in een klap gecanceld, horeca en culturele instellingen moesten sluiten, 
met eveneens harde gevolgen voor de toeleveranciers, contactberoepen mochten 
niet meer worden uitgevoerd. En zelfs alle festiviteiten voor 800 jaar Dordrecht 
moesten worden afgelast en doorgeschoven naar 2021.

Niemand ontkomt aan deze crisis, zowel privé als zakelijk. Zoals te verwachten bij 
ondernemers zien we ook veel creativiteit en flexibiliteit. De verhalen van enkele 
van onze leden hebben we opgetekend in dit magazine. Ook laten we weer nieuwe 
leden aan het woord, van wie er één een verrassing voor u heeft.

Mijn vaste oproep om elkaar als DOV-leden te ondersteunen, bij elkaar te shoppen 
of opdrachten uit te besteden, kreeg afgelopen weken bijval met acties als #shop-
local. Dit wil ik graag nog een keer extra benadrukken: gun elkaar de omzet. 
Zeker nu! Met elkaar moeten we doen wat we kunnen om waar mogelijk de lokale 
economie draaiende te houden. Dat zullen we als DOV zelf ook waar mogelijk doen. 

Mijn vorige voorwoord eindigde ik als volgt: namens 
het bestuur wens ik u veel leesplezier toe en hoop 
u binnenkort weer te mogen begroeten op een van 
onze bijeenkomsten. Deze boodschap geldt nog 
steeds en we kijken vooral uit naar de persoonlijke 
ontmoetingen. Namens het bestuur wens ik u ook 
veel sterkte, een goede zomer en blijf gezond.

Anneke Maagdenberg
Voorzitter DOV
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NIEU WS

KEES VAN BUCHEM VAN BAHLMANN MODE

‘Veel respons gekregen op onze acties’

,,Nee, we hebben geen webshop. De focus 
ligt op de winkel en het goed communiceren 
met de klant. Dat doen we via direct-mail, 
email en Facebook. Nog meer dan voorheen 
hebben we online klanten getriggerd, met 
foto’s en filmpjes van ons personeel in setjes 
kleding, en met spaaracties. En we hebben 

Kees van Buchem van Bahlmann Mode was een van de weinige ondernemers in 
de Dordtse binnenstad die zijn winkel niet op slot deed na het uitbreken van de 
coronacrisis. ,,We hebben het met de medewerkers besproken en ook zij wilden 
doorgaan. De eerste weken was het heel moeizaam, maar doordat we allerlei acties 
ondernamen, hadden we toch omzet”, vertelt hij begin mei.

klanten gebeld voor een contactmomentje. 
Dat persoonlijke is onze kracht, al 137 jaar en 
dat koesteren we. Gelukkig hebben we op al 
onze inzet veel respons gekregen. Als extra 
service brachten we zelf bestellingen aan 
huis. We hebben het personal shopping extra 
gepromoot; en daar de rustige ochtenden voor 

ingepland of een moment buiten sluitingstijd 
voor mensen die angstig zijn om met anderen 
in de winkel te zijn.”

De omvang van de modewinkel maakt dat 
klanten goed 1,5 meter afstand kunnen 
houden, zegt Van Buchem. Tussen de paska-
mers is ruimte gecreëerd, de kassa’s zijn 
voorzien van perspex schermen en 1,5 meter 
stickers, bij de entree staan zuilen met desin-
fecterend middel.

De afgelopen weken ziet hij de omzet verder 
stijgen nu het drukker wordt op straat. Met 
de brancheorganisatie overlegt hij wel over 
uitstel van de sale en de levering van de 
herfstmode. ,,Ik ben blij dat de winkels om 
ons heen ook weer open gaan. Het was een 
tijd heel eng, al die dichte rolluiken. Gelukkig 
hebben we ook steun gehad van de winke-
liersvereniging en de collega-ondernemers 
onderling, ook als klankbord. En de NOW-re-
geling was heel snel geregeld. Het is een 
druppel op een gloeiende plaat, maar alles is 
meegenomen. Wat dat betreft mogen we heel 
blij zijn dat we in Nederland leven. Hoe we 
de nabije toekomst zien? Het blijft koffiedik 
kijken, maar we zijn een gezond bedrijf en 
blijven positief ingesteld. En we hopen op 
meer profijt van Nederlandse toeristen deze 
zomer.” 

Wat betekent de 1,5 meter 
economie voor jou?
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,,Via Facebook en Instagram wisten we 
een trouwe schare klanten te bereiken die 
vanaf week 1 na de opening onze maaltijden 
bestellen. Dat houdt je op de been. Het is 
ook leuk voor onze medewerkers dat ze aan 
het werk kunnen blijven. Elke dag ga ik vol 
energie naar de zaak en wil mezelf scherp 
houden”, zegt Carlo van Ast. Macho mama 
verwende ‘de helden van de IC’ van het Albert 
Schweitzer ziekenhuis ook met een gezonde 
maaltijd.

Sinds 1 juni is Buddingh weer gewoon 
Buddingh, zij het ingericht volgens de 1,5 
meter afspraken, zowel in het restaurant als 
op het terras. ,,Wij hebben gelukkig voldoende 
ruimte. Een medewerker vraagt of gasten 
gezond zijn en placeert hen. Bestellingen 

ONDERNEMERS OVER DE CORONACRISIS

Van Buddingh naar pop up Macho mama 

opnemen en bedienen mag als voorheen. 
Ons personeel checken we dagelijks op 
temperatuur. Dan is verder het restaurant 
weer zoals het was”, stelt Van Ast.
Voor Macho mama is ook een 
plek vrijgemaakt, voorlopig in de 

restaurantkeuken. ,,Daar is zo enthousiast op 
gereageerd, dat blijft erbij. En ik denk zelfs 
dat we een plekje gaan zoeken in Dordt om 
hier vaste vorm aan te geven. We zijn niet bij 
de pakken neer gaan zitten en nu is er iets 
heel moois uit voortgekomen.”

Van zijn café Buddingh maakte Carlo van Ast 
al kort na de afgekondigde horecasluiting het 
pop-up restaurant Macho mama: voor verse 
Mexicaanse maaltijden, die dagelijks kunnen 
worden afgehaald of bezorgd. 

Hij vertelt geen omzet te hebben ingele-
verd, maar kreeg ook te maken met extra 
kosten voor beveiliging en personeel 
vanwege langere openingstijden om de 
drukte te spreiden. ,,Toch benijd ik de 
collega’s in de horeca en andere branches 
die de deuren moesten sluiten zeker niet.” 

Vrolijke noot
Om oudere mensen die thuis moesten 
blijven een hart onder de riem te steken, 
zorgden de supermarktondernemers 
voor een vrolijke noot. ,,We wilden graag 
iets voor hen doen. Daarom heeft een 
bevriende draaiorgelman drie dagen 
muziek gemaakt bij verzorgingshuizen in 
de stad.”

Minder vrolijk is het bericht dat Wereld-
have, eigenaar van winkelcentrum 
Sterrenburg, de zo gewenste verbouwing 
heeft uitgesteld vanwege de coronacrisis. 
Volgens Lemkes wordt er druk overlegd. 
,,We hopen op korte termijn op groen 
licht. De coronacrisis gaat toch een keer 
over.”

‘Klanten zijn de maatregelen gewend’
In de Jumbo supermarkt van Jeroen en Jan-Willem Lemkes in Sterrenburg zijn de 
klanten inmiddels gewend aan het deurbeleid en het houden van 1,5 meter afstand. 
,,De boodschappenkarretjes zijn inmiddels weer aan elkaar geschakeld, omdat ze 
gingen zwerven, en klanten maken zelf de handvaten schoon. ,,Bij de ingang staat 
nog wel een medewerker die de mandjes ontsmet en mensen aanspreekt als ze met 
meerdere personen komen. Gezellig samen boodschappen doen is er nog even niet 
bij”, zegt Jan-Willem.

Het winkelbeleid wordt 
duidelijk uitgelegd bij de ingang 

van de supermarkt.

Carlo van Ast (r) heeft een 
nieuw concept gelanceerd.



In de showroom staan strepen en 1,5 meter 
stippen en er is desinfectiemiddel voor-
handen. De werkplaats is nu voor bezoekers 
verboden terrein. ,,Auto’s worden ontsmet op 
alle aanrakingspunten en we werken veel met 
plastic hoezen en handschoenen. Het is een 
gedoe, maar wel zo veilig. In de werkplaats 

Marc Koppenjan bij 
de balie waar strepen 

op de vloer de juiste 
afstand aangeven.

Een week was Toyota Louwman aan de 
Mijlweg dicht en werd enkel ontvangen op 
afspraak. Veel mensen durfden zelfs niet 
meer naar de werkplaats te komen. ,,Via een 
direct mailing hebben we onze klanten laten 
weten dat het veilig was om de auto’s te 
brengen of we halen de auto thuis op. En dat 
heeft gewerkt”, vertelt Marc Koppenjan van 
Toyota Louwman.

zelf is ook gewoon doorgewerkt, maar de 
verkoop kwam aanvankelijk heel hard tot 
stilstand. De leasemaatschappijen hebben 
ook al laten weten dat ze voor september 
geen nieuwe auto’s willen hebben. Gelukkig 
hebben we met auto.nl sinds vier jaar een 
eigen leasemaatschappij en een online 

verkoopkanaal voor tweedehandsauto’s. 
Mensen kunnen hun aankoop gewoon gratis 
thuis laten afleveren en hebben twee weken 
bedenktijd. Daarvoor merken we in deze tijd 
waar steeds meer online gaat een groeiende 
belangstelling.”

Toyota Louwman 
ziet online verkoop 
groeien

TRAINER ROB VAN DER WEIDE

‘Schakelen en een nieuw 
product verzinnen’

,,Vanuit de gedachte dat 90 procent 
van de e-learning modules niet wordt 
afgemaakt, bied ik mijn trainingen aan 
in een combinatie van online en offline, 
ofwel live om de groep een boost en 
inspiratie te geven. Maar half maart lag 
opeens alles stil. Zelfs vaste afnemers 
schoven hun opdrachten door naar 
september”, vertelt Rob van der Weide 
van Onlive Training. 

Maar de Dordtse ondernemer zat niet stil. 
,,Het was schakelen en een nieuw product 
verzinnen. Ik heb de training met opdrachten 
helemaal online beschikbaar gemaakt, gekop-
peld aan sessies in een Zoom-omgeving, 
materiaal voor thuis en persoonlijke coaching 
via de telefoon en/of videobellen. Zodat er 
toch communicatie plaatsvindt”, vertelt hij. 
Van der Weide traint veelal salesmanagers, 

binnen- en buitendienst medewerkers en 
bedrijfsmanagers. ,,Nu zet ik ook in op 
ondernemers die te maken hebben met deze 
situatie, en die een omslag moeten maken. 
Ik vond het erg leuk om het idee voor een 
andere opzet uit te werken en te maken. Ik 
heb daarvoor ook filmpjes moeten maken en 
nieuwe vaardigheden ontwikkeld.”

Social media
Op LinkedIn schreef hij blogs: hoe ga je 
vanuit jouw gedrag om met deze crisis? Wat 
is jouw personal color? En hij stuurde een 
mailing rond met een aanbieding. ,,Ik heb 
nu geen locatie en lunches nodig en heb 
geen reistijd, dus kan ik de training tegen 
een lager tarief aanbieden. Normaal krijg 
ik opdrachten vanuit mijn netwerk en doe 
ik acquisitie veelal face-to-face. Nu heb 
ik social media veel meer ingezet en daar 
krijg ik een boost van. Al ga ik langzaam 
ook weer mensen bezoeken en heb ik weer 
zicht op een training die gewoon live kan 
worden afgemaakt. We komen uit een markt 
waarin bedrijven weer investeerden in trai-
ningen. Ik hoop dat de coronamaatregelen 
steeds meer versoepeld kunnen worden. 
We moeten nu uitkijken dat niet de hele 
economie om zeep wordt geholpen.”

Rob van der Weide tijdens een live 
training in het Dordrechts Museum.

https://auto.nl/
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,,We hebben tussen de 100 en 130 cliënten en 
zo’n veertig medewerkers. Maar een aantal 
cliënten heeft de hulp afgezegd uit angst voor 
besmetting”, vertelt Emine Yaman. 
Bij aanvang van de corona-uitbraak 
formeerde ze een crisisteam en stelde ze 
Mieke Kraan aan als beleidsmedewerker 
kwaliteit. Zij is aangesloten bij de GHOR 
Zuid-Holland Zuid en heeft een protocol 
opgezet via richtlijnen van de brancheor-
ganisatie en het RIVM. Yaman: ,,In eerste 
instantie was er best paniek onder de 
medewerkers. We hebben direct de 1,5 meter 
maatregel ingesteld voor onze huishoudelijke 
hulpen en voor de verzorgenden haalden we 
in eerste instantie overal en nergens persoon-
lijke beschermingsmiddelen vandaan.”

Zieken
Mieke Kraan: ,,Onze zorg coördinator heeft 
veel gesprekken ingelast. Zij waren bang de 
ziekte mee te nemen naar cliënten. Maar het 
RIVM is duidelijk dat beschermingsmiddelen 
niet nodig zijn. Iedereen is op de hoogte en 
dat geeft rust. Wel zijn we streng op ziekte-
verschijnselen en hebben nu dus een aantal 
zieken, die gelukkig niet besmet zijn.”
Toen vanuit het Albert Schweitzer zieken-
huis het verzoek kwam om een herstellende 
coronapatiënt thuis te verzorgen, waren twee 

zorgmedewerkers daartoe bereid. Kraan: ,,De 
patiënt is hersteld en de verzorgenden zijn 
niet besmet geraakt.” Yaman: ,, Dat gaf ons 
het gevoel: we durven het en we kunnen het!”

Dagbesteding
Zorgen zijn er wel over de cliënten die de hulp 
hebben opgezegd. ,,De kans is dat de klachten 
bij deze mensen alleen maar oplopen. We 
houden wel steeds telefonisch contact en dat 
wordt gewaardeerd”, weet Yaman. Datzelfde 
geldt voor de licht dementerende cliënten 
van de kleine locatie voor dagbesteding in 
Krispijn. Die is per 1 juni weer open. Het 
aantal deelnemers en aantal uren is vermin-
derd, zodat iedereen op gepaste afstand kan 
worden vervoerd en in de ruimte aanwezig 
kan zijn. ,,Het is een uitdaging, maar zowel de 
cliënten als de mantelzorgers hebben er veel 
behoefte aan.”

Extra mensen
De onderneemster geeft aan: ,,Het blijft voor 
iedereen spannend, maar dit is ons werk. 
En ook besmette cliënten verzorgen, hoort 
daarbij. Voor mijn eigen zaak ben ik nu niet 
bang. Gelukkig krijgen we overheidssteun. 
Ik denk dat we dadelijk weer keihard aan 
het werk moeten en we extra mensen nodig 
zullen hebben.”

‘We DURVEN HET en we 
KUNNEN HET’
Bij Depse Zorg en Hulpverlening is het half mei even een moment rustig. De 
thuiszorgorganisatie van Emine Yaman kijkt uit naar de nieuwe stroom cliënten nu de 
gewone ziekenhuisbehandelingen weer zijn opgestart. 

Emine Yaman (r) en 
Mieke Kraan: ,,We hebben 
nu ervaring opgebouwd.”

‘Borrelbox 
en nieuwe 
doelgroepen’
,,We zijn gezond en gelukkig, maar 
zitten met ons cateringbedrijf zakelijk 
wel in de hoek waar de klappen 
vallen. We zagen vele opdrachten 
verdampen”, zeggen Mark Elling en 
Jasmijn Plettenburg van De Ruiter 
Catering. 

,,Doordat we er vroeg bij waren, hebben 
we veel kosten kunnen besparen en voor 
ons personeel hebben we gebruik kunnen 
maken van de regelingen. Ondertussen 
heb ik het meubilair geschilderd”, vertelt 
Mark. ,,Wij weten nog niet wat de 1,5 
meter-economie voor ons gaat betekenen. 
Het is ongewis wat er straks nog aan 
bijeenkomsten en feesten wordt georgani-
seerd. Nu benutten we vooral de kansen 
die zich voordoen. We leveren nog lunches 
aan klanten. En we hebben borrelboxen 
voor bedrijven gemaakt om te versturen 
naar hun medewerkers, en barbecue-pak-
ketten vanaf twee personen. Voor juli zien 
we de bestellingen wel weer aantrekken.”

Pauze
Jasmijn: ,,Ik vind vooral de pauze die er 
nu is erg fijn om te kijken naar ons bedrijf 
en ons vooral af te vragen: willen we nog 
deze kant op en zijn we het er nog mee 
eens hoe we alles doen?” Zo hebben ze 
een idee om eenpersoonsmaaltijden te 
leveren uitgewerkt en zijn ze dit concept 
aan het testen. ,,We liepen al langer rond 
met ‘De Ruiter aan tafel’ en hebben er nu 
een duurzame verpakking voor gevonden. 
Daarbij richten we ons op een nieuwe 
markt: tweeverdieners en ouderen die een 
lekkere, gezonde maaltijd bij ons kunnen 
bestellen.” Mark: ,,Er wordt weer wat 
gevraagd van je ondernemerschap. We 
zitten niet stil.’’

ONDERNEMERS OVER DE CORONACRISIS
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Bakker Korteweg mist 
horeca en kantines

In zijn winkels zorgen 1,5 meter lijnen en bordjes met instructies ervoor dat klanten voldoende 
afstand houden. ,,En anders wachten de mensen buiten. Er is begrip voor. Dat mensen thuis 
lunchen, merken we natuurlijk wel. En ze kopen nog wel gebakjes bij feestdagen of om bijvoor-
beeld bij opa en oma te brengen. Dat maakt het gemis aan omzet echter niet helemaal goed. 
Maar we draaien gewoon door en hebben gelukkig nog geen medewerkers naar huis hoeven 
sturen. En de horeca is ook weer open.”

Voor het dagelijks brood weten klanten de filialen van bakkerij Korteweg zeker nog te 
vinden. ,,We hebben de afgelopen weken wel last gehad van de horeca die stillag en 
de bedrijfskantines die gesloten zijn. Grote taarten en traktaties voor op de werkvloer 
kunnen we ook veel minder leveren”, vertelt Dirkjan Kortweg.

In het filiaal in Sterrenburg 
wordt met lijnen en bordjes 
ruimte gemaakt.

In de werkplaats van Verboom 
Apparatenbouw aan de Bunsenstraat 
klinkt het geluid van de slijptollen 
en een lasapparaat. Hier wordt hard 
gewerkt aan maatwerkconstructies in 
staal: van apparaten voor onder meer 
de voedingsmiddelenindustrie, tanks, 
trappen en deuren en kozijnen voor 
bijvoorbeeld het Rijksmuseum.

Verboom blijft 
constructies bouwen

,,Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat 
we genoeg te doen hebben”, zegt Ruud Dzia-
liner van Verboom. ,,Er zijn wel opdrachten 
on hold gezet; aannemers stellen bouw-
projecten uit. En we zitten normaal veel op 
locatie voor de montage van staalconstruc-
ties. Dat stagneert wel. Maar we hadden nog 
genoeg andere werkzaamheden voor onze 
zeventien medewerkers. Wel merken we dat 
materialen uit België en Duitsland een wat 
langere levertijd hebben. En we hebben de 
kantine wat aangepast.”

Voor Dzialiner zelf brengt deze tijd wel meer 
werk met zich mee. ,,Ik moet nu veel meer 
regelen. We werken bijvoorbeeld in zieken-
huizen. Daar mogen we sinds enkele weken 
weer aan de slag, maar niet alle medewer-
kers willen dat. Dus moet ik puzzelen hoe 
we dat voor elkaar krijgen. Maar als we zo 
doorlopen, mag ik in mijn handen knijpen.”

Ruud Dzialiner in 
de werkplaats.

‘Voorzichtig 
zijn met 
afscheid 

nemen van 
personeel’

,,Vanaf het begin hebben we bij onze 
klanten gepolst hoe ze dachten dat de 
crisis hun bedrijf zou raken. Met een 
flinke groep hebben we meegedacht 
over wat ze konden oppakken richting 
bijvoorbeeld verhuurders en banken. Ook 
konden we voor klanten aanvragen doen 
voor de steunmaatregelen van de overheid. 
Behalve detailhandel, horeca en contact-
beroepen merken we dat de toeleveran-
ciers van deze branches, de automotive 
en financieringsmaatschappijen worden 
geraakt door deze crisis”, vertelt Bozuwa.

Afscheid
,,Belangrijk is ook dat we met de klanten 
kijken hoe zij personeel kunnen behouden. 
Voor de crisis was de grootste uitdaging 
het vinden van goed personeel, brengen 
we hen in herinnering. Je moet voorzichtig 
zijn om afscheid te nemen als je ze binnen-
kort weer hard nodig hebt.”
Vanaf dag 1 van de lockdown werken de 
medewerkers van de Ten Raede Groep 
volledig thuis. ,,We werken volledig geau-
tomatiseerd. En ook contact met klanten 
verloopt prima via beeldbellen. Maar we 
merken dat mensen ook weer verlangen 
naar kantoor en naar elkaar. Ons kantoor 
is coronaproof gemaakt en we gaan er 
weer beperkt naar toe. We kijken uit naar 
herstel van het 
gewone contact, 
want het zien en 
spreken van onze 
klanten is het 
leukste van ons 
werk.”

Traditiegetrouw is het eerste half 
jaar al een drukke periode bij de Ten 
Raede Groep voor het verwerken van 
alle jaarrekeningen. De coronacrisis 
bracht een berg extra werk met zich 
mee, vertelt directeur Jan Willem 
Bozuwa.

Jan Willem Bozuwa van 
de Ten Raede Groep.
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Arien van Pelt: ‘We werden echt gemist’

Als voorzitter van de POBD had hij bovendien 
met de DOV en de gemeente wekelijks overleg 
over de economische gevolgen en de te nemen 
maatregelen. ,,Het was echt topsport.” De 
ondernemer en zijn medewerksters zijn 
super blij dat ze hun klanten weer persoon-
lijk kunnen helpen. ,,Tijdens de sluiting 
heeft elke kapster haar eigen klanten gebeld 
vanuit oprechte belangstelling. Dat werd zeer 
gewaardeerd. Ook hadden we nog een winkel 
open waar we mensen op afstand tips gaven 
of de juiste haarkleuring mee naar huis gaven 
of thuisbezorgden. Maar sinds de herope-
ning zijn de reacties overweldigend. Mensen 
hebben ons echt gemist en wij onze klanten.”

Wanden tussen de wasbakken 
en een wand met oude foto’s 
maken de kapsalon coronaproof.

Minder stoelen, schermen bij de entree en tussen de wastafels, aanduiding van 
de looprichting. Arien van Pelt heeft de sluiting van zijn kapperszaken gebruikt 
om samen met zijn team te bedenken hoe zij de klanten na 11 mei weer optimaal 
zouden kunnen bedienen. ,,Het is een ingrijpend verhaal”, zegt hij. ,,Onze capaciteit 
is gehalveerd. En we zouden best langer open willen, maar je moet dat goed 
afstemmen met het personeel dat ’s avonds ook andere verplichtingen heeft.” 

VOORWOORD

Divers klantenbestand ‘redt’ 
Van den Hout Automaten

,,Het stilvallen van het onderwijs en het 
thuiswerken heeft er bij ons flink ingehakt. 
Gelukkig hebben we een heel divers klan-
tenbestand, ook met productieafdelingen en 
werkplaatsen. Daardoor konden we redelijk 
doorwerken”, vertelt Pieter Klootwijk, 
samen met Johan van den Hout eigenaar 
van het Dordtse familiebedrijf.

Regie
,,We hebben de regie goed in handen 
genomen. Al heel snel hebben we een liqui-
diteitsplan gemaakt, omdat we inschatten 
dat deze nieuwe situatie wel even zou duren. 
Daarnaast hebben we het contact met de 
debiteuren geïntensiveerd. We hebben 
goede klanten die netjes betalen hoor, maar 
hebben op hen een beroep gedaan om te 
blijven betalen én op tijd. En we hebben 
onze voorraden kunnen verkleinen.”

Van den Hout Automaten levert koffie, 
andere versnaperingen en bijbehorende 
automaten voor op de werkplek in 
kantoren, scholen, instellingen en 
andere mkb-bedrijven. 

Klootwijk verwacht dat de coronacrisis zijn 
branche blijvend zal veranderen. ,,Van een 
aantal ontwikkelingen, zoals thuiswerken 
en lessen op afstand, zullen we zeker geen 
afscheid gaan nemen. Het lost ook problemen 
op, zoals het fileprobleem en de drukte in het 
openbaar vervoer”, stelt hij.

Regeldingen
,,We bereiden ons erop voor dat het niet 
binnen een paar maanden weer normaal zal 
zijn. In het ergste geval zullen we maatregelen 
moeten nemen, maar afscheid nemen van 
mensen is het laatste dat we willen. We zijn 
een relatief klein bedrijf met zestien mede-
werkers en kunnen hen nog steeds inzetten. 
De druk om met elkaar creatief na te denken 
over andere wegen voor ons bedrijf op de 
langere termijn is er nog niet echt. Bovendien 
zit mijn hoofd vol met alle regeldingen”, zegt 
hij. ,,Het is enorm waar je administratief 
allemaal tegen aanloopt; intern en rond de 
steunmaatregelen. Je moet er bijna een studie 
van maken. En dan nog alle vragen van mede-
werkers die op je afkomen. De Ten Raede 
Groep, ook een klant van ons, steunt ons daar 

gelukkig goed bij. Maar er zijn dagen dat ik 
denk: kon ik maar met mijn normale werk 
bezig zijn. We zullen straks onze weg weer 
moeten vinden.”

Pieter Klootwijk (b) en Johan 
van den Hout runnen samen 
het familiebedrijf uit 1963.

ONDERNEMERS OVER DE CORONACRISIS
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INTERVIE W

WETHOUDER MAARTEN BURGGRAAF

‘Lucht creëren om de 
crisis door te komen’

,,Ik ben heel tevreden over de korte lijntjes en de samenwerking tussen 
alle betrokken partijen. Het belang van de DOV toont zich extra in dit soort 
crisissituaties. We konden snel schakelen en actie ondernemen, bijvoorbeeld rond 
openingstijden. Het is heel fijn om een spreekbuis te hebben en contacten van 
elkaar te kunnen benutten.’’

Wat heeft u de afgelopen weken ervaren na 
de uitbraak van het coronavirus?
,,Ik zie heel veel sectoren die geraakt worden 
én ik merk veel creativiteit, flexibiliteit en 
veerkracht bij ondernemers. Ook zie ik onge-
kend positieve activiteiten in de binnenstad, 
waar echt weer het lokale sentiment wordt 
gevoeld. Met acties als afhaalmaaltijden en 
shop lokaal – en regionaal zou ik zeggen. 
Ondanks de omzetderving hebben onderne-
mers de inzet er toch iets van te maken, ook 
in onderlinge samenwerking met bijvoorbeeld 
centrumdordrecht.nl. En je zag hoe snel de 
koplopers, de POBD en de DOV elkaar wisten 
te vinden en hoeveel energie dat gaf.”

Hoe raakt dit de Dordtse economie, los van 
de horeca en detailhandel in binnenstad en 
wijkwinkelcentra?
,,Ik zie risico’s aankomen over een half 
tot anderhalf jaar. Kenmerkend voor onze 
regio is een groot aandeel sectoren waarin 
de effecten van een crisis met vertraging 
optreden en langer doorwerken. De onder-
nemers die nu nog opdrachten hebben en 
geen beroep hoeven te doen op de noodmaat-
regelen maar waarvan de orderportefeuille 
opdroogt, moeten daar straks niet de dupe 
van worden. Denk aan de (maritieme) maak-
industrie die werkt met langjarige projecten. 
Die boodschap geven we af in Den Haag. Het 
is nodig dat de overheid anticyclisch gaat 

investeren, ter overbrugging tot de markt 
weer aantrekt. Het is hoopgevend dat daar 
vanuit Den Haag aandacht voor is, zoals bij 
de steun aan IHC. Dat is heel erg belangrijk 
voor de vele maritieme toeleveranciers in 
Dordrecht en de regio en daar zullen we blij-
vend alert op zijn.”

Welke vragen kwamen op de gemeente af en 
wat heeft u kunnen ondernemen?
,,Zeker in het begin was er nog veel onduide-
lijkheid over alle regelingen. We hebben met 
banken en vastgoedpartijen snel gescha-
keld. We horen dat de meeste eigenaren 
zich houden aan het landelijk afgesproken 
convenant en maatwerkafspraken maken met 
huurders. Van belang is dat ondernemers met 
uitstel of verlaging van huur voldoende lucht 
kunnen creëren om de crisis door te komen. 
Verhuurders hebben ook doorlopende kosten, 

maar het is ook in hun belang dat huurders 
niet omvallen.

Vanuit de gemeente geven we lucht door 
uitstel van belastingen en huur en versnellen 
we de betaling van onze facturen nog verder. 
En met advertenties in DordtCentraal en 
tijdelijk het eerste uur gratis parkeren hebben 
we de drempel voor een bezoek aan de 
binnenstad voor noodzakelijke boodschappen 
verlaagt. Richting de zomer kijken we waar 
aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij 
kijken bijvoorbeeld naar verlaging of een 
jaar overslaan van de precariobelasting op 
de terrassen, omdat de horeca hier minder 
(intensief) gebruik van kan maken.  
En we halen in deze tijd zelf investeringen 
naar voren, zoals het opknappen van de 
buitenruimte van de Bieshof en vastgoed- 
onderhoud.”

Wethouder Maarten Burggraaf 
blikt half mei terug op de 
afgelopen weken en deelt zijn 
blik op wat komen gaat.
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Gerechtsdeurwaarderskantoor Baijens BV
Wolwevershaven 30 L, 3311 AW Dordrecht
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Baijens Gerechtsdeurwaarder | Creditmanager is een 
professionele en ambitieuze organisatie die zich richt op 
het innen van vorderingen.

Met meer dan 20 jaar ervaring is Gert-Jan Baijens een 
specialist in creditmanagement, incasso en gerechtsdeur-
waardersdiensten. Vanuit Dordrecht richt onze dienst-
verlening zich op de uitvoering van ambtelijke opdrachten, 
incassozaken, juridisch advies en debiteurenbeleid. 
Daarnaast adviseren wij bedrijven op het gebied van 
creditmangement processen.

Baijens is een klantgericht kantoor met een aansprekend 
motto ‘voorkomen is beter dan voorkomen’. Het leveren 
van maatwerk en kwaliteit staat bij ons hoog in het 
vaandel. Als kennispartner en het verlengstuk van uw 
debiteurenbeheer staan wij u graag met raad en daad 
terzijde.

Neemt u contact op als wij iets voor u kunnen betekenen? 
We maken graag kennis met u!

www.baijensgerechtsdeurwaarder.nl

• Aandacht en resultaatgericht
• Daadkracht en deskundigheid
• Persoonlijk en samenwerken

T  078 635 64 34
F  078 635 64 35 
E info@baijensgerechtsdeurwaarder.nl
www.baijensgerechtsdeurwaarder.nl
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NIEUWE LEDEN 

,,Persoonlijk en respectvol. Dat zijn voor 
ons kernwoorden in de manier waarop wij 
omgaan met opdrachtgevers en degene die 
wij voor hen benaderen. Als gerechtsdeur-
waarder is ons primaire doel om geld te 

incasseren waar opdrachtgevers recht op hebben. Daarin zoeken 
we naar de beste en realistische oplossing voor beide partijen, 
met een menselijke aanpak; zoals je ook zelf benaderd zou willen 
worden. Onze aanpak is erop gericht om openstaande vorderingen 
zo snel mogelijk en verantwoord te incasseren, bij voorkeur zonder 
tussenkomst van de rechter.  Ik werk ruim twintig jaar in de wereld 
van gerechtsdeurwaarders en creditmanagement, waarvan meer 
dan tien jaar als (kandidaat) gerechtsdeurwaarder. Drie jaar geleden 
heb ik deze praktijk kunnen overnemen, waarin we ook facturatie 
en debiteurenbeheer uitvoeren, naast minnelijke en gerechtelijke 
incasso. We werken lokaal en regionaal vooral voor het mkb, de 
advocatuur en de vastgoedbranche.”

Toonaangevend
,,Netwerken is ook voor onze branche belangrijk. Behalve openbaar 
ambtenaar ben ik ook ondernemer. De DOV zie ik als een toonaan-
gevende organisatie in de Drechtsteden en is het is goed voor ons 
bedrijf om daarbij aangesloten te zijn.”

Gert-Jan Baijens
Gerechtsdeurwaarders-
kantoor Baijens 

Chiron Koole
CK Personal Training

,,Al van jongs af aan wil ik mensen helpen 
en vind ik het interessant hoe het lichaam 
reageert op training en voeding. Na mijn 
studie aan onder meer het CIOS en bij 
de Fearless Living Academy richt ik me 
als high performance personal trainer 
en coach vooral op ondernemers. Ik ondersteun hen om een fitter 
lichaam te creëren, doelstellingen te behalen en mentaal te groeien, 
waardoor zij ook stappen kunnen zetten in hun bedrijf. Mensen die 
ervoor hebben gekozen ondernemer te worden, vind ik interessant. 
Die drive is bij iedereen zo verschillend. Het is mooi om hen daarbij 
te kunnen helpen. Juist in deze tijd, waarin je moet denken in oplos-
singen.”

Geven en nemen
,,Daarom ook ben ik lid geworden van de DOV. Om mijn netwerk 
uit te bouwen, en mensen met mijn kennis te kunnen helpen. En om 
ondernemers in mijn netwerk te kunnen verbinden met anderen. Als 
ondernemer is het belangrijk dat je geeft en neemt. Zo kun je elkaar 
sterker maken.”

,,Wij helpen mkb’ers optimaal online 
vindbaar te worden en helpen hen daarmee 
aan extra klandizie. Onze ervaring is dat 
bedrijven altijd een duidelijke groei in 
omzet genereren als ze investeren in digitale 
marketing. Ik ben zelf sinds 2007 actief in dit vak en heb inmiddels 
in het Leprooshuis een bureau met circa 10 medewerkers gespeciali-
seerd in social media, SEO, zoekmachine-adverteren, Google Analy-
tics en email- en contentmarketing. Voor bedrijven zijn de ontwik-
kelingen in de online mogelijkheden vaak moeilijk bij te houden. 
Daarom geven we ook trainingen, zodat zij of hun medewerkers meer 
inzicht krijgen en leren zelf aan de slag te gaan. In dit coronatijdperk 
blijkt voor ondernemers hoe belangrijk het is om ook online actief te 
zijn. Het is ook een moment om te ontdekken of je online wilt en kunt 
groeien en hoe je dat wil aanpakken.’’ 

Nieuwsgierig
,,We zijn lid geworden van de DOV om meer in contact te komen met 
bedrijven in Dordrecht en de regio, om te netwerken en te ontdekken 
wat we voor elkaar kunnen betekenen als echt Dordts bedrijf. Ik ben 
echt nieuwsgierig.”  

Wilfred Stomp
2Bfound

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

+

Bert Verkaik
Omega & Yarden

,,Mijn ervaring in de detailhandel en als 
psychiatrisch verpleegkundige combineer 
ik sinds 2009 in de uitvaartzorg. Het is een 
mooi vak; je staat dicht bij de emoties van 
mensen en kunt hen ontzorgen in een voor 
hen moeilijke periode in hun leven. Er zijn 

momenteel weinig mannen die hiervoor kiezen, daar waar het vroeger 
vooral een mannelijke branche was. Natuurlijk probeer je mensen 
op allerlei manieren te ondersteunen en mee te denken. De meeste 
mensen weten bijvoorbeeld niet dat je op verschillende locaties een 
uitvaart mag houden, zelfs in je huiskamer. Het is fijn als je nabe-
staanden die extra keuzes kunt bieden.”

Thuiskomen
,,In het verleden was ik al bij de DOV aangesloten. Ik ken er veel 
mensen en het voelt als thuiskomen nu ik weer in het netwerk van 
Dordtse ondernemers actief ben. De leden zijn oprecht geïnteres-
seerd in elkaar, de betrokkenheid is groot. En hoewel onze belangen 
allemaal verschillend zijn, is het goed dat je allemaal wordt gehoord en 
een gesprekspartner bent van burgemeester en wethouders. Samen sta 
je sterker.”



 

Zakelijk bloemen bestellen.

Een mooi boeket op uw balie of kantoor?
Een relatie bedanken of feliciteren?
Een medewerker verrassen?

Drechtbloemen is dé partner voor zakelijk bloemen 
bestellen. Inmiddels leveren wij aan een groot 
aantal Dordtse bedrijven.

Nog geen klant bij ons?
Om u met ons bedrijf en boeketten kennis te laten 
maken hebben wij voor u een speciale aanbieding!

Een prachtig veldboeket in een mooie glazen vaas 
inclusief bezorging op uw bedrijf.

Normale prijs boeket € 20,00
 vaas € 12,50
 totaal € 32,50

Ter kennismaking nu voor € 10,00
Deze actie geldt uiteraard ook voor bestaande 
relaties.

Mail uw bedrijfsgegevens onder vermelding
van “speciale aanbieding” naar
drechtbloemen@gmail.com

Wij nemen contact met u op ivm deze levering.
(een factuur ontvangt u achteraf)

In afwachting van uw bestelling,

Met vriendelijke groet,
L. Stellaard

Albert Schweitzerplaats 27 | 3318 AS Dordrecht | 06 – 11 84 85 59
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INTERVIE W

Vader en zoon 
samen sterk in 
Drechtbloemen

Allebei hadden ze hun eigen bloemenzaken en zagen 
elkaar al zeven dagen per week. Vader Ruud en zoon 
Luuk Stellaard werken in Dordrecht sinds begin dit 
jaar samen onder de naam Drechtbloemen.

Wie Ruud kent uit zijn bloemenzaken – eerst 
aan de Voorstraat en het Drievriendenhof en 
de afgelopen jaren aan het Achterom - kent 
zonder twijfel ook zoon Luuk (25). Al vanaf 
zijn dertiende hielp hij zijn vader mee in de 
winkel. ,,Ik wilde altijd voor mezelf werken. 
Ik wilde de vrijheid om ook tijd te nemen 
voor mijn kind, zoals mijn vader ook met ons 
heeft gedaan”, vertelt Luuk. Na zijn opleiding 
richting dierenspeciaalzaak koos hij toch 
voor de bloemen. Inmiddels heeft hij twee 
zaken in Waalwijk, een in Breda en sinds 
het opgaan in het familiebedrijf ook een in 
Dordrecht. Direct naast de entree van het 
Albert Schweitzer ziekenhuis. 

Gewoonlijk een uitgelezen plek voor bezoe-
kers die een bloemetje willen meenemen voor 
de patiënten. En toen kwam de coronacrisis. 
De zaak ligt nu wat verstopt achter de tent 
die voor de ingang is geplaatst. Maar de 

Stellaards klagen niet. ,,De aanloop van 
bezoekers is vrijwel nihil geweest en we 
hebben onze openingstijden moeten halveren. 
Maar we hebben heel veel bestellingen mogen 
ontvangen. Veel van onze vaste klanten, 
zoals het ziekenhuis en de DOV, maar ook 
van mensen die een bloemetje wilden laten 
bezorgen via onze landelijke organisatie 
Euroflorist.”

Persoonlijk contact
Vader en zoon kijken echter uit naar normale 
tijden. Ruud: ,,Natuurlijk hebben we net als 
collega-ondernemers strepen op de vloer 
gemaakt en looprichtingen uitgezet en 
mensen houden zich er goed aan. Maar liever 
gaan we terug naar hoe het was en persoon-
lijke contacten hebben. Daarom hebben we 
ons ook onder de nieuwe naam aangesloten 
bij de DOV en willen we ons op toekomstige 
bijeenkomsten samen laten zien. Ik ben trots 

op mijn zoon, die het risico heeft genomen 
om te ondernemen. Dat is echt niet makkelijk 
hoor. Het is keihard werken en lange dagen 
maken.”

Mogelijkheden
,,We doen het in Dordt echt samen. En zoeken 
daarbij ook naar nieuwe mogelijkheden. Zo 
halen we steeds meer bloemen en planten 
direct van de kwekers, zonder tussenstappen 
en hartstikke vers. En we denken erover om 
kwekers opdracht te geven planten voor ons 
te kweken. Zo versterk je je positie. En het is 
ook een stukje duurzaamheid: minder kilo-
meters. We gebruiken biologisch afbreekbaar 
plastic, ongebleekt en ongeverfd pakpapier. 
We zijn daar heel bewust mee bezig”, zegt 
Luuk.

Ruud: ,,Ik woon dan wel in Brabant, mijn hart 
ligt in Dordt. In de binnenstad was ik jaren-
lang betrokken bij de activiteiten zoals Dordt 
Fit en Dordt Pakt Uit. Ik ga hier stappen. Het 
is gewoon een gezellige stad.”

Drechtbloemen biedt DOV-leden een 
kennismakingsboeket aan. Zie voor meer 
informatie de advertentie op pagina 14

 

Zakelijk bloemen bestellen.

Een mooi boeket op uw balie of kantoor?
Een relatie bedanken of feliciteren?
Een medewerker verrassen?

Drechtbloemen is dé partner voor zakelijk bloemen 
bestellen. Inmiddels leveren wij aan een groot 
aantal Dordtse bedrijven.

Nog geen klant bij ons?
Om u met ons bedrijf en boeketten kennis te laten 
maken hebben wij voor u een speciale aanbieding!

Een prachtig veldboeket in een mooie glazen vaas 
inclusief bezorging op uw bedrijf.

Normale prijs boeket € 20,00
 vaas € 12,50
 totaal € 32,50

Ter kennismaking nu voor € 10,00
Deze actie geldt uiteraard ook voor bestaande 
relaties.

Mail uw bedrijfsgegevens onder vermelding
van “speciale aanbieding” naar
drechtbloemen@gmail.com

Wij nemen contact met u op ivm deze levering.
(een factuur ontvangt u achteraf)

In afwachting van uw bestelling,

Met vriendelijke groet,
L. Stellaard
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Vraag je gasten om donaties voor kankeronderzoek. Met jouw feestje 
komt de dag dichterbij dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker.

Kijk op kadoneren.nl 

https://www.aarental.nl/
https://kadoneren.nl/


DOV MAGAZINE | 17

NIEUWS

Quiet Drechtsteden verbindt mensen die in armoede 
leven met bedrijven en particulieren. Via een digitaal 
systeem krijgen zij producten of diensten aangeboden. 
Ook in deze tijd blijven DOV-leden en andere Dordtse 
ondernemers de stichting steunen.

DOV-lid Adem Pinar wist dit voorjaar 
tientallen gezinnen blij te maken met tele-
foons, tablets en laptops, die klanten bij zijn 
Apple-winkel ION hadden ingeleverd. ,,Zo 
gaaf. Andere afdelingen waren jaloers op 
ons”, vertelt projectmanager Tatjana Dekker 
enthousiast.

Quiet is een landelijk initiatief. In 2018 is 
de stichting gestart in Dordrecht, met de 
bedoeling dit uit te breiden naar de regio. Dit 
jaar is Quiet gast-lid van de DOV. ,,Dit is voor 
ons ideaal om ondernemers te kunnen infor-
meren en enthousiasmeren. Met iets wat voor 
hen vaak heel simpel is, kunnen ze iets goeds 
doen voor een ander. We hopen dat er snel 
weer bijeenkomsten mogen plaatsvinden.”

Dordrecht telt nu zo’n zeventig sponsoren. 
Maar in Dordrecht leven nu al zo’n 4500 
huishoudens met problematische schulden en 
ongeveer 9600 hebben vergroot risico hierop. 

Hoe komen zij bij jullie in beeld?
,,Onze members, zoals we de deelnemers 
noemen, worden verwezen door de voedsel-
bank, de wijkteams of andere stichtingen 
die weten dat mensen onder de armoede-
grens leven. Of via members zelf. Verborgen 
armoede is echt een groot probleem. Als je 
soms bij iemand thuiskomt, word je daar echt 
verdrietig van. En na deze tijd zal het aantal 
minima zeker groeien.”

Waar vinden jullie sponsoren?
,,In ons eigen netwerk. En sponsoren dragen 
andere ondernemers aan. Zij zijn vaak heel 
betrokken en worden onze ambassadeurs. 
Sommigen zien onze members ook zelf en 
krijgen direct de reacties te horen. Je ziet 
bijvoorbeeld hoe mensen oprecht genieten 
van een nieuw kapsel of van een mooi gedekte 
tafel, vriendelijk personeel en lekker eten. 
Dat wat als ondernemer je passie is, kun je op 
deze manier direct delen.’’

Hoe loopt Quiet sinds de coronacrisis?
,,Ook in deze tijd gaan de aanbiedingen door. 
Een horecaondernemer heeft zijn klanten 
gevraagd om verzorgingsproducten en spelle-
tjes te doneren en wij kunnen volle tassen bij 
hem ophalen. Heel bijzonder. Van een parti-
culier kregen we een bedrag om voor twee 
gezinnen boodschappen te doen. Een slager 
doneerde direct ook toen hij dat hoorde. Als 
sponsor draag je bij wat je kan bijdragen. 
Eens per kwartaal is ook fijn en als het even 
niet past, dan hebben we daar begrip voor. 
Met Quiet bieden we wat verlichting van de 
dagelijkse zorgen en laten we members zien 
dat ze niet alleen staan.”

Meer informatie of iets in de aanbieding? 
Kijk op quiet.nl/drechtsteden

#DORDTSTEUNTENDEELT
Quiet bedacht een actie waarmee parti-
culieren sponsors (lokale ondernemers) 
kunnen steunen door een cadeaubon of 
voucher te kopen en deze te schenken 
aan Dordtse minima (de members). 
Quiet maakt er een arm gezin, stel of 
alleenstaande gelukkig mee. Op de 
website vind je meer informatie over 
#dordtsteuntendeelt.

Quiet verzacht 
armoede, OOK NU

Adem Pinar (r) en zijn medewerker met de 
apparatuur bestemd voor members van Quiet.

Imbarcazione Barone is 
sponsor van het eerste uur. 

https://quiet.nl/drechtsteden
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,,Een enorme prestatie, want docenten en 
studenten van zo’n 200 opleidingen, van ieder 
drie of vier leerjaren, moesten deze omslag 
maken.” Jan Lokker, lid van het college van 
bestuur van het Da Vinci College, is trots op 
zijn medewerkers. Met de coronacrisis kwam 
het maatschappelijke leven met een klap 
tot stilstand en ook het onderwijs ontkwam 
daar niet aan. ,,Alles stond opeens in een 
ander daglicht. Tegelijkertijd zijn er ook weer 
kansen nu het land weer langzaam van het 
slot gaat. Wij richten ons nu vooral op de 
toekomst.’’

Op slot
Sommige mbo-stageplekken zitten door 
de coronacrisis volledig op slot, zoals voor 
onderwijsassistenten. Bij de technische 

bedrijven is het heel divers, maar in de zorg 
zijn veel studenten juist meer ingezet. Lokker: 
,,We spelen er zo goed mogelijk op in, om te 
voorkomen dat de studenten studievertraging 
oplopen.”
De schoolbestuurder is ervan overtuigd 
dat na de crisis weer voldoende vraag naar 
mbo’ers zal zijn, ook al zijn de economische 
vooruitzichten nu somber. ,,In sommige 
sectoren zal het moeilijk worden, maar je ziet 
ook dat ondernemers door de crisis versneld 
overschakelen naar nieuwe concepten en 
businessmodellen.”

Flexibeler onderwijs
Hoewel de coronamaatregelen ook voor het 
mbo vanaf 15 juni iets versoepeld worden, 
blijft het afstandsonderwijs in elk geval 

tot deze zomervakantie de norm. Lokker 
verwacht dat ook daarna een deel van het 
leren op afstand zal blijven bestaan. ,,Het 
onderwijs zal flexibeler worden en als je dan 
kijkt naar het feit dat werknemers een leven 
lang blijven leren, is het in dat licht ook zeer 
waardevol. We hebben er in korte tijd heel 
veel ervaring mee opgedaan.”
Het past in de ontwikkeling van het Da Vinci 
College om nog meer aan te sluiten op de 
vraag die het bedrijfsleven aan het onder-
wijs stelt. Voor zijn aantreden als lid van de 
schoolleiding in 2019 was Lokker drie jaar 
directeur van de sector Techniek & Media. In 
die periode zette hij samen met zijn team en 
partners uit het bedrijfsleven succesvol in op 
onderwijsvernieuwing. ,,We zijn voorloper 
op het gebied van het zogenaamde hybride 

Na het bericht halverwege maart dat de scholen vanwege 
de coronacrisis moesten sluiten, was het Da Vinci College 

in één week overgeschakeld op digitaal onderwijs. 

DA VINCI COLLEGE MAAKTE IN ÉÉN WEEK OMSLAG NAAR DIGITAAL ONDERWIJS 

‘Ook leren op afstand zal 
blijven bestaan’
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IN GESPREK ME T.. .  JA N LOK K ER

onderwijs. Zo werken we al jaren nauw met 
ondernemers samen in de Duurzaamheids-
fabriek, waar we de leertrajecten zo goed 
mogelijk met het bedrijfsleven afstemmen. 
We zorgen er samen voor dat de studenten 
optimaal zijn voorbereid op de beroepsprak-
tijk en dus na hun examen snel inzetbaar 
zijn.”

Restaurant LEO
Een mooi voorbeeld is ook de samenwer-
king met PIT Kinderopvang & Onderwijs, 
vertelt Lokker. ,,Studenten van de opleiding 
voor onderwijsassistent lopen vier dagdelen 
stage in een basisschoolgroep en krijgen op 
de stagelocatie zelf ook les van hun eigen 
docenten. Zij kunnen zo direct worden 
ingezet in het onderwijs, waar grote tekorten 
zijn. Andere voorbeelden zijn ons eigen 
restaurant LEO, waar de koks en horeca- 
studenten werken in een ‘real life’ omgeving. 
En het bedrijf We-PAIR, dat Da Vinci heeft 
opgezet met de Dordtse Computer Handel 

en waar studenten computers, tablets en 
telefoons repareren.”

Halen en brengen
Sinds februari dit jaar is ook het Drecht-
steden Ondernemers Centrum actief (zie 
kader) op het Leerpark en wordt er gewerkt 
aan een zorginnovatie-centrum. Lokker: 
,,Een mooie ontwikkeling waarin we bijvoor-
beeld met het Albert Schweitzer zieken-
huis en de gemeente samenwerken aan de 
ontwikkeling van innovatieve toepassingen 
in de zorg.” En Lokker ziet een wisselwer-
king: ,,Waar studenten vroeger tijdens stages 
en projecten voornamelijk iets kwamen 
‘halen’, zie je nu dat ze ook iets waardevols 
meebrengen, bijvoorbeeld als het gaat om de 
kennis en het gebruik van digitale toepas-
singen en systemen. Met hun enthousiasme 
en de vanzelfsprekendheid waarmee ze 
vernieuwingen omarmen, kunnen ze echt een 
impuls geven aan innovatie in bedrijven of 
bijvoorbeeld zorginstellingen.”

DOC LAAT BEDRIJVEN 
STARTEN EN 
SAMENWERKEN
Begin dit jaar opende de Dordtse 
wethouder Maarten Burggraaf het 
Drechtsteden Ondernemerscentrum. 
Het centrum biedt start ups een flexibele 
werkplek in een dynamische omgeving, 
met toegang tot een schat aan specia-
listische kennis via het onderwijs en 
de andere bedrijven op het Leerpark. 
Inmiddels zijn er acht startups in DOC 
gevestigd. ,,Het zijn meestal eenmans-
zaken, maar we hebben ook bedrijf 
met meerdere medewerkers”, aldus Jan 
Lokker. ,,We richten ons op sectoren als 
dienstverlening, communicatie en ICT.”

MKB-WERKPLAATS
Rond DOC is, zo signaleert hij, een 
waardevolle community aan het ontstaan 
van startups en corporates, én met 
studenten, docenten en organisaties zoals 
het Smart City Innovatiefonds Dordrecht 
en WorldStartup. Na de zomer start DOC, 
in lijn met de plannen van de Rijks-
dienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO Nederland), met een zogenaamde 
mkb-werkplaats. Studenten helpen in 
deze werkplaats mkb-bedrijven met 
het verbeteren van hun digitaliserings-
processen op het gebied van marketing 
en sales. Interesse? Aanmelden kan bij 
jeroenvandijk@davinci.nl.

Jan Lokker, lid van 
het college van bestuur 

van het Da Vinci College

mailto:jeroenvandijk@davinci.nl


Zelf kiezen voor je zorg
Bij FamilySupporters vinden we het bel-
angrijk dat je zelf kunt beslissen hoe en 
door wie je geholpen wordt als dat nodig.. 
Bovendien zijn wij flexibel; we werken op 
de plekken en tijden die nodig zijn als de 
situatie er om vraagt.

Samen de zorg beter maken
Nederland heeft een prima zorgstelsel, 
maar het is soms ingewikkeld om pas-
sende zorg te vinden in de wirwar van 
wachtlijsten, loketten en regels. Bij Fami-
lySupporters weten we de weg. We rusten 
niet voordat we een antwoord vinden, ook 
bij bijzondere of complexe vragen!
Daarnaast werken we graag samen met 
andere zorgaanbieders, wijkteams en 
andere verwijzers.

Geen wachtlijsten, intake binnen na de 
matching en de start  van de behandeling/
begeleiding zo snel mogelijk, meestal 
binnen 2 weken.

FamilySupporters Drechtsteden, Zorg voor je leven!
Stel. Je zoekt hulp voor jezelf, je kind, gezin, ouders of iemand anders 
in je omgeving. Dan ben je bij FamilySupporters op het juiste adres. 
Onze teams bieden advies, praktische en psychische hulp. We zijn er 
voor alle leeftijden, van 0 tot 100+ jaar, o.a. gezinnen die vastlopen 
in de opvoeding en of het omgaan met gedrag of persoonlijkheid-
sproblemen. FamilySupporters werkt op verwijzing van huisarts, 
gemeente(wijkteam) maar ook particulier.

FamilySupporters Drechtsteden | Spuiboulevard 438, 3311 GR Dordrecht | administratie.drechtsteden@familysupporters.nl | 078-7370025 
     

In de regio Zuid Holland Zuid werken we 
samen met de gemeentes in de regio’s 
Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheer-
enlanden en Hoekse waard.

Als directeur en ondernemer van deze 
mooie vestiging is het mijn taak om samen 
met mijn multicultureel team van bege-
leiders en behandelaren te zorgen dat we 
doen wat nodig is voor de client/gezin. 
Zodra de client/gezin zelfstandig verder 
kan, schalen wij gelijk de zorg af of indien 
nodig verwijzen wij door. 

Ik werk vanaf mijn 18e in de zorg in 
diverse werkvelden en specialismes o.a. 
jeugd en volwassen GGZ, Overheid, (Ge-
meente en TBS),en Academisch zieken-
huis. Doordat ik veel heb gezien qua zorg 
in klinieken, ambulante organisaties en 
gemeente heb ik een goed beeld wat er 
echt nodig is. Zorg moet snel en effectief 
zijn qua bereik en resultaat. Hoe eerder 
je zorg laat aansluiten bij de burgers kan 

je op de langere termijn heel veel kosten 
besparen. Economisch en maatschappelijk 
is het onze plicht als overheid, zorgaan-
bieders om die zorg zo goed mogelijk te 
organiseren en inwoners niet 4-6 weken te 
laten wachten, soms maanden. Onaccept-
abel in mijn ogen omdat de situatie er niet 
beter op wordt voor de inwoner met alle 
gevolgen van dien. Daardoor ook hogere 
kosten op termijn, school, werk, aanrak-
ing met justitie en het sociaal emotioneel 
afglijden. In deze regio zie ik dat er hard 
wordt gewerkt door een ieder in de zorg 
en bij gemeentes, echter denk ik wel dat 
daar nog veel winst te behalen valt in de 
wachtlijstproblematiek. Ik praat daar graag 
over mee eventueel!
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LEERORK EST

Op zeven basisscholen en de Hans Petri 
school voor praktijkonderwijs leren bijna 500 
kinderen en jongeren een akoestisch instru-
ment te bespelen en in de bezetting van een 
symfonieorkest gezamenlijk muziekstukken 
ten gehore te brengen. ,,Muziek maakt slim”, 
zegt directeur Marco Brand. ,,Breinprofes-
soren onderschrijven dat. Behalve slimmere 
levert het ook meer sociale kinderen op.”
Het Leerorkest komt voort uit een aanpak 
voor kinderen in Venezuela die anders in de 
criminaliteit zouden belanden. In Nederland 
werd het concept om diezelfde reden opgepikt 
in Amsterdam Zuidoost. Momenteel zijn er 
in vijf steden Leerorkesten met koningin 
Máxima als ambassadeur.

Online
,,De kinderen vinden het fantastisch en 
zijn zeer serieus aan de slag en zelfs buiten 
schooltijd. Ook kinderen met een beperking 
doen gewoon mee. Door muziek gaat dat 
vanzelf”, weet voorzitter Lucienne van der 
Lans. Alle reden voor het Leerorkest om alles 
op alles te zetten om tijdens de coronaslui-

ting van de scholen ook online muziekles te 
kunnen geven. Ook nu de scholen weer open 
zijn, gaan de lessen online door met de ene 
helft van de kinderen in de klas en de anderen 
thuis. De lessen worden gegeven door 17 
vakdocenten, zzp’ers, van wie een aantal ook 
dirigent is. Voor volgend schooljaar willen 
opnieuw twee scholen aanhaken als de finan-
ciering rondkomt.

Magisch 
De stichting is gesprekspartner bij het 
opstellen van de Dordtse onderwijsvisie 
2020-2030. ,,Dordrecht heeft een lager oplei-
dingsniveau dan in de rest van de provincie. 
En maar liefst 22 procent van de kinderen 
heeft een potentiele achterstand. Het vak 
muziek zou op elke school een vaste waarde 
moeten zijn, naast taal en rekenen. Muziekon-
derwijs gaat deze kinderen helpen om door te 
stromen naar hoger onderwijs”, stelt Brand. 
Muziek maken legt nieuwe verbindingen in 
de hersenen, o.a. reken- en taallessen worden 
daardoor beter geabsorbeerd. Het geeft 
zelfvertrouwen, structuur en verantwoor-

delijkheid; voor het instrument, maar ook 
voor het samen presteren. Luciënne van der 
Lans: ,,We merken dat in de klas. Na drie keer 
instrumentaal les in groepjes repeteert de 
gehele klas gezamenlijk als orkest. Ze kijken 
dan allemaal geconcentreerd naar de dirigent 
en willen dat het goed klinkt. Er gebeurt iets 
magisch. Het is ontroerend.”

Bedrijfsleven
De leerkrachten waren in het begin harstikke 
verbaasd, vertelt het tweetal. Brand: ,,Maar 
als je niet goed hebt gestudeerd, klinkt het 
voor de hele groep niet goed en dat willen 
ze niet. Dat kun je doortrekken naar later: 
je moet je werk gewoon doen, anders valt de 
opdracht in duigen. Het helpt kinderen, de 
toekomstige medewerkers in het bedrijfs-
leven, leren leren en dat willen we als maat-
schappij: een leven lang leren. Muziekonder-
wijs vraagt een structurele investering, maar 
als gemeente en ondernemers kunnen we hier 
de vruchten van plukken.”

Leerorkestdrechtsteden.nl

LEERORKEST GAAT OOK ONLINE

‘Muziekonderwijs verhoogt 
niveau van de stad’
Muziekonderwijs op 
basisscholen gaat 
Dordrecht helpen om het 
leerniveau op een hoger 
pijl te krijgen. En heeft 
daarmee een aanvullende 
waarde op de ontwikkeling 
van de stad. Dat is de 
boodschap van Luciënne 
van der Lans en Marco 
Brand van de stichting 
Leerorkest Drechtsteden.
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Avant Webdiensten ontwerpt en host websites 
en webshops en beheert daarnaast een zestal 
nieuwssites in de Drechtsteden. ,,Als direc-
teur maak ik mijn medewerkers oplettend 
op de soms bijna onopvallende trucks van 
hackers. Voorkomen is beter dan genezen 
en daarom heeft Avant allerlei maatregelen 
genomen”, vertelt Huisman. 
Bij Avant werkt het personeel zo min moge-
lijk met laptops en USB-sticks. ,,Bij verlies 
kunnen die in verkeerde handen komen, met 
het risico op een datalek. Daarnaast maken 
we dagelijks en wekelijks back-ups - ook van 
de websites en webshops van onze klanten 
- en beheren dat allemaal in de cloud. De 
gegevens staan dan in een goed beveiligd 
datacenter. Als een website gehackt wordt, 
kunnen we de versie van een dag eerder 
direct terugzetten.”

Cybercriminaliteit is de snelst groeiende vorm van misdaad. Eén op de acht mkb’ers 
is slachtoffer en het schadebedrag bedraagt ruim 10 miljard euro per jaar. Uit een 
recente enquête van HBO Drechtsteden blijkt dat bijna 40 procent van de ondervraagde 
ondernemers er niet zeker van is of de IT in het bedrijf op orde is. Hans Huisman, 
directeur/eigenaar van Avant Webdiensten is dagelijks bezig met het voorkomen van 
digitale inbraken en oplichting in zijn eigen bedrijf en bij klanten.

Hans Huisman maakt zijn 
medewerkers oplettend op 

de soms bijna onopvallende 
trucks van hackers.

HOE PAK JIJ DAT AAN? 

‘Cyberweerbaarheid is een 
zaak van alle werknemers’
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SCHIJNVEILIGHEID
Vanzelfsprekend gebruikt Avant antivi-
rusprogramma’s, maar volgens Huisman 
geeft dit ook een vorm van schijnveiligheid. 
Huisman: ,,De meeste hacks komen binnen 
via zogenoemde phishingmails met een link 
waarop geklikt moet worden.” Dit soort mails 
is vaak afkomstig van afzenders die zich 
bijvoorbeeld voordoen als banken en worden 
vaak niet als zodanig herkend. Die e-mails 
zien er zo professioneel uit dat men denkt dat 
het echt is. ,,Als je echter met de muis op de 
afzender of de link ‘gaat staan’, dan is vaak te 
zien dat het een verdacht adres is. Schijnbaar 

onopvallende zaken als vreemde verbindings-
streepjes of kleine spelfouten zijn daarvan het 
bewijs.”

Deze vorm van is de laatste tijd ook via 
sms’jes zichtbaar. ,,We maken onze medewer-
kers bewust dat sommige informatie, zoals 
wachtwoorden, nooit door banken gevraagd 
wordt. Niet in e-mails, aan de telefoon of 
per sms. Ik roep dan ook op altijd gezonde 
verstand te gebruiken. Nooit zomaar ergens 
op klikken. Als bijvoorbeeld een aanbieding 
te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook  
vaak zo.”

SNEL UPDATEN 
Als Avant websites bouwt voor klanten 
gebruikt ze met opzet niet het populaire 
programma Word Press als content manage-
mentsysteem (CMS). ,,Het is een op zich 
een prima systeem, maar het heeft wereld-
wijd miljoenen gebruikers en is daardoor 
een populair doelwit voor hackers”, weet 
Huisman. ,,Als je Word Press gebruikt, moet 
je heel snel alle updates installeren en ik zie 
vaak dat dit niet gebeurt. De lekken zijn vrij 
snel bekend bij hackers, die er handig en snel 
op inspelen.”
“Als er sprake is van een hack worden er vaak 
in een uur duizenden e-mails verzonden, 
waardoor de server op een zwarte lijst komt 
te staan en wordt geblokkeerd. Ook kan er 
informatie op de website worden gewijzigd en 
staat er opeens bijvoorbeeld een politieke leus 
op je homepage.” 

NEPFACTUREN
Andere vormen van cybercrime die via e-mail 
of sms kunnen binnenkomen, zijn nepfac-
turen. Huisman: ,,Je ziet dan een bankreke-
ning in Spanje of een ander land. Met kleine 
lettertjes staat onderaan vaak dat het niet om 
een rekening gaat maar om een aanbieding. 
Blijf alert, dat is het beste advies!”

Het Cyber Netwerk Drechtsteden (CND) is een samenwerkingsverband van bedrijven en 
belangenorganisaties dat het thema cyberweerbaarheid op een duidelijke en concrete manier 
bij mkb-ondernemers onder de aandacht wil krijgen. Het wil bedrijven bewust maken van 
de risico’s die digitalisering (van bedrijfsprocessen) en 
daarmee cyberbedreigingen voor de bedrijfsvoering 
vormen. HBO Drechtsteden is een van de partners. 
Directeur Jessica van den Bosch is enthousiast over het 
CND. ,,De komende tijd gaan wij ons als HBO Drecht-
steden focussen op de meer directe ondersteuning van 
mkb’ers. We gaan kleinschalige workshops organiseren 
waarin we ondernemers vertellen wat te doen om 
bepaalde vraagstukken op te lossen. Daarnaast ontwik-
kelen we een masterclass Cyberveiligheid, die naar 
verwachting eind 2020 of begin 2021 gereed is.”

HOE PA K JIJ DAT A A N?

WAT KAN IK ZELF DOEN?
- Wees alert en gebruik je gezonde 

verstand.
- Werk aan regelmatige bewustwording 

van cybercrime van het personeel.
- Maak geen gebruik van onbeveiligde 

wifi-netwerken.
- Gebruik toegangscodes op apparaten en 

tweestapsverificatie.
- Gebruik veilige wachtwoorden of 

wachtwoordzinnen: tenminste acht 
tekens met cijfers, letters, hoofdletters 
en speciale tekens.

- Gebruik geen USB-sticks van 
onbekenden.

- Beveilig jouw websites met een 
SSL-certificaat, zodat gegevens 
versleuteld verzonden worden.

- Gebruik professionele bedrijven voor 
aanschaf van hard- en software.

- Check valse e-mails van banken bij de 
Fraudehelpdesk.

- Zoek informatie bij het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie (Het CCV).

- Doe altijd aangifte bij de politie van 
hacks of phishing.
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INTERVIE W

Samen bereik je meer dan alleen, kun je de lijfspreuk van 
Anasha van Tooren noemen. Als Stadsondernemer en via 
All-Connected brengt ze ondernemers bij elkaar. ,,Mijn droom 
is om zoveel mogelijk mensen met elkaar te verbinden.”

En toen kwam de coronacrisis… Anasha blijft 
in beweging. Ze is druk bezig met voorbe-
reidingen van activiteiten voor als dat weer 
mag. Sinds 2016 organiseert de – van huis 
uit – specialist in werving en selectie borrels, 
debatten, lezingen en workshops; eerst bij 
de Makro en nu als Stadsondernemer bij de 
bibliotheek en vanuit de organisatie All-Con-
nected, waarbij ze ook kruisbestuivingen 
zoekt met de DOV.

Op 7 september stond een bijeenkomst 
gepland over in de spiegel kijken. ,,Elke 
ondernemer wil ‘groeien’. Hij trekt hiervoor 
van alles uit de kast. Zichtbaarheid, sales zijn 
de belangrijkste aandachtsgebieden, maar de 
grootste beperkende factor van een onder-
nemer is hij zelf. Je hebt je eigen belemme-
rende gedachten, grenzen die je jezelf oplegt. 
Mensen vinden dat lastig”, vertelt ze. Maar, 
zo schat ze in, daar hebben ondernemers 
momenteel geen ruimte voor in hun hoofd. 

De aandacht zal in de tweede helft van dit 
jaar vooral liggen op herstel en behoud. Dus 
schuift dit thema door naar het voorjaar.

Blind date
In plaats daarvan staat ‘Lets reconnect’ op 
het programma. ,,Ik denk dat ondernemers 
daar straks heel erg aan toe zijn. We orga-
niseren een gearrangeerde blind date in de 
Biesbosch, waar koppels op de fiets, al wande-
lend of in een auto van Toyota Louman met 
elkaar in gesprek gaan. Als je een op een op 
pad gaat, praat je op een andere manier met 
elkaar en dat schept een band.” De speeddate 
wordt gevolgd door een borrel en een diner in 
Stayokay.
,,Het verbinden van mensen zit al heel lang in 
me”, zegt de HR-manager. ,,Ik krijg energie 
van samen bouwen, ontwikkelen en groeien.” 
Ook de Dordtse bibliotheek AanZet is zich 
aan het ontwikkelen en vroeg Anasha van 
Tooren om Stadsondernemer te worden, 

een initiatief dat wordt gesteund door de 
gemeente. ,,De bieb staat vol kennis, maar die 
kennis zit ook in ondernemers. Bij de events 
betrek ik ook auteurs; veelal ondernemers die 
een boek hebben geschreven, en ook onderne-
mers die ik ken via de DOV.”

Balans
Hoe kijkt zij als verbinder aan tegen de 
huidige situatie? ,,Ik denk dat online werken 
blijft. Ik roep al heel lang: werk meer thuis als 
dat kan. Je werkt efficiënter, er zijn minder 
files. Het is goed voor de work/life balans. Als 
je goed rondkijkt op een groot kantoor zie je 
dat mensen vaak niet aan het werk zijn. Thuis 
pakken mensen hun verantwoordelijkheid. 
Het brein werkt ook zo: zelfbeschikking leidt 
tot een positief gevoel en dat maakt dat je tot 
meer in staat bent. De hele week thuis werken 
hoeft niet, maar twee of drie dagen. Want het 
sociale aspect, het elkaar ontmoeten, blijft 
natuurlijk heel belangrijk.”

Anasha van 
Tooren blijft 
verbinden

Anasha van Tooren: ,,Ik krijg 
energie van samen bouwen, 

ontwikkelen en groeien.” 
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SUMMER FEELINGS 
BIJ ZEEUW 
FIAT 500

De actie is geldig tot en met 30 juni 2020 en zolang de voorraad strekt.  De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.  Private Lease: particulier 
aanbod op basis van Operational Lease via Leasys Nederland B.V. (KvK 70016895). Operational Lease exclusief brandstof. *Vermelde Private Lease-vanafprijs is gebaseerd op de Fiat 500 Pop en een leasetermijn van 
60 maanden en 7.500 km per jaar. Aanbod op basis van Private Lease Budget. Condities vindt u terug op www.leasys.com/nl/dutch/documenten. Tarieven afgerond op hele euro’s. Onder voorbehoud van wijzigingen in 
assurantiebelasting, wegenbelasting en btw. Leasys behoudt zich het recht voor om onvolledig of incorrect ingevulde aanvragen uit te sluiten van deelname. Leasys Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om de actie 
zonder opgaaf van reden te wijzigen of te beëindigen. 5 jaar garantie betreft 2 jaar fabrieksgarantie + 3 jaar aanvullende garantie, zonder kilometerbeperking en inclusief 5 jaar mobiliteitsgarantie (Europa-dekking). Kijk 
voor de volledige garantie- en verkoopvoorwaarden op fiat.nl. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag.

Gem. brandstofverbruik: 3,9 - 4,9 l/100 km (1 op resp. 25,6 - 20,4). CO2: 88 - 114 gr./km.

fiat.nl

Stijlvol groen en voordelig rijden.
Met de nieuwe Fiat 500 Hybrid rij je een stuk groener maar toch stijlvol. De 500 Hybrid is aantrekkelijk 
vanbuiten en tegelijkertijd schoner vanbinnen. Naast dat hij 20% minder CO₂ uitstoot dan onze huidige 
benzinemotoren is de 500 Hybrid ook zeer rijk uitgerust en leverbaar met Seaqual™-Yarn stoelbekleding, 
gemaakt van een innovatieve vezel van gerecycled plastic uit de zee. De 500 Hybrid rijdt dus niet alleen 
zuiniger, stiller en prettiger, het voelt ook een stuk beter. Én dus helemaal Fiat 500. Want alleen in de Fiat 500 
Hybrid wordt groen rijden, rijden met een smile. Check onze website of kom bij ons langs.

PRIVATE LEASE VANAF 
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NIEU WSNIEUWS

NIEUWS BERICHTEN

FASE 1 DISTRIPARK DORDRECHT 
STROOMT VOL 
Voor drie van vier kavels in de eerste fase van 
het bedrijventerrein DistriPark Dordrecht op 
Dordtse Kil IV is overeenstemming bereikt. 
De verkoop van de vierde kavel bevindt zich 
in een eindstadium. Veel bedrijven waarvoor 
geen plek meer is in fase 1, hebben zich 
gemeld als belangstellende voor fase 2, aldus 
de gemeente Dordrecht.

Start bouw
De bouw van het eerste pand begint rond de 
zomer, en de ondernemer hoopt het gebouw 
eind dit jaar, begin volgend jaar te kunnen 
betrekken. De andere kopers starten na de 
zomer met de bouwwerkzaamheden. Alle 
nieuwe bedrijven voldoen aan het criterium 
dat ze minimaal 30 arbeidsplaatsen per 
hectare bieden. In totaal levert het terrein 
tussen de A16 en de Dordtsche Kil minimaal 
1400 arbeidsplaatsen op. Maarten Burggraaf, 
wethouder economie: ,,De coronacrisis is 
voor veel mensen een zware tijd, juist daarom 
ben ik blij dat we hierdoor kunnen bouwen 
aan een bedrijventerrein dat veel nieuwe 
banen oplevert.”

Duurzaam
Alle gebouwen krijgen voorzieningen 
voor zonnepanelen op het dak en worden 
elektrisch verwarmd en gekoeld. Ook aan 
andere zaken is te zien dat DistriPark 
Dordrecht een duurzaam bedrijventerrein 
is. Het terrein is gasloos, er staan vier 
windturbines, er komt een waterstofsta-
tion en er ligt een zonnepark met 22.000 
zonnepanelen. Dit vormt een goede basis 
om energieneutraal te ondernemen.

TWAALFDE PLEK OP LIJST 
LOGISTIEKE HOTSPOTS
De Drechtsteden staat op de 12de 
plaats op de lijst van logistieke 
hotspots van Logistiek.nl en is 
daarmee vier plekken gestegen. De 
aanleg van het DistriPark speelt 
daarin een grote rol. Een van de 
belangrijke criteria in de beoordeling 
als hotspot is de realisatie van werk-
gelegenheid. Op de beoordeling van 
beschikbaarheid personeel eindigde 
deze locatie in de top vijf.

WWW.LOGISTIEK.NL

Gazeley Netherlands

+31 (0)20 723 50 00
www.gazeley.com  Beter per vierkante meter

Heembouw 
creëert plekken 
waar mensen 
willen zijn

Logistics space for the  
world’s greatest ambitions

nl.goodman.com

190318_NL_200x65mm.indd   1 18/03/2019   11:56

Ruimte en vakmanschap voor groei

XL BUSINESSPARK

26000m2 logistieke  
ruimte Waddinxveen

www.dcdeburgt.nl
010 5210881

www.quares.nl  020 570 01 20
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1. TILBURG-WAALWIJK
2.  WEST-BRABANT (OOSTERHOUT-BREDA-ROOSENDAAL-BERGEN OP ZOOM-MOERDIJK)
3. ALMERE-LELYSTAD-ZEEWOLDE H (RUNNER-UP)
4. VENLO-VENRAY
5.  A12 CORRIDOR (LANSINGERLAND-ZOETERMEER-ZUIDPLAS-WADDINXVEEN)
6. TWENTE (ALMELO-HENGELO-ENSCHEDE)
7. RIVIERENLAND (TIEL-GELDERMALSEN-ZALTBOMMEL)
8. OSS-VEGHEL-’S-HERTOGENBOSCH
9. ZUID-LIMBURG (MAASTRICHT-HEERLEN-SITTARD-GELEEN)
10. KEYPORT MIDDEN-LIMBURG (ROERMOND-WEERT)
11. UTRECHT (LAGE WEIDE)-NIEUWEGEIN-VIANEN
12. DRECHTSTEDEN
13. EINDHOVEN-HELMOND
14. ARNHEM-NIJMEGEN
15.  IJSSELDELTA (ZWOLLE – KAMPEN – MEPPEL –  

HASSELT – NIEUWLEUSEN)
16. LIEMERS (DUIVEN-WESTERVOORT-ZEVENAAR-’S-HEERENBERG)
17. SCHIPHOL
18. HOOGEVEEN
19. DELFZIJL-EEMSHAVEN
20. MAASVLAKTE I EN II
21. VLISSINGEN-TERNEUZEN
22. ROTTERDAM-NIEUW REIJERWAARD
23.  STEDENDRIEHOEK  

(APELDOORN-DEVENTER-ZUTPHEN)
24.  NOORDZEEKANAALGEBIED  

(HAVENGEBIED AMSTERDAM-WESTAS)
25. EMMELOORD
26. HEERENVEEN-DRACHTEN
27. ALKMAAR-ENKHUIZEN
28. DRYPORT EMMEN-COEVORDEN

LOGISTIEKE HOTSPOTS  
VAN NEDERLAND - 2020

VERANTWOORDING
De overall score van de Logistieke Hot-
spot van het Jaar verkiezing is tot stand 
gekomen door een panel van 33 experts. 
Ieder panellid afzonderlijk heeft 15 logis-
tieke hotspots gewaardeerd op basis van 
de 3 criteria: beschikbaarheid personeel, 
beschikbaarheid bouwgrond en mede-
werking van gemeentes en overheid. 
Daarnaast zijn voorkeursstemmen uitge-
bracht op de criteria: motivatie personeel, 
infrastructuur, bereikbaarheid van logis-
tieke hotspots, de best presterende nati-
onale e-fulfilment en nationale distributie 
hotspot regio en crossborder e-fulfilment. 
Voor het eerst dit jaar zijn regio’s ook ge-
waardeerd op het aspect duurzaamheid.

Autosnelwegen

Vaarwegen

Spoorwegen

HSL

Betuweroute

Luchthaven
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LEGENDA

WAREHOUSE SOLUTIONS
FULL-SERVICE SUPPLIER
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CROSS BORDER E-FULFILMENT HOTSPOT NR. 1
NATIONALE E-FULFILMENT HOTSPOT/ 
NATIONALE DISTRIBUTIE HOTSPOT NR. 1

TWEE MIJLPALEN IN 2021
Met het doorschuiven van de festiviteiten rond 
800 jaar Dordrecht vieren we volgend jaar 
twee mijlpalen in de stad. Voor 2021 stond ook 
de herinnering gepland aan de Sint Elisa-
bethsvloed, die plaatsvond in 1421: 600 jaar 
geleden.

,,We maken er een nog groter feest van”, zegt 
Rick Naaktgeboren, opgavemanager Levendige 
Binnenstad. ,,Natuurlijk was er teleurstelling 
over de afgelasting, maar we merkten bij 
organisatoren ook dat ze blij waren met de 
duidelijkheid: alles schuift door naar 2021.” 
Als de feestelijkheden waren verplaatst 
naar komend najaar zouden er alleen al in 
september 70 evenementen zijn. ,,Dat was 
ondoenlijk”, stelt hij. ,,We hopen wel dat 
ondernemers die toezeggingen hebben gedaan 
om evenementen te steunen dit volgend jaar 
ook kunnen doen. En nieuwe ideeën blijven 
welkom.”
De gemeente is bezig alle activiteiten voor 
Dordrecht 800 jaar stad en 600 jaar Sint 
Elisabethsvloed, af te stemmen op de reguliere 
Dordtse en de regionale evenementen, ook met 
het oog op de inzet van nood- en hulpdiensten.

Maritieme maakindustrie
De viering van 600 jaar Sint Elisabethsvloed 
en de Biesbosch is een mooie gelegenheid 
om Dordrecht te presenteren als stad aan 
het water. ,,Deze enorme overstroming heeft 
ook de basis gelegd voor onze maritieme 
maakindustrie”, zegt Niek de Wit, opgavema-
nager economie. ,,Daar staan we in elk geval 
bij stil tijdens een B2B-symposium over de 
toekomst van deze sector en het behoud van de 
innovatievoorsprong in deze regio. Dat doen 
we samen met brancheorganisatie Netherlands 
Maritime Technology.” Gedacht wordt aan een 
koppeling met jongeren, kunst en 3D printen. 
Andere invalshoeken voor festiviteiten zijn er 
rond waterveiligheid en groenblauwe ideeën 
voor de stad.

Marketing
Rick Naaktgeboren: ,,Vanaf begin 2021 gaan 
we de marketing weer flink oppakken om 
bezoekers te trekken voor de festiviteiten rond 
deze twee mijlpalen.”

Ideeën voor Dordrecht 800 jaar stad zijn 
welkom via dordrecht800@dordrecht.nl t.a.v. 
Rick Naaktgeboren.

SUMMER FEELINGS 
BIJ ZEEUW 
FIAT 500

De actie is geldig tot en met 30 juni 2020 en zolang de voorraad strekt.  De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.  Private Lease: particulier 
aanbod op basis van Operational Lease via Leasys Nederland B.V. (KvK 70016895). Operational Lease exclusief brandstof. *Vermelde Private Lease-vanafprijs is gebaseerd op de Fiat 500 Pop en een leasetermijn van 
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voor de volledige garantie- en verkoopvoorwaarden op fiat.nl. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rijgedrag.

Gem. brandstofverbruik: 3,9 - 4,9 l/100 km (1 op resp. 25,6 - 20,4). CO2: 88 - 114 gr./km.
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Stijlvol groen en voordelig rijden.
Met de nieuwe Fiat 500 Hybrid rij je een stuk groener maar toch stijlvol. De 500 Hybrid is aantrekkelijk 
vanbuiten en tegelijkertijd schoner vanbinnen. Naast dat hij 20% minder CO₂ uitstoot dan onze huidige 
benzinemotoren is de 500 Hybrid ook zeer rijk uitgerust en leverbaar met Seaqual™-Yarn stoelbekleding, 
gemaakt van een innovatieve vezel van gerecycled plastic uit de zee. De 500 Hybrid rijdt dus niet alleen 
zuiniger, stiller en prettiger, het voelt ook een stuk beter. Én dus helemaal Fiat 500. Want alleen in de Fiat 500 
Hybrid wordt groen rijden, rijden met een smile. Check onze website of kom bij ons langs.
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Genieten in stijl
heeft een naam...

In het perfecte ontwerp komt alles samen: design, detaillering, verlichting 
en techniek. En Waterstijl is de perfecte partner om het voor u te realiseren. 
Door intensieve training beschikken we altijd over kennis van de nieuwste 
technologieën en trends. Bij ons bent u dan ook zeker van een deskundig 
advies, vlekkelo-ze installatie en complete nazorg. Dus wilt u eindeloos 
genieten van wellness aan huis? Begin dan bij de bron. 
Uw stijl weerspiegelt in water. Waterstijl.

Aventurijn 196 3316 LB DORDRECHT 078 - 673 73 73 www.waterstijl.nl•• • •
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Kijk voor meer informatie op:
www.jaapevents.nl

06 38 42 21 47

Op onze prachtige
sloep Mevrouw De Wit 
bieden wij verschillende 
arrangementen:

• Lunchboot
• Borrelboot
• Pizzaboot
• Speciaalbierboot
• Wijnproeverij
• Zoete toppers
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DOV ACTIVITEITEN IN BEELD

Zoals het was…
Het lijkt al weer eeuwen geleden dat we tijdens DOV-bijeenkomsten gezellig naast elkaar zaten tijdens het voorlezen van ons 
dictee bij HBO Drechtsteden door Piet Sleeking, onze nieuwjaarsreceptie in het Postillion Hotel aan de tafels of op de dansvloer 
en in bioscoop Kinepolis waar we na een winterbarbecue in de film The Founder zagen hoe McDonald’s groot groeide. Op deze 
pagina een terugblik op de laatste gezellige ontmoetingen. We kijken uit naar de nieuwe momenten om elkaar te ontmoeten. De 
foto’s zijn van Huib Kooyker.

Dictee

Nieuwjaarsfeest

Film Kinepolis



Laan der Verenigde Naties 299      Dordrecht
www.deruitercatering.nl
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AMEGA 
GAAT VOOR DUURZAAM
Bij Amega is er een ruime keus aan auto’s met lage of 
zonder uitstoot.

www.amega.nl
Tel. 078 - 632 13 70

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 
Loop gerust eens binnen bij een van onze showrooms.
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PARTNERS

De Coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal. We zijn steeds 
op zoek naar de juiste balans tussen de gezondheid van ons allen en 
het zo goed mogelijk bedienen van onze klanten. Mijn collega’s en ik 
staan elke dag klaar om onze zakelijke en particuliere klanten, die te 
maken hebben met de uitdagingen die deze crisis met zich meebrengt, 
te helpen. 

Vrijwel alle sectoren worden geraakt. De genomen maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere 
omzetten voor bijna alle sectoren. Dit kan veel onzekerheid met zich 
meebrengen. Bijvoorbeeld over financieren, betaaloplossingen en 
overheidsregelingen. Wij helpen je graag bij de vragen die je hierbij 
hebt. Gezamenlijk onderzoeken we of de klant geholpen is met een 
uitstel van de aflossingen of dat er behoefte is aan, een aanvullende, 
financiering. 
  
Ondernemers adviseer ik om kennis te nemen van de laatste voorspel-
lingen per sector van onze economen. Goed om dit te toetsen aan de 
eigen verwachtingen. Kijk hiervoor op rabobank.nl/bedrijven/corona. 
Hier word je actueel geïnformeerd over wat Rabobank kan betekenen. 
Heb je vragen of wil je sparren over (bancaire) vraagstukken? 
Neem gerust contact met mij op via peter.van.zomeren@rabobank.nl 
of met mijn collega’s via (078) 6 531 250. 

Ik wens je veel succes en vooral gezondheid. 

Peter van Zomeren
manager MKB 
Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden

RABOBANK:

De impact van de Corona-crisis 
op ons en onze klanten

NEPNIEUWS: 

Corona-hulp voor de directeur-grootaandeelhouder
De overheid probeert ondernemingen bij te 
staan om zo de coronacrisis door te komen. 
Inmiddels is er ook een maatregel getroffen 
om de eigenaren van veel B.V.’s (de directeu-
ren-aandeelhouders ofwel dga’s) te onder-
steunen. Dit is een bewerkelijke maatregel, 
en dat terwijl de oplossing al in de wet staat.

De regeling die de overheid heeft 
bedacht, werkt kort gezegd 

als volgt. De dga kijkt naar 
zijn omzet over de eerste 

vier maanden van 2020 en 
vervolgens naar de omzet 
over de eerste vier maanden 

van 2019. Als de omzet in 
2020 lager is, dan mag hij 

met dit dalingspercen-
tage zijn salaris over 

2020 verlagen.

Dit lijkt op het eerste gezicht best aantrek-
kelijk, zeker als u weet dat er in 2020 vooraf 
geen goedkeuring van de Belastingdienst 
nodig is voor deze verlaging. Helaas heeft de 
overheid een aantal voorwaarden bedacht die 
de regeling onaantrekkelijk maken: 
- eind 2020 moet worden berekend of het 

salaris niet teveel is verlaagd, want anders 
moet er alsnog (een deel) belasting worden 
betaald, en

- de rekening-courant van de dga mag 
tijdens de loonsverlaging niet toenemen.

De staatssecretaris is alleen even vergeten dat 
de crisis pas medio maart 2020 echt impact 
had en dat veel ondernemers pas vanaf april 
dachten aan een verlaging van de manage-
mentvergoeding. En daarboven op: de crisis 
is nog niet voorbij. De gekozen periodes zijn 
derhalve niet representatief.

Deze regeling biedt de dga dus weinig voor-
deel. Eenvoudiger is het om na te gaan of de 
dga nu nog wel net zoveel werkt als voor de 
coronacrisis. Als je bijvoorbeeld buschauf-
feur bent en nu geen schoolreisjes meer 
kunt verzorgen, dan is het verlagen van je 
parttimepercentage wellicht een makkelij-
kere oplossing. Je grijpt dan aan bij je inzet 
om je salaris te verlagen. En ook voor de dga 
geldt ‘geen arbeid, geen loon’ zodat hij binnen 
de huidige wettelijke kaders zijn salaris kan 
verlagen. 

Jan van Neerbos

https://rabobank.nl/bedrijven/corona.
mailto:peter.van.zomeren@rabobank.nl
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GROEI MET ONS MEE ALS
TANKTERMINAL OPERATOR
Ben je op zoek naar een veelzijdige job en heb je affiniteit met 
techniek? Als tankterminaloperator ben je werkzaam in 
een ploeg bij hét tankopslagbedrijf in de Drechtsteden. 
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit het laden en
lossen van zee- en binnenvaartschepen, 
vrachtwagens en wagons.
 
Maak kennis met ons familiebedrijf
met een fijne werksfeer, goede 
arbeidsvoorwaarden en de 
dynamiek van werken in de
haven van Dordrecht!

Scan de code  
en sollicteer  
direct op jouw 
droombaan!
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Drechtsteden Consultancy bv.
verkeersveiligheidsoplossingen

Martin van der Gijp

postbus 8071
3301 CB Dordrecht

Helmholtzstraat 5P | 3316 GJ Dordrecht | 06-46241309ht | 06-46241309ht | 06-46241309
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Ames Auto Casa opnieuw 
beste SEAT-dealer
Ames Auto Casa is voor de tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste SEAT 
dealer van Nederland. Dat werd bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse 
uitreiking van de Best Dealer Award. De uitstekende prestaties op het 
gebied van klanttevredenheid, deskundigheid en sales werden beloond 
met het overhandigen van de award.

SUPPORT VOOR STICHTING MBO
Behalve Best Dealer Award-onderscheiding ontving Ames Auto Casa een 
cheque ter waarde van € 5.000. De SEAT-dealer schonk dit bedrag aan de 
Stichting MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) in Dordrecht 
waaraan het dealerbedrijf zich als partner verbonden heeft. Stichting 
MBO brengt zo’n honderd maatschappelijke organisaties en circa zestig 
bedrijven uit de regio Dordrecht bij elkaar om vraag en aanbod op uiteen-
lopende gebieden aan elkaar te koppelen. Dat gebeurt onder meer op de 
Maatschappelijke beursvloer. Tijdens de coronacrisis heeft de stichting 
samen met restaurant Post het initiatief genomen voor Maaltijd aan huis: 
tien weken lang 1000 maaltijden voor kwetsbare Dordtenaren.

Mariska Wagner ontvangt een 
cheque van Ames Auto Casa.

Tweede ronde voor
Zon op Bedrijfsdaken

Dertig Dordtse bedrijven deden mee aan de eerste ronde 
Zon op Bedrijfsdaken. Zij ontvingen subsidie voor 57.000 
zonnepanelen, goed voor een vermogen van 17 megawatt. 
Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van zo'n 4.700 
huishoudens. Maar er is nog een groot potentieel aan 
bedrijfsdaken, daarom start de gemeente samen met Energie 
Corporatie Dordrecht een tweede ronde collectief inkopen.

De gemeente Dordrecht wil in 2050 volledig energieneutraal 
zijn. Ook de Dordtse ondernemers vragen om duurzaamheid. 
Het collectief project Zon op Bedrijfsdaken van onafhankelijk 
energieadviesbureau ECONNETIC begeleidt het rond krijgen 
van de financiering, de technische installatie en het beheer. 
Verschillende daken worden gebundeld tot één grootschalig 
project. Hierdoor zijn de kosten lager en is het project 
aantrekkelijker voor investeerders.

Ondernemers en instellingen met een dak van minimaal 150 
vierkante meter en bij voorkeur een grootverbruik-aansluiting 
(minimaal 3 x 100 Ampère) kunnen meedoen. Zelf investeren 
mag, maar hoeft niet. 

Meer informatie over het project en aanmelden op 
www.dordrecht.zonopbedrijfsdaken.nl.

https://www.dordrecht.zonopbedrijfsdaken.nl/
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Juridische advisering inzake ruimtelijke 
ordening en omgevingsrecht

proces-, interim- en projectmanagement
begeleiding bouwprojecten

vertegenwoordiging bij gemeente, rechtbank
en Raad van State inzake (hoger) beroepsprocedures

opstelling ruimtelijke onderbouwingen
opstelling bestemmingsplannen

incompany-cursussen
contractbegeleiding UAV-GC
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Burg. de Raadtsingel 31
3311 JG Dordrecht
T 078-6112300
E info@drmnotarissen.nl 
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POSTILLION HOTEL INGERICHT OP 1,5 METER:

vergaderen, congresseren en ontmoeten

Het eerste 1,5 metercongres ter wereld vond 
op 2 juni plaats in de Postillion-vestigingen 
in Amsterdam, Bunnik en Amersfoort Velu-
wemeer. En werd wereldwijd gevolgd! ,,Zo 
ziet de congreswereld eruit in het nieuwe 
nu: gasten krijgen een boarding pass met 
o.a. informatie over welke in- en uitgang ze 
moeten nemen, welke verzorgingsruimten 
speciaal voor hen bedoeld zijn én welke 
looplijnen ze moeten volgen. De Dordtse 
locatie is buitengewoon geschikt om mensen 
op deze nieuwe manier te ontvangen. 
We hebben drie verschillende ingangen, 
onze grote zaal kunnen we verdelen in vijf 
compartimenten en we beschikken over 
een grote break-out ruimte. Alles met hoge 
plafonds, voor een ruimtelijk sfeer en een 
veilig gevoel.”

Horeca weer open
Ook de horeca is sinds 1 juni weer open. 
,,Bezoekers moeten net als onze hotelgasten 
van tevoren reserveren. Bij binnenkomst 
moeten we volgens de richtlijnen van het 
RIVM onze gasten wel vragen naar even-
tuele klachten.”

Het Postillion Hotel bleef ook de afgelopen 
weken open. Wouter Noels: ,,Wij hebben 
via het Leger des Heils mensen onderdak 
kunnen bieden. Zo hebben we iets moois 
kunnen terugdoen voor deze mensen en 
voor de samenleving. En het was fijn om ook 
in deze bijzondere eerste lockdown-weken 
gasten in huis te hebben. Daar worden wij 
gelukkig van. Ons hospitality-hart bleef 
kloppen.”

Het Postillion Hotel Dordrecht heeft alle publieksruimtes coronaproof ingericht 
conform de veiligheidsprotocollen voor de horeca. ,,We hebben met elkaar de hotel- en 
congresmarkt opnieuw moeten uitvinden om ook in deze tijd gasten en medewerkers 
veilig te kunnen ontvangen”, aldus Resident Manager Wouter Poels.

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

Elk jaar organiseert de gemeente Dordrecht een viering voor 
jubilerende ondernemers die een 25-, 40-, 50-, 75-, 100- of 125-jarig 
handelsjubileum te vieren hebben. Ook dit jaar willen we daar 
bijzondere aandacht aan schenken. 

2020 is nu al een bijzonder jaar; een vreemd jaar. Meer dan ooit 
krijgen ondernemers te maken met uitdagingen op hun pad. 
Tegelijkertijd zijn we ook meer dan ooit dankbaar voor, en trots op, 
wat er wél is. 

Heb jij dit jaar een handelsjubileum te vieren? Dan zetten 
wij jou, samen met je bedrijf, graag in het zonnetje. Dit doen 
we in november 2020. Geef jouw jubileum aan ons door via 
dordtonderneemt@dordrecht.nl o.v.v. ‘jubilerende ondernemers’. 
Dan ontvang je van ons begin september een exclusieve uitnodiging.

Meer informatie & aanmelden:
www.dordtonderneemt.nl

MEER INFORMATIE OF BOEKEN?
Mail naar ricky.kievit@postillionhotels.com 
of bel 078 618 444.

Wouter Noels: ,,We hebben de 
hotel- en congresmarkt opnieuw 
moeten uitvinden.’’

mailto:leon.aalburg@dpgmedia.nl
https://www.dpgmedia.nl/marketingadvies
mailto:dordtonderneemt@dordrecht.nl
https://www.dordtonderneemt.nl/
mailto:ricky.kievit@postillionhotels.com
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KILT UNNEL

Het bestuur van het wegschap hecht grote 
waarde aan het beperken van hinder. Tijdens 
het groot onderhoud mag de bereikbaar-
heid van de regio zo min mogelijk worden 
verstoord. De bestaande installaties blijven in 
gebruik totdat is zeker gesteld, dat de nieuwe 
installaties veilig in gebruik kunnen worden 
genomen. Dit betekent onder andere dat 
het nieuwe tolplein naast het huidige wordt 
gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw 
aan de andere kant van de weg wordt gerea-
liseerd.

Hinderbeperking
Renoveren zonder hinder is echter niet moge-
lijk. Er wordt rekening gehouden met vier 
weekenden waarin de tunnel geheel zal zijn 
afgesloten. Verder zal naar verwachting twee-
maal een afsluitingsperiode van tien weken 
gelden voor steeds één tunnelbuis. De tunnel 
blijft in die perioden wel vanuit twee rich-

MEER INFORMATIE
Meer informatie over het groot onderhoud aan 
de Kiltunnel is te vinden op www.kiltunnel.nl. 

Heeft u vragen over de renovatie dan kunt u 
een mail sturen naar info@kiltunnel.nl of bellen 
met 078 – 6540835.

tingen bereikbaar, maar het verkeer wordt 
dan tijdelijk door één tunnelbuis geleid. In 
die situatie zal sprake zijn van vertragingen. 
Weggebruikers, omwonenden en andere 
belanghebbenden worden gedurende het 
groot onderhoud intensief geïnformeerd. 

Verlenging van de levensduur
Uitgangspunten voor het groot onderhoud 
zijn veiligheid, bereikbaarheid en gebrui-
kerscomfort. Niet alleen als eindresultaat, 
maar ook tijdens de werkzaamheden. Directe 
aanleiding voor het groot onderhoud is dat 
een aantal technische installaties aan het 
eind van hun levensduur zijn. De Kiltunnel is 
op dit moment veilig en voldoet aan alle eisen, 
maar op termijn wordt het risico van uitval 
van technische systemen te groot. Anders dan 
bij eerdere grootschalige werkzaamheden zijn 
na ruim veertig jaar dienst ook herstelwerk-
zaamheden aan de betonconstructies nood-

GROOT ONDERHOUD
KILTUNNEL OP KOMST

zakelijk. Daarmee kan de levensduur van de 
tunnel worden verlengd. Het groot onderhoud 
wordt gecombineerd met verbetering van de 
veiligheid voor de weggebruikers op de toel-
eidende wegen, in de tunnel, op het tolplein, 
op de roltrappen, en met veiligere arbeidsom-
standigheden voor de medewerkers van de 
Kiltunnel.

Betere doorstroming
Aanpassing van het tolplein moet verder 
leiden tot meer capaciteit en betere doorstro-
ming. Het geheel van maatregelen is er mede 
op gericht onderhouds- en beheerkosten en 
het energieverbruik en de CO2-uitstoot te 
beperken. Met het groot onderhoud werkt 
het Wegschap Tunnel Dordtse Kil aan een 
toekomstbestendige tunnel, waar veiligheid 
en beschikbaarheid gegarandeerd zijn en 
blijvend wordt voldaan aan de eisen van wet- 
en regelgeving.

In 2021 start het groot onderhoud aan de Kiltunnel. De werkzaamheden 
moeten medio 2022 zijn afgerond, voordat de renovatie van de 
Heinenoordtunnel start. De detailplanning is in de zomer van 2020 gereed

spread.indd   4 25-11-2014   15:37:13

https://www.kiltunnel.nl/
mailto:info@kiltunnel.nl


38 | DOV MAGAZINE

CONTACT

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

Rob Kooijman 
Bedrijventerreinen en Duurzaamheid
robk@dov.nl

Anneke Maagdenberg
Voorzitter
voorzitter@dov.nl

Saskia Mos
Secretaris 
secretaris@dov.nl

Mohamed Tiznine
Penningmeester 
penningmeester@dov.nl

Gökhan Sarier
Arbeidsmarkt en Onderwijs
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
Anneke Maagdenberg
Rob Kooijman

Fotografie
Huib Kooyker
Conny Taheij

Adviseurs
Herman Kersbergen 
(communicatie) 
Jan-Willem Lemkes 
(wijkwinkelcentra)

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

Acquisitie
ZPRESS Media Group,
Michael van Bijnen,
Michel Loopik, 
tel: 078-639 7070

Vormgeving
ZPRESS Studio
Natascha Smeels

Druk
Drukkerij Dekkers van Gerwen, 
Dordrecht

BIJEENKOMSTEN 2020 - 2021
12-06-2020  17:30 - 18:30 uur 
 Algemene Ledenvergadering 
10-09-2020  17:00 - 22:00 uur
 Zomer BBQ (onder voorbehoud)
16-09-2020  17:00 - 22:00 uur
 B2B met Federatie Samenwerkende Ondernemers-
 verenigingen Drechtsteden (onder voorbehoud)

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. 

Vacature Detailhandel
Vacature Horeca

& Omega

Bert Verkaik 
Uitvaartverzorger 

'Uw wens staat 
bij mij centraal'  
 

Ieder mens verdient een 

mooi afscheid. Daarom 

ondersteun en inspireer ik 

u graag bij het organiseren 

van een persoonlijk 

afscheid van uw dierbare. 

U kunt mij bellen op: 06 

1906 7711. 

 

Wilt u een overlijden 

melden? 

Bel dan 0800 8192. Dat 

kan 24 uur per dag, ook 

als u niet of  elders 

verzekerd bent. 

Op yarden.nl vindt u meer 

informatie over onze 

dienstverlening.  

Yarden & Omega Uitvaartzorg  

Van Ravesteynerf  502 
3315 DV  Dordrecht 
yarden.nl/omega 
T 06 1906 7711 
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Voor elkaar en
met elkaar. 
Samen sterk in de Drechtsteden
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