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Geachte lezer,

Ieder halfjaar is het weer een uitdaging om u een DOV Magazine voor te leggen 
dat u met interesse leest en hopelijk daarna op de leestafel in uw bedrijf legt. Wij 
blikken terug op bijeenkomsten en events die wij het afgelopen halfjaar voor en 
met u mochten organiseren. Onze jaarlijkse seizoensafsluiting met BBQ is natuur-
lijk een klassieker, maar een highlight is zeker het bezoek dat we op uitnodiging 
van Ames Autobedrijf met een aantal leden mochten brengen aan de VW-fa-
brieken in Wolfsburg. Het verslag vertelt u meer.

De gemeente Dordrecht heeft ons geïnformeerd over de plannen over de herin-
richting van de Spuiboulevard en in oktober bezochten onze leden een presentatie 
over het verkeersplan in wording. Vanzelfsprekend volgen wij dit op de voet, want 
de bereikbaarheid van de binnenstad heeft voor ons de hoogste prioriteit. We 
hebben een gezellige en levendige binnenstad die steeds meer bezoekers trekt. 
Laten we dit koesteren en zorgen dat we dit grote goed behouden voor de gene-
raties na ons, terwijl we wél meegaan met de tijd en inspelen op noodzakelijke 
aanpassingen van de binnenstad. 

Maar niet alleen de binnenstad, ook de wijkwinkelcentra en bedrijventerreinen 
mogen zich verheugen in onze warme belangstelling. We zijn betrokken en zorgen 
dat dit zo blijft.

Wel is het goed om onze eigen initiatieven steeds weer tegen het licht te houden. 
Werkt onze koopzondag goed? En hoe beoordelen we de koopavond? Hoe creëren 
we een goede binnenstadscultuur die zich voortdurend vernieuwt? Of anders 
gezegd: kijken naar de consumenten en zoeken naar datgene wat een aanvulling 
zou kunnen zijn. Daarom is het goed en gewenst dat u als lid positief meedenkt en 
suggesties doet, want in de afgelopen jaren heeft onze binnenstad daar zeker van 
geprofiteerd!

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe en hoop u binnenkort weer te 
mogen begroeten op een van onze bijeenkomsten. 

Anneke Maagdenberg
Voorzitter DOV
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VOORWOORD

SASKIA MOS VOLGT JAAP WIJNJA OP ALS SECRETARIS

Jaap heeft zich als jurist gespecialiseerd 
in arbeidsrecht en krijgt het met alle 
wetswijzigingen op dit terrein steeds 
drukker. Reden om zich terug te trekken uit 
het bestuur van de DOV. Saskia bezocht als 
kandidaat-notaris al de bijeenkomsten van 
de vereniging en is dus geen onbekende nu ze 
toetreedt tot het bestuur. Sinds april 2018 is 
ze notaris en vormt nu met Adriaan de Ruiter 
een maatschap aan de Burg. De Raadtsingel.

Ontwikkelingen
Ze heeft daar naar toegeleefd. ,,Behalve alle 
inhoudelijke studies moest ik onder meer een 
ondernemingsplan maken en marktonderzoek 
doen. Ik draaide daarvoor al vijf jaar mee 
in dit kantoor. Maar ook al weet je wat je te 

wachten staat, het is toch anders als je in 
loondienst bent of ondernemer met een eigen 
kantoor”, zegt ze. 
,,Ik kan nu zelf beslissingen nemen en het 
beleid uitstippelen en ben verantwoordelijk 
voor werknemers, die je mee moet nemen 
in veranderingen bijvoorbeeld rond 
automatisering. Adriaan en ik zijn allebei jong 
en meer gefocust op ontwikkelingen binnen 
het notariaat.” Dat heeft voor de buitenwereld 
natuurlijk nog altijd een wat stoffig imago. 

Estate planner
,,Datzelfde geldt voor advocaten, maar ook 
die zitten niet meer in ivoren torens”, lacht 
Jaap. ,,Mensen zijn veel mondiger geworden, 
kennen hun recht beter en zijn net als 

Secretaris Jaap Wijnja draagt na vijf jaar de ‘secretarispen’ over aan  
Saskia Mos - van Gool. Allebei een juridische achtergrond en dezelfde boodschap: 

,,Als je je als ondernemers verenigt, kun je iets betekenen voor elkaar.”

‘Het is belangrijk om je stad 
vooruit te helpen’

BESTUURSNIEUWS

notarissen veel makkelijker te benaderen.” 
Saskia: ,,Mijn zoon denkt dat ik alleen maar 
koffie drink en handtekeningen zet, maar 
die handtekeningen zet ik niet zomaar. 
Wel is het contact met mensen een van de 
redenen waarom ik voor deze richting heb 
gekozen. Familierecht in combinatie met de 
fiscale kant, sprak mij erg aan. Je hebt een 
heel leven in beeld: van trouwen, een huis 
kopen, scheiden, een testament. Ik regel 
ook bedrijfsoverdrachten naar de volgende 
generatie of een koper. En ik ben estate 
planner en onderzoek hoe je zo gunstig 
mogelijk met de juiste regelingen naar  
jouw wens je nalatenschap kunt regelen.  
Ik kan echt meedenken en iets voor  
mensen betekenen.”

 FOTO’S CONNY TAHEIJ 
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Verrijkend
Dat vind ze ook van de DOV: ,,Je kunt voor 
elkaar iets betekenen. Het maakt verschil 
of je met een achterban naar de gemeente 
stapt of in je eentje. En als ik iets nodig heb 
zoek ik altijd eerst naar een ondernemer in 
de stad. Het is belangrijk om je stad vooruit 
te helpen. Ondernemers zijn degenen die 
voor reuring zorgen of evenementen mogelijk 
maken. Dat heb ik wel van mijn man Jasper 
(oud-wethouder) meegekregen. En Dordt is 
echt een eiland. Je komt elkaar regelmatig 
tegen, hebt veel met elkaar te maken.” 
Saskia is geboren en getogen in Dordrecht, 
zat op school Vest en het Johan de Witt 
gymnasium voordat zij naar Leiden verhuisde 
en in 2006 met echtgenoot weer in de stad 
belandde.
Jaap vult aan: ,,Je moet het met en voor 
elkaar zien te doen. Bij de DOV kom je een 
heleboel mensen tegen uit verschillende 
ondernemingen met allemaal verschillende 
achtergronden. Dat is heel verrijkend. Dat 
was voor mij ook een reden om secretaris te 
worden.” 

Laagdrempelig
Hij wijst erop dat de DOV een laagdrempelige 
vereniging is, waardoor het ook voor 
jonge ondernemers haalbaar is om lid 
te worden. ,,Waar vind je voor 250 euro 
per jaar zo’n pakket met bijeenkomsten, 
sprekers, bedrijfsbezoeken, maaltijden? 
We hebben niet voor niets zo’n 400 leden 
en staan er financieel goed voor. Het is 
een bestendige club in het behartigen van 
ondernemersbelangen.”
Veel gebeurt op de achtergrond en dat is niet 
altijd zichtbaar voor leden. ,,Er zijn contacten 
met de politiek, gemeentelijke overleggen 
over industrieterreinen en bereikbaarheid, 
ontwikkelingen in de binnenstad. En je 
ziet de resultaten. En niet te vergeten: alle 
bestuursleden doen het vrijwillig.” 

Luisterend oor
Saskia: ,,Het blijft belangrijk om input van de 
leden te krijgen. Netwerkbijeenkomsten zijn 
uitgelezen momenten om de bestuursleden 
aan te spreken. Ik ben graag een luisterend 
oor. Ik vind het mooi om iets voor de Dordtse 
ondernemers te kunnen betekenen.”
Jaap haast zich te zeggen: ,,Ik blijf wel 
komen hoor. De bijeenkomsten en de 
bestuursvergaderingen hebben mij al die 
jaren ook veel energie opgeleverd.”

VOORWOORDBESTUURSNIEUWS

Jaap Wijnja vertrekt na vijf jaar als 
secretaris van de DOV. Saskia Mos neemt 

zijn functie over.

SASKIA MOS: ,,IK BEN GRAAG 
EEN LUISTEREND OOR, OOK VOOR 

DE LEDEN VAN DE DOV.’’



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

advertentie_a5.indd   1 17-11-2015   11:38:420235674.pdf   1 16-10-2019   9:12:19

Café Buddingh 

7 dagen in de week 
welkom voor uw 

zakelijke lunch en 
diner afspraken.

Reserveringen 
voor grote groepen 

ook mogelijk.

0235576.pdf   1 21-10-2019   16:46:19
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NIEUWE LEDEN 

,,De ervaring die ik in 22 jaar heb opge-
daan als onder meer tactisch rechercheur 
bij politie-Nederland benut ik sinds begin 
2018 voor bedrijven, advocatuur en (semi)
overheid. Een particulier onderzoeker verza-

melt en analyseert gegevens en kan bijvoorbeeld worden ingezet bij 
het oplossen van een onrechtmatige daad en/of misdrijf, zoals fraude, 
diefstal in/uit bedrijf, verduistering, schending concurrentiebeding, 
onterechte ziekmelding, brandonderzoek, etc. Private-i heeft een team 
van particulier onderzoekers met elk hun eigen expertise, zoals op het 
gebied van IT-security, brand en- forensisch onderzoek. Rechercheren 
is veelzijdig en leuk werk. De particuliere sector wordt steeds beter 
gevonden nu de Nederlandse politie minder tijd en mankracht heeft om 
dergelijke onderzoeken te verrichten. Een particulier bureau inhuren, 
is in veel gevallen goedkoper dan een zaak te laten sudderen, en in een 
aantal gevallen zijn onze kosten te verhalen op de tegenpartij.”

BETROUWBAAR
,,Om meer bekendheid te geven aan wat een particulier recherchebu-
reau kan betekenen, heb ik mij aangesloten bij de DOV, waar ik onder-
tussen al goede contacten heb kunnen leggen. Ik vind het belangrijk dat 
de aangesloten bedrijven elkaar iets ‘gunnen’, betrouwbaar zijn, elkaar 
helpen en kunnen informeren waar nodig.”

Daniëlle van Aalst 
Particulier recherchebureau 
Private i

Wendy Stendert
Stijlvol Retromode

,,Ik hou heel veel van jaren 50 en 60 en de 
bijbehorende kleding en muziek. In 2014 
besloot ik, met vele jaren ervaring in de 
modebranche, een eigen zaak in retromode 
te openen op de Voorstraat-West. Ik heb 
veel klanten binnen en buiten de stad, die 
retrokleding dagelijks dragen. Of voor een feestje nieuwe kleding 
zoeken. En er komen veel toeristen, die speciale winkels waarderen. 
Ook heb ik een webshop en benut ik Facebook actief. Maar een 
fysieke winkel vind ik belangrijk. Het is veel leuker om een klant te 
helpen dan een pakketje in te pakken. Vijf jaar geleden begon ik ook 
met een festival Rockabilly Square op het Statenplein, dat jaarlijks 
honderden liefhebbers trekt en waarbij inmiddels veel Dordtse 
ondernemers betrokken zijn. Zo dragen we bij aan een levendige 
binnenstad.’’

SPARREN
,,Van de DOV ben ik lid geworden, via mijn vriend Hans Kloppert van 
Jubal en Richard Dries van Scheer & Schuim. Eigenlijk vind ik dat 
elke ondernemer lid moet worden om met elkaar te kunnen sparren 
en ideeën te delen. Je leert toch van elkaar.”

,,FamilySupporters is een organisatie voor 
psychosociale hulpverlening aan mensen 
van nul tot honderd jaar met elf locaties in 
het land. Begin 2019 hebben we een kantoor 
geopend in Dordrecht met als werkgebied de 
Drechtsteden en een deel van de Alblasserwaard. 
Elke locatie heeft een multidisciplinair team. Hier werken we met 
dertien medewerkers, inclusief zzp’ers; een psycholoog, een GZ- en 
een kinderpsycholoog en social workers die gezinnen begeleiden. 
Daaromheen hebben we, afhankelijk van de lokale vraag en priori-
teiten, een flexibel netwerk met specialisten beschikbaar. Onze teams 
werken direct rond cliënten en hun netwerk. De cliënten komen bij ons 
via de wijkteams en de huisartsen. Een groot voordeel is dat wij geen 
wachtlijsten hanteren. We koppelen vragen direct aan een behan-
delaar. Onze inzet is om overleggen tussen instanties onderling en 
bijbehorende administratie zo efficiënt mogelijk te regelen. Het gaat 
om het helpen van de cliënt.”

NETWERK
,,Wij zijn lid geworden van de DOV voor het netwerk. 
FamilySupporters wil ook zoveel mogelijk contact hebben met de 
lokale omgeving en daar hoort voor ons ook het kennismaken met de 
lokale ondernemers bij.’’

Justus Verbeek
FamilySupporters
Drechtsteden

,,Ik ben opgegroeid als zoon van een 
supermarkteigenaar en werk nu 35 jaar 
in de horeca, waaronder in het Wapen 
van Rijsoord, in het Doelencafé en in 
mijn eigen grand-café Brussels Lof in 
Ridderkerk. Mijn bedrijf heb ik verkocht 

aan een medewerker en toen hoorde ik dat in Dordrecht de zaak 
onder het Tomadohuis beschikbaar kwam. Vanaf de eerste dag heb 
ik een warme ontvangst gehad van de gemeente Dordrecht. Binnen 
vijf weken had ik mijn vergunning. Chapeau! Ik zit hier aan de rode 
loper van Dordt. Dat merk ik aan alle toeristen die hier hun dagje uit 
beginnen. We heten café, maar we doen ook lunch en diner. Ook het 
bedrijfsleven weet ons daarvoor nu te vinden.’’

OP DE HOOGTE BLIJVEN
,,Het is goed om aansluiting te zoeken bij andere ondernemers, 
om een netwerk op te bouwen en op de hoogte te blijven van wat er 
speelt in de stad, zoals rond de Spuiboulevard. Het is fijn dat de DOV 
onder meer hierover een bijeenkomst heeft gehouden en zich waar 
nodig hard maakt voor ons.”

Carlo van Ast
Café Buddingh

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

+
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Avantage zet nieuwe formule 
neer op Admiraalsplein

Abdurrahman (37) is ondertussen druk bezig 
met de plannen voor de verbouwing van de 
supermarkt aan de overzijde, die hij in 2012 
kocht van de vorige eigenaar. Hij werkte er 
toen een jaar als bedrijfsleider en zag zijn 
droom om ook in Nederland ondernemer te 
worden in vervulling gaan. In zijn thuisland 
Turkije was hij al actief als handelaar. 
Zijn doel: de Turkse supermarkt een stap 
verder brengen door te kiezen voor een 
goede prijs-kwaliteitverhouding, alle 
versgroepen en een uitgebreid assortiment 
aan kruidenierswaren. Daardoor trekt de 
Dordtse ondernemer nu niet alleen Turkse en 
Nederlandse klanten, maar ook uit Afrika en 
Suriname. En niet alleen uit Dordrecht, maar 

ook uit de Hoeksche- en Alblasserwaard en 
zelfs uit Brabant. 

Persoonlijk
Facebook en Instagram helpen een handje 
bij de naamsbekendheid, evenals regelmatig 
adverteren en het sponsorschap van sport-
verenigingen en evenementen. ,,Maar we 
hechten vooral waarde aan mond-tot-mond-
reclame. We proberen onze zaken zo 
persoonlijk mogelijk te houden. We staan zelf 
in de winkel, bedienen hier af en toe ook zelf. 
Klanten moeten weten wie de mensen achter 
de winkels zijn. Zo bouw je een band op. Dat 
hoort in onze ogen bij het ondernemerschap. 
Ja, het is hard werken. We maken lange 

Een restaurant waar je brood en patisserie kunt kopen, 
maar ook een broodje döner, een kapsalon, een Etli 
Ekmek of kunt smullen van een uitgebreid ontbijt- en 
lunchbuffet. Met Avantage Döner & Bakkerij hebben de 
broers Abdurrahman en Ömer Yalniz een succesformule 
neergezet op het Admiraalsplein in Wielwijk. Abdurrahman en Ömer (l) Yalniz 

bij de opening van hun bakkerij/
restaurant. PRIVÉFOTO

 FOTO’S CONNY TAHEIJ 
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ADVANTAGE

dagen, zeker omdat we in alle vroegte zelf 
onze verse producten inkopen. En we hebben 
geen keten achter ons, die ons ondersteunt 
met reclamemateriaal en acties.”

Ook 1 ons
In 2016 kochten ze het winkelcentrum op 
het Rivierenplein en opende Ömer (35) een 
Avantage-filiaal dat werd verruimd tot 800 
vierkante meter. ,,In dat deel van de Staart 
wonen veel ouderen. We wilden de bewoners 
ook een aantrekkelijk geprijsde supermarkt 
met een breed verspakket bieden en we 
zien nog steeds groei. Dat komt omdat we 
kunnen concurreren met scherpe prijzen voor 
groenten en fruit. Bovendien kunnen mensen 
bij ons ook kleine hoeveelheden kopen: 1 
appel, 1 ons of 370 gram. Niets is verpakt. Net 
als in Wielwijk vullen we als supermarkten 
elkaar op de Staart ook aan.”

Specialiteit
Bij het vertrek van de Chinees tegenover de 
supermarkt zagen de broers een kans voor 
een moderne bakkerij en eethuis, om zo 
ook ruimte te maken in hun supermarkt en 
ter vervanging van hun döner-eethuis dat 
al op het Admiraalsplein was gevestigd. In 
februari opende na een flinke verbouwing het 
sfeervolle Avantage Döner & Bakkerij. ,,We 
hadden dit idee al jaren in ons hoofd, om elke 
Dordtenaar te kunnen bedienen.” 

Een specialiteit uit Yalniz geboortestad Konya 
is Etli Ekmek, een langwerpige knapperige 
Turkse pizza, geserveerd op een houten 
plankje. Abdurrahman: ,,Het loopt beter dan 
verwacht. Zeker in het weekend is het druk. 
Mensen vieren hier bijvoorbeeld ook hun 
verjaardag. Onze grote wens is nu nog om een 
terras te kunnen openen.”

Bezorgen
Al groeit het aantal ketens dat boodschappen 
aan huis, Avantage kiest daar (nog) niet voor. 
,,Boodschappen bestellen hoort bij deze tijd. 
Voor feestzalen en verenigingen bezorgen 
we al. Op kleine schaal. Voor huishoudens is 
het voorlopig niet mogelijk. Enerzijds omdat 
we de prijs/kwaliteit scherp willen houden. 
Boodschappen thuis bezorgen,  zorgt voor de 
verhoging van de kostprijs en daarmee hogere 
consumentenprijzen. Anderzijds is een 
principe van ons dat consumenten zelf onze 
producten, zoals groente en fruit en vlees en 
kip, zelf kunnen zien. In geval van thuisbe-
zorgen zien ze de kwaliteit van de producten 
niet vooraf.”

Ook rond voedselverspilling maken ze 
bewuste keuzes: ,,Wij hebben met onze 
leveranciers afgesproken om producten die 
over de datum zijn te retourneren, zodat die 
artikelen verantwoord verwijderd worden. 
Artikelen vlak voor de einddatum geven we 

ook weleens weg aan verenigingen en stich-
tingen.”

Aanpak Wielwijk
De broers bieden werk aan dertig tot veertig 
medewerkers, parttime en fulltime. Veel tijd 
om actief te zijn binnen de DOV hebben de 
ondernemers niet. ,,Ik heb wel de burge-
meester gesproken en een aanbod van de 
DOV dat we bij eventuele problemen een 
beroep op de vereniging kunnen doen, maar 
dat is nog niet nodig geweest. We zijn over 
alle planken heen gesprongen. Waar we wel 
meer over zouden willen weten is de ombouw 
van Wielwijk. We zijn wel per brief geïnfor-
meerd, maar kijken uit naar een bijeenkomst 
over de aanpak. Meer parkeerplaatsen rond 
het winkelcentrum zou fijn zijn; wellicht kan 
dat als de weg is verlegd.”
Ze kijken ook voorzichtig vooruit naar 
verdere uitbreiding, ook buiten Dordrecht. 
,,Maar stap voor stap. Eerst moeten  onze 
huidige locaties up-to-date zijn.”

Abdurrahman Yalniz: ,,We hadden 
dit idee al jaren in ons hoofd, om elke 

Dordtenaar te kunnen bedienen.”
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V ERK EERSPL A N SPUIBOULE VA RD

Zorgen over ontsluiting
en parkeerplekken centrum
VERKEERSPLAN: SPUIBOULEVARD DEELS AFGESLOTEN

De Spuiboulevard autovrij tussen Achterom en parkeergarage Spuihaven. 
Verbeterde doorstroming op Dokweg en Stationsplein en betere fietsroutes. En 
een transferium met elke 3 minuten een bus van de Weeskinderendijk naar de 
Spuiboulevard, leenfietsen en een distributiepunt voor goederen. 

Het zijn de hoofdlijnen uit het verkeersplan 
waarbij de DOV kritische kanttekeningen 
plaatst. DOV-leden konden tijdens een 
informatie bijeenkomst op 16 oktober hun 
eerste visie geven. Feit is dat het verkeer op 
de twee knelpunten nu al vastloopt in de spits 
en in het weekend rond de parkeergarages. 
Komende jaren komen er 10.000 woningen 
bij in de stad, waarvan 400 tot 500 op de 
Spuiboulevard. Al die bijkomende verkeers-
bewegingen kan het huidige wegennet niet 
aan, vertelden de verkeerskundigen van de 
gemeente.
Het voorstel is om via de Dokweg enkel 
nog de Prinsenstraat en een uitgebreide 
parkeergarage Spuihaven bereikbaar te 
houden. De rest van het verkeer wordt geleid 
via de Parallelweg, Burg. De Raadtsingel en 
de Stationsweg. De Veemarktgarage wordt in 

de plannen vervangen door een garage voor 
het nieuwe Huis van Stad en regio (Stads-
kantoor, inclusief bibliotheek en VVV) en 
bewoners. De garages op Achterom, Visstraat 

en Vest blijven beschikbaar voor klanten. 
De Spuiboulevard wordt deels enkel nog 
toegankelijk voor bussen, politie, brandweer 
en ambulance.
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NIEUWS

DOC, CENTRUM
VOOR STARTUPS
De officiële opening is pas komend voor-
jaar, maar het Drechtsteden Ondernemers 
Centrum (DOC) op het Leerpark wordt 
al gevonden door startups. Precies zoals 
de bedoeling is van het Da Vinci College. 
Dat streeft ernaar begin 2020 twintig 
startende ondernemers in huis te hebben. 
Het centrum biedt hen een flexibele 
werkplek, ondersteuning van specialisten 
zoals fiscalisten, accountants, marke-
teers. En het biedt samenwerking met de 
studenten. ,,Het is hetzelfde concept als in 
de duurzaamheidsfabriek, waar technische 
bedrijven en studenten samenwerken. 
Voor het DOC gaat het om sectoren als 
dienstverlening, communicatie en ict. Denk 
aan een appbouwer. Hij had vragen over 
de btw. Onze studenten kunnen dat dan 
voor hem uitzoeken, zodat hij zich op het 
creatieve proces kan concentreren”, vertelt 
Michel Molier van het Da Vinci College. 
Ook zoekt hij onder meer via de Dordtse 
ondernemersverenigingen ondernemers die 
de starters willen coachen. De eerste drie 
starters zijn er aan het werk. 

Meer informatie via Michel Molier: 
 mmolier@davinci.nl

NIEUWS BERICHTEN

WERK N3/A16
IN HANDIGE APP 
De handige app Westelijke Dordtse Oever 
In Uitvoering biedt informatie over de 
werkzaamheden, omleidingen en de plan-
ning van de aansluiting A16/N3. Ook is er 
informatie te vinden over de aanleg van 
het DistriPark Dordrecht. En je kunt op 
telefoon of tablet een berichtje ontvangen 
wanneer nieuwe werkzaamheden zijn 
gepland. Verder geeft de app contactinfor-

matie en is het mogelijk direct te bellen of 
een bericht te sturen. 
De app is gratis te downloaden in de Google 
Playstore en de App Store.

FEESTELIJK LOGO 
BESCHIKBAAR 
Wil je als ondernemer inzetten op de 
viering van 800 jaar Dordrecht in 2020, 
dan kun je nu al gebruik maken van een 
logo dat hiervoor speciaal is ontwik-
keld. Het is in verschillende vormen en 
kleuren beschikbaar en later komen er 
ook aparte versies voor de wijken. Het is 
gratis beschikbaar, maar niet bestemd voor 
commerciële doeleinden zoals merchandi-
sing. Mail bij twijfel naar 
 dordrecht800@dordrecht.nl
 dordrecht800.nl

Dagjesmensen
Veel verkeer, met name van dagjesmensen, 
verwacht de gemeente ‘af te vangen’ via een 
aantrekkelijk transferium. Bezoekers worden 
afgezet op een nieuw busstation midden in 
de stad. Wethouder Rijk van der Linden: ,,De 
binnenstad wordt beter bereikbaar en leef-
baar. Het biedt kansen om de Spuiboulevard 
een aantrekkelijkere verblijfsplek te maken.”
De DOV voorziet echter nog meer opstop-
pingen als de Spuiboulevard een knip krijgt 
en de Burg. de Raadtsingel de primaire 
toegangsweg wordt. ,,In de toegankelijkheid 
van de detailhandel en horeca in het centrum 
speelt de Spuiboulevard een grote rol en 
dit moet zo blijven. Deze sectoren hebben 
het al zwaar genoeg en laten we vooral niet 
vergeten dat onze aantrekkelijke binnenstad 
en monumenten de afgelopen jaren hebben 
gezorgd voor een significante toename van 
het aantal bezoekers”, stelt voorzitter Anneke 
Maagdenberg. ,,Ook dient er aandacht te zijn 
en blijven voor voldoende goed bereikbare 
parkeervoorzieningen en openbaar vervoer. 
Wij zullen de plannen met een kritisch oog 
blijven volgen.” 

Buitenwijken
Ook de aanwezige ondernemers toonden hun 
zorgen over het verdwijnen van parkeer-
plekken, ook voor mensen die moeilijk 
afstanden kunnen lopen en over de bereik-
baarheid vanuit de buitenwijken. En vooral 
zijn er zorgen over de toegankelijkheid van 
het centrum tijdens de werkzaamheden 
die vijf tot tien jaar in beslag gaan nemen. 
,,Komen er alternatieve routes? Een pendel-
dienst over het water?” 

Klankbordgroep
De opmerkingen worden verwerkt in het 
concept dat in december aan b en w wordt 
aangeboden. Naar verwachting bespreekt 
de gemeenteraad het plan in februari 2020 
en dan begint de verdere uitwerking van de 
plannen. Verkeerskundige Jelger de Haas: 
,,Het plan is niet in beton gegoten. Er komen 
tal van technologische ontwikkelingen op ons 
af, zoals zelfrijdende auto’s, meer elektrisch 
vervoer, meer thuisbezorgen, maar ook 
milieuregels.”

Ondernemers en andere belanghebbenden 
worden betrokken bij het concreter uitwerken 
van de stappen. Daarvoor wil de gemeente 
een klankbordgroep instellen.

 Meer informatie over het plan 
en de procedure is te vinden op 
www.dordrecht.nl 

mailto:mmolier@davinci.nl
mailto:dordrecht800@dordrecht.nl
http://dordrecht800.nl/
http://www.dordrecht.nl/
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Met in totaal zo’n duizend studenten en bijna 
twintig opleidingen draagt de onderwijs-
organisatie bij aan het verhogen van het 
opleidingsniveau in de Drechtsteden. Jessica 
van den Bosch is als nieuwe directeur gewend 
om onderwijsprogramma’s te ontwikkelen 
die niet standaard zijn. ,,Dat is ook wat we bij 

HBO DRECHTSTEDEN ADVISEERT WERKGEVERS

‘Slim om te investeren in 
mbo-4 talent’

Flexibel onderwijs op basis van de behoefte uit 
het bedrijfsleven en aansluitend op de praktijk. Zo 
omschrijft Jessica van den Bosch het hedendaagse 
businessmodel van HBO Drechtsteden. ,,We zijn 
veel meer een kennismakelaar dan puur een 
opleidingsinstituut.”

HBO Drechtsteden doen. Mijn voorganger 
Han van Gorkum heeft de afgelopen jaren 
veel in gang gezet. We begonnen in 2014 met 
twee bachelor programma’s , maar hebben 
sindsdien veel meer gekeken naar de behoefte 
en wat aansluit bij het bedrijfsleven, waar 
veel vraag is naar hbo’ers.”

Braindrain
Maar wat is nu veelal nog de praktijk? ,,Als 
afgestudeerden van het mbo doorstromen 
naar fulltime hbo-opleidingen en op stage 
gaan, verhuizen ze vaak ook blijvend buiten 
de regio. Kortom: we hebben te maken met 
een braindrain van mbo-4 talent. Daarom 
hebben wij het Associate Degree-traject 
ontwikkeld; een niveau 5-opleiding met de 
twee eerste leerjaren op hbo-niveau. Daarna 
ontvang je een diploma en kun je alsnog je 
hele bachelor halen.”

Voor studenten die twijfelen of ze een hbo-op-
leiding wel aankunnen of die toch al willen 
werken, is zo’n AD-opleiding een uitkomst, 
verzekert Van den Bosch. ,,Die kunnen ze 
namelijk in deeltijd doen of duaal: vier dagen 
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ONDERWIJS

GEZOCHT: MKB-BEDRIJVEN DIE SAMENWERKEN MET STARTUPS
Mr. Jessica van den Bosch MBA werkte altijd in functies op het snijvlak van onderwijs 
en bedrijfsleven, onder meer bij de VU, het bedrijf van haar vader en bij de Universiteit 
Tilburg. ,,Mijn persoonlijke stokpaardje is onderzoek naar hoe grote bedrijven innovatief 
kunnen blijven.”
Dat leidde tot een boek over corporate venturing; investeringen van grote bedrijven in 
startups. En een onderzoek voor de Stichting Management Studies van VNO NCW naar 
dit thema. ,,Toen ontstond het idee om de samenwerking tussen mkb’ers en startups in de 
Drechtsteden te onderzoeken. Samenwerking versnelt aan twee kanten en ik verwacht dat 
binnen het mkb een startup sneller wordt geïntegreerd. Maar grote en kleinere bedrijven 
lopen mogelijk tegen dezelfde vraagstukken op, vooral qua organisatie. Het zou mooi 
zijn als ik dat kan bestuderen met casestudies in de Drechtsteden.” Aanmelden kan bij 
jvandenbosch@hbodrechtsteden.nl

WELKE OPLEIDINGEN? 
HBO Drechtsteden biedt opleidingen 
op het gebied van mens, gedrag en zorg, 
management en ondernemerschap en 
techniek en ICT. Naast de voltijdop-
leiding toegepaste psychologie zijn er 
bachelor deeltijd, post-bachelors en 
tweejarig duaal en deeltijd opleidingen 
in onder meer  zorgadministratie en 
ervaringsdeskundige, business & inno-
vation, effectieve businessmodellen, 
financieel management en instrumen-
tation & control engineering. Kijk voor 
een volledig overzicht op 
hbodrechtsteden.nl

Nieuwe directeur Jessica van den Bosch 
heeft veel ervaring met het ontwikkelen 

van onderwijsprogramma’s die niet 
standaard zijn.

DICTEE: DOE MEE!
Het eerste DOV-dictee in 2017 samen 
met HBO Drechtsteden was een 
doorslaand succes. Op woensdag 11 
december zal wethouder Piet Sleeking 
de DOV-leden opnieuw laten zweten, 
dit keer met een dictee geschreven 
door Han van Gorkum, oud-directeur 
van HBO Drechtsteden. Wie voor even 
terug wil in de schoolbanken… Een 
aanmeldmogelijkheid volgt.

‘Studenten brengen direct 
toegevoegde waarde op 

de werkvloer’
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werken en een dag naar school. We proberen 
bedrijven ervan te overtuigen dat het slim is 
te investeren in mbo-4 afgestudeerden. Van 
deze constructie heb je als werkgever name-
lijk direct profijt, want de studenten brengen 
toegevoegde waarde op de werkvloer. Het is 
bijna vergelijkbaar met een traineeship. En 
nog een voordeel: we houden deze mensen 
met uiteindelijk een hoger niveau binnen de 
Drechtsteden.”

Cyberweerbaarheid
Volgens Van den Bosch vinden bedrijven het 
ook leuk om bij te dragen aan de opleidingen, 
dus kost het niet al te veel moeite docenten te 
vinden. ,,Docenten uit de bedrijven hebben 
ook direct zicht op aankomend talent.”
Afgelopen jaren zijn in overleg met bedrijfs-
leven onder meer opleidingen meet- en regel-
techniek en ICT-engineer gestart. Nu worden 
gezamenlijk leerprogramma’s ontwikkeld 
rond smart technologie, waarbij voorge-
noemde opleidingen worden gecombineerd. 
En programma‘s rond cyberweerbaarheid. 
,,Je moet tegenwoordig ook als mkb echt 
rekening houden met hacken. Op dat laatste 
gebied moeten we de urgentie tussen de oren 
van de ondernemers krijgen. Met diverse 
bedrijven uit de regio onderzoeken we de 
opzet van een digital trust center en hoe we 
ondernemers handelingsperspectief kunnen 
bieden.”

Ambitieus
De indruk van Jessica van den Bosch, woon-
achtig in Tilburg, is dat de Drechtsteden een 
hechte gemeenschap vormt. ,,Ambitieus en 
gedreven en men kent elkaar en vindt elkaar 
snel. Er gebeurt hier ontzettend veel. Maar de 

bescheidenheid mag wel wat minder”, stelt ze.
Dat was ook een van de reden om een intro-
ductiedag voor de studenten te organiseren. 
,,Het was een fantastische dag. Zelfs sommige 
tweede en derdejaars studenten, die de 
nieuwkomers begeleidden, waren nog nooit 
verder geweest dan het Achterom en hebben 
de stad echt ontdekt. Dit gaan we voortaan 
elk jaar doen!”

mailto:jvandenbosch@hbodrechtsteden.nl
http://hbodrechtsteden.nl/
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BE ZOEK A A N V W DUITSL A ND

DOV OP BEZOEK BIJ VOLKSWAGEN GROEP EN AUTOSTADT IN WOLFSBURG

‘Daar ben je stil van’
 FOTO’S HUIB KOOYKER EN THEO KLOUS
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Vriendelijk zwaaien de medewerkers van de Volkswagenfabriek in Wolfsburg 
hun gasten toe. Het zijn ruim 40 DOV-leden die hun ogen uitkijken naar de 
gestroomlijnde productie van de auto’s met behulp van technologie en robots. 
Bestuurslid Gökhan Sarier: ,,Een unieke kans die we hebben kregen”

Twee witte VWGolf-cabrio’s met wagonne-
tjes rijden de bezoekers bijna twee uur rond 
om een indruk te geven van wat er allemaal 
komt kijken bij de productie van een auto. 
Van het stansen van de staalplaten tot het 

spuiten en het installeren van de elektri-
sche bedrading. In een casco dat door de 
lucht zweeft wordt van onderaf de motor 
toegevoegd en schuiven door de portieren de 
stoelen naar binnen.

,,Wat een logistiek zit daar achter”, zegt Peter 
de Korte. Hij is net als de andere gasten zeer 
onder de indruk van de efficiency en snelheid 
waarmee de voertuigen in elkaar worden 
gezet. ,,In de laatste fase zie je alle modellen 
en merken door elkaar heen en toch gaat het 
perfect. Het is een geoliede machine, van a 
tot z en op de millimeter en seconde klopt 
het. Daar ben je stil van.”

Ervaring delen
Het is ook brandschoon in de fabriek. ,,Alsof 
er de hele dag een dweilmachine rondrijdt”, 
vertelt Marcel van der Waal van Netwerk, die 
natuurlijk ook heeft gelet op de afvalschei-
ding. ,,Zo te zien is het personeel heel goed 
geïnstrueerd in hoe het moet omgaan met 
afval, zodat dit kan worden hergebruikt.”
Hij noemt het ook interessant om te zien 
hoe ver ze zijn met zaken als robotisering 
en automatisering en energieopwekking. 
Hoewel hij het vaker heeft gezien, is Leen de 
Koning ook dit keer weer onder de indruk. 
,,Het is een ervaring die je wilt delen.”
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Nicoline Nouwen noemt ook het bezoek aan 
Autostadt een hele belevenis. ,,Het is een 
prachtig complex met al die paviljoens.” Elk 
merk binnen de Volkswagen Groep heeft op 
het fraai aangelegde terrein zijn eigen pavil-
joen. En het automuseum Zeithaus staat vol 
neoklassiers en oldtimers.

Uiteraard staat de Kever, de auto waar het 
allemaal mee begon in de jaren 30 van de 
vorige eeuw, op een voetstuk, naast andere 
oudere modellen van ruim zestig verschil-
lende fabrikanten. Maar ook de nieuwste 

Volkswagen, Seat en Škoda zijn er te vinden 
en zelfs de Bugatti’s glimmen je tegemoet, 
zeker die van 1,6 miljoen euro.

Complimenten
Nicoline wil zeker de complimenten maken 
voor de organisatie. ,,Vanaf het moment 
dat we de auto veilig konden achterlaten in 
Dordrecht tot de lunchpakketjes in de bus, 
het hotel en de maaltijden. Alles was heel 
goed geregeld”, zegt ze. 
Tijdens de zes uur lange busreis naar Wolfs-
burg zat de sfeer er al goed in en dat bleef de 

hele reis zo. ,,Je hebt tijdens deze twee dagen 
alle tijd om met elkaar te praten en als je wat 
langer met elkaar optrekt, leer je elkaar toch 
beter kennen”, zegt Marcel van der Waal.

Leen de Koning: ,,Zo’n ledenreis creëert 
saamhorigheid en gezamenlijk enthousi-
asme. Het mooie van de DOV is dat binding 
en saamhorigheid er belangrijk is. Dat is ook 
de reden dat de vereniging al zo lang bestaat. 
Het is mooi dat de DOV ook openstaat voor 
dit soort reizen.” Wat betreft de deelnemers 
blijft het niet bij deze ledenreis. 
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De reis werd mogelijk gemaakt door Ames 
Autobedrijf BV, met een kleine bijdrage 

van de DOV en de deelnemers. De Ruiter 
Catering verzorgde de koffie en thee en 

versnaperingen en ParkTrust de bewaking 
van de auto’s op het terrein van de Makro.

BE ZOEK A A N V W DUITSL A ND

Feiten & cijfers
• Grootste autofabriek in Europa
• Elke 80 seconden rolt er een auto 

van de band, 3500 in totaal per dag
• 1 miljoen auto’s per jaar worden er 

geproduceerd
• 60.000 werknemers, van wie 30.000 

in de productie
• 6000 fietsen zijn er beschikbaar om 

de fabriek door te rijden
• 1200 vrachtwagens brengen dage-

lijks onderdelen
• 45 miljoen auto’s waren er in 

december 2018 in totaal geprodu-
ceerd in deze fabriek

• 37 miljoen bezoekers van Autostadt 
Wolfsburg gingen de DOV-leden voor

KLAAR VOOR HET 
NIEUWE SEIZOEN?

0225456_Ames_Adv_Klaar voor het seizoen_Voetbal_2019_190x135_HR.pdf   1   18-10-2019   9:39:58
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HOE PAK JIJ DAT AAN? 

Medewerkers met afstand tot 
de arbeidsmarkt plaatsen

Waarom kiezen jullie ervoor om deze mensen 
een werkplek te bieden?
,,Het geeft voldoening. Het is af en toe een 
enorme uitdaging, maar ze brengen ook een 
enorme lading positiviteit met zich mee. 
Je ziet de mensen groeien. We krijgen ook 
positieve reacties van blije ouders, tevreden 
zorginstellingen, de gemeente en van onze 
klanten. Hun aanwezigheid straalt af op de 
organisatie”, vertelt Arlec Delgorge.
,,Daarnaast vinden wij het van belang om een 
afspiegeling van de samenleving op de werk-
vloer te hebben. En het past bij het invullen 
van onze MVO-doelstellingen, door deze 
mensen een kans te geven. Zo hebben we een 
vrouw aangenomen van destijds 60 jaar die 
nu al twee jaar met veel plezier bij ons werkt. 
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Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Het 
gaat om People, Planet, Profit – tegenwoordig 
People, Planet, Prosperity- ,  maar die P wordt 
vaak vergeten.”

Hoe pakken jullie dit aan? 
,,Intern hebben we gekeken of er draagvlak 
voor was. Daarna hebben we trainingen 
ontwikkeld, onder meer rond empathie versus 
productiviteit. Onze managers hebben geleerd 
hoe zij deze medewerkers het beste kunnen 
benaderen, rekening houdend met hun 
mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het 
management heeft moeten leren accepteren 
dat de productiviteit van deze medewer-
kers soms achter blijft. In die gevallen is de 
ontwikkeling van de cliënt een stuk belang-

McDonald’s is genomineerd voor de Social Impact Award 2019, een prijs die 
wordt uitgereikt door Baanbrekend Drechtsteden aan een bedrijf dat mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek biedt. Franchisenemer 
Arlec Delgorge heeft vestigingen in Dordrecht Noord, Dordrecht Centrum en 

Rotterdam Groene Hilledijk, en vanaf november ook aan de A16 en in Hendrik-
Ido-Ambacht. Daar werken 17 medewerkers met een beperking of die vanwege 

andere omstandigheden – bijvoorbeeld leeftijd - zonder hulp geen baan vonden.
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HOE PA K JIJ DAT A A N?

OOK GENOMINEERD
Baanbrekend Drechtsteden zet met de Social Impact Award de ondernemer met de grootste 
maatschappelijke relevantie in het zonnetje. Dit moet andere werkgevers inspireren én 
laten zien dat social impact ook economische impact kan hebben. Een gezonde bedrijfs-
voering kan heel goed samengaan met het aan het werk helpen van mensen met een 
beperking. Dat tonen de bijna 60 bedrijven in de regio die dit jaar zijn genomineerd, onder 
wie ook de DOV-leden Jumbo Sterrenburg en Riwal. Peute won vorig jaar de publieksprijs 
en is dit jaar lid van de jury. Een onafhankelijke vakjury reikt 12 november tijdens een 
werkgeversbijeenkomst de Social Impact Award uit voor drie categorieën. 
r  baanbrekenddrechtsteden.nl
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DOV-lid Peute won vorig jaar de 
publiekprijs van de Social Impact

rijker. En dan is voor ons empathie belang-
rijker dan productiviteit.”
De kandidaten worden aangedragen via 
Baanbrekend Drechtsteden. ,,We hebben een 
aanspreekpunt en het contact is goed. We 
zitten ook in een begeleidingsgroep en praten 
mee over wat we als werkgever nodig hebben.”

En op de werkvloer?
,,Onze eigen coach Marco Behm begeleidt alle 
werknemers intensief. Als het nodig is passen 
we taken en werktijden aan. De coach helpt 
de medewerkers ook op persoonlijk vlak. Zo 
heeft hij een medewerker geholpen met het 
opschonen van diens financiële administratie, 
omdat hij hier moeite mee had.”
Marco Behm geeft een voorbeeld van een 
medewerker die vanaf een Yulius-school 
direct bij McDonald’s kwam werken. ,,Toen 
we hem aannamen, was hij in zichzelf gekeerd 
en had hij indicatie beschut werk. Door 
intensieve begeleiding heeft hij zich enorm 
ontwikkeld, ook op sociaal gebied. Daarmee is 
ook zijn toekomstperspectief verbeterd. Van 
zijn ouders kregen we hiervoor complimenten. 
En zijn collega’s hebben hem zelfs verkozen tot 
medewerker van de maand.”

Wat voor tips geef je mee aan andere 
werkgevers?
,,Persoonlijke begeleiding is cruciaal, evenals 
empathie en een flexibele houding. Nog een 
voorbeeld: een van onze medewerkers kwam 
regelmatig te laat, tot ongenoegen van de 
restaurantmanager. Met de interne coach is 
een oplossing gezocht. Omdat de medewerker 
wel zeer goed werkte, wilde de manager hem 
toch behouden. Besloten is om hem later te 

LOONKOSTENSUBSIDIE
Baanbrekend verbindt werkgevers en werk-
zoekenden met een kleine of grotere afstand 
tot de arbeidsmarkt met elkaar. Werkgevers 
die een kandidaat met een arbeidsbe-
perking willen inzetten, kunnen gebruik 
maken van een loonkostensubsidie. Met dit 
bedrag wordt de werkgever gecompenseerd 
voor de extra kosten van een werknemer die 
door zijn beperking minder productief is.  
De loonkostensubsidie vergoedt het verschil 
tussen de loonwaarde en het minimumloon 
waardoor de loonkosten lager zijn.

Voor werkgevers die een kandidaat met 
uitkering aan een baan helpen, is een baan-
bonus beschikbaar van 2000 euro, wanneer 
een kandidaat minimaal 6 maanden in 
dienst blijft en 4.000 euro bij een arbeids-
overeenkomst van minimaal 12 maanden.
r www.baanbrekenddrechtsteden.nl

laten beginnen. Door onze flexibele houding is 
een duurzame plaatsing afgedwongen.”

Welk voordeel heeft jouw bedrijf van het 
werken met mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt?
Arlec: ,,Zowel sociale als een aantal zakelijke 
voordelen. Het gaat om mensen met een 
verminderde loonwaarde. De financiële steun 

van het UWV draagt bij aan bij aan onze 
intentie om met werknemers met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in zee te gaan. Verder 
merken we dat deze medewerkers vaak een 
andere denkwijze hebben dan ‘reguliere werk-
nemers’. Dit helpt ons om op een andere wijze 
naar onze bedrijfsvoering te kijken, waardoor 
we bijvoorbeeld onze service in de restaurants 
nog verder kunnen verbeteren.”

http://baanbrekenddrechtsteden.nl/
http://www.baanbrekenddrechtsteden.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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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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http://www.standic.com/
http://www.amega.nl/
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RUBRIEK

,,Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor 
banen en innovatie. Van de Chinezen heb 
ik geleerd dat we sneller moeten denken en 
sneller innovaties naar de markt moeten 
brengen.” Hij reageerde tijdens de bijeen-
komst van de Federatie van Ondernemersver-
enigingen Drechtsteden in september op het 
verhaal van prof. dr. Rob de Wijk. 

Geopolitiek
De Wijk, onder meer hoogleraar Internati-
onale Betrekkingen, nam de zaal mee naar 
de nieuwe wereldorde; naar de gevolgen van 
de handelsoorlog tussen de VS en China, de 

Brexit en de aanleg van 5G en China’s nieuwe 
zijderoute richting Afrika en Europa. ,,Geopo-
litiek begint ons direct te raken. Door de 
mondiale verschuivingen moeten we opnieuw 
nadenken over ons verdienmodel.”

Hij sprak over de opkomst en de ondergang 
van grootmachten en constateert dat het 
westen nu de verliezer is ten gunste van 
China en India. ,,Als ondernemers moet je 
je aanpassen”, was zijn boodschap. Kansen 
ziet hij in de vierde industriële revolutie, de 
datarevolutie met kunstmatige intelligentie, 
internet of things. ,,Samen met de VS moet 

,,Het is belangrijk om vanuit kracht te redeneren. De mouwen opstropen 
en zorgen dat we de Chinezen bijhouden.” Hans Biesheuvel, voorzitter van 
Ondernemend Nederland, benadrukte het belang van samenwerken en het 

opzetten van groeiagenda’s, zoals in de Drechtsteden.
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DE NIEUWE WERELDORDE

‘Opnieuw nadenken over
ons verdienmodel’

Europa 5G aanleggen. We zijn anders te 
klein om tegen China op te boksen.” Er zijn 
volgens hem voldoende mogelijkheden om 
wat te doen, ,,maar dan is het wel belang-
rijk de analyse van de nieuwe wereldorde te 
begrijpen.”

Verdringen
Burgemeester Wouter Kolff wees op de groeia-
genda, de lobbykracht die de regio ontwikkelt, 
de plannen voor het versterken van de bereik-
baarheid en woningbouw. Hans Biesheuvel 
riep vooral op om ,,ondernemers de ruimte te 
geven om hun ideeën uit te voeren.” 

Wat kunnen de Drechtsteden doen rond de 
vierde industriële revolutie? ,,Bij het kabinet 
aandringen om aanleg van 5G Europees aan 
te kaarten en dat terug te vertalen naar de 
regio”, adviseert De Wijk. ,,Deze ontwik-
keling kan 40 tot 50 procent van de banen 
verdringen. Alles wat je in een algoritme kunt 
vangen, staat op de tocht.” Ook Biesheuvel 
adviseert: ,,Kijk vooruit en laat je horen. Kom 
met ideeën. De politiek heeft ons harder nodig 
dan ooit. Juist van het mkb. Het moet van de 
echte bedrijven komen.”

Leestip
Prof. dr. Rob de Wijk schreef er een boek 
over: De Nieuwe Wereldorde: Hoe China 
sluipenderwijs de macht overneemt

Burgemeester Wouter Kolff, Hans Biesheuvel 
(voorzitter Ondernemend Nederland), 
Ron de Wijk praten onder leiding van 

Wico van Helden (voorzitter FOD). 



KOM WERKEN BIJ MAKRO DORDRECHT!
Voor diverse functies op de afdelingen AGF, Vis, 
Vlees, BLS, DKW en non-food zoeken wij collega’s. 

Lijkt dit je wat?
Mail je cv + motivatiebrief naar :
klantenservice.dordrecht@makro.nl 

LEKKER BIJVERDIENEN?
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Laat uw 

beheren door experts!
Vermogen

Martin van der Gijp •  Postbus 8071  •  3301 CB Dordrecht  •  T. 06 462 41 309
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Voor zo’n 20 cliënten van het Parkhuis en 
hun partners was er maandag 23 september 
een heel bijzondere festiviteit georganiseerd. 
Dankzij een match op Beursvloer Dordrecht 
stelde Leen de Koning van Ames Autobedrijf 
een groot aantal van zijn Classic Cars met 

MATCH OP BEURSVLOER

Uitje voor bewoners Parkhuis

chauffeur ter beschikking voor een rondrit 
door het karakteristieke Dordrecht. 
De rit met de oldtimers eindigde op het 
Statenplein. Het gezelschap wandelde naar 
het Dordrechts Museum. Aangekomen in de 
tuin van het museum werd het gezelschap 

getrakteerd door Samshine Steltentheater op 
hun betoverende stelten-act Paradijsvogels.

Na een officieel welkomstwoord door de 
burgemeester en de directeur van het 
Dordrechts Museum konden de gasten 
genieten van de high-tea die geschonken 
werd door de gemeente. Hierna volgde een 
deel van het gezelschap de rondleiding ‘de 
Verwondering’, speciaal gericht op mensen 
met dementie. De overige gasten namen deel 
aan ‘Het Kleurfeest’ van tekenaars Gerard 
de Bruyne, José Vingerling en muzikant 
Maarten Teekens. Alle partijen verleenden 
die dag belangeloos hun medewerking.

Cliënten van het Parkhuis beleven hele bijzondere dag dankzij de 
krachten_bundeling van Dordtse organisaties.

Het seizoen afsluiten met een sfeervolle 
én smakelijke barbecue in de tuin van het 
Dordrechts Museum is inmiddels traditie 
binnen de DOV. Evenals de verloting met 
mooie prijzen van DOV-leden, waarvan de 
opbrengst is bestemd voor nieuwe inves-
teringen in onze partnerstad Dordrecht 

SUCCESVOLLE TRADITIE

Barbecue en loterij
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Zuid-Afrika. Een delegatie van de DOV, de 
gemeente en de gemeenteraad bracht afge-
lopen voorjaar een bezoek aan. Burgemeester 
Kolff stelde dat door de contacten met 
Dordtse ondernemers ook daar 'kleine' maar 
zinvolle stapjes worden gezet om de lokale 
economie vooruit te helpen.  



UITVAARTVERZORGERS VAN 
DORDRECHT EN OMSTREKEN

Onze uitvaartverzorgers staan de 
familie bij, vanaf het moment direct 
na het overlijden tot en met het laat-
ste afscheid. Zij hebben alle kennis 
van zaken (ook rituele uitvaarten), 
voelen uw wensen aan en geven de 
familie volop de aandacht die nodig 
is.

Wellicht heeft u door eerdere erva-
ringen een voorkeur voor een speci-
fieke uitvaartverzorger. Wij zullen zo-
veel mogelijk rekening houden met 
uw wensen.

Esther, Cees, José, Mahinder, Francien 
of Raymond doen er alles aan om u 
zo goed mogelijk door deze periode 
heen te helpen. 

Het is op die momenten fijn en rust-
gevend als een deskundige u bij-
staat. Iemand die dag en nacht voor 
u klaarstaat en aan wie u alles rond-
om het regelen van de uitvaart kunt 
toevertrouwen.

DenO Hét Uitvaartcentrum
Nassauweg 190
3314 JR Dordrecht
T 078 648 3483
E info@uitvaartdordrecht.nl

Bij overlijden kunt u ons 24/7 bereiken op 078-648 34 83
www.uitvaartdordrecht.nl
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Steeds meer ondernemers ontdekken de voor-
delen van lease, is de ervaring van Roeland 
van Everdingen, accountmanager Rabobank 
IJsselmonde-Drechtsteden. 

WERKKAPITAAL
Leasen is bij veel objecten een prachtig 
middel. Mensen denken bij lease direct aan 
auto’s en bedrijfswagens maar het terrein dat 
lease bestrijkt is veel groter. Van freesbanken 

tot sorteermachines, van servers tot robots. 
Belangrijk is dat het bedrijfsmiddel uniek te 
identificeren is met een kenteken of serie-
nummer en niet ‘aard- en nagelvast’ vastzit in 
een gebouw. 

Het is een vorm van financiering die het 
werkkapitaal intact houdt en ruimte biedt 
voor de financiering van verdere groei. Je 
kunt kiezen voor lease waarbij het object je 

eigendom is maar ook operationele lease is 
een optie. 

RISICO’S INSCHATTEN
Als bank kunnen we goed de mogelijke risi-
co’s inschatten. Daarin onderscheiden we ons 
van traditionele leasebedrijven. We kijken 
niet alleen naar het object. Wat zijn de prog-
noses naar de toekomst en welke looptijd van 
het leasecontract past daar het beste bij?
Bij steeds meer ondernemers vormt lease een 
onderdeel van de hele financiering. Leasen
is echt in opkomst. Het wordt door onderne-
mers steeds meer geaccepteerd. 

MAANDBEDRAG BEREKENEN
Vroeger had het onderwerp voor sommige 
ondernemers een negatieve associatie. Als 
je leaset ben je niet kapitaalkrachtig genoeg. 
Dat sentiment leeft steeds minder. Onder-
nemers willen gewoon dat hun onderneming 
optimaal gefaciliteerd wordt. En daar staan 
wij graag voor klaar. 

Op Rabobank.nl/lease bereken je binnen één 
minuut je maandbedrag. Je kunt vervolgens 
inloggen om direct een offerte aan te vragen. 

Heb je behoefte aan persoonlijk advies? 
Neem contact met mij of mijn collega’s op via 
(078) 6 531 250. 

RABOBANK:

Leasen geeft financiële rust

Vakantiewoning in box 3 straks fors duurder?
De (spaar)rente is nagenoeg nihil waardoor 
steeds meer spaarders zich verzetten tegen 
de belastingheffing over spaargeld in box 3 
van de inkomstenbelasting. Deze werd lange 
tijd gebaseerd op een fictieve rente van 4 %, 
waarover tegen een tarief van 30 % geheven 
werd. Ook na kleine wetswijzigingen in 2017 
werd de heffing door velen nog als oneerlijk 

ervaren.

Begin september heeft de 
staatssecretaris van Finan-

ciën daarom aangekondigd 
dat per 1 januari 2022 
box 3 op de schop gaat. De 

contouren zijn al bekend, 
maar wijzigen volgen 

mogelijk nog. 

Als het totaal aan bezittingen meer is dan 
circa € 30.000 wordt het meerdere gesplitst 
in spaargeld en beleggingen. Voor spaargeld 
gaat een forfaitair rendement van 0,09 % 
gelden, voor beleggingen 5,33 % en voor 
schulden 3,03 % negatief. Het tarief stijgt 
naar 33 %.

Burgers met uitsluitend spaargeld zullen geen 
box 3-belasting meer betalen over de eerste 
€ 440.000 (voor fiscale partners € 880.000). 
Een belastingplichtige betaalt voor een spaar-
saldo van € 1 miljoen in 2020 een kleine € 
12.000 aan box 3-heffing, in 2022 zou dat op 
basis van de plannen nog slechts € 165 zijn.

Een burger zonder spaargeld die in privé 
een vakantiewoning in Nederland bezit ter 
waarde van € 175.000, betaalt in 2020 circa 
€ 1.300 aan box 3-heffing, maar vanaf 2022 

een kleine € 3.000. Omdat de heffing jaarlijks 
terugkeert, is dit extra bitter. Als deze vakan-
tiewoning is gefinancierd met een lening, 
pakken de wijzigingen nog nadeliger uit.

Gelukkig is er nog één mogelijkheid voor 
eigenaren van een vakantiehuis om aan deze 
hogere heffing te ontkomen: het aanschaffen 
van een buitenlandse vakantiewoning. 
Nederland heft namelijk niet (effectief) over 
buitenlandse vakantiewoningen. Kiest u 
voor een vakantiewoning in een zonnig oord, 
breng dan wel eerst de fiscale gevolgen in dat 
land in kaart.

Jan van Neerbos
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‘A L S  E R  I E D E R E  D A G  8  M E N S E N  S T E R V E N  
A A N  E E N  Z I E K T E ,  I S  H E T  T I J D  O M  B U I T E N  
D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N ’ .
-Prof. Dr. CHJ (Casper) van Eijck-
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BOUQUET, EEN PROJECT WAARBIJ 
LUXE, COMFORT EN VRIJHEID DE 
SLEUTELWOORDEN ZIJN

In korte tijd is al meer dan 70% van de villa’s 
verkocht en dat betekent dat begin volgend 
jaar met de bouw wordt gestart. De toekomsti-
ge bewoners hebben onlangs met hun nieuwe 
buren kennis kunnen maken tijdens een bij-
eenkomst in het Inspiratiecentrum van de aan-
nemer ThuisInBouwen. Dit inspiratiecentrum 
gaat veel verder dan een standaard keuken- of 
badkameropstelling. Je ziet hier de open haard 
branden, je test de ene na de andere regen-
douche en de domotica (smart home) bedien 
je via een app op je telefoon. Bijna alle keuzes 
voor een nieuw huis kunnen ter plekke worden 
gemaakt en dat is wel heel gemakkelijk.

Alle 21 vrijstaande en geschakelde villa’s heb-
ben een badkamer en minimaal 1 slaapkamer 
op de begane grond en een aantal biedt zelfs 
de mogelijkheid om 2 of 3 (slaap)kamers op de 

Comfortabel wonen in een gloednieuw huis, maar wel in een bestaande wijk met alle 
voorzieningen in de buurt. Alle vrijheid om uw droomhuis te creëren, maar niet de spanning 
die komt kijken bij zelf bouwen.

begane grond te realiseren. Op de verdieping 
vindt u nog minimaal 2 slaapkamers en een 
badkamer. Dus zelfs een woning met 6 (slaap)
kamers behoort tot de mogelijkheden.
De kopers zijn met name enthousiast over 
de vele indelings- en uitbreidingsvarianten 
die de patiovilla’s bieden. Zo vindt de een het 
ideaal om een aparte slaapverdieping voor de 
kinderen te hebben en vindt de ander de villa 
uitermate geschikt voor het realiseren van een 
praktijkruimte, kantoor aan huis of zelfs een 
atelier.

De villa’s zijn duurzaam en voorbereid op de 
toekomst. Ze worden standaard voorzien van 
pv-panelen op het dak en er kan gekozen 
worden voor het plaatsen van een luchtwarm-
tepomp, zodat er geen gasaansluiting in de 
woning meer nodig is. De kopers die kiezen 
voor een luchtwarmtepomp ontvangen van de 
ontwikkelaar een bijdrage in de kosten.

De locatie van Bouquet is uitstekend. De 
gelijknamige straat Bouquet ligt in een 
groene, waterrijke omgeving aan de rand van 

Zwijndrecht, precies tussen winkelcentrum 
Walburg en winkelcentrum Hoog Ambacht 
in Hendrik-Ido-Ambacht. Met de auto rijdt u 
via de Laan van Walburg zo de A16 richting 
Rotterdam/Breda op.

NOG ENKELE PATIOVILLA’S 
TE KOOP!
Alle informatie over de patiovilla’s is te vinden 
op www.wonenbouquet-zwijndrecht.nl en de 
luxe verkoopdocumentatiebox is af te halen bij 
Waltmann Makelaars in Zwijndrecht en Van 
Spronsen Makelaars in Hendrik-Ido-Ambacht.

http://www.wonenbouquet-zwijndrecht.nl/


Dordt Onderneemt is het eerste aanspreekpunt 
voor ondernemers met vragen aan de gemeente 
Dordrecht. Zij helpen je graag verder met onderwerpen 
zoals bedrijfshuisvesting; subsidies; vergunningen; 
ondernemersverenigingen en andere ondernemerszaken. 

Voor ondernemers met 
vragen aan de gemeente 
is er Dordt Onderneemt.

Reineke de Vries
Horeca & detailhandel

E: reaj.de.vries@dordrecht.nl
T: 078 770 48 88

Roos van der Werf
Zakelijke dienstverlening 
& innovatie

E: rnw.vander.werf@dordrecht.nl
T: 078 770 48 55

Marijn Wegman
Acquisitie & bedrijventerreinen

E: gjm.wegman@dordrecht.nl
T: 078 770 49 45

Merin de Does
Marketingcommunicatie 
& economische promotie

E: mv.de.does@dordrecht.nl
T: 078 770 49 52

Bert ten Veen
Acquisitie & bedrijventerreinen

E: ec.ten.veen@dordrecht.nl
T: 078 770 49 43

Boukje van de Ven
Zakelijke dienstverlening 
& startende ondernemers

E: b.vande.ven@dordrecht.nl
T: 078 770 49 49

Meer informatie? www.dordtonderneemt.nl
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POSTILLION HOTEL DORDRECHT:

Ook in winter barbecueën met zakelijke relaties

Dat kan zijn voor een onvergetelijke afsluiter 
van uw meeting, congres, symposium of 
teamuitje. Of ‘gewoon’ gezellig om samen te 
eten. Altijd een (zakelijke) barbecue op maat 
in een passende sfeer. 

Resident Manager Wouter Noels: ,,Na elke 
meeting is het tijd om weer op te laden. 
Hoe kan dat beter dan met een sfeervolle 
barbecue? Op ons prachtige terras met 
loungestoelen en heaters staat de Louisia-
na-barbecue al op u te wachten! ” 

TOT IN DE PUNTJES VERZORGD 
Postillion Hotel Dordrecht verzorgt zo 
gewenst de complete aankleding. Sfeervolle 
lichtjes, dekentjes, vuurkorven? Passende 
(live)muziek? Het terras in de sfeer van 
een specifiek thema, inclusief accessoires? 
Wouter: ,,Laat het ons weten. Wij maken 
het waar.” Het terras van Postillion Hotel 
Dordrecht beschikt over een overkapping, 

zodat de barbecue onder alle weersomstan-
digheden door kan gaan. 

CULINAIRE VERRASSINGEN
Bij Postillion Hotel Dordrecht kiest u uit tal 
van culinaire verrassingen. Wouter: ,,Onze 
keuken kan het allemaal: klassiek, casual 
of extravagant? Van huis-gemarineerde 
spareribs, speklapjes en hamburgers in 
Amerikaanse stijl tot gamba’s of oesters met 
een dressing van zwarte bonen, gegrilde 
kreeft of asperges. Alles is mogelijk! Ook 
voor de gasten die liever kiezen voor meer 
vegetarische gerechten. Wij denken met u 
mee ’’

U vindt Postillion Hotel Dordrecht aan de 
Rijksstraatweg 30 in Dordrecht. 

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

De barbecue wordt tegenwoordig niet meer alleen tijdens warme zomerdagen 
opgestookt. Met de buitenkeukens en loungeplekken in de tuin geniet de echte 
liefhebber er het hele jaar van. Postillion Hotel Dordrecht speelt helemaal in op die 
trend. Ook in de wintermaanden biedt de keuken zijn gasten een uitgebreide barbecue. 

Wouter Noels: ,,Wij inspireren mensen 
graag met creatieve ideeën om van hun 
barbecue een succes te maken.”

De Ondernemer is hét ondernemersplatform voor het MKB 
en zzp’ers in Nederland. Met een wekelijkse dagbladpagina 
in het AD en Het Parool, eigen website, nieuwsbrief, social 
media, video’s en podcasts bereikt De Ondernemer maandelijks 
honderdduizenden ondernemers. 

Jouw verhaal delen met de zakelijke markt? Maak gebruik van 
ons #1 platform voor ondernemers. 

Facts:
• 2.923.000 dagbladlezers per week.
• 650.000 websitebezoekers per maand.
• 100.000 nieuwsbriefinschrijvingen.
• 55.000 volgers op social media.

Voor meer informatie:
timo.pauw@dpgmedia.nl  |  06-55823804 
john.van.kleef@dpgmedia.nl  |  06-51046076

VOOR 
ONDERNEMEND 
NEDERLAND

15 NOVEMBER 2019 
MKB dag 
Dordrecht!
De top bereiken doen we samen! 

Samen met ondernemers willen we het Dordtse ondernemings-
klimaat nóg verder versterken. Om die reden organiseren de 
gemeente Dordrecht en Rabobank Drechtsteden – IJsselmonde 
samen de allereerste MKB dag Dordrecht. Een dag vol inspiratie, 
kennisdeling en tijd voor (lokale) verbinding. Met powersessies, een 
informatiemarkt en gastspreker Maarten van der Weijden! 

Kom ontdekken wat er mogelijk is als we de krachten bundelen. En 
hoe dat joúw onderneming verder gaat helpen. Uiteraard wordt er 
voor een hapje en een drankje gezorgd gedurende de dag.

Datum:  15 november 2019
Het thema:  Ondernemen is topsport!
Locatie:  Sportboulevard, Dordrecht

Meer informatie & aanmelden:
www.mkbdagdordrecht.nl

mailto:ricky.kievit@postillionhotels.com
mailto:timo.pauw@dpgmedia.nl
mailto:john.van.kleef@dpgmedia.nl
http://www.mkbdagdordrecht.nl/
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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 en coördinatie
Conny Taheij

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,
Michel Loopik, 
tel: 078-639 7070

Vormgeving
ZPRESS Studio
Natascha Smeels

Druk
Drukkerij Dekkers van Gerwen, 
Dordrecht

BIJEENKOMSTEN 2019 - 2020
11 december 2019 17:00 - 20:00 uur    

Het Dictee met aansluitend een B2B
9 januari 2020 17:00 - 23:45 uur   

Nieuwjaarsfeest 2020 

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. 

mailto:robk@dov.nl
mailto:voorzitter@dov.nl
mailto:secretaris@dov.nl
mailto:penningmeester@dov.nl
mailto:gokhan@dov.nl
mailto:secretariaat@dov.nl
http://www.dov.nl/


Laan der Verenigde Naties 57, 3316 AK Dordrecht   |   078 - 631 13 12   |   Meer info? Kijk op www.aalease.nl of www.aarental.nl 

AA LEASE & AA RENTAL 
BESTAAN 50 JAAR
Eind jaren zestig startte Ames Autobedrijf met leasen. In de loop 
der jaren werd dit onderdeel steeds belangrijker en werden AA 
Lease & AA Rental opgericht. Inmiddels hebben beide bedrijven 
zich verzelfstandigd en is AA Lease de grootste universele 
leasemaatschappij in de regio. 

Kiezen voor AA Lease is kiezen voor zorgeloze mobiliteit met:
• een hoge servicegraad
• persoonlijke aandacht 
• eerlijk advies

AA Rental is dé onafhankelijke verhuurmaatschappij in de regio 
en specialist in flexibele mobiliteit. Uw voordelen zijn: 
• kostenbesparing
• geen onnodige stilstand van uw wagenpark 
• de mogelijkheid om de auto te delen

Wij zijn uw mobiliteitspartner onder alle omstandigheden. Of 
het nu gaat om bedrijfswagens, personenwagens, tijdelijke 
contracten of wagenparkbeheer. ‘Zonder omwegen’ is de slogan 
waar AA Lease & AA Rental voor staan! 

0226110.pdf   1 30-9-2019   16:18:53

www.kinderfonds.nl

Even niet bang zijn  
omdat mama als een  
monster  tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.  
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.  
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg. Een ziek kind

kan niet zonder 
zijn ouders

http://www.aalease.nl/
http://www.aarental.nl/
http://www.kinderfonds.nl/


L A B E L 2 L O V E . N L

Label2love is dé plek waar je elk seizoen van het jaar zeer speciale 

musthaves kunt vinden.  Het zijn de items die het hart van iedere lifestyle 

liefhebber sneller doen kloppen, alleen al omdat je ze niet overal kunt 

kopen en niet iedereen ze in huis heeft. Van vintage chique decoratie 

(sfeervolle kaarsen, bonte tafelkleedjes, mooie buffelhoorns en plaids) tot 

serviezen, placemats, olijfhouten kaasplanken, strandtassen, rieten tassen, 

hamamdoeken, sieraden en nog veel meer. Op onze website  

www.Label2love.nl kun je terecht voor jouw favoriete lifestyle producten.

Ieder seizoen een 
andere collectie

Woonaccessoires & 
lifestyle trends

A4 L2L_2.indd   1 23-4-2019   14:48:09

http://www.label2love.nl/


DUITSE KWALITEIT WAS 
NOG NÓÓIT ZÓ BETAALBAAR!

Kijk voor meer informatie www.kuechentre� dordrecht.nl
KüchenTre�  Dordrecht - Mijlweg 55b | 3316 BE Dordrecht | 078 - 647 18 86 |  �
Openingstijden
Maandag: 12:00 - 17:30u      Dinsdag / Woensdag / Vrijdag: 09:30 - 17:30u
Donderdag: 09:30 - 21:00u   Zaterdag: 09:30 - 17:00u Zondag: 12:00 - 17:00u
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Label2love is dé plek waar je elk seizoen van het jaar zeer speciale 

musthaves kunt vinden.  Het zijn de items die het hart van iedere lifestyle 

liefhebber sneller doen kloppen, alleen al omdat je ze niet overal kunt 

kopen en niet iedereen ze in huis heeft. Van vintage chique decoratie 

(sfeervolle kaarsen, bonte tafelkleedjes, mooie buffelhoorns en plaids) tot 

serviezen, placemats, olijfhouten kaasplanken, strandtassen, rieten tassen, 

hamamdoeken, sieraden en nog veel meer. Op onze website  

www.Label2love.nl kun je terecht voor jouw favoriete lifestyle producten.

Ieder seizoen een 
andere collectie

Woonaccessoires & 
lifestyle trends
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Rabo Lease
Groeimiddel voor
ondernemers
Je groei versnellen? Investeer in machines of apparaten.
Met Rabo Lease zijn die gewoon van jou. 
Bereken je maandbedrag op:

Rabobank.nl/Lease
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