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Je bent niet alleen!

Daarnaast omarmen wij van harte het thema van The Passion die dit jaar in 
Dordrecht plaatsvond. ‘Je bent niet alleen!’ is zeker ook op ondernemers in het 
algemeen en DOV-leden in het bijzonder van toepassing. Je bent niet alleen 
ondernemer in Dordrecht; ondernemen doe je met elkaar en dan gun je elkaar ook 
de omzet indien mogelijk. Vanzelfsprekend hopen wij op een flinke spin-off van 
zowel The Passion als de vermelding in Times Magazine als dé te bezoeken histo-
rische stad in Nederland, waar we de komende maanden ook kunnen genieten van 
weer een bijzondere tentoonstelling: 25 jaar Bedrijfsvrienden van het Dordrechts 
Museum: Vriendschap Verrijkt.

Voor ons als DOV heeft de slogan Je bent niet alleen! nog een extra dimensie. 
Immers sinds een jaar of vijf zijn wij verbonden met collega-ondernemers in 
Dordrecht Zuid-Afrika, die wij ondersteunen met kennis en kunde. Begin april 
is er opnieuw een delegatie DOV-leden geweest, samen met ons bestuurslid Rob 
Kooijman, burgemeester Kolff, een raadslid en de begeleiders internationale 
betrekkingen. Het was een zeer succesvol bezoek waarin (jonge) ondernemers 
goede raad en adviezen hebben gekregen en waar nodig ook middelen om hun 
bedrijf(je) een volgende stap te laten maken en (meer) mensen in dienst te nemen. 
U leest hier over in dit magazine, dat is voorzien van een fraaie frisse vormgeving 
en meer pagina’s telt.

Als bestuur blijven wij onze leden volgen 
en hopen dat u ons voedt met uw ontwik-
kelingen.

Wij wensen u veel leesplezier en een 
mooie zomer toe.

Verbinden is één van de belangrijkste doelstellingen 
van de DOV. Zowel in de belangenbehartiging als in 
het activeren van verbindingen tussen ondernemers, 
ondernemingen en maatschappelijke ontwikkelingen in 
onze samenleving. Dit is ons credo door de jaren heen 
en zal dat ook in de toekomst blijven.

Anneke Maagdenberg
Voorzitter DOV
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Holtburgh investeert in vastgoed! 
Met ons team op de Mijlweg in Dordt zoeken wij 
continue naar interessante beleggingskansen 
voor onze (inter)nationale clientèle. 

Holtburgh Diensten
Asset management
Portefeuillestrategie
Aan- en verkoopbegeleiding 
Sale & Leasebacktransacties

Holtburgh Expertise
Winkelvastgoed
Kantoren en Logistiek
Woningbeleggingen

Neem gerust contact op voor een 
vrijblijvende kennismaking. 
Wij zien u graag!

drs. M.J. (Marc) Janssen, MRE
Mijlweg 61
3316 BE Dordrecht
T : +31  (0)78 618 80 30
F : +31  (0)78 617 59 10
W : www.holtburgh.nl

0226283.pdf   1 9-4-2019   12:34:41

0224239.pdf   1 9-4-2019   11:33:110225957.pdf   1 9-4-2019   13:43:38

tel:+31  (0)78 618 80 30
tel:+31  (0)78 617 59 10
http://www.holtburgh.nl/
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VOORWOORD

DOV-DELEGATIE BEZOEKT DORDTSE ZUSTERSTAD IN ZUID-AFRIKA 

Je bent niet alleen!
,,Hiermee kan deze jonge ondernemer een 
volgende stap maken. Hij was zo enthousiast: 
‘ik zal jullie niet teleurstellen’, zei hij. Dat 
toont dat je met een relatief kleine geste 
het verschil kunt maken.” Kolff maakte 
de reis afgelopen april met de DOV-leden 

Rob Kooijman (Bardahl), David Schalken 
(EigenWijsOnderwijs), Marian Pater (Von 
Wasserthal Advies) en fotograaf Huib 
Kooyker, en Gea Davids vanuit de gemeente, 
raadslid Mafalda Weerts en Merlijn Timmers 
van de Stedenband Dordrecht-Dordrecht. 
Thema van deze driedaagse reis was, in 

,,De lach op het gezicht van de eigenaar van het internetcafé/ copyshop toen zijn 
verzoek voor de aanschaf van een fotoprinter was goedgekeurd.” Dat is een van de 
dingen die burgemeester Wouter Kolff het meest is bijgebleven van het driedaagse 

bezoek met de DOV-delegatie aan Dordrecht, Zuid-Afrika.

‘Met kleine geste het 
verschil maken’

BEZOEK AAN ZUID-AFRIK A

aansluiting op The Passion: Je bent niet 
alleen! De gasten kregen een warm welkom 
van onder anderen Pieter Greyling, voorzitter 
van de Sakekamer, bestuursleden van de 
Foundation, die de DOV daar heeft opgericht 
en ondernemers die eerder onze stad 
bezochten.
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NIEU WS

Businessplan
Rob Kooijman vult aan: ,,We hebben 
al langer contact met Ntsikie. Die 
fotoprinter was een grote wens, zodat hij 
ook foto’s kan afdrukken die de mensen 
in hun huis kunnen hangen. Nu moet 
hij daarvoor naar Queenstown met de 
bus en dat maakte de afdrukken voor 
veel mensen te duur. We hebben hem 
gevraagd een kort businessplan op te 
stellen, met een kostenbegroting per foto 
en een offerte. Merlijn heeft hem daarbij 
ondersteund. De volgende dag konden we 
hem het goede nieuws vertellen dat zijn 
plan was goedgekeurd.” De bedoeling is 
dat hij voldoende omzet gaat genereren 
om nog iemand in dienst te nemen. 
Marian Pater: ,,Degenen die daar 
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ondernemen, hebben echt hart voor de stad. 
Je kunt daar geen zaak hebben zonder na te 
denken over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen; mensen aan het werk krijgen 
om een toekomst te hebben en te houden.”
Ze vertelt over de Soupkitchen, opgericht 
door gepensioneerde vrouwen. Twee keer per 
week delen zij een voedzame maaltijd uit aan 
zo’n tweehonderd mensen, ook kinderen; en 
houden daarmee zicht op de echte arme en 
soms zieke mensen. ,,Zij halen voedsel op 
bij bedrijven en steken er zelfs 20 procent 
van hun eigen kleine pensioen in. Met 1000 
euro van de DOV erbij kunnen ze een heel 
jaar lang drie keer per week een maaltijd 
aanbieden. Dat was door ons bijzonder snel 
te realiseren. De maatschappelijke winst van 
de soupkitchen is enorm.” 

NACHT IN 
TOWNSHIP
Fotograaf Huib Kooyker 
bracht een nacht door 
in een township bij een 
alleenstaande moeder 
met vier kinderen, van 
wie er drie thuis wonen 
en er een gehandicapt 
is. ,,Het was heel 
indrukwekkend hoe 
zij leven in dit kleine 
stenen huis, waar ze slapen op een matras en kussens op de grond. 
En hoe ze het weten te redden van zo’n 80 euro per maand. Ze waren heel gastvrij.”

Foto’s van Huib Kooyker zullen te zien zijn in een expositie van de stedenband 
Dordrecht-Dordrecht.

VOORWOORDBEZOEK AAN ZUID-AFRIK A



Laan der Verenigde Naties 299      Dordrecht
www.deruitercatering.nl

0228236.pdf   1 1-5-2019   15:32:13

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

Bedrijfswagens

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

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

0227816.pdf   1 15-4-2019   15:15:41

http://www.deruitercatering.nl/
http://www.amega.nl/
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SLUIT OOK AAN!
Wouter Kolff heeft respect voor de DOV-ondernemers. ,,Zij reizen voor eigen kosten naar 
onze partnerstad, steken hun tijd en energie in het ondersteunen van collega’s. We moeten 
niet de illusie hebben dat we daar iets drastisch kunnen verbeteren. Maar de manier 
waarop de DOV de kleinschalige projecten aanpakt helpt: niet vis geven, maar leren vissen 
en dus expertise delen. De continuïteit in de bezoeken en contacten van de DOV en de 
vrijwilligers van de stedenbandstichting borgt ook dat deze steun kan landen.”
Rob Kooijman onderschrijft dit. ,,We hebben veel kunnen doen in korte tijd en er worden 
echt stappen gemaakt.” David Schalken: ,,We willen graag meer ondernemers betrekken en 
zo nog meer invulling geven aan wat ondernemers voor elkaar en de gemeenschap kunnen 
betekenen, met name door het beschikbaar stellen van kennis en kunde. De blijvende 
betrokkenheid is belangrijk en daar wil de DOV meer ondernemers in laten participeren. 
Ook hier is Je bent niet alleen! van toepassing.”

BEZOEK AAN ZUID-AFRIK A

Naaimachines
David Schalken vult aan: ,,Ook kunnen deze 
vrouwen twee naaimachines aanschaffen, 
zodat zij kledingreparaties kunnen uitvoeren 
en daardoor extra werkgelegenheid kunnen 
creëren.”

Niet alle ondernemers hadden vooruitgang 
geboekt. Garagehouder Mayo zou 
gereedschap in bruikleen krijgen, maar 
hij bleek vooral zijn buurman onderdak 
te bieden voor autoreparaties. Rob: ,,We 
hebben hem geadviseerd samen te werken. 
Het bestuur van de Foundation gaat dit met 
hen uitwerken.”

UITDAGINGEN
Partnerstad Dordrecht ligt in de 
Oostkaap. Het is onderdeel van de 
gemeente Emalahleni en telt zo'n 
20.000 inwoners. Het grootste deel 
woont in diverse townships rondom 
het oude stadshart. Het stadje kent vele 
uitdagingen. De werkloosheid ligt tussen 
de 80 en 90 procent. Daarnaast is HIV/
Aids een factor van belang met meer dan 
30 procent geïnfecteerden onder met 
name de jonge bevolking.
Het is ook een stad in opbouw. De 
infrastructuur wordt steeds beter en 
de lokale economie lijkt te groeien, wat 
perspectief biedt. 

 dordrecht-dordrecht.nl

Enkele starters zouden graag in contact 
komen met DOV-leden: een elektricien, 
cateraar en een schoonmaakbedrijf. Rob: 
,,Zij gaan op ons advies eerst een goed 
bedrijfsplan opstellen en dat voorleggen 
aan de Foundation, die ook een taak heeft 
in de begeleiding van deze ondernemers. 
Daarna kijken we hoe wij hen verder kunnen 
ondersteunen.” Ook zijn er plannen voor een 
hotel en een farm en wil een kunstenaar een 
opleiding volgen.
Verder zijn onder meer in een bejaardenhuis 
pijnstillers en een rollator gebracht, die 
vanuit Dordrecht waren geschonken. En de 
delegatie bezocht het ziekenhuis en enkele 
scholen. Met de nieuwe burgemeester zijn 
afspraken gemaakt over de noodzakelijke 
aanpak van het sanitair bij een van de 
scholen.

http://dordrecht-dordrecht.nl/


Mijnbeleggingscoach stelt zich voor
Mijnbeleggingscoach is in Dordrecht ontstaan 
en sinds 2014 een landelijk opererende 
onafhankelijke organisatie met als specialiteit 
financiële coaching en vermogensbegeleiding.

Onze klantengroep bestaat voor ruim 90% 
uit ondernemers die het prettig vinden en de 
noodzaak inzien een onafhankelijke persoonlijke 
financiële coach naast zich te hebben. 

Voor de ondernemer is een zakelijke buffer 
een fijn bezit. Met sparen of beleggen kun je je 
plannen realiseren. En levert mogelijk ook nog 
belastingvoordeel op. Bij Mijnbeleggingscoach.
nl leggen we uit en coachen we je hoe je dit slim 
aanpakt voor nu en naar de toekomst.

Persoonlijke wensen
Iedere zelfstandige ondernemer heeft zijn of 
haar persoonlijke financiële wensen en streeft 
naar financiële vrijheid. Denk aan bijvoorbeeld 
eerder stoppen met werken, minder gaan 
werken, hypotheek aflossen, wereldreis 
maken etc.

Uit onderzoek van Universiteit Leiden blijkt dat 
43% van de ondernemers ontoereikend pensioen 
hebben. De meeste ondernemers weten wel dat 
ze zelf in actie moeten komen voor hun pensioen. 
Maar ook voor andere grote financiële doelen moet 
je zelf vermogen opbouwen. En daar coachen we je 
graag bij. 
 
Bouw jij wel voldoende vermogen op?
Het kost tijd om vermogen voor grote doelen op 
te bouwen. Start daarom tijdig. Bijvoorbeeld door 
maandelijks een deel van je winst te sparen. Voor 
doelen in de verre toekomst zoals eerder stoppen 
met werken leent beleggen zich goed.

Bepaal de horizon van je financiële doelen
Kies je voor sparen of beleggen? Beleggen kan op 
termijn een aantrekkelijker rendement opleveren 
dan sparen. Wel moet je er rekening mee houden 
dat beleggen gepaard gaat met risico’s. Beleg 
daarom alleen met geld dat je de komende jaren 
niet nodig hebt.

Mijnbeleggingscoach.nl helpt ondernemers
Zie je de noodzaak in van een onafhankelijke 

persoonlijke financiële coach naast je  te hebben?
Wij gaan graag een afspraak met je aan waarin 
we samen de mogelijkheden bekijken of je 
voldoende vermogen opbouwt zowel in zakelijk 
als in privésfeer. Of dat je met het opgebouwde 
vermogen verstandig omgaat. Of dat er betere 
alternatieven zijn. 

Neem gerust contact op Koos of Levent tijdens 
een DOV event of bel met 078-8445614. 
Voor meer informatie kun je ook terecht op 
www.mijnbeleggingscoach.nl

0227377.pdf   1 6-5-2019   16:23:11

0226496.indd   1 9-4-2019   12:33:04

DISTILLEERDERIJ RUTTE
Al bijna 150 jaar distilleert Rutte jenevers, gins en likeuren. Dat gebeurt 
vandaag de dag nog op dezelfde wijze als toen. Alle smaak en kleur is 
afkomstig van natuurproducten zoals vers fruit, kruiden en noten. Dat 
ziet u, ruikt en proeft u!

Het historische pand in de oude binnenstad van Dordrecht is nog in 
de originele staat. Nog steeds worden hier de distilleerketels gestookt 

en worden kleine producties zelfs 
nog met de hand gevuld. Boven 
de distilleerderij, in de vroegere 
woonkamer van Simon Rutte, is nu de 
sfeervolle Proefkamer gevestigd waar 
we onze gasten verwelkomen. 

Ruttes Celery gin is onlangs in New 
Orleans verkozen tot beste nieuwe gin 
wereldwijd, door topbartenders tijdens 
Tales of the Cocktail, het belangrijkste 
bartenderevent ter wereld. Om dit 

te vieren introduceren wij een nieuwe 
workshop; maak zelf uw eigen gin!

Kijk voor boekingen en meer informatie op 
www.rutte.nl 

0224416.pdf   1 9-4-2019   11:15:26

http://www.mijnbeleggingscoach.nl/
http://www.rutte.nl/
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NIEUWE LEDEN 

,,Van den Hout Automaten is 
een echt Dordts familiebedrijf, 
gestart in 1963 met het plaatsen 
van consumptieautomaten. Vooral 
koffie, maar ook zoetwaren, snacks 
en frisdranken. Dat doen we 
nog steeds in een omtrek van 40 

kilometer rond Dordrecht. Met onze zestien medewerkers ontzorgen 
wij onze klanten met producten, voorraadbeheer, schoonmaken en 
dergelijke. Johan van den Hout, zoon van de oprichter en ik zijn eige-
naar van het bedrijf. Wij hebben samen Economische Bedrijfstechniek 
(werktuigbouw en bedrijfskunde) gestudeerd op de HTS in Dordrecht; 
destijds een moderne studierichting, waar we nog steeds profijt van 
hebben. Na onze studie en militaire dienst werken we sinds 1984 
samen in deze mooie onderneming. Er zit een grote technische kant 
aan ons werk, en de markt vraagt telkens om vernieuwing.”

NAAMSBEKENHEID
,,Als rode draad door ons bedrijf loopt dat we graag meer naams-
bekendheid willen hebben in de Drechtsteden. We vonden het tijd 
worden daar weer eens aan te werken in onze thuisbasis Dordrecht. 
Mohamed Tiznine van de Ten Raede Groep heeft ons warm gemaakt 
om meer te gaan netwerken.”

Pieter Klootwijk 
Van den Hout 
Automaten

Koos Bakker 
MijnBeleggingscoach.nl

,,In 2012 ben ik Mijnbeleggingscoach 
(MBC) gestart om particulieren, 
ondernemers en organisaties te 
begeleiden bij het bereiken van hun 
financiële doelen. Twee jaar later zijn 
Levent Birol en Wout Paret ingestapt 
en nu werken we met tien franchi-
se-coaches in Nederland en België. 
Denk aan financiële planning, selectie van vermogensbeheerder of 
bank en het begeleiden van relaties bij het toezicht houden op hun 
beleggingsportefeuilles, gericht op beter rendement en/of kosten-
reductie. MBC is ook tussenpersoon. En relaties die zelf willen 
beleggen, begeleiden wij met in de praktijk geteste beleggingsme-
thodes. Voorheen werkte ik dertig jaar in de financiële sector. De 
afgelopen jaren heb ik veel geluisterd naar wat er leeft en speelt 
en is gewerkt aan een groot netwerk. Dat is echt van toegevoegde 
waarde om onafhankelijk in deze markt te kunnen staan.”

DIVERSITEIT
,,Onze begeleiding is gebaseerd op vertrouwen. Ik maak graag 
persoonlijk contact. De DOV heeft een grote diversiteit binnen haar 
netwerk. Mensen die wat verder zijn én starters, die al vanaf 100 
euro per maand hun pensioen kunnen opbouwen. En ik ben er al 
bekenden tegengekomen. Ook dat is prettig.”

,,Wij kennen elkaar van de basisschool, 
zijn samen opgegroeid en wilden altijd al 
samen een bedrijf beginnen. Eerst hebben 
we jarenlange ervaring in de financiële 
dienstverlening opgedaan bij respectie-
velijk een bank en een tussenpersoon. 
In september 2018 konden we een pand aan de Johan de Wittstraat 
betrekken en hier werken we nu – inmiddels met z’n drieën. En dat 
blijkt te werken, want we zijn nu al op zoek naar een vierde collega. 
Mensen kunnen bij ons terecht voor hypotheken en verzekeringen, 
maar ook voor beleggingen in vastgoed. Wij hebben daarmee ervaring 
en delen graag onze kennis met andere ondernemers. Voor hen kan 
een pand rendement opleveren en een goede investering zijn in een 
pensioenvoorziening.”

RAAKVLAKKEN
,,Wij kennen de DOV al vanuit onze vorige functies en bewegen ons 
graag in netwerken om in beeld te komen. We beginnen pas in het 
centrum van Dordrecht, dan wil je contact met andere ondernemers 
om raakvlakken te ontdekken en samen te werken.”

Murat Șahingöz (r) en 
Volkan Tekin 
FinDt Advies Hypotheken 
en Verzekeringen

,,Ik help nu twintig jaar voornamelijk 
overheidsorganisaties om hun kansen 
te pakken, te structureren en resultaten 
te bereiken op het gebied van ICT, 
financiën, strategie en beleid. Veel orga-
nisaties hebben een doel, maar geen gericht plan om dit te bereiken. 
Ik kan hen verder helpen als programmamanager, interimmanager 
of kwartiermaker. Daarnaast begeleid ik reorganisaties. Altijd voor 
een periode van twee tot vier jaar, om de nieuwe situatie ook te 
kunnen borgen. Sinds zes jaar doe ik dit als ondernemer. Passend, 
want ik kom uit een echte ondernemersfamilie. Vanuit mijn bedrijf 
heb ik meer vrijheid en kan ik kiezen voor opdrachten waar ik echt 
iets kan betekenen en iets kan toevoegen.”

ZICHTBAAR
,,Ik vind dat ondernemers, ondernemende types te weinig zichtbaar 
zijn in de stad. Ik heb in allerlei beleidsvorming gemist dat onder-
nemers automatisch door de overheid worden bevraagd. De DOV 
is een partner die daaraan wel actief meedoet en dat verdient mijn 
steun. Al langer ben ik bij de DOV aanwezig als bestuurslid van de 
Voedselbank en Quiet Drechtsteden en heb gezien dat de contacten 
veel opleveren voor deze organisaties.

Marian Pater 
Von Wasserthal Advies

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

+



Is uw wagenpark klaar voor de toekomst?
AA Lease biedt maatwerk op het gebied van mobiliteit. Of het nu gaat om een enkele auto of om een wagenpark met 
honderden auto’s. Met tal van mobiliteitsoplossingen streven wij naar een duurzaam en kostenefficiënt wagenpark voor de 
klant. Wij streven ernaar om dé totale mobiliteitsaanbieder te zijn. Als totale mobiliteitspartner zorgen wij dat onze klant 
volledig wordt ontzorgd door te luisteren, analyseren en het geven van persoonlijk & eerlijk advies.

Meer informatie?
www.aalease.nl | info@aalease.nl | 078 - 631 13 12

0226069.pdf   1 9-4-2019   12:33:48

   35.000 cbm storage capacity in Dordrecht, The Netherlands

   20 tanks for storage of various mineral oil products and biodiesels

   Loading and discharging road tank trucks and tank containers

   Handling barges and seagoing vessels

   Permit for blending products with different customs statuses

   230.500 m³ storage capacity in K1, K2 and K3, mild - & stainless steel tanks

   Focus on storage of Biofuels, Chemicals and Lubricants
   Four jetties to handle barges and seagoing vessels 

   First Come, First Serve (No slot planning) for tank trucks

   24/7 service for vessels / barges / rail tank cars

WWW.HAANOILSTORAGE.NL

WWW.STANDIC.COM

0228022.pdf   1 18-4-2019   13:39:38

http://www.aalease.nl/
mailto:info@aalease.nl
http://www.haanoilstorage.nl/
http://www.standic.com/
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INTERVIEW

Nathalie Duijzer: ,,Als je grootste leverancier 
failliet gaat, heb je daar last van qua inkoop, 
marketing, reclame én onduidelijkheid voor 
de klanten. Als eigen ondernemer hadden 
we via ons netwerk genoeg mogelijkheden 
om de planken te vullen met goed speelgoed, 
zoals onze (schoon)ouders dat altijd hebben 
gedaan. Wel betekent het extra werkdruk: je 
moet zelf je voorraad bijhouden, hebt minder 
overzicht. Desondanks beleefden we door het 
faillissement eind februari het beste weekend 
ooit. Het leek wel de Sinterklaasdrukte, 
doordat heel veel mensen cadeaubonnen 
kwamen inwisselen. De rijen stonden tot 
achterin de winkel. Op een gegeven moment 
hebben we zelfs koffie geschonken.’’ 
Angelique Lipsius-Duijzer: ,,Er was zelfs 
iemand die belde vanaf zijn wintersport-
vakantie, dat zijn zoon aan het sparen was 
voor een Playstation en nog bonnen had. De 
buurman, die de huissleutels had, heeft ze 
uiteindelijk bij ons ingewisseld.” 

‘Kippenvel van de lieve reacties’

Hoe reageerden de klanten?
Nathalie: ,,Wij hebben heel fijn winkelend 
publiek, met engelengeduld. Er is geen 
wanklank gevallen. We kregen vooral 
meeleven en begrip. In de winkel, en op 
social media, waar we direct hebben gemeld 
dat wij als franchiser gewoon zouden door-
gaan.”
Angelique: ,,Er kwam zelfs een meisje langs 
met cupcakes. En een jongen vroeg: ‘waar 
kan ik mijn handtekening zetten?’ Ik vroeg: 
waarvoor? ‘Nou, zodat jullie open kunnen 
blijven’. Daar krijg je toch kippenvel van.” 

En na dat weekend?
Nathalie: ,,Toen viel het stil. Dat paste bij het 
landelijke winkelbeeld. Het is gevaarlijk de 
schuld te geven aan een faillissement. Maart 
is overal rustig, net als vorig jaar, bleek toen 
we in de boeken terugkeken. Belangrijk is dat 
je nuchter blijft, logisch nadenkt en niet in de 
paniekstand schiet.”

Hoe nu verder?
Nathalie: ,,Op de lange termijn heb je een 
keten nodig met landelijke dekking. Denk aan 
inkoop, marketing, de online-organisatie, een 
folder laten drukken. Dat is als zelfstandig 
ondernemer niet te betalen.”
Angelique: ,,Wat we nu nog meer doen, is 
beleving creëren in de winkel; een leeshoekje, 
een Playmobiltafel, knutselactiviteiten. Green 
Swan, de nieuwe eigenaar van Intertoys, 
heeft dat ook boven aan zijn lijstje staan. 
En dat is toch wat voor een kind belangrijk 
is. Je zet een kind niet achter een computer 
om speelgoed te bestellen. Die moet met z’n 
spaarpot naar de winkel en dan iets uitzoeken 
en uitproberen.” 
Het tweetal gaat, in overleg met de POBD, 
contact leggen met de winkeliers op het 
Statenplein om samen meer activiteiten te 
organiseren. Nathalie: ,,Zodat het weer een 
hechtere groep wordt en we met elkaar een 
levendiger plein krijgen.”

Dat Intertoys in zwaar weer verkeerde was bekend, 
maar het faillissement kwam toch als een schok bij 
de bekende speelgoedzaak aan het Statenplein. Hoe 
hebben de ondernemers van het Dordtse franchise-
familiebedrijf de afgelopen maanden ervaren?

Nathalie Duijzer(l) en schoonzus Angelique 
Lipsius-Duijzer: ,,Complimenten voor onze 
klanten.’’
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‘Kracht van reclame voor 
de stad zit in de herhaling’

Wekenlang ging het in Dordrecht over The Passion, het tv-spektakel 
dat op Witte Donderdag vele duizenden bezoekers naar de stad lokte, 
en opnieuw de mooiste plekjes in beeld bracht voor ruim 2,3 miljoen 
tv-kijkers. Ferry de Klerk en Erik Zindel over het effect.
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Voor ondernemers die de ruimte zoeken. Direct gelegen aan de A16 

en op knooppunt van havens van Dordrecht, Rotterdam en Antwerpen 

en containerterminal in Alblasserdam. Goede bereikbaarheid en snelle 

ontsluiting over weg en water. Op DistriPark Dordrecht heeft u 24-uurs 

distributiemogelijkheden voor al uw logistieke processen. Snel en accuraat.

Logistiek en duurzaamheid gaan samen. 100% energieneutraal ondernemen 

is realistisch door all electric energienetwerk. Met vier windturbines, een 

zonnepark en een waterstof-facility point. 

67 hectare logistiek 
kavels van 1,5 - 7 ha

Interesse?
Bert ten Veen 
(06) 20 092 893
ec.ten.veen@dordrecht.nl

Marijn Wegman 
(06) 53 230 966
gjm.wegman@dordrecht.nl

Het logistiek bedrijventerrein waar kwaliteit, 
innovatie en duurzaamheid voorop staan

Kijk voor meer informatie op distriparkdordrecht.nl
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,,Erg indrukwekkend“, zegt DOV-be-
stuurslid Ferry de Klerk na afloop. ,,We 
hadden gelukkig prachtig weer en de stad 
zat vol. Vrijwel alle bedden in hotels en bed 
and breakfasts waren bezet en qua timing 
met Goede Vrijdag en het paasweekend er 
achteraan was het natuurlijk ook fantastisch. 
Op de dag zelf hadden niet alle ondernemers 
er plezier van, want er zijn ook de nodige 
straten afgesloten. Maar daar moet iedereen 
overheen stappen. De promotie zelf is te gek. 
Het is een super marketingstunt. Uiteinde-
lijk worden we er allemaal beter van.” 
Zelf mocht hij in zijn café-restaurant Merz 
de inwendige mens verzorgen voor de 
opbouwcrew en na de afsluiting van het 
evenement voor de artiesten en program-
mamakers. ,,Ik heb van hen veel positiefs 
gehoord over de stad en de samenwerking 
met de gemeente.”
 
Profiteren
,,Van horecacollega’s hoorde ik wel dat de 
omroep en de organisatie van de tv-uitzen-
ding vooral gebruik maakten van hun eigen, 
vaste leveranciers en weinig van lokale 
ondernemers. Als je als gemeente voor zo’n 
evenement betaalt, dan zouden er eigenlijk 
ook voorwaarden gesteld moeten worden om 
lokale ondernemers mee te laten profiteren”, 
stelt hij. Ondernemers zijn ook zelf inge-
sprongen op The Passion met onder meer 
speciale menu’s of koekjes. 

Effect
Bij de VVV was er al weken van tevoren vraag 
naar de speciale The Passion-wandelingen. 
,,Het leefde zodra bekend werd dat Dordrecht 
dit jaar de locatie was van de uitzending”, 
vertelt VVV-directeur Erik Zindel. 
,,Het effect van de dag zelf met zo’n 12.000 
bezoekers was niet zo groot. We hebben 
evenementen die honderdduizenden 
mensen trekken. Maar het indirecte effect 
is veel groter. Misschien nog wel groter 
dan Koningsdag of de Sinterklaasintocht, 
waar toeristen én ondernemers nog altijd 
over spreken. De kracht zit in de herhaling 
van beelden van de mooie plekjes, de Grote 
Kerk, en dit keer ook van de minder bekende 
kanten; de scheepsbouw, de skatebaan, het 
Energiehuis. En weer de stad vanuit de lucht 

gezien. Dat wordt langzamerhand een begrip. 
De stad is opnieuw buitengewoon knap in 
beeld gebracht en er is veel gedeeld via sociale 
media. Die beelden moedigen mensen extra 
aan om Dordrecht te bezoeken. De dagen na 
de uitzending zagen we zoveel drukte aan de 
balie en mensen met plattegrondjes in de stad 
lopen. We gaan er als stad heel veel profijt van 
hebben.”

Opsteker
Zindel verwacht een drukke zomer. ,,Als het 
tenminste niet zo heet is als vorig jaar. Maar 
alle publiciteit rondom The Passion helpt 
zeker mee. Net als de publicatie in de Times, 
waarin Dordrecht dit voorjaar als enige 
Nederlandse stad is opgenomen als ‘secret 
mini break’. Ook dat is een enorme opsteker.”
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,,Een perfecte match voor deze stad”, 
zei wethouder Maarten Burggraaf bij de 
feestelijke onthulling vlak voor Pasen. 
Voor DistriPark Dordrecht is, zo kon hij 
melden, ook al ruime belangstelling. Volgens 
gemeentelijk projectleider Nico van Klinken 
zou het eerste bedrijf zich er al in 2020 
kunnen vestigen. ,,Mogelijk zijn dan nog niet 
alle voorzieningen gereed, maar daar vinden 

De nieuwe naam van het bedrijventerrein 
in de punt van de Westelijke Dordtse Oever 
werd feestelijk onthuld.

we wel een oplossing voor. Het terrein is 
goed bereikbaar en all-electric . Wat ons 
betreft zijn er geen belemmeringen.”

Goed benutten
Toch zal de gemeente kritisch zijn op kandi-
daten. ,,Het is het laatste nieuwe bedrijven-
terrein op ons eiland. Dat willen we goed 
benutten. We kijken naar de meerwaarde die 

het voor Dordrecht oplevert qua arbeids-
plaatsen en innovatie”, aldus Van Klinken. 
Gestreefd wordt naar een keteneffect. ,,Met 
bedrijven die elkaar versterken en waardoor 
de vestigingskwaliteit omhoog gaat. Als je de 
juiste bedrijven hebt in je directe omgeving, 
biedt dat meerwaarde.” 

Van Klinken stelt dat er in de Drechtsteden 
nog weinig logistiek terrein in de aanbieding 
is. ,,Dus we voegen wat toe aan de markt. 
En qua omvang van kavels van anderhalf 
tot zeven hectare bieden we wat anders dan 
in bijvoorbeeld Moerdijk, dat veel grotere 
terreinen aanbiedt. We zijn geen concur-
renten, we vullen elkaar eerder aan. Op 

18 | DOV MAGAZINE

NIEUWS KIL IV

NIEUWE NAAM KIL IV

De boer op met DistriPark Dordrecht
DistriPark Dordrecht, een nieuwe locatie met waarde 
voor uw logistieke keten. Met deze nieuwe naam gaat 
de gemeente de boer op om bedrijven te interesseren 
voor het logistieke bedrijventerrein op Dordtse Kil IV.



DistriPark Dordrecht bieden we maximale 
kwaliteit, goede bereikbaarheid in een 
groene setting. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Perspectief
DOV-bestuurslid Rob Kooijman vroeg 
tijdens de bijeenkomst ook aandacht voor 
de ruimte die nog beschikbaar is op Dordtse 
Kil III en de leegstand op andere terreinen. 
Maarten Burggraaf riep ondernemers 
op vooral rond te vertellen hoe goed je in 
deze stad en regio kunt ondernemen. ,,Met 
elkaar werken we aan perspectief voor de 
toekomst.”

 distriparkdordrecht.nl
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De boer op met DistriPark Dordrecht

INLOOPHUIS HELIANTHUS
Inloophuis Helianthus  aan de Singel 28 
in Dordrecht is een ontmoetingsplaats 
voor mensen met kanker en hun naasten 
in de Drechtsteden. Helianthus is dit jaar 
gast-lid van de DOV. ,,Wij zijn drie dagen 
per week geopend en ontvangen jaarlijks 
2000 bezoeken. Na het medische traject, 
als mensen ‘genezen’ zijn verklaard, 
begint het voor velen pas; de onzeker-
heid, de behoefte om ervaringen te 
delen”, vertelt voorzitter Mary Ruisch.
,,Wij bieden een luisterend oor, contact 
met lotgenoten, activiteiten en ondersteu-
ning. We werken nauw samen met het 
Albert Schweitzer ziekenhuis. Mensen 
willen na alle behandelingen liever niet 
meer naar het ziekenhuis, maar hebben 
nog wel behoefte aan informatie. Als 
inloophuis besparen we zo ook maat-
schappelijke kosten”, weet ze. 

Het inloophuis is volledig afhankelijk 
van giften. ,,Gelukkig krijgen we veel 
steun, maar dat is veelal eenmalig. We 
zoeken bedrijven die zich wat langer 
aan ons willen verbinden. Daarom zijn 
we blij met de mogelijkheid die de DOV 
ons biedt om een jaar lang bekendheid 
te kunnen geven aan onze organisatie en 
contacten te leggen.”

 inloophuishelianthus.nl

KATALYSATORFONDS 
VOOR MKB VERLENGD
Voor productinnovatie op zoek naar 
financiering? Het MKB-katalysatorfonds 
is ook dit jaar beschikbaar voor onderne-
mers in de regio, die hun innovatie in de 
'smart industry' verder willen brengen. 
Het Drechtstedenbestuur maakt dit 
fonds mogelijk. Het fonds stimuleert 
en ondersteunt ondernemers bij de 
concretisering van innovatieve ideeën 

in de eerste fases van productinnovatie. 
Het fonds bestaat sinds 2016 en sindsdien 
hebben de Drechtsteden 19 innovaties 
gefinancierd. Voor 2019 is een budget van 
ruim 66.000 euro beschikbaar voor nieuwe 
aanvragen. Er wordt ook gewerkt aan 
nieuwe fondsfinanciering vanaf 2020.

 

DORDRECHT OPNIEUW 
EVENEMENTENSTAD 
Dordrecht is opnieuw verkozen tot Evene-
mentenstad van het Jaar, in de categorie 
steden boven de 100.000 inwoners. Dat 
gebeurde in maart. Eerder won de stad 
deze titel al in 2003 en 2012. Wethouder 
Maarten Burggraaf noemt de prijs ,,de 
kroon op het werk van velen. Het is 
een beloning voor iedereen die daar 
een steentje aan bijdraagt." Volgens de 
jury noemde sluit Dordrecht met haar 
evenementen aan bij de kracht van de 
regio Drechtsteden; cultuur, historie en 
maritiem. 
De gemeente biedt ruimte voor experi-
menten en nieuwe evenementen, ook met 
jongeren en ondernemers en zet de onder-
steuning van organisatoren bij veiligheids-
eisen verder in gang.

De prijs is binnen! 
 DORDRECHT MARKETING

mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl

NIEUWS BERICHTEN
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Staand van links naar rechts: Cees Kooiman, Esther Vieveen, Raymond Bosman en José 
van den Hurk. Zittend: Mahinder Lalaram en Francien Dam

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

Wellicht heeft u door eerdere ervaringen een 
voorkeur voor een specifieke uitvaartverzorger. 
Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met 
uw wensen.

José, Raymond, Esther, Cees, Francien of Ma-
hinder doen er alles aan om u zo goed mogeli-
jk door deze periode heen te helpen. 

Het is op die momenten fijn en rustgevend als 
een deskundige u bijstaat. Iemand die dag 
en nacht voor u klaarstaat en aan wie u alles 
rondom het regelen van de uitvaart kunt toev-
ertrouwen.

UITVAARTVERZORGERS VAN 
DORDRECHT EN OMSTREKEN

Nassauweg 190, 3314 JR Dordrecht T 078 648 34 83

Bij overlijden en vragen: 0800 – 099 55 15 (gratis) 24/7 bereikbaar.
www.uitvaartdordrecht.nl

Onze uitvaartverzorgers staan de familie bij,
vanaf het moment direct na het overlijden tot
en met het laatste 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 ervaringen 
een voorkeur voor een specifieke 
uitvaartverzorger. Wij zullen zoveel mogelijk 
rekening houden met uw wensen.

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

Het is op die momenten fijn en rustgevend 
als een deskundige u bijstaat. Iemand die 
dag en nacht voor u klaarstaat en aan wie u 
alles rondom het regelen van de uitvaart kunt 
toevertrouwen.
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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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Zo'n 1.700 bedrijven, instellingen en overheden in de Drechtsteden moeten voor 
1 juli dit jaar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid informeren over de manier 
waarop zij energiebesparende maatregelen hebben genomen. Zij vallen onder de 
Informatieplicht energie. Het gaat om door de overheid erkende maatregelen, die ze 
binnen vijf jaar kunnen terugverdienen.

,,Hiermee wil de overheid de energiebe-
sparing door bedrijven versnellen”, zegt 
directeur Ronald Visser van Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid (OZHZ). ,,Nederland blijft 
tot nu toe achter als het gaat om het terug-
dringen van het verbruik. De nieuwe wet is 
een middel dat helpt om energie en daarmee 
ook kosten te besparen.” 

Sinds 1993 staat de energiebesparingsplicht 
al in de wet. Mede door het klimaatak-
koord krijgt energie steeds meer aandacht; 
ook OZHZ neemt dit aspect steeds vaker 
mee in haar controles. ,,Onze inspecteurs 
komen dagelijks langs bij bedrijven voor 
controles, of het nu gaat om brandveiligheid, 
constructieve veiligheid, energiegebruik of 

doelmatig onderhoud van een installatie. 
Daarnaast kom je ons steeds vaker tegen op 
bijeenkomsten, bijvoorbeeld van onderne-
mersverenigingen. We vertellen daar wat je 
verplicht bent als ondernemer, maar ook wat 
je extra kunt doen. Dit door samen te werken 
met buurbedrijven, een energiescan of door 
gebruik te maken van subsidies. Ik wil dat 
ondernemers weten waar ze aan toe zijn en ze 

tegelijkertijd handvatten geven om een stap 
extra te zetten. ”  

De Informatieplicht Energiebesparende 
maatregelen geldt voor de midden- en groot-
verbruikers van energie; meer dan 25.000 m3 
gas of 50.000 kWh per jaar. Het loket waar zij 
hun checklist van maatregelen kunnen vinden 
en aanvinken, is sinds 1 maart geopend.  

,,Ik wil dat ondernemers weten waar ze aan toe 
zijn en ze tegelijkertijd handvatten geven om 

een stap extra te zetten.” Ronald Visser

INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

‘Eyeopener voor verbruik en 
besparing van energie’

ENERGIETRANSITIE

Omgevingsdienstdirecteur 
Ronald Visser: ,,Met de Infor-

matieplicht wil de overheid 
de energiebesparing door 

bedrijven versnellen.”
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Aanschrijven
De OZHZ gaat na 1 juli actief bedrijven 
aanschrijven die niet hebben voldaan aan 
hun informatieplicht. De Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO) laat elke 
omgevingsdienst weten welke bedrijven zich 
niet hebben gemeld. ,,We zullen steekproefs-
gewijs controleren, administratief of op 
locatie”, vertelt adviseur duurzaamheid Tim 
von Harras. Bedrijven zijn verplicht eens 
in de vier jaar hun energieverbruik door te 
geven aan de omgevingsdienst.

Wat moet je doen als je een pand huurt? 
,,Ga als huurder en verhuurder in gesprek en 
spreek af wie de verantwoordelijkheid heeft 
om aan de wettelijke verplichting te voldoen. 

Soms staat al in het huurcontract wie verant-
woordelijk is voor wettelijke verplichtingen. 
Bij de huur van een volledig pand is dat vaak 
de gebruiker zelf. Bij een bedrijfsverza-
melgebouw is dat doorgaans de eigenaar of 
beheerder, en bij een winkelcentrum zowel de 
winkeliers als de beheerder. Voor kantoren 
geldt bovendien dat ze per 2023 verplicht een 
energielabel C of hoger moeten hebben.”

Wat als je niet aan de informatieplicht kunt 
voldoen?
,,Dan moet je een goede reden kunnen 
aangeven, zoals een aanstaande verhuizing. 
Onze ervaring is dat het gros van de onder-
nemers nog niet bezig is met de informatie-
plicht. De wet is een eyeopener om te zien 

wat ze aan energie verbruiken en hoeveel ze 
daarop kunnen besparen.”

Samenwerking
Uit energiescans, die onder meer de omge-
vingsdienst maakt, blijkt dat bedrijven tot 
wel 30 procent of meer kunnen besparen. Er 
zijn immers ook maatregelen met een iets 
langere terugverdientijd. Tim von Harras: 
,,De komende jaren moeten we van het 
aardgas af, wat bij de meeste ondernemers 
wel bekend is. Bij onze adviezen gaat het 
daarom vooral over grotere maatregelen, en 
over het efficiënter inrichten van bedrijfspro-
cessen. Of over de aanschaf van bijvoorbeeld 
zonnepanelen. Daarbij kunnen we bedrijven 
ook informeren over subsidies.”

Monitoren
Om de besparingen te monitoren, ontwikkelt 
de omgevingsdienst tools. Daarnaast maken 
studenten van InHolland deze maanden een 
duurzaamheidsprofiel van de Dordtse Kil 
I en II en Amstelwijck West: hoe staan de 
bedrijfsterreinen ervoor? Tim von Harras: 
,,Onze wens is dat alle bedrijfsterreinen 
een score krijgen en dat ze zich met elkaar 
kunnen meten op het gebied van biodi-
versiteit, circulariteit, mobiliteit, klimaat-
adaptatie en energie. Dit past ook in de 
groenblauwe ambitie voor bedrijfsterreinen 
van de provincie Zuid-Holland. Ook hierin 
kunnen we expertise van natuur en ecologie 
inbrengen. We willen ondernemers vooral op 
een positieve manier ondersteunen.”

Het eLoket en de helpdesk van RVO is te 
vinden via RVO.nl/informatieplicht.

ENERGIE BESPAREN

WAT VERDIEN JE BINNEN 5 JAAR TERUG? OOK INTERESSANT 
VOOR KLEINERE BEDRIJVEN!
•  Isoleren van leidingen van de stookinstallatie
•  Optimaliseren van de CV-regeling (waterzijdig inregelen, stooklijnen en stookgrenzen, 

weersafhankelijke regeling, optimaliserende regeling)
•  Installaties ’s nachts uitzetten (is veel winst op te behalen)
•  Ledverlichting
•  Verouderde elektromotoren vervangen door meer efficiënte apparaten.
•  Persluchtinstallatie controleren (Verbruikt vaak te veel energie en lekken zijn makke-

lijk te verhelpen)
•  Slimme meter in combinatie met energiemonitoring (Vaak slaat verwarming uren te 

vroeg aan. Of geeft inzicht in pieken, ook na sluitingstijd)

Het isoleren van het hele pand is vaak het best te combineren met een natuurlijk moment, 
zoals een verbouwing of reparatie van het dak. Hoewel het zeker niet onverstandig kan 
zijn om dit eerder te doen. Bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen leggen op het 
dak. Zo is het al veel eerder een duurzame investering.

,,We willen ondernemers vooral op een 
positieve manier ondersteunen”, zegt adviseur 
duurzaamheid Tim von Harras.

http://rvo.nl/informatieplicht.
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BEDRIJFSVRIENDEN 

JUBILEUMTENTOONSTELLING MET ALLE AANKOPEN

Bedrijfsvrienden verrijken 
al kwart eeuw collectie 
Dordrechts Museum 
De Bedrijfsvrienden bieden het Dordrechts Museum al 
25 jaar de mogelijkheid om de collectie te versterken. 
Alle 25 aankopen in deze kwart eeuw zijn vanaf 21 juni 
te zien in de tentoonstelling Vriendschap Verrijkt.

,,Een goede collectie is een levende collectie. 
Kunst kopen is echter prijzig en fondsen en 
onze eigen aankoopbudget zijn vaak niet toerei-
kend. De Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum 
hebben bij de aankoop van sleutelstukken voor 
onze collectie regelmatig de doorslag gegeven. 
Het is heel fijn om zo’n fantastische groep 
ambassadeurs te hebben die ons museum een 
warm hart toedraagt, ook financieel”, zegt 
hoofd collecties Annette de Vries.
Het museum doet suggesties voor de aankopen; 

soms komen in de voorbereiding van tentoon-
stellingen interessante werken in beeld of er 
duikt iets unieks op, zoals recent het 16de 
-eeuwse paneel van de Dordtse familie Van 
Beveren. De Vries: ,,We moeten er wel een 
overtuigend verhaal bij hebben. Hoe het past 
binnen het verzamelbeleid en of het een kans 
is die we niet mogen laten lopen. Soms doen de 
Bedrijfsvrienden de aankoop alleen, soms met 
anderen, zoals bij het Gezicht op Dordrecht van 
Jan van Goyen.”

De jubileumexpositie is thematisch opgebouwd 
naar enkele belangrijke verzamelgebieden 
en geeft een goed beeld van wat de Bedrijfs-
vrienden voor de collectie van het museum 
hebben betekend. ,,Hun allereerste aankoop 
was het abstracte werk Winter van Edgar 
Fernhout. De laatste het Van Beveren-paneel. 
Maar ook een vergulde dekselbokaal en een 
318-delig Dordtse huwelijksservies uit 1792 
hebben zij ons geschonken. Deze 25 aankopen 
geven een mooie impressie van de ontwikkeling 
van de schilderkunst weer, van realistisch naar 
abstract.”

De Maas bij Dordrecht | Eugène Louis 
Boudin | 1884
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BEDRIJFSVRIENDEN 

‘WIJ KUNNEN HEFBOOM ZIJN’
,,Met elkaar moeten we het Dordrechts 
Museum in stand zien te houden voor de stad 
en de regio. Wil het museum goed blijven func-
tioneren, dan is een ondernemende directie 
nodig en dat geldt zeker voor Patricia de Weichs 
de Wenne en Peter Schoon. Voor onze leden is 
het stimulerend om te zien hoe dat werkt in de 
publieke sector en hen daarin te kunnen onder-
steunen’’, stelt voorzitter Ben Knüppe.

De leden ontmoeten elkaar regelmatig in het 
museum, rond een centraal thema. En er zijn 
diverse andere tegenprestaties afhankelijk van 
de bijdrage. Zo kunnen zij er terecht met mede-
werkers en relaties of een kunstwerk in bruik-
leen krijgen voor bijvoorbeeld de directiekamer. 
,,In toenemende mate profileren onderne-
mers zich als lid van de Bedrijfsvrienden. Zij 
zijn terecht trots, want de afgelopen 25 jaar 
hebben we met z’n allen het museum een boost 
kunnen geven. Wij kunnen bij aankopen net die 
hefboom zijn waardoor bijvoorbeeld de Vereni-
ging Rembrandt ook de portemonnee trekt. Als 
stichting kunnen we het verschil maken. We 
hebben nu 115 leden en jaarlijks ruim 100.000 
euro te besteden. Dit jubileumjaar willen we 
groeien met zeker 25 vrienden.” 

 dordrechtsmuseum.nl/vriend-worden

Portret van de eend Sijctghen | Aelbert Cuyp | 1647-/1650
Le port de Dordrecht van Jongkind Le port de Dordrecht | Johan Barthold Jongkind | 1869
De Hemelse en Aardse Liefde | Ary Scheffer | 1850
Familieportret uit de Van Beverenkapel in de Grote Kerk | Anoniem | ca. 1545-1555
Winter | Edgar Fernhout | 1964

ART2B
Jonge ondernemers en young professio-
nals kunnen zich bij Art2B aansluiten 
tegen bedrag van 450 euro per jaar. Daar 
is volgens voorzitter Ben Knüppe veel 
animo voor ,,Dit geeft nu al draagvlak en 
kans op doorstroming naar de donateurs-
groep die financieel meer opbrengt voor 
het museum.”

http://dordrechtsmuseum.nl/vriend-worden


morgen wil ik 
weer net zo’n  jne 
dag als vandaag 

iedereen verdient een morgen

Claudia zit midden in haar behandeling tegen borstkanker. En zij is niet de enige. Eén op de acht 

vrouwen krijgt ermee te maken. Dankzij wetenschappelijk onderzoek is, vijf jaar na de diagnose, 

80% van de patiënten nog in leven. En door nieuwe behandelingsmethoden wordt de kwaliteit van 

leven van (ex-)patiënten steeds beter. Samen met uw hulp komen we steeds een stapje dichterbij. 

Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen.
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HOE PAK JIJ DAT AAN? 

Gitte Peeters is communicatieadviseur van 
Stichting Het Spectrum, met ruim 900 
werknemers en 600 vrijwilligers een van de 
grootste werkgevers in Dordrecht. Zij zorgen 
voor honderden mensen die wonen in een van 
de instellingen, in woon-zorgcomplexen of 
zelfstandig thuis.

Welke social media zet Het Spectrum in?
,,Wij gebruiken sinds twee jaar social media 
die passen bij onze doelgroep: Facebook, 
YouTube, Instagram en LinkedIn. Daarnaast 
hebben we - al langer - de website, gericht 
op degene die zorg zoekt. Om makkelijk 
en snel vindbaar te zijn, gebruiken we voor 
en achter de schermen technieken, zoals 
Search Engine Optimization (SEO), en laten 
we de website jaarlijks technisch en op SEO 
scannen. Het is immers een belangrijke 
digitale voordeur voor het bedrijf. Die moet 

zowel voor als achter de schermen up-to-date 
zijn. Omdat Google steeds zoek-technieken 
aanpast, is zo’n scan een aanrader. Om 
onder de aandacht te komen, kun je online 
te adverteren. Na enig onderzoek hebben wij 
voorlopig besloten daarvan geen gebruik te 
maken. De opbrengst was gezien de inspan-
ning niet in balans.”

Welke content plaats je op welk medium?
,,Facebook benutten we voor de sfeerbeleving 
die bewoners, klanten en gasten ervaren als 
ze met Het Spectrum te maken hebben. We 
plaatsen foto’s, berichten en filmpjes van 
ons eigen YouTube-kanaal, waarbij we letten 
op de privacy. De boodschap naar buiten 
is vooral: ook met  (intensieve) zorg kun je 
allerlei genietmomenten beleven. Bijkomend 
effect is dat we ons tonen als prettige werk-
gever. 

HOE PAK JIJ DAT AAN? 

Social media
Ondernemers kunnen leren van andere ondernemers. In deze rubriek laten we 
telkens een DOV-lid aan het woord. Deze keer: Stichting Het Spectrum over de 
inzet van social media.
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Iris kan wel 
zonder haar, 
maar niet 
zonder hem.

Kankerpatiënten zijn dichtbij hun familie
dankzij het Familiehuis Daniel den Hoed

www.nietzonderjou.nl

Johan logeert in het Familiehuis Daniel den Hoed  

als Iris (25) in het Erasmus MC Kanker Instituut  

wordt behandeld. In deze heftige periode is  

de dagelijkse nabijheid en steun van haar vader  

voor Iris enorm belangrijk. 

Help kankerpatiènten en hun familie,

Geef aan stichting Familiehuis Daniel den Hoed

NL27INGB0000007585



0228958.pdf   1 8-5-2019   9:44:11

Administratieve & Fiscale Dienstverlening 
   Personeelsdiensten en Salarisadministratie 
      Begeleiding Startende Ondernemers 
         Particuliere Dienstverlening 

Wijnstraat 161 A - 3311 BV Dordrecht  
Tel:078-616 01 44 - Internet: www.jdadmin.nl 

0137990.pdf   1 2-12-2014   12:04:56
Contactgegevens:

Wijnstraat 161 A

3311 BV Dordrecht

Tel: 078 - 616 01 44

www.jdadmin.nl
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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   11:38:420228976.pdf   1 8-5-2019   11:30:00
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HOE PAK JIJ DAT AAN? 

Dat de social media-inzet effect heeft, zien  
we aan het groeiend aantal volgers. Soms 
sponsoren we een bericht om de boodschap 
breder te verspreiden onder mensen die Het 
Spectrum nog niet kennen. Ook daardoor 
groeit het aantal volgers, oftewel potentiële 
klanten en collega’s. We monitoren berichten 
op aantal kliks en reacties om daarop de inzet 
steeds af te stemmen.”

Wie verzorgt de content?
,,Vanuit de hele organisatie krijgen we foto’s 
en berichten toegestuurd, maar deze worden 
enkel geplaatst door de communicatieafde-
ling. Dat vraagt dagelijkse inspanning.”

Hoe creëer je die medewerking?  
,,Door te beginnen. Medewerkers zijn trots op 
hun werk en bewoners, klanten ouders – we 
hebben ook een kinderdagverblijf - én fami-
lieleden vinden het leuk om te zien wat hun 
naasten beleven. Daardoor groeit het aantal 
volgers en zeker ook het enthousiasme om 
mee te  denken en foto’s in te sturen.” 

Wat doen jullie met Instagram en LinkedIn?
,,Beiden zetten we vooral arbeidsmarktgericht 
in; laten zien wat de werknemers doen, goed 
werkgeverschap. De inzet op deze kanalen 
willen we verder uitbouwen. Instagram is 
populair onder jongvolwassenen, mensen die 
in de zorg willen werken en kunnen kiezen uit 
werkgevers. LinkedIn is vooral geschikt om 
ons als werkgever te profileren.”

Heeft het nog steeds zin om met Facebook 
te beginnen?
,,Zeker, al ligt dat zeker aan je doelgroep 
en blijft het onderdeel van crossmediale 
inzet. Voor Het Spectrum zijn veel potentiële 
klanten en collega’s te vinden op Facebook. 
Het blijft belangrijk te bedenken wie je 
doelgroep is. Welke social media gebruiken 
zij en waarvoor? En is het haalbaar voor jou 
als bedrijf om het in te zetten, want het kost 
wel veel tijd.”

Wat levert het jullie op?
,,Nogmaals Social media kosten veel tijd, 
want om succesvol te zijn moet je regelmatig 
en consequent content plaatsen. Indirect 
heeft het zeker effect. Door de koppeling 
tussen beleving en marketing in je Face-
book-berichten te verwerken, genereer je 
meer kliks op je website, vergroot je de 
naamsbekendheid en creëer je een beleving 
bij je bedrijf. Aanrader is wel om het vanuit 
je eigen organisatie te laten ontstaan. Als je 
betrokkenheid en draagvlak hebt, komt wat je 
plaatst echt over. In onze organisatie is spon-
taniteit leidend, dus we hebben geen content-
kalender. We hebben voldoende content en 
letten op de verscheidenheid in aandacht voor 
onze zorgproducten.”

 www.hetspectrum.nl
 www.werkenbijhetspectrum.nl
  stichtinghetspectrum
  stichtinghetspectrum
  stichtinghetspectrum

http://www.hetspectrum.nl/
http://www.werkenbijhetspectrum.nl/


Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders

Even geen zorgen hebben 
omdat mama  
een spin op je buik zet
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.

www.kinderfonds.nl

http://www.kinderfonds.nl/
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Henk Wiekart, voorzitter van de Vereniging 
beheer Dordtse Kil 3 en Ad van den Berg van 
ParkTrust noemen de verkeerssituatie op het 
dubbele kruispunt tussen 16.00 en 18.00 uur 
al jaren ‘een ramp’. ,,En er komen steeds meer 
bedrijven bij op Kil III, met veel vrachtver-
keer. Daarnaast rijden er steeds meer voer-
tuigen door de Kiltunnel, gemiddeld 15.000 
per dag. Dat is zo’n 2000 meer dan anderhalf 
jaar geleden”, weet Van den Berg.

Op diverse manieren informeren ze bedrijven 
over wat er aan werkzaamheden staat te 
gebeuren, en hoe ze daarop kunnen inspelen. 
,,Het lijkt wel of ondernemers er nog niet zo 
mee bezig zijn. Daarom hebben we onlangs 
met 25 grote bedrijven gesproken over wat 
ons te wachten staat, de bereikbaarheid en 
mobiliteitsoplossingen.”

Flexibel
Zoals flexibele werktijden. Henk Wiekart van 
Rob Heijkoop Trading vertelt: ,,In ons bedrijf 

kwam het verzoek daarvoor van de medewer-
kers zelf. Ze beginnen nu iets later en blijven 
tot 18.00 uur, anders staan ze toch een half 
uur in de file om het terrein af te komen. Ook 
onze vrachtwagenchauffeurs vragen we op 
bepaalde tijden aanwezig te zijn buiten de 
spits.” 

Kil III heeft enkel jaren geleden al acht 
elektrische fietsen aangeschaft om medewer-
kers te motiveren op de fiets naar hun werk 
te komen. ,,Daar wordt nog steeds gebruik 
van gemaakt en er zijn zeker mensen die na 
de proefperiode een elektrische fiets hebben 
gekocht voor woon-werkverkeer.” Ad van den 
Berg is ook zo’n enthousiast gebruiker van 
het vervoermiddel. ,,Het is ook nog eens een 
kans om de gezondheid van de werknemers te 
verbeteren”, zegt hij.

Waterbus
Een grote wens van de ondernemers is een 
waterbushalte, bijvoorbeeld bij Chez Heeren 

Jansen aan de Dordtsche Kil. ,,We vragen er 
al jaren om, maar tot nu toe lukt het niet.” 
Ook het busvervoer blijft te wensen overlaten. 
Wat kunnen ondernemers zelf doen? ,,Bereid 
je voor. Praat met je personeel over werk-
tijden en alternatief vervoer. Te denken valt 
aan een gezamenlijke pendelbus vanaf het 
station of die gezonde elektrische fiets. Het 
regent minder vaak dan je denkt”, zegt Van 
den Berg lachend.

WERKZAAMHEDEN KRUISING N3/A16

‘Ondernemers, 
bereid je voor!’

Ondernemers en hun werknemers op de 
bedrijfsterreinen op de Westelijke Dordtse Oever 

hebben er dagelijks mee te maken. Met de verdere 
werkzaamheden aan de N3/ A16 het wordt nog 

erger: files in de spits. Henk Wiekart en Ad van den 
Berg hebben een boodschap voor de bedrijven: 

bereid je voor!
500 ZANDRITTEN
De komende maanden zijn er vrijwel elk 
weekend afsluitingen. In het Pinksterweek-
einde in juni is de N3 in beide rijrichtingen 
dicht vanaf de Rijksstraatweg tot de Laan 
der Verenigde Naties. Dan gaat de nieuwe 
oprit vanuit Rotterdam langs het Postillion 
Hotel open en wordt de oude oprit verwij-
derd. Tussen vrijdagavond en dinsdagoch-
tend maken vrachtwagens 500 ritten vol 
zand richting Kil IV. Met de Vereniging 
beheer Dordtse Kil III en de BIZ Dordtse 
Kil II zijn de beste routes afgestemd en de 
bewegwijzering voor de weggebruikers.

MOBILITEIT
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kan niet zonder 
zijn ouders

Even geen zorgen hebben 
omdat mama  
een spin op je buik zet
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.
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EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Peter van Zomeren en vanaf 1 
maart ben ik manager MKB bij Rabobank 
IJsselmonde-Drechtsteden. De nieuwe naam 
van onze lokale bank na het samenvoegen 
van Rabobanken Ridderkerk Midden-IJssel-
monde en Drechtsteden. Onze bank is actief 
in een prachtig en ondernemende regio. Ik 
ben met veel plezier woonachtig en actief in 
Dordrecht. Met tien jaar Rabobankervaring 
in diverse functies in de particulieren- en 
bedrijvensector, ga ik met mijn team de 
uitdaging aan een bijdrage te leveren aan het 
nog meer laten groeien van de ondernemers 
in deze regio. 

MEER VRAGEN
Zo’n 11.000 MKB relaties kunnen al rekenen 
op de deskundige kwaliteiten van ons MKB 
team. Wij verzorgen de bancaire dienstverle-
ning en dat gaat tegenwoordig een stuk verder 
dan vroeger. Het financieringsvraagstuk is 
nog steeds belangrijk, maar ondernemers 
komen met veel meer vragen. Bijvoorbeeld 
over verzekeringen of een bedrijfsovername. 
Of voor informatie als hun kind een huis wil 
kopen. Een MKB adviseur is dan ook echt een 
adviseur voor alle financiële zaken.

ZICHTBAAR 
Als je wat langer zaken met elkaar doet, 
creëer je een band met je klant. Dat maakt 
het werk van de adviseur uitdagend, afwis-

selend en leuk. Wij nemen de ruimte om 
persoonlijke aandacht te geven. Als team zijn 
wij er voor klanten, met veel regionale én 
vakkennis. We zijn zichtbaar in de netwerken 
en aanwezig op evenementen. Ook kennen 
wij partijen als notarissen, makelaars, 
accountants en fiscalisten en weten we voor 
onze klanten de weg te vinden. We schakelen 
(sector)specialisten in op momenten dat het 
nodig is.

VERBINDER
Dit is een ondernemende regio, waar wij 
veel mensen kennen en tegelijkertijd veel 
toegevoegde waarde leveren. Dat doen we 

vaak als een soort verbinder: we nodigen 
ondernemers uit en brengen ze met elkaar in 
contact. Bijvoorbeeld met de Rabo mini-
Master Ondernemer, Business Meets Rabo, 
de Slim Verbouwen Beurs, masterclasses en 
de community Banking for Food. Persoon-
lijk contact blijft bij ons hoog in het vaandel 
staan. Online gemak is onmisbaar en daar 
investeren we veel in. Maar bij belangrijke 
beslissingen wil je iemand spreken. En dan 
staan wij er ook.
 

Kennismaken of vragen? Mail mij via 
peter.van.zomeren@rabobank.nl  

De ZomerOndernemer is een initiatief 
van Stichting The New Entrepreneur. Het 
project wordt al negen jaar in diverse regio's 
door heel Nederland georganiseerd - en dit 
jaar vindt het voor het eerst ook plaats in 
Dordrecht. Het doel is om jongeren tussen 15 
en 27 jaar bekend te maken met het onderne-
merschap. Met als motto: 'Een eigen bedrijf 
als vakantiebaan!' 

ONDERNEMERS GEZOCHT
De ZomerOndernemer zoekt voor het project 
in Dordrecht nog enthousiaste coaches. 
Mentoren die de jonge aanstormende onder-
nemers willen begeleiden bij het uitdenken 
van hun onderneming én bedrijfsactiviteiten. 

Wil jij als ervaren ondernemer graag jouw 
expertise delen? Dan horen we graag van je!

VOOR JONGEREN
Jongeren die graag eens kennis maken 
met het ondernemerschap, of jongeren die 
misschien al met een idee rond lopen, kunnen 
zich aanmelden. 

De ZomerOndernemer komt naar Dordrecht!
Dit kan via onderstaande contactgegevens. 
Deelname is kosteloos.

Meer informatie & aanmelden kan via: 
Alida Vreden – Cyrus
dordrecht@zomerondernemer.nl

 www.dordrecht.nl/ondernemers

RABOBANK:

Ondernemers helpen groeien

mailto:peter.van.zomeren@rabobank.nl
mailto:dordrecht@zomerondernemer.nl
http://www.dordrecht.nl/ondernemers
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POSTILLION HOTEL DORDRECHT:

Kom barbecueën met uw zakelijke relaties

Een zakelijke meeting of bijeenkomst met 
impact. Die uw relaties, collega’s of gasten 
nog lang bijblijft? Hiervoor bent u bij Postil-
lion Hotel Dordrecht aan het juiste adres. 
Noels: ,,Na elke meeting is het tijd om weer 
op te laden. Hoe kan dat beter dan met een 
sfeervolle barbecue? Wees welkom en neem 
plaats op ons prachtige terras. Hier staat de 
Louisiana-barbecue al op u te wachten!”

Vanuit uw meeting zó naar de barbecue 
Het terras van Postillion Hotel Dordrecht 
bevindt zich aan de zonnige zijkant van 
het hotel. Vanuit uw meeting neemt u hier 
samen met uw relaties zó plaats in één van 
de comfortabele loungestoelen. Voordeel: het 
terras beschikt over een overkapping, zodat 
uw barbecue onder alle weersomstandig-
heden door kan gaan. 

CULINAIRE VERRASSINGEN
Bij Postillion Hotel Dordrecht kiest u uit tal 
van culinaire verrassingen. Noels: ,,Houdt u 
het klassiek en casual of gaat u voor extra-
vagant? Van huis-gemarineerde spareribs, 
speklapjes en hamburgers in Amerikaanse 
stijl tot oesters met een dressing van zwarte 
bonen, gegrilde kreeft of asperges. Alles is 
mogelijk!’’

TOT IN DE PUNTJES VERZORGD 
Postillion Hotel Dordrecht verzorgt zo 
gewenst de complete aankleding van uw 
barbecue. Sfeervolle lichtjes? Passende (live)
muziek? Het terras in de sfeer van een speci-
fiek thema, inclusief accessoires? Noels: “Laat 
het ons weten. Wij maken het waar.”
U vindt Postillion Hotel Dordrecht aan de 
Rijksstraatweg 30 in Dordrecht. 

Een onvergetelijke afsluiter van uw meeting, congres, symposium of teamuitje? 
Of ‘gewoon’ gezellig samen eten? Vanaf dit voorjaar kunt u bij Postillion Hotel 
Dordrecht terecht voor een (zakelijke) barbecue op maat. Resident Manager Wouter 
Noels: ,,Wij inspireren u graag met creatieve ideeën om van uw barbecue een succes 
te maken.”

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

Gaat u in 2019 ook dividend uitkeren?
Het jaar 2019 is informeel al bestempeld als ‘het dividendjaar’. Omdat dividend 
uitkeren de komende jaren in veel gevallen meer belasting gaat kosten, kiezen veel 
ondernemers er voor om dit jaar nog een (extra) dividend uit te keren.

Het belastingtarief in box 2 is vanaf de 
invoering in 2001 altijd 25% geweest.  
In 2020 wordt dit tarief echter verhoogd naar 
26,25% en in 2021 naar 26,9%. Stel dat u in 
2021 een bruto-dividend wilt uitkeren van  
€ 100.000 dan betaalt u uiteindelijk € 26.900 
aan belasting terwijl dat nu nog € 25.000 zou 
zijn. Een verschil van € 1.900 netto-privégeld 
en dat is toch makkelijk verdiend.

Om die reden zullen veel ondernemers ervoor 
kiezen om in 2019 schoon schip te maken 
en eventuele rekening-courantschulden af 
te lossen. Door daarbovenop nog een extra 
dividend uit te keren, ontstaat een vordering 
op de eigen vennootschap. Hierdoor ontstaat 
ruimte om ook de komende jaren eenvoudig 
opnames in rekeningcourant te kunnen doen. 
Daarnaast zullen sommige ondernemers 
de komende jaren te maken krijgen met 
de plannen om de schulden aan de eigen 

vennootschap te beperken. Deze worden 
fiscaal gemaximeerd op € 500.000 met een 
uitzondering voor schulden die verband 
houden met de eigen woning.

Voor ondernemers is het niet in alle 
gevallen mogelijk om de belasting over 
het dividend te betalen. Niet iedere 
ondernemer heeft genoeg cash-geld 
beschikbaar. Daarnaast kan er soms sprake 
zijn van te weinig eigen vermogen, zeker 
indien er nog sprake is van een pensioen in 
eigen beheer. 

In Den Haag rekenen ze er alvast op dat 
in 2019 aardig wat dividend uitgekeerd 
gaat worden. In de begroting is voor meer 
dan een miljard aan extra opbrengsten 
opgenomen. Dus zonder uw dividend, 
hebben we straks in Nederland misschien 
wel een begrotingstekort. Kortom: bij 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
hoort in 2019 een grote dividenduitkering.

Mr. Jan van Neerbos RB

mailto:ricky.kievit@postillionhotels.com
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Hyundai NEXO

Hyundai loopt al meer dan twee decennia voorop bij de ontwikkeling van waterstofvoertuigen. Ontdek nu de unieke 
Hyundai NEXO! De elektrisch aangedreven NEXO kan maar liefst 665 kilometer afleggen op een volle tank waterstof. 
En waterstof tanken kost slechts 5 minuten! Hij heeft dus géén uitstoot, alleen waterdamp. Daarbij heeft de NEXO een 
gestroomlijnd design, een snelle acceleratie én veel interieurruimte. Onweerstaanbaar. Kom snel langs of maak een 
afspraak voor een proefrit.

Autojournalist Werner Budding ging u al voor en testte de Hyundai NEXO. Scan de QR-code en lees alles over zijn rij-ervaring.

De nieuwste generatie waterstofauto.

Onweerstaanbaar Elektrisch. € 95 p.m.

Bijtelling vanaf

€ 74.995
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4% Bijtelling
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3316 LC DORDRECHT
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Voor meer informati e:
Timo Pauw
M 06 55 82 38 04
E   ti mo.pauw@persgroep.nl

Breng je bedrijf onder de aandacht van je 
doelgroep door gerichte advertenti es 

bij onze vele nieuwssites. 
Bereik in Dordrecht en omgeving 

ruim 1.3 miljoen bezoekers per maand!

HYUNDAI NEXO, WATERSTOFAUTO 

Gericht op de toekomst

De Hyundai NEXO is in Nederland verkrijg-
baar bij vijf gespecialiseerde Hyundai-dea-
lers, waaronder H-Point aan de Mijlweg 31 
in Dordrecht. Deze elektrische waterstofauto 
gebruikt waterstof (H2) als energiebron in 
plaats van een batterij. De waterstof wordt 
in een brandstofcel met zuurstof (O2) uit de 
lucht omgezet in water (H2O), waarbij 

De Hyundai NEXO is een innovatieve 
waterstofauto die geavanceerde 
technologie combineert met een 
futuristisch design en geweldige 
rijeigenschappen. De elektrisch 
aangedreven SUV is geheel emissievrij 
en kan wel 665 kilometer (volgens WLTP) 
afleggen op een volle tank waterstof. 

elektriciteit geproduceerd wordt die de elek-
tromotor aandrijft. Het enige restproduct is 
waterdamp en warmte. 

WATERSTOFSTATIONS
Omdat Amega gelooft in een toekomst voor 
de Hyundai NEXO en de waterstofauto 
aansluit op haar duurzame bedrijfsvoering, 
maakt zij zich hard voor een flinke uitbrei-
ding van het aantal waterstofstations in de 
regio. Met verschillende partijen is het doel 
gesteld om binnen een jaar in de regio een 
waterstofstation te openen en er in het jaar 
erna nog eens vier.  

VEILIGHEID
De Hyundai NEXO, een ultieme eco-auto 
met 4 procent bijtelling (ook in 2019 over 
het gehele catalogusbedrag), is gericht op 
de toekomst. Met Hyundai SmartSense, de 
geavanceerde assistentiesystemen, biedt de 
NEXO ook het nieuwste op het gebied van 
actieve veiligheid. 

 h-point.nl

Twee nieuwe opleidingen starten dit jaar bij HBO Drechtsteden: 
Instrumentation and Control Engineering (ICE) en Business & Innovation.

ICE is een duale opleiding op het gebied van meet- en regeltechniek en 
het resultaat van een samenwerking tussen het bedrijfsleven, ROC Da 
Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek. De aanleiding is de vraag 
uit de procesindustrie en uit de maritieme sector. Daar is grote behoefte 
aan meet- en regeltechnici op hbo-niveau. De opleiding ICE is uniek in 
Nederland. Zowel docenten als studenten hebben een sterke link met de 
beroepspraktijk en het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol. De eerste 
groep is vol, in september 2019 start een volgende groep.

In september begint ook de deeltijdopleiding Business & Innovation. Ook 
deze is in samenwerking met het bedrijfsleven vorm gegeven, zodat afge-
studeerden straks precies die kennis in huis die bedrijven willen hebben. 
De opleiding is gericht op kansen zien in de markt, trends vertalen in 
nieuwe producten of diensten en businessstrategieën om zetten in prakti-
sche toepassingen.

 www.hbodrechtsteden.nl

Nieuwe hbo-opleidingen 
ontwikkeld met bedrijven

NIEUWS BERICHT

mailto:timo.pauw@persgroep.nl
http://h-point.nl/
http://www.hbodrechtsteden.nl/
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CONTACT

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

Madelon Janssen
Detailhandel
madelon@dov.nl

Rob Kooijman 
Bedrijventerreinen en Duurzaamheid
robk@dov.nl

Anneke Maagdenberg
Voorzitter
voorzitter@dov.nl

Jaap Wijnja 
Secretaris 
secretaris@dov.nl

Mohamed Tiznine
Penningmeester 
penningmeester@dov.nl

Ferry de Klerk
Horeca
ferry@dov.nl

Gökhan Sarier
Arbeidsmarkt en Onderwijs
gokhan@dov.nl

C O L O F O N

Telefoonnummer DOV
06-27144652
Secretariaat: Loes Könemann

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
Rinie Boon, Huib Kooyker
Conny Taheij
Merlijn Timmers 

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
12 juni  ALV en B2B in Postillion Hotel
8 juli  Traditionele BBQ en afsluiting seizoen in tuin 

Dordrechts Museum

18 september B2B met Federatie Samenwerkende 
Ondernemersverenigingen Drechtsteden

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:madelon@dov.nl
mailto:robk@dov.nl
mailto:voorzitter@dov.nl
mailto:secretaris@dov.nl
mailto:penningmeester@dov.nl
mailto:ferry@dov.nl
mailto:gokhan@dov.nl
mailto:secretariaat@dov.nl
http://www.dov.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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0228153.pdf   1 8-5-2019   10:00:37

  Verkeersongevallen;

 Arbeidsongevallen;

 Medische fouten;

  Schadevergoeding na overlijden; 

 Geweldsmisdrijven;

  Overige rechtsgebieden 

aansprakelijkheidsrecht.

Bezoek- en postadres
Wilgenbos 20, 3311 JX Dordrecht
(078) 2100400, (078) 2100404
kara@selmakara.nl

Selma Kara Advocatuur 
mr. S. Kara 
www.selmakara.nl

0227477.pdf   1 17-4-2019   17:04:33
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http://www.selmakara.nl/


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

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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