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Hoe wil jij je reis beleven? 
Door de goede vragen te 
stel- len, te luisteren en uit te 
zoeken, kan ik jouw vakantie 
boeken en regelen. Heel veel 
mensen heb ik op deze manier 
al blij gemaakt. 

Mijn kennis houd ik hoog 
door studiereizen, meetings, 
work- shops en trainingen, 
zodat ik steeds de reis kan 
samenstellen die aansluit bij 
jouw wensen. 

Mijn specialiteit 
Maatwerkreizen zijn mijn 

specialiteit, maar uiteraard 
kan ik je ook informeren over 
iedere andere vakantie- en 
zakenreis. Ook voor een 
cruise, rondreis, autohuur, 
verzekering, toegangskaarten 
en visumbemiddeling. En wat 
dacht je van een beloningsreis 
voor het personeel? 

Ook tijdens je reis een vast 
aanspreekpunt
Heb je tijdens je reis vragen 
- of zijn er onverhoopt 
calamiteiten - dan ben ik er 
voor je. Na je vakantie hoor ik 
dan ook graag hoe het was.

A  Fonteinkruid 60, Hendrik-Ido-Ambacht
T  +31 (0)6-41544553
E  leontine@yourtravel.nl
W www.yourtravel.nl/leontine
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Beste lezer,

Wat een prachtige zomer hebben we achter 
de rug. Een periode vol warme dagen waar 
maar geen einde aan leek te komen. Daar 
mochten we zelf van profiteren tijdens onze 
jaarlijkse barbecue in de sfeervolle tuin van 
het Dordrechts Museum. En wat een bof voor 
de bezoekers van onze stad dat het aantal 
horecagelegenheden de laatste jaren zo 

enorm is gegroeid en ze dus genoeg terrasjes 
konden vinden om na het winkelen op uit te 
rusten. En natuurlijk voor al die horecaon-
dernemers, die hierdoor wat reserve hebben 
opgebouwd om evenementen te kunnen 
organiseren, weet ons bestuurslid Ferry de 
Klerk.

De winkeliers blijven investeren in de binnenstad. 

In dit magazine leest u over het nieuwe bestuur van 

de POBD, dat net als het DOV-bestuur geheel uit 

vrijwilligers bestaat. En over Jolanda Branderhorst, 

die op de locatie waar ze is ooit gestart, met een 

nieuwe winkel het ondernemerschap weer helemaal 

omarmt. De boodschap van de DOV – gun elkaar de 

omzet – krijgt echt gehoor, merken we ook weer uit 

de interviews die zijn gehouden voor dit magazine. 

Het verbinden van twee DOV-leden, het ProFundum 

Instituut en Trivire, leverde nieuwe huisvesting én 

een mooi verhaal daarover op. Daar gaat het immers 

(ook) om met het DOV-lidmaatschap: voor en met el-

kaar.  Ja, er wordt weer volop verhuisd naar nieuwe 

grotere panden én fors geïnvesteerd in noodzake-

lijke uitbreiding, zoals bij Silo Dordrecht. Maar ook 

in de medewerkers en cliënten van de Boba Autisme 

Groep. Robert Snel en zijn assistent vertellen wat het 

omgaan met autisme op de werkvloer betekent en 

welke kansen er liggen voor Dordtse ondernemers.

Ook de gemeente blijft flink investeren in Dordrecht; 

30 miljoen euro de komende jaren. Wethouder 

Maarten Burggraaf vertelt er meer over en over zijn 

keuze voor ondernemers én politiek. 

Alle ontwikkelingen met betrekking tot (betere) 

bereikbaarheid komen in dit magazine aan bod. Wij 

hopen van harte dat uw bedrijf een steentje gaat 

bijdragen. Alle initiatieven helpen. Wij horen het 

graag van u. 

Verheugd zijn we met de verlenging van het part-

nerschap door diverse ondernemingen. Al onze 

partners maken het mogelijk dat we met de DOV zo-

veel mooie en goedbezochte bijeenkomsten kunnen 

organiseren. Ook de komende maanden weer. We 

hopen u nog dit jaar en in het nieuwe jaar weer vaak 

tegen te komen.

Graag nodig ik u uit om een geïnteresseerde colle-

ga-ondernemer mee te nemen naar een bijeenkomst. 

Wij verwelkomen graag nieuwe DOV-leden.

Mede namens het DOV-bestuur wens ik u zakelijk 

én privé goede feestmaanden, en - al is het nog wat 

vroeg - alvast een gezond en voorspoedig 2019 toe.

Anneke Maagdenberg

Voorzitter DOV

voorWoorD
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Rolluiken en Rolhekken

Parkeergarage / Afsluitsystemen

Brand(rol)deuren en schermen

Overhead en Snelrol deuren

Winkelpuien

Terrasoverkappingen

Slagbomen

Toermalijnring 520
3316 LC  Dordrecht
Tel.: 078 - 648 95 40
Fax: 078 - 648 95 41
Mob: 06 - 54 72 80 72
info@rolluikenservice.nl
www.rolluikenservice.nl
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Hoewel al vele jaren over zijn laatste dagen 
wordt gesproken, is de krant nog steeds 
springlevend. Wel zijn er steeds meer opties 
voor adverteerders om potentiële klanten te 
bereiken.

De redactie van AD De Dordtenaar en In de buurt 

zijn nog altijd gehuisvest op de Burg. de Raadtsingel 

49, evenals de onlineredacties. Ook het salesteam, 

bestaande uit salesmanager Colin Reening en 

accountmanagers Timo Pauw, John van Kleef en 

account consultant Liora Scherpenhuijzen, heeft er 

een plek.

,,Wie wil je bereiken, is onze eerste vraag aan 

ondernemers”, vertelt Timo Pauw. ,,We hebben 

tegenwoordig een groot bereik aan doelgroepen 

met een scala aan producten in print en online. En 

niet alleen met de regionale titels. Via IP-targeting 

kunnen we ook achterhalen welke lezers in deze 

regio Volkskrant.nl of Trouw.nl bezoeken. Hierdoor 

kunnen ondernemers gericht adverteren met banners, 

branded content – geschreven of video-advertorials - 

of met inpaper-video’s. Dat zijn filmpjes die een plek 

krijgen tussen het nieuws.” Online heeft nog steeds 

een groeiend bereik met voor deze regio tussen de 

100.000 en 150.000 unieke bezoekers per maand. 

online folder
Een nieuwe optie is gebruikmaken van de app 

reclamefolder.nl. Colin Reening: ,,Bezorgers 

ontmoeten een groeiend aantal nee-nee-stickers en 

al die folders zijn natuurlijk ook niet goed voor het 

milieu. Ook via deze app kunnen bedrijven door 

middel van IP-targeting gepersonaliseerd adverteren. 

We kunnen er dus voor zorgen dat de Dordtse folders 

daarin worden opgenomen.” AD De Ondernemer 

is een platform dat zich specifiek richt op B2B met 

een wekelijkse pagina in de krant, een nieuwsbrief 

en de website deondernemer.nl. Daar gaat het om 

storytelling in print en online.

 

Vacatures
,,De mix aan mogelijkheden maakt ons werk zo 

interessant. Er is de afgelopen jaren zoveel veranderd 

en we kunnen ondernemers nu beter en gerichter 

helpen”, zegt Timo. Colin: ,,Voor vacatures is de 

combinatie tussen print en online bijvoorbeeld 

heel populair; personeelsadvertenties op woensdag 

en zaterdag in de krant en daarnaast plaatsen op 

onze website Nationale Vacaturebank. Daarnaast 

bieden we social recruitment via Facebook en andere 

sociale media.” De papieren krant blijft nog wel even 

bestaan, verwacht zelfs de 27-jarige Colin Reening. 

Als spits van DFC kijken hij en zijn ploeggenoten elke 

maandag uit naar het wedstrijdverslag. ,,En AD Sport 

wordt nog steeds gevreten. Lezers kiezen vaker voor 

een abonnement online voor door de week en een 

lekkere dikke zaterdagkrant op papier.”

‘Steeds gerichter adverteren’
PErsgroEP vErlENgT ParTNErschaP Dov

Het Dordtse salesteam (vlnr) accountmanager John van Kleef, 
salesmanager Colin Reening, accountmanager Timo Pauw en 

accountconsultant Liora Scherpenhuijzen
FOTO PERSGROEP

Persgroep blijft partner DOV

,,Als Persgroep hebben we met alle DOV-leden 

te maken. We zijn al vele jaren lid van deze 

vereniging. De DOV is een begrip in Dordrecht, 

heel actief, met een actief bestuur. Als je iets 

waardeert is het goed om dat te ondersteunen. 

Daarom hebben we ons partnerschap opnieuw 

met twee jaar verlengd”, aldus Timo Pauw, 

accountmanager Persgroep.

Ledenbezoek

Nieuwsgierig naar hoe een krant tegenwoordig 

wordt gedrukt. Ga op 11 december mee met het 

DOV-ledenbezoek naar de moderne drukkerij 

in Den Haag. Hou voor meer informatie je 

mailbox in de gaten!



Marijke Slieker zocht voor haar groeiende 
bedrijf ProFundum Insituut al vijf jaar naar een 
geschikt pand met diverse behandelkamers in 
Stadspolders of Dubbeldam. Een ontmoeting 
bij de DOV met Tinka van Rood van Trivire 
leidde tot een verhuizing naar de van 
Godewijckstraat in de binnenstad. ,,Dit past 
als een jas.”

,,Bij DOV-voorzitter Anneke Maagdenberg is het 

allemaal begonnen. Zij heeft de gave mensen met 

elkaar te verbinden”, zegt Marijke stellig. ,,Na een 

pitch op een avond van de DOV en de KvK voor 

zzp’ers nodigde ze mij uit voor de jubileumbarbecue 

en daarna ben ik lid geworden. Als ondernemer ben 

ik een laatbloeier; ik had eerst een eigen praktijk, was 

daarna hoofd van de opleiding bekkenfysiotherapie 

en ben gepromoveerd. Maar bij de DOV vond ik 

aansluiting én mijn accountant.’’

Tijdens een ledenavond ontmoette ze ook Tinka 

van Rood, bestuurder van Trivire. ,,Zij maakte 

me duidelijk dat ik - als ik wilde slagen - mijn 

wensenpakket moest aanpassen. Trivire wees 

me op de locatie Van Godewijckstraat met negen 

behandelkamers, oefen- en les- en vergaderruimte. 

De verhuurder heeft ontzettend met ons meegedacht 

en geïnvesteerd in het pand. Zelf heb ik de tijd 

genomen om op veilingen geschikte inrichting te 

vinden.”

Master of science
Sinds mei werkt in het expertisecentrum een groot 

aantal specialistische therapeuten, van bekken- tot 

geriatrie-, oedeemfysiotherapeut, psychotherapeut, 

seksuoloog en osteopaten. Kinderen en zwangeren 

tot oudere mannen en vrouwen worden er behandeld. 

,,Wij beschikken hier over een van de twee apparaten 

in Nederland voor de behandeling van spieren en 

spierblessures. En het mooiste compliment kwam 

van Avans Plus Hogeschool: of wij een master of 

science wilden opzetten? Nu leiden we met Avans 

Plus 22 mensen op tot bekkenfysiotherapeut”, 

vertelt ze. ,,Daarnaast geven we zelf scholing aan 

collega’s, medisch specialisten, verloskundigen en 

kraamhulpen. De volgende stap is om wijkzorg te 

betrekken bij ons werk. Via onze buren het Stadswiel 

willen we dat gezamenlijk oppakken. We hebben een 

fijne samenwerking.”

contacten
Al deze ontwikkelingen maken het ongelooflijk leuk 

om te ondernemen, stelt Marijke. ,,De DOV is echt 

mijn opstap geweest naar meer. Dankzij de contacten 

zitten we nu in dit pand. Zo heb ik bij de DOV ook 

contact gelegd met burgemeester Kolff en kreeg ik 

een spontaan telefoontje dat hij ons internationale 

symposium over stuitpijn wel wilde openen. En hij 

regelde contact met wethouder Heijkoop over onze 

masteropleiding.”

Bij de DOV mist ze nog haar collega’s. ,,Als 

therapeuten kunnen wij voor bedrijven veel 

betekenen. Preventief en bij ziekte. Ik heb al ideeën 

om meer collega’s uit te nodigen om lid te worden.”

‘DOV is mijn opstap 
geweest naar meer’

MarIjKE slIEKEr groEIT IN NIEuW ExPErTIsEcENTruM ProFuNDuM

Marijke Slieker, gekleed in rood, en haar 
collega’s voor de nieuwe huisvesting aan 

de Van Godewijckstraat. 
FOTO ANKE BOT

‘Dit is de kracht van netwerken’
,,Dit is de kracht van netwerken en ontmoeten”, 

zegt Tinka van Rood, bestuurder van Trivire 

over het vinden van nieuwe huisvesting voor 

het ProFundum Instituut. ,,De DOV-avonden 

zijn toegankelijk en plezierig en soms heel 

functioneel. Een ontmoeting helpt soms om 

deuren te openen die anders gesloten blijven. 

Zo raakten Marijke Slieker en ik tijdens het 

eten in gesprek en zij vertelde over haar 

zoektocht naar een geschikte locatie. Door de 

juiste vragen te stellen, kwam zij tot nieuwe 

inzichten. Ik heb haar verbonden met mijn 

medewerkers en op een gegeven moment 

kwam het pand aan de Van Godewijckstraat 

beschikbaar. De ontmoeting met Marijke was 

voor ons ook een kans om een goede huurder 

te vinden. Ik ben heel blij dat ze op deze mooie 

centrale plek in de stad met haar bedrijf verder 

kan groeien.” 
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Alsof de DOV het zelf kan regelen: opnieuw was het 

een prachtige avond voor de jaarlijkse BBQ. Dit keer 

voor het eerst in gezelschap van burgemeester Wouter 

Kolff en wethouder Economie Maarten Burggraaf.

Kolff was op 2 juli exact 10 maanden en 1 dag in 

functie en dat is volgens hem lang genoeg om de 

stad veel beter te leren kennen. ,,We vermaken 

ons goed in de stad en in ons huis.” Net als zijn 

voorgangers betrapte hij de Dordtenaren op een ,,iets 

te bescheiden volksaard. Gooi die bescheidenheid 

eraf en vertel als ware ambassadeurs over deze mooie 

stad”, riep hij de ondernemers en hun partners 

op. Ook reikte hij een uitgestoken hand naar de 

ondernemers. ,,maar ik merk dat ze ons weten te 

vinden.”

Loterij
De loterij met vele mooie, door DOV-leden 

beschikbaar gestelde prijzen, bracht dit jaar 1845 

euro op. De helft van dat bedrag is bestemd voor 

Dordrecht, Zuid-Afrika. De andere helft is verdeeld 

over de Brestclinic van het Albert Schweitzer 

ziekenhuis voor onderzoek zodat de specialisten 

vrouwen met borstkanker nog betere zorg kunnen 

bieden; en naar de Dordtse stichting Voor Sara voor 

onderzoek naar de behandelingsmogelijkheden van 

de zeldzame erfelijke spierziekte MDC1A. 

Zonnige BBQ: ontmoetingen en mooie opbrengst loterij

Een derde werkbezoek aan onze zusterstad 

Dordrecht, Zuid-Afrika staat gepland voor 8 tot en 

met 12 april 2019. Enkele Dordtse ondernemers 

hebben zich al aangemeld voor deze bijzondere reis. 

Ook burgemeester Wouter Kolff reist voor het eerst 

mee. Tijdens de DOV-BBQ blikte hij vooruit naar 

het werkbezoek. ,,Ik kijk er naar uit en hoop op een 

nuttig resultaat.”

De DOV heeft sinds 2015 een band opgebouwd 

met ondernemers in Dordrecht in Zuid-Afrika. 

Twee keer bezochten Dordtse ondernemers de 

Dordtse zusterstad en Afrikaanse collega’s zijn op 

tegenbezoek geweest in Nederland; de laatste keer 

bij de viering van 115 jaar DOV eind 2017. ,,Dankzij 

de DOV hebben we met veel mensen kennis kunnen 

maken”, zeiden Dimakatso Matshabane (agrariër), 

Bulelani Ketsekile (architect) en priester Temba 

Goliash. Vol inspiratie en ideeën vertrokken zij naar 

huis. 

Denkt u dat u kennis en kunde kunt brengen bij 

collega-ondernemers in Dordrecht Zuid-Afrika? 

Wilt u meer weten over de reis, het programma 

en wat u voor ondernemers daar kunt betekenen? 

Neem dan contact op met Anneke Maagdenberg 

via voorzitter@dov.nl of spreek haar aan tijdens 

een van de bijeenkomsten. ,,De reis en het verblijf 

zijn als altijd voor eigen rekening. Laat daar geen 

misverstand over bestaan”, benadrukt de voorzitter. 

,,Het kost een flink bedrag, naast het weg zijn uit je 

bedrijf. Maar je komt als een rijker mens terug”.

DOV-leden in 
april 2019 op 
werkbezoek naar 
Dordrecht, 
Zuid-Afrika

FOTO RINIE BOON

‘Mooi weer; goed voor 
organisatie evenementen’
Ferry de Klerk, bestuurslid horeca van de DOV, blikt 

met plezier terug op de afgelopen zomer. ,,Het is bij 

alle festiviteiten prachtig weer geweest. Dat begon al 

bij Koningsdag. Het mooie weer heeft ervoor gezorgd 

dat we als horeca weer wat vet op de botten hebben 

om ook volgend jaar weer te kunnen investeren in 

evenementen. Er zijn steeds meer regels, bijvoorbeeld 

rond veiligheid en de kosten stijgen daardoor steeds 

harder. En als het dan een paar jaar regent bij Big 

Rivers of het Schuimfestival, valt het niet mee het 

enthousiasme te behouden om met evenementen de 

stad levendig te houden”, weet hij.

Synode-bier
,,Er is gelukkig wat verjonging gaande in de horeca 

en de bereidwilligheid tot samenwerking groeit. Met 

de herdenking van 400 jaar Synode bijvoorbeeld 

zullen diverse horecagelegenheden hetzelfde Synode-

bier schenken, dat speciaal door twee Dordtse 

brouwerijen wordt gebrouwen. We doen ook mee aan 

een route, zodat de bezoekers weten waar dit bier 

wordt geschonken. En The Passion komt er natuurlijk 

aan. Daar moeten we als horeca natuurlijk ook op 

inspringen. Maar nu eerste de Kerstmarkt.”
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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 
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Steun het 
wetenschappelijk 

onderzoek. 

Draag bij aan de 
oplossing voor Parkinson.

IBAN: NL10ABNA0504201530

Stil verdriet
Haar ogen
lichten op

als ze me ziet.
Voorzichtig

komt ze naar me toe.
Ik zie het al...
‘t is even mis.

ik sla mijn armen 
om haar heen
en heel even

voel ik haar verdriet.
Ik mis mijn man zo...

is wat ze snikt.
Troost, steun en warmte,
is wat ik haar geven kan.
Er dan zijn voor de ander,

is het belangrijkste
wat er is!

Toermalijnring 1040 • 3316 LC Dordrecht • mirjam.uitvaartzorg@yarden.nl Mirjam Hamoen

Voor het melden van overlijden belt u 

078 711 0201
06 19 47 28 15 
Wij zijn er voor iedereen, ook voor 
particulieren en elders verzekerden.

(24 uur 
per dag) 

0219973.pdf   1 17-10-2018   10:10:34

0220553.pdf   1 29-10-2018   16:15:19
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De vereniging Promotie Ondernemers 
Binnenstad Dordrecht is er voor en door 
ondernemers. Dat wil het nieuwe bestuur 
nog eens benadrukken. ,,We doen het als 
vrijwilligers voor de binnenstad en voor het 
collectief, niet voor onszelf.”

Arien van Pelt is als nieuwe voorzitter van de POBD, 

die vol energie het stokje heeft overgenomen van 

Geert ter Steeg van The Movies. ,,De afgelopen 

drie jaar is er hard gewerkt door onze voorganger. 

Gelukkig hebben we nu een ruimer bestuur met 

vertegenwoordigers uit bijna alle winkelgebieden”, 

vertelt Arien. ,,Wij vinden het belangrijk dat de 

collega’s in de binnenstad weten wie actief zijn in de 

POBD. Nu vraagt geen ondernemer zich af: wie heeft 

de posters geregeld of gezorgd voor die leuke muziek 

in de stad.” Joyce van den Heuvel: ,,We werken als 

werkgroepen de laatste maanden supergoed samen 

aan de levendigheid van de binnenstad. Als winkeliers 

moeten we een eenheid vormen.”

Welke plannen heeft het nieuwe bestuur?
,,Wat al loopt is Dordt Vlogt in samenwerking met 

Dordrecht Marketing. Vlogster Vera Britt laat op 

centrumdordrecht.nl zien wat voor mooi aanbod we 

hier allemaal hebben. We participeren in de app Doen 

in Dordrecht. En we hebben eind september een 

geslaagd Dordrecht Pakt UIT achter de rug”, vertelt 

Arien van Pelt. 

,,Dordt Fit in juni was ook een succes en krijgt zeker 

een vervolg met meer sportverenigingen op meer 

locaties”, zegt Ruud Stellaard, de man achter de grote 

evenementen. 

Arien: ,,We willen ook actievere ledenvergaderingen, 

waarbij het duidelijk wordt waar je wel en niet voor 

kiest. Ondernemers zijn niet altijd gewend lang 

vooruit te kijken, maar ieders input is belangrijk 

om te zorgen dat het nog gezelliger wordt in de 

binnenstad. Daarom komt er een onderzoek naar 

zowel de passantenstromen bij evenementen als naar 

de tevredenheid van de winkeliers. Dan kunnen we 

eventueel activiteiten aanpassen. Het is verrassend 

om te zien dat eerdere edities van Dordrecht Pakt UIT 

veel mensen van buiten de stad hebben getrokken. En 

je weet nooit wat dit voor later oplevert en of ze nog 

eens terugkomen. Stilzitten is geen optie.”

Wat kunnen ondernemers doen in hun eigen 
straat?
,,Het budget van de POBD is van ons allemaal en 

opgedeeld naar gebied en voor overkoepelende 

activiteiten. Winkeliers met plannen, kunnen zich 

melden bij hun eigen werkgroep. Als je dat bijtijds 

doet, kun je ook nog meeliften in de promotie 

van Dordrecht Marketing. En ideeën voor nieuwe 

evenementen blijven ook welkom. Onze inzet is 

mensen naar het centrum te trekken en te zorgen dat 

zij geld gaan uitgeven in de winkels. Dat moeten we 

samen doen.”

INTErvIEW

‘Stilzitten is geen optie’
PoBD Is Er voor EN Door oNDErNEMErs

Het nieuwe POBD-bestuur (vlnr): Jaap Huisman, 
Arien van Pelt, Ruud Stellaard, Bert Braanker (zittend), 

Joyce van den Heuvel en Ad Kasius.
FOTO CONNY TAHEIJ

Het nieuwe POBD-bestuur
Arien van Pelt, Van Pelt Kappers, voorzitter

Bert Braanker, cadeauwinkel de Kleister, 

penningmeester

Ad Kasius, boek- en Cadeauwinkel Present, 

Voorstraat-West & grote Spuistraat

Joyce van den Heuvel, MyBag, Vriesestraat 

& Voorstraat Midden.

Ruud Stellaard, De Nieuwe Bloemenwinkel, 

Achterom, Bagijnhof & Visstraat.

Vacant: werkgroep Statenplein, 

Scheffersplein, Sarisgang & Voorstraat 

Augustijn.

Jaap Huisman, adviseur
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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
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Jasmijn Plettenburg en Mark Elling: ,,Vanuit onze horeca-
achtergrond hebben we ook de creativiteit om evenementen 

op te zetten, zowel qua concept als uitvoering.’’   
FOTO RINIE BOON

INTErvIEW
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‘Ons nieuwe pand straalt  
uit wat wij al jaren doen’ 

DE ruITEr caTErINg groEIT Door

Een beperkte werkruimte aan de singel belette 
Jasmijn Plettenburg en Mark Elling van De 
Ruiter Catering niet om jaarlijks te groeien. 
Met de verhuizing naar een eigen bedrijfspand 
aan de Laan der Verenigde Naties is een grote 
wens in vervulling gegaan.

Een rondleiding door de koude en warme keuken, 

langs de energiezuinige koeling, de spoelkeuken 

en over de bovenverdieping met fraai ingerichte 

ontvangstruimtes en veel glas, toont hoe hard er is 

gewerkt. Een jaar trokken de ondernemers uit om het 

pand te ontwikkelen naar eigen wensen. ,,We hebben 

in ons netwerk mensen om advies gevraagd en zoveel 

mogelijk werkzaamheden proberen onder te brengen 

bij onze klanten in de stad en de regio. Zoals de DOV 

ook voorstaat”, vertelt Jasmijn.

Uit overtuiging – ,,wij willen een steentje bijdragen’’ 

– werd het gebouw verduurzaamd, met extra dikke 

muren voor de koelsectie, hergebruik van restwarmte 

die vrijkomt uit de vriezer, aanwezigheidsmelders 

waardoor licht en verwarming alleen aanspringen 

daar waar mensen zijn. ,,En we scheiden ons afval 

nog intensiever. Arie Kooievaar van Netwerk heeft 

ons daarin goed geholpen. En het scheelt enorm. 

In plaats van negen containers met restafval in de 

anderhalve week hebben we er nu nog maar twee.”

vertrouwen
Mark: ,,In december 2018 is het vijf jaar geleden 

dat we de zaak hebben overgenomen en sindsdien 

hebben we alleen maar sprongen vooruit gemaakt. 

Waar dat in zit? Door wie wij zijn en wat we doen: 

onze afspraken nakomen. We hebben geïnvesteerd in 

kwaliteit en service.’’

Jasmijn vult hem aan: ,,Mensen moeten het idee 

hebben dat met een of twee telefoontjes of mailtjes 

het wel goed komt. Dat vertrouwen kunnen wij onze 

klanten bieden. Ze geven ons de vrije hand om er iets 

goeds van te maken. Wij komen allebei uit de horeca; 

zijn gewend ook zelf mee te helpen. Daar kennen de 

klanten ons ook van, zeker in het begin. Nu hebben 

we vijf medewerkers en extra oproepkrachten en 

kunnen niet langer bij al onze leveranties zijn. Vanuit 

onze achtergrond hebben we ook de creativiteit om 

evenementen op te zetten, zowel qua concept als 

uitvoering. Op onze nieuwe locatie hebben we de 

ruimte om nog meer evenementen te organiseren. 

De uitstraling van ons huidige pand past bij wat we 

eigenlijk al jaren doen.”

Jullie zijn trouwe bezoekers van de DOV-
bijeenkomsten. Waarom zijn jullie lid 
geworden?
Mark: ,,Toen ik vijf jaar geleden niet langer 

bedrijfsleider maar werkgever werd, zocht ik een 

plek waar ik daarover kon praten met andere 

ondernemers. Bij de DOV zaten ook enkele van onze 

klanten en het leuke is dat je elkaar eens op een 

andere manier treft. Het is gezellig, soms informatief 

en je doet nieuwe contacten op.”

,,Zo heeft DOV-lid Esther Spek ons HR-traject 

ondersteund”, vertelt Jasmijn. ,,En je hoort nog eens 

wat er speelt in Dordt.”



‘Wij hebben de eerste 15 
mensen uit de spits’

HOE HOuDEN WE DE DRECHTSTEDEN BEREIkBaaR? 

Hoe blijven we bereikbaar tijdens de enorme 
wegwerkzaamheden die onze regio de 
komende jaren te wachten staan? Dat is de 
grootste vraag die speelde bij bezoekers 
van een recente informatiemarkt. hoewel er 
tot nu toe nog weinig te merken is van extra 
oponthoud zijn bedrijven achter de schermen 
wel bezig met oplossingen. Deze DOV-leden 
zetten stappen.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis zorgt met 3500 

medewerkers en nog eens vele patiënten en bezoekers 

voor veel verkeersbewegingen in de Drechtsteden. 

Genoeg reden voor het ziekenhuis om zich aan te 

sluiten bij het platform Samen Bereikbaar. 

Uit een mobiliteitsscan en een enquête, met bijna 

2000 deelnemers, bleek dat veel medewerkers 

redelijk dichtbij wonen, maar toch met de auto naar 

hun werk komen. En dat het openbaar vervoer voor 

de meesten geen alternatief is, omdat ze dan te lang 

onderweg zijn. ,,Dus we gaan vooral het fietsgebruik 

stimuleren”, vertelt Annemieke Klink, binnen het 

ziekenhuis verantwoordelijk voor het parkeren. 

Opstapweken
,,Sinds oktober hebben we ons fietsplan verruimd, 

zodat het ook aantrekkelijker wordt om een 

elektrische fiets aan te schaffen. Daarnaast gaan 

we met een lokale fietsenwinkel opstapdagen 

organiseren. Medewerkers kunnen dan diverse 

elektrische modellen uitproberen en er met korting 

een aanschaffen. En we onderzoeken de mogelijkheid 

voor oplaadpunten in de personeelsfietsenstalling. 

Ruimte is daar vooralsnog genoeg.” Het doel is om 

uiteindelijk 140 mensen uit de spits te krijgen. ,,Een 

groot aantal mensen reist natuurlijk al buiten de 

spits, in avond- of nachtdienst. We nemen dan ook 

geen parkeerpasjes in of andere azijnmaatregelen.” 

Voor bezoekers, die buiten deze aanpak vallen, wordt 

in elk geval de capaciteit van de fietsenstalling op het 

voorterrein verdubbeld.

Ex-coureur 
Bij autobedrijf Amega zijn de eerste 15 spitsmijders 

al genoteerd. Na een scan van het woon-werkverkeer 

van de 450 medewerkers zijn zij gestimuleerd om 

lopend, per fiets of scooter naar het werk te komen. 

Fietsers kunnen voor woon-werkverkeer voortaan 

10 cent per kilometer declareren; de collega’s 

die per auto komen krijgen geen vergoeding. En 

afdelingen die het best zouden scoren, werd een 

prijs in het vooruitzicht gesteld. Na een jaar is de 

top 3 getrakteerd op een rijvaardigheidstraining van 

ex-coureur Gijs van Lennep.  ,,We zijn er nog niet. 

We willen naar 28 spitsmijders. Daarom blijven we 

het autogebruik in de spits ontmoedigen en mensen 

verleiden andere vervoersmiddelen dan de auto 

te gebruiken”, vertelt Suzanne Kuiper van Amega. 

,,Sinds kort hebben we een carpool-actie. En elke 

vestiging heeft een eigen mobiliteitsambassadeur die 

het onderwerp actueel houdt en afstemt met collega-

ambassadeurs. Ons bedrijf zet al in op duurzaamheid 

en dit geeft een positieve boost. Ja, er is zeker begrip 

voor. Niet alleen omdat het onze medewerkers zelf 

raakt wanneer ze in de file staan. Ze beseffen ook 

dat we de wereld leefbaar moeten houden voor de 

generaties na ons.” 

Oplossingen
Nu de wegwerkzaamheden op stoom komen, zullen 

bedrijven zich echt moeten gaan inspannen om hun 

werknemers, bezoekers en materialen op het werk te 

krijgen of producten de weg op te krijgen. ,,Bedrijven 

kunnen zich nog steeds aansluiten bij het platform. 

Wij kunnen scans maken, zoals we hebben gedaan 

voor het Albert Schweitzer ziekenhuis en Amega. En 

we denken graag mee over oplossingen”, vertelt Anna 

Schouten van Samen Bereikbaar.

www.samenbereikbaar.nl

Medewerkers van Amega die het vaakst de auto lieten 
staan in de spits wonnen een rijvaardigheidstraining.
FOTO AMEGA

Bij het ziekenhuis konden medewerkers 
een proefrit maken op elektrische fietsen

FOTO ASZ
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NIEuWs

Spits mijden
Bedrijven die aansluiten bij het ondernemersplatform Samen Bereikbaar 

committeren zich aan 10 procent van de medewerkers uit de spits. Inmiddels 

zetten 55 bedrijven zich daar voor in. Een van de resultaten: in de Rotterdamse 

regio, waar Drechtsteden en de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en 

Ridderkerk onderdeel van zijn, zijn de afgelopen jaren maar liefst 18.378 

spitsmijdingen behaald binnen het programma Beter Benutten. Ook zijn er twee 

snelfietsroutes gerealiseerd langs A16 en de Bendeden Merwederoute. Die moeten 

het aantrekkelijker maken om naar het werk de fiets pakken. De komende jaren 

wordt ook gewerkt aan een F15 in de BAR-regio.

De grootste onder-
houdsopgave ooit
 

De bewoners en ondernemers in de Drechtsteden staan de grootste 

onderhoudsopgave ooit te wachten. Tot 2030 is er werk aan de winkel om de 

wegen, tunnels en bruggen die in de jaren 60 zijn aangelegd te verbeteren. Niet 

alleen omdat ze verouderd zijn, maar ook omdat het verkeer is gegroeid met een 

factor 8 en vrachtwagens drie keer zo zwaar zijn als in de tijd dat de wegen en 

‘kunstwerken’ zijn aangelegd. Ons hoofdwegennet is na Hongkong en Singapore 

het beste ter wereld. ,,En dat willen we graag zo houden”, aldus André Groningen 

van Rijkswaterstaat.

Quick wins
Voor de aanpassing van het kruispunt A16/N3 zijn in september bij afslagen extra 

rijbanen aangelegd. Deze quick wins moeten de doorstroming nu al verbeteren. In 

de oksel van de A16 en N3 worden komend jaar twee viaducten voorgebouwd die 

in een weekend in de weg worden gereden. ,,Dat wordt een spectaculair gezicht”, 

voorspelt Isabelle Scherbeijn van de Voorde van bouwer Boskalis Nederland. In 

juni 2020 moet het werk aan dit knooppunt zijn afgerond.

Wat gaat er gebeuren en wanneer?
aansluiting N3/a16 + aansluitingen voor Dordtse kil IV   augustus 2018 - juni 2020
aansluiting N3/a15      medio 2019 - juli 2021
Vervanging klep Wantijbrug     juli/augustus 2019
Verbreding a15 tussen Papendrecht en Sliedrecht    medio 2020 - eind 2021
groot onderhoud N3       2de kwartaal 2020 – 2de  kwartaal 2022
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Vaste buslijn naar 
Krabbepolder
Het begon als een proef met een spitsbusje voor acht personen van 

station Dordrecht richting de Krabbepolder. Uiteindelijk resultaat: 

ongeveer 49 busreizigers per dag en 16 structurele spitsmijdingen per 

dag (bron Samen Bereikbaar). Qbuzz, de nieuwe licentiehouder voor 

openbaar vervoer in de Drechtsteden, heeft buslijn 9 met zijn tien haltes 

opgenomen in de dienstregeling. 

ILLuSTRATIES BOSKALIS



Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators

Burg. de Raadtsingel 89, 3311 JG Dordrecht

T: 078 - 613 39 66 

F: 078 - 631 09 38

E: mail@veldlaw.nl

 www.veldlaw.nl

Hét 
Dordts 
kantoor 

voor 
ondernemers
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De	eerste	stap	bij	bekken(bodem)problemen

ProFundum bekkencentrum	is	het kennis-,	onderzoek	en	behandelcentrum	
waar	u	terecht	kunt	met	bekken(bodem)gerelateerde	klachten.	
Voor	kinderen,	mannen	én	vrouwen.	

Van	Godewijckstraat 104a,	3311	GX	Dordrecht
078	6227411

www.profundumbekkencentrum.nl
‘Als	professionals	werken	wij	
samen,	en	samen	werken	wij	
met	u	aan	oplossingen	voor	
uw	bekken(bodem)problemen.’	
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‘Samen bouwen aan een 
nog betere stad’
Maarten Burggraaf (39) is exact 120 dagen 
wethouder economische zaken tijdens 
het afnemen van dit interview. Wat is 
zijn achtergrond en wat heeft hij met het 
bedrijfsleven in Dordrecht? De DOV ging met 
hem in gesprek.

,,Na mijn rechtenstudie ben ik begonnen als trainee 

bij de Rabobank. Ik wilde in de zakelijke wereld 

werken, maar wel met één been in de maatschappij 

blijven staan. Van huis uit heb ik meegekregen 

dat het belangrijk is om waarde toe te voegen aan 

je omgeving. Vandaar de keuze destijds voor een 

coöperatieve bank en mijn betrokkenheid bij de 

lokale politiek. Bij de bank heb ik onder meer als 

accountmanager veel MKB-ers bijgestaan in hun 

financieringsaanvraag en in Rotterdam gewerkt als 

financieringsspecialist voor scheepvaartklanten. 

Nu als wethouder komen deze twee inspirerende 

werelden weer bij elkaar. Ik vind het bijzonder dat 

ik vanuit een andere positie iets kan betekenen voor 

ondernemers”, vertelt hij ,,De afgelopen jaren heb 

ik, naast mijn raadslidmaatschap, bij het Ministerie 

van Financiën de verkoop van de Nederlandse Munt 

mogen begeleiden. Ik ben blij dat ik nu fulltime 

voor de stad aan de slag kan. Ik vind het mooi om 

ondernemers te kunnen wijzen op ontwikkelingen 

in de stad en regio waarop zij kunnen inspelen en 

om ondernemers met elkaar te verbinden. En om op 

grotere schaal smeerolie te kunnen zijn om grotere 

bedrijven voor Dordrecht te interesseren, zoals dit 

jaar tijdens de grote maritieme beurs in Hamburg.’’

Er ligt een waslijst aan uitdagingen voor 
de komende 4 jaar. De realisatie van 4000 
nieuwe banen staat bovenaan.
,,De gemeente is natuurlijk geen banenmachine, maar 

kunnen wel bijdragen aan een goed vestigingsklimaat 

voor bedrijven die wel banen opleveren. Het bereiken 

van 4000 nieuwe banen is voor ons een belangrijke 

stip op de horizon. Een groot deel van de banen 

moet komen uit de logistieke bedrijven op Kil IV; 

daarnaast uit de dienstverlening en de horeca in 

de binnenstad. De horeca floreert en de komst van 

Kentucky Fried Chicken levert alleen al tientallen 

banen op.

Wij hebben de instrumenten om bewegingen op gang 

te brengen en verder te helpen. Er wordt nu weer 

gesproken over een compacter winkelgebied en de 

transformatie van winkelpanden naar woningen. 

Deze periode richten we een fonds op ter facilitering 

van de verplaatsing van bedrijven die in de knel 

komen met de woonomgeving. Wellicht kunnen we 

zoiets verder uitbouwen.”

Ook bovenaan het rijtje staat: behoren tot de 
top 5 MKB-vriendelijkste grote gemeenten. 
Waar zit de verbetering?
,,Wij willen onze dienstverlening nog beter op orde 

krijgen, qua vergunningen, parkeren, meedenken met 

ondernemers. De mindset intern is er zeker, maar 

nog adequater reageren en een flexibeler opstelling 

vraagt ook om een cultuuromslag. Door met elkaar 

verantwoordelijkheid te nemen voor het eindresultaat 

en niet voor het proces alleen wordt er meer mogelijk. 

Dan blijkt bijvoorbeeld een parkeernorm een stuk 

flexibeler in te richten. We onderzoeken nu waar 

processen op vastlopen. Ondernemers die zich hier 

vestigen, krijgen voortaan ook een welkomstpakket. 

Het is niet makkelijk om bedrijven naar de stad te 

halen, dus alle positieve bijdragen kunnen helpen.”
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Wethouder Maarten Burggraaf: ,,Wij willen onze dienst-
verlening nog beter op orde krijgen, qua vergunningen, 

parkeren, meedenken met ondernemers.’’ 
FOTO GEMEENTE DORDRECHT

WEThouDEr MaarTEN BurggraaF



Wij doen waar wij goed in zijn: wij luisteren naar u en denken met u mee. Op deze basis 
bieden wij u samen met onze ervaring en expertise een totaaloplossing voor al uw vraagstukken 
op het gebied van Security, Services, Technology, Monitoring, Consulting & Academy.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en de Total Security Solutions voor uw organisatie? 
Neem dan contact op met SERIS als eerste stap naar een verrassende oplossing.
info@seris.nl  -  www.seris.nl
(088) 73 74 700

Voor uw Veiligheid
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INTErvIEW

Als de economische groei van 2017 doorzet leidt 

dat tot 30.000 extra banen in de Drechtsteden 

in 2030. Bijna de helft van dit aantal zit op mbo-

niveau. Nu is er al een personeelstekort als gevolg 

van de energietransitie, digitalisering, robotisering 

en mechanisering. Ondernemers, onderwijs en 

overheid hebben afgesproken om gezamenlijk het 

personeelstekort te lijf te gaan. 

Dat gebeurt onder meer via de campagne Baas 

over je eigen toekomst. Die biedt onder meer aan 

werkenden die een overstap willen maken naar een 

andere sector de juiste informatie hoe dat kan en 

wat de mogelijkheden zijn op het gebied van bij- of 

omscholing. Door een leven lang ontwikkelen blijven 

zij ook langer inzetbaar op de arbeidsmarkt. 

Op 26 november gaat de campagne van start met 

het MBO Job Event voor MBO-werkzoekenden, 

studenten én werkenden uit de Drechtsteden. 

Tijdens het event wordt de website Baas over je eigen 

toekomst gelanceerd. In de campagne wordt ook 

aandacht gevraagd voor de baas van de week en/ of 

de baan van de week. Werkgevers die geïnteresseerd 

zijn om deel te nemen aan het event, kunnen contact 

opnemen met Erwin Boer, 06- 1323 5784. 

26 november, 16.00 tot 19.00 uur, 

Duurzaamheidsfabriek 

Mbo-campagne Baas 
over je eigen toekomst
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U bent ook wethouder evenementen. 
Dordrecht heeft recent The Passion 
binnengehaald.
,,We blijven investeren om Dordrecht op de kaart te 

zetten. Dus ik ben heel blij dat zo’n groot landelijk 

event voor Dordrecht kiest. Het is enorme reclame 

voor onze stad en ik weet zeker dat het veel extra 

bezoek in de stad op zal leveren. De middenstanders 

in Dordrecht hoor ik nog steeds tevreden spreken 

over al het extra bezoek na de eerste Koningsdag 

nieuwe stijl. Maar een grote opgave blijft: hoe 

kunnen we de potentiele omzet in de binnenstad 

structureel vergroten? Het is nu een kip-ei verhaal. 

Grote winkelketens willen zich vaak niet vestigen in 

onze stad, omdat er nog onvoldoende winkelpubliek 

is en we weten nog onvoldoende winkelpubliek 

te trekken omdat de grote ketens ontbreken. We 

gaan op de Spuiboulevard veel nieuwe woningen 

ontwikkelen, ook in het hogere segment. Daarmee 

versterken we de kwaliteit in het gebied met een 

betere aansluiting op de historische binnenstad. Dat 

helpt mee om de binnenstad nog aantrekkelijker 

te maken voor grote winkelbedrijven. Net zoals 

we jaren hebben geïnvesteerd in de komst van 

Belgische toeristen naar de stad. Nu zie je het eff ect: 

ze komen met bussen vol. Volgend jaar gaan we 

met ondernemers een dag naar België om te leren 

hoe we in Dordt nog meer op die doelgroep kunnen 

inspelen.”

Wat is uw ervaring met de DOV?
,,Ik merk dat de DOV een vereniging is die goed 

voldoet aan de netwerkbehoefte. Dat is essentieel 

voor een goed ondernemersklimaat. Tijdens de 

DOV-barbecue sprak ik een starter die diverse 

verenigingen had bezocht en de DOV als netwerk het 

beste bij hem vond passen. Voor mij is het ook fi jn om 

daar ondernemers te spreken. Ik weet hoe belangrijk 

het MKB is voor de kwaliteit van de stad. Voor 

talloze banen, maar ook voor leven in de brouwerij 

en als sponsor van alle mogelijke verenigingen. De 

betrokkenheid van Dordtse ondernemers bij hun 

stad is groot. Dat merk je ook bij de BIZ-en. Hoewel 

ondernemers het heel druk hebben, maken ze toch 

tijd vrij om hun eigen bedrijventerrein en hun stad 

te versterken.”

Wanneer bent u tevreden over 4 jaar?
,,Als zich op Dordtse Kil IV nieuwe bedrijven hebben 

gevestigd die bijdragen aan onze banenambitie. Als 

de Maakhallen op het Leerpark helemaal gevuld zijn, 

met innovatieve bedrijfjes met producten die een plek 

kunnen vinden binnen bestaande bedrijven. Als de 

startups daar zijn doorgegroeid en dat het positieve 

vliegwiel ook de binnenstad en de wijken versterkt. Ik 

ben tevreden als we er sociaaleconomisch beter voor 

staan dan nu. Daar werken we met elkaar aan. Samen 

bouwen we aan een nog betere stad.” 

@ Duurzaamheidsfabriek Dordrecht 
 16.00 – 19.00 uur

 www.baasoverjeeigentoekomst.nl

Kom op  
26 november 

naar het  
MBO Job Event

We hebben je nodig!

Wethouder Maarten Burggraaf
FOTO RINIE BOON



Robert Snel van de Boba Autismegroep in Dordrecht 

kan het weten. Boba is een groeiend instituut met 

bijna 300 medewerkers. Het instituut traint zorg-

professionals en behandelt en begeleidt circa 2200 

mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). 

De directie van Boba wilde zelf ervaren hoe het 

is om een medewerker met ASS als assistent te 

hebben. Daarom ondersteunt cliënt Erik Reppel de 

directieleden Robert en Miranda een half jaar lang 

onder begeleiding van levensloopcoach Gijs Tabak. 

,,Voor werkgevers liggen hier heel veel kansen. 

Omgaan met autisme is op de werkvloer een nog 

onbekend terrein en dat roept weerstand en onge-

gronde angst op. Maar de beperking betreft slechts 

een deel van een persoon”, licht Robert toe. Erik 

valt hem bij: ,,Een vervelende collega is binnen een 

bedrijf meer geaccepteerd dan een autist. Terwijl 

wij echt wel willen werken, maar daar wat hulp bij 

nodig hebben.”

Leaseauto
De aanpassingen zijn vaak eenvoudig. ,,Een lease-

auto is zo geregeld, maar een werkplek waar de 

tl-verlichting minder fel is of een prikkelarme kan-

toorplek moet toch net zo makkelijk te organiseren 

zijn? Want daar hebben we het over. Mensen met 

ASS verwerken prikkels uit hun omgeving anders. 

De een wil daarom de dag beginnen met duidelijke 

werkafspraken. Of vraag iemand niet meteen mee te 

darten in de pauze. Maar laat hem de eerste weken 

even rustig ergens de prikkels verwerken tot hij 

meer gewend is en uit zichzelf een spelletje mee-

speelt. Als je dat niet weet als werkgever krijg je de 

discussie: wat is dat voor een vreemde vent”, geeft 

Robert voorbeelden uit de praktijk.

Een autist op de werkvloer? Ohhh, wat moet ik daarmee? Je ziet het werkgevers denken. Terwijl bedrijven handen te kort komen, zitten 
alleen al in deze regio minstens 150 mensen thuis, die capabel zijn en graag willen werken. ,,Door gebrek aan kennis bij ondernemingen 
lukt dat nu niet. Wat ze nodig hebben? Begrip, duidelijke afspraken en ze even rust gunnen om te wennen. Je krijgt er een loyale en 
gemotiveerde werknemer voor terug.”
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‘Ik gun iedere onderneming Erik’
roBErT sNEl vaN DE BoBa auTIsMEgroEP

Robert Snel en Erik Reppel (r) vinden dat er een driehoeksoverleg
 moeten komen op sociaal gebied: hulpverleners, uitkeringsinstanties, 
werkgevers, om beter samen te werken.
FOTO BOBA
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ErIK rEPPEl ovEr zIjN zoEKTochT oP DE arBEIDsMarKT

Intelligente detaildenkers
Veel cliënten van Boba hebben moeite om zelf aan 

te geven wat zij nodig hebben op de werkvloer 

zelfredzaam te zijn, weet hij. ,,Door hun slechte 

ervaringen gaan ze geloven dat ze niet kunnen 

meedoen en thuis moeten zitten. En dat is zó jam-

mer. Vaak zijn het hele intelligente detaildenkers, 

die heel specifiek werk kunnen verrichten en dus 

heel waardevol zijn voor een bedrijf. Zo heeft Erik 

voor ons het Customer Relation Management van 

170 gemeenten – dus registratie en borging van 

afspraken met zorgverleners – ingericht. Erik 

doorziet het proces onmiddellijk en informeert 

proactief zijn collega’s. Wij zijn ook nog eens 

prachtig op tijd met onze rapportages aan de 

zorginstanties.”

Erik: ,,Ik wil graag inzoomen, verbanden leggen 

en oplossingen bedenken. Voor mij vervult dit 

werk een behoefte om professioneel toe te zien op 

het nakomen van de afspraken rond maatschappe-

lijke uitgaven. Dat voelt heel prettig.”

Cybercriminaliteit
Robert Snel denkt aan de AVG, ICT, contractbeheer 

en ander papierwerk waar bedrijven allemaal mee 

te maken hebben. ,,Of een actueel onderwerp als 

cybercriminaliteit, zoals laatst op een DOV-bijeen-

komst is besproken. Onze cliënten hebben talenten 

waar werkgevers veel profijt van kunnen hebben. 

Zij bieden echt een kans voor de ondernemende 

stad die Dordrecht is.  Samen met partners uit de 

re-integratie markt doen wij onderzoek op basis 

van ervaringen uit de praktijk. Deze inzichten, 

onze methodiek en werkgeversvoorzieningen zoals 

loonkostensubsidie en jobcoaching en vooral hoe 

de talenten van onze cliënten te benutten delen wij 

graag. Wij gunnen hen een plek in een bedrijf en 

de werkgevers een goede kracht erbij om als orga-

nisatie te kunnen groeien. Als je lessen leert van 

mensen zoals Erik word jouw organisatie sterker. 

Ook de DOV-leden kunnen met hen echt hun voor-

deel doen.”  Meer weten? www.Boba.nl

Op het oog is er met Erik Reppel niets aan de hand 

– wat natuurlijk geldt voor veel mensen met een 

beperking. Rustig doet de 34-jarige Dordtenaar 

zijn verhaal. Een verhaal over frustratie, verdriet, 

niet afgemaakte opleidingen, baantje na baantje, 

zonder te weten wat hem mankeerde. 

,,Keer op keer liep ik stuk in studie en werk. Hoe 

kan het nou dat ik het verkeerd doe? Dat heeft me 

opgebrand. In 2011 ben ik wel begonnen met een 

opleiding medewerker maatschappelijke zorg, Ten 

koste van mijn gezondheid heb ik dit afgemaakt, 

omdat ik per se een diploma wilde halen. In 2015 

begon ik weer met verschillende baantjes en ik 

liep opnieuw vast. Na een lange zoektocht in 

de hulpverlening kwam ik via het wijkteam uit 

Dubbeldam in aanraking met Boba. Daar kreeg 

ik voor het eerst de diagnose en vielen vele zaken 

op hun plek. Doordat ik geen recht had op een 

uitkering en daarbij behorende hulpfaciliteiten, 

heb ik ongewild heel lang thuis gezeten en heb ik 

mijn zoektocht naar passend werk als erg moeilijk 

ervaren.’’

Hoe kon het dat je geen diagnose had? 
,,Ik had er geen idee van. Er was ook geen 

noodzaak het met mijn werkgever te bespreken, 

want ik vertrok zelf wel als ik merkte dat het 

niet ging. Ik heb altijd heel veel energie gestoken 

in me alsmaar aanpassen en het worstelen met 

artsen, instellingen en uitkeringsinstanties. 

Deze werelden werken zo langs elkaar heen. 

Hulpverleners zijn er niet op voorbereid. Het UWV 

beslist wat ik wel en niet kan en werpt een muur 

op, terwijl een werkgever aan de andere kant van 

de muur misschien wel staat te springen om mijn 

capaciteiten. Eigenlijk zou er een driehoeksoverleg 

moeten komen op sociaal gebied: hulpverleners, 

uitkeringsinstanties, werkgevers, om beter 

samen te werken.’’ Robert Snel onderschrijft deze 

denkrichting.

Participatiemaatschappij
,,Dé autist bestaat niet. Mensen met een stoornis in 

het autistisch spectrum zijn allemaal verschillend. 

Wel hebben ze een gemene deler: de sociale druk. 

Je maakt je constant druk: wat denken mensen van 

mij? Ik moet ‘gewoon‘ meedoen. En je hoort steeds 

over de participatiemaatschappij en dat niemand 

langs de kant mag blijven staan. Ja, behalve ik. 

Het vraagt heel veel kracht én een sterke sociale 

omgeving om niet heel negatief te worden. Het is 

gek dat werkgevers niet zeggen: kom maar. Wat 

heeft de wereld eraan als ik thuis op de bank zit?”

Waarom lukt het bij Boba wel?
,,Ik heb moeten leren aan te geven wat ik nodig 

heb. Als ik ergens nieuw kom, is de stress heel 

hoog en raak ik in paniek. Bij Boba kreeg ik de tijd 

om mijn behoeften aan te geven. Ik kom nu steeds 

rustiger binnen en heb veel meer zelfvertrouwen. 

De investering: een uurtje met elkaar praten.”

‘Het is gek dat werkgevers 
niet zeggen: kom maar’

cIjFErs
1 oP DE 100 

mensen is gediagnostiseerd met ASS

1 oP DE 20 
mensen heeft autistische trekjes

,,als je lessen leert van mensen zoals 
Erik word jouw organisatie sterker’’
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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•• • •

advertentie feestweek.indd   1 09-07-13   22:51

0220662.pdf   1 30-10-2018   16:20:03

Bij besteding van €75,- een Bubble Buddy kit 
incl. 100 gr organic Werfzeep cadeau.

De box is gemaakt van gerecycled plastic � essen.
Op vertoon van deze advertentie t/m 5 dec ’18.

De opbrengst wordt gedoneerd aan Sea Shepherd.

Voorstraat 199, 3311 EN  Dordrecht  06 13428808 
Jolanda@byBranderhorst.com  www.byBranderhorst.com

Bubble Buddy cadeau 
byBranderhorst.
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,,Mensen mogen wel meer kleur gebruiken. In de winkel heb ik ook 
een kleurrijke wand, gemaakt met verf van buurman Dwellings.’’ 

FOTO RINI BOON

INTErvIEW

‘Ondernemers betrekken 
om elkaar te versterken’
Een spannende etalage waar je even voor stil blijft 

staan, mooie designproducten uitgestald in een 

strak interieur. Jolanda Branderhorst is weer thuis 

met byBranderhorst. aan de Voorstraat-Noord. ,,Ik 

ben echt een ondernemer. Ik ga weer voor mezelf 

aan de slag.”

De winkel op nummer 199 is de plek waar Jolanda 

Branderhorst ooit is begonnen, voordat zij vele 

jaren de succesvolle galerie Intermezzo aan de 

overkant runde. Een plek waar ze jonge ontwerpers 

de kans bood zich te presenteren aan het grote 

publiek. De plek ook waar ze Wereldwijven, een 

project van Stichting Intermezzo, uitbouwde tot 

een stabiele organisatie. Vrouwen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt benutten daar hun textiele 

vaardigheden voor ontwerpers uit het hele land. ,,Ik 

ben trots op Wereldwijven. We maken producten 

voor mooie merken. Ook daar is ondernemerschap 

de kern. Je moet jezelf constant onder de loep 

nemen, steeds vernieuwen”, vertelt Jolanda, die nog 

wel betrokken blijft bij de stichting.

Thuiskomen
Maar het ondernemersbloed kriebelt. Tijdens een 

bezoek aan Jingdezhen, dé porseleinstad van China, 

trof ze zoveel mooie dingen. ,,Ik wilde het allemaal 

hebben om te verkopen.” Voor de zomer opende ze 

haar eigen winkel. ,,Daarnaast wil ik programma’s 

maken en activiteiten organiseren, zoals een 

expositie, creatief spreekuur of een ontbijt waarbij 

een ontwerper of schrijver vertelt over zijn werk. 

Dat kan ook op een doordeweekse dag, zodat je 

inspiratie opdoet voor je naar je werk gaat.”

De winkel geeft haar superveel energie, vertelt ze. 

,,Het is een soort thuiskomen en oogsten wat ik al 

die jaren heb gezaaid. Ontwerpers die ik benader, 

herkennen mijn naam van vroeger of zijn zelfs bij 

mij begonnen. Ik koop graag dingen in, die ik zelf 

graag zou willen hebben. En dat werkt. Daarnaast 

blijf ik ruimtes en feesten aankleden. Ik vind dat 

mensen wel meer kleur mogen gebruiken. In de 

winkel heb ik ook een kleurrijke wand, gemaakt 

met verf Farrow & Ball  van buurman Dwellings. 

Zo probeer ik meer ondernemers uit de buurt te 

betrekken om elkaar te versterken.”

autoluw
,,Dit is nu zo’n leuk stuk van de Voorstraat-Noord. 

Ik ga me ook echt weer bemoeien met de straat. 

Je kunt niet achter je deurtje blijven zitten. Ik 

zal zeker in actie komen tegen de plannen om 

dit gedeelte autoluw te maken. Ga eens na: waar 

winkel je zelf in vreemde steden? Juist ook buiten 

het kernwinkelgebied waar de bijzondere zaakjes 

zitten. Kijk eens naar Antwerpen of naar de 

Haarlemmerdijk in Amsterdam. Daar zijn wel goede 

fietsenstallingen gemaakt op parkeerplaatsen. Hoe 

fietsvriendelijker je een straat maakt, hoe langzamer 

de auto’s rijden.”

Bij de DOV vindt ze vooral de ledenbezoeken 

boeiend, zoals aan HVC en de Voedselbank. ,,Zo 

krijg je een heel ander beeld van bedrijven. En ik 

heb graag contact met andere ondernemers om van 

hen te leren. Je doet niet zomaar wat. Ik ben echt 

betrokken bij deze stad. Daarom heb ik toch weer 

voor een winkel aan de Voorstraat gekozen.”

ThuIsKoMEN ByBraNDErhorsT.

byBranderhorst. organiseert 12 december 

en in het voorjaar een inkoopreis voor 

stoffen naar Parijs.  

Meer informatie: 

Jolanda@byBranderhorst.com
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Silo Dordrecht investeert 
miljoenen in nieuwe loodsen
Bij Silo Dordrecht aan de kreekweg draait het 
om grote getallen: 55.000 ton opslagruimte 
in de loodsen, 28.000 ton in de silo en nog 
eens tienduizenden tonnen op de locaties 
aan de overkant in Zwijndrecht. Jaarlijks 
behandelt de agro Delta Groep zo’n 650.000 
ton bulk. Dit najaar hebben dochter en 
vader Marsha en John van Belle drie 
nieuwe loodsen in gebruik genomen. Een 
miljoeneninvestering.

John van Belle staat in een van de nieuwe loodsen 

met zes meter hoge wanden waar voornamelijk 

biologische grondstoffen worden opgeslagen: 

mais, tarwe, gerst, lupine, raapzaad. Voor vee- en 

huisdiervoer en voor menselijke consumptie.  

Om de nieuwbouw te kunnen realiseren moest de 

bodem worden verstevigd met maar liefst 6800 

heipalen. ,,Bijna een jaar lang is er geheid. De 

draagkracht is nu 10 ton per vierkante meter. Een 

flinke investering, ja. Maar we zetten dit neer voor 

de komende 25 tot 30 jaar. En is er geen bulk meer 

voorhanden, dan kunnen we andere producten 

opslaan. Het zijn multifunctionele loodsen.” 

zelfvoorzienend
Het Dordtse opslagbedrijf uit 1973 is sinds 1991 

in handen van John van Belle. Een jaar eerder 

kocht hij het in Zwijndrecht gevestigde Agro Delta 

waarvan hij sinds 1986 directeur was. Dochter 

Marsha (36) leidt de Agro Delta Groep sinds 2013. 

,,Marsha kijkt anders tegen zaken aan en is uiteraard 

toekomstgericht”, zegt John. Dat betekent ook dat 

de loodsen qua elektriciteitsgebruik zelfvoorzienend 

zijn en dat het bedrijf zowel in Dordt als Zwijndrecht 

kiest voor het opwekken van de eigen elektriciteit met 

zonnepanelen. De ruimte die daarna nog overblijft in 

Dordrecht wordt benut voor een zonnepark waarvan 

de elektriciteit wordt geleverd aan derden. 

Rijst
Eerder investeerde de onderneming al in andere 

loodsen en in de renovatie van de silo met een 

geautomatiseerd laad- en lossysteem. Hierin staan 

cellen met elk een inhoud van 500 ton, geheel benut 

voor rijst en rijstproducten. ,,Onderscheidend is 

dat wij in deze silo enkel rijst opslaan, waardoor 

er geen vermenging plaatsvindt met andere 

producten. En we bestrijden het ongedierte op 

milieuvriendelijke wijze door zuurstof uit de lading 

te vervangen door  stikstof. De keuze voor enkel 

rijstopslag in de silo leidt tot steeds meer werk”, zegt 

John. ,,Bovendien kunnen ondernemingen hier per 

zeeschip bulk aanvoeren en kunnen wij relatief kleine 

hoeveelheden weer afleveren via binnenvaartschepen 

of vrachtwagens. Deze kunnen hier ook lossen. Die 

verscheidenheid aan faciliteiten zijn voor klanten uit 

heel de wereld aantrekkelijk.”

INTErvIEW
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John van Belle: ,,Wij kijken vol 
vertrouwen naar de toekomst.”

FOTO HuIB KOOYKER FOTOGRAFIE

Medewerking 
Omgevingsdienst
John van Belle is zeer te spreken over de 

medewerking van de gemeente Dordrecht en de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bij de realisatie 

van de nieuwe loodsen. ,,De bouwaanvragen en 

vergunningen zijn snel behandeld. Dat is wel 

eens anders geweest. Maar nu was het plezierig 

samenwerken”, zegt hij. ,,Dit is een vande redenen 

om lid te zijn van de DOV: ik vind het belangrijk dat 

we een goede vertegenwoordiging hebben richting 

de autoriteiten. Samen sta je sterker dan alleen. En 

het helpt ook dat het Havenbedrijf Rotterdam als 

professionele organisatie hier nu de regie heeft.”
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Bekijk al onze classic cars op www.ames.nl/classiccars

Ames Autobedrijf is een familiebedrijf met 
historie. In 1947 openden de gebroeders Ames in 
Leerdam hun bedrijf dat de geschiedenis in gaat 
als de eerste Volkswagendealer van Nederland. In 
1952 opende oudste broer Jan Ames de eerste 
Volkswagendealer in Dordrecht en tevens één van 
de eerste dealerbedrijven van het land. 

Omdat wij trots zijn op deze bijzondere historie 
en deze in leven willen houden, hebben wij door 

de jaren heen unieke Classic Cars verzameld. 
Auto’s die we met veel passie hebben gekocht en 
onderhouden en auto’s met elk een eigen verhaal.

De Ames Classic Cars zijn te bewonderen bij de 
verschillende  vestigingen. Op onze website maakt 
u kennis met de unieke collector’s items van Ames.

De auto’s zijn gezien de historische waarde niet 
bestemd voor de verkoop.

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht (servicevestiging/occasions),
Ridderkerk, Sliedrecht, Oud-Beijerland en ‘s-Gravendeel (servicevestiging)
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Volg ons op social media
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Al in 2014 zijn de eerste plannen gesmeed om het 

afglijdende terrein uit de jaren 50 en 60 aan te 

pakken. Een van de problemen: er was geen heldere 

afscheiding tussen private en publieke gronden. 

Auto’s stonden kriskras geparkeerd, het beeld was 

rommelig op straat en de uitstraling van veel panden 

verdiende ook geen schoonheidsprijs. 

De afgelopen jaren is veel werk verzet. Er is glasvezel 

aangelegd, ledverlichting aangebracht, nieuwe be-

bording, het monumentale parkbos werd opgeknapt 

en er werd een parkeerterrein met 80 extra plaatsen 

aangelegd. ,,Een cadeautje voor Louterbloemen”, 

aldus Rik Dalmeijer, gebiedsmanager Dordrecht 

Inland Seaport tijdens de officiële opening van het 

opgeknapte bedrijventerrein half september. Het 

Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 

stonden toen ook stil bij vijf jaar samenwerking. 

samen regelen
Lennard Bouwer, directeur van het gelijknamige 

administratie en adviesbureau, is zelf gevestigd op 

Louterbloemen. ,,Het terrein ziet er een stuk ver-

zorgder uit. Het is fijn als je iets moois voor de deur 

hebt. En ik zie dat bedrijven zelf weer investeren, 

ook op hun private terrein. Nu zullen we dit niveau 

moeten continueren. Met het Havenbedrijf en de 

gemeente hebben we als BIZ ook een convenant 

gesloten voor de handhaving.” Als penningmeester 

van de BIZ investeert hij zelf ook tijd in het terrein. 

,,Van oudsher zijn wij betrokken bij wat er in onze 

omgeving gebeurt. Sommige dingen kun je nu een-

maal beter samen regelen.”

Opgeknapt Louterbloemen 
kan weer vooruit
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Wethouder Burggraaf, Chief Operating Officer Havenbedrijf Rotterdam
 Ronald Paul en Leen de Koning, voorzitter BIZ Louterbloemen/Duivels-

eiland bij de officiële opening van het opgeknapte terrein. 
FOTO MARC NOLTE

Wie al een tijdje niet meer op Louterbloemen is geweest, kent het niet meer terug. afgelopen jaren hebben ondernemers, gemeente en het 
Havenbedrijf Rotterdam zich ingespannen om het weer tot een aantrekkelijk bedrijventerrein te maken. Reden voor een feestje. 

De investeringen in Dordrecht Inland Seaport 
werpen hun vruchten af. De overslag steeg 
in de periode 2013 tot en met 2017 met meer 
dan een miljoen ton tot ruim 3,7 miljoen ton. 
En met ZHD Stevedores (B.V. Zeehavenbe-
drijf Dordrecht) is overeenstemming bereikt 
over de ingebruikname van de Prins Willem 
alexanderkade.

Het familiebedrijf ZHD Stevedores (B.V. Zeehaven-

bedrijf Dordrecht) bestaat 50 jaar en is een op- en 

overslagbedrijf in droge bulk. Het bedrijf is al 

vele jaren actief aan de ’s-Gravendeelsedijk. Vanaf 

2020 breidt het de werkzaamheden uit naar het 

nieuwe terrein met een kade van 400 meter en een 

oppervlakte van ongeveer 8 hectare. Met de extra 

bedrijfslocatie komt ZHD Stevedores tegemoet 

aan de groeiende behoefte van de markt aan 

watergebonden terreinen voor open en overdekte 

opslag.

Wick Bornet, de directeur van de Bornet Groep 

Rotterdam B.V., het moederbedrijf van ZHD 

Stevedores en Allard Castelein, president-directeur 

van Havenbedrijf Rotterdam, tekenden begin 

oktober de uitgifteovereenkomst. Ook overweegt 

ZHD nog om 10 hectare van de Wilhelminahaven te 

dempen, grenzend aan de bestaande terminal van 

circa 20 hectare.  

Duurzame groei
De uitgifte past volgens Castelein in het streven 

om de bestaande haventerreinen in Dordrecht 

Inland Seaport te revitaliseren met daarbij 

aandacht voor circulaire economie, duurzaamheid 

en watergebonden bedrijvigheid. ,,Daarnaast sluit 

de uitgifte aan bij onze commerciële strategie om 

economische en maatschappelijke waarde te creëren 

door middel van duurzame groei die we samen met 

onze klanten willen realiseren.”

Het Havenbedrijf beslist dit najaar over 

de investering van 2 à 3 miljoen euro in de 

Wilhelminahaven voor de vervanging van een 

steiger, verplaatsing van duwbakken en het 

vervangen van boeispannen voor de overslag van 

boord naar boord. ,,Boordoverslag met drijvende 

kranen is een opkomend segment”, aldus Rik 

Dalmeijer, gebiedsmanagers van Dordrecht Inland 

Seaport. 

Dordt Inland 
Seaport bloeit

FOTO MARC NOLTE



   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
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Voor alle mogelijkheden kijk op:

Of bel met:

www.nanningscatering.nl

078 - 613 35 29 

Catering
Voor uw totaalcatering van A tot Z 
kunt u bij Nannings terecht

Food Trucks
Ook voor Food Trucks bij elk evenement 
zit u bij ons aan het goede adres

Voor alle mogelijkheden kijk je op:

Of bel met:

078 - 613 35 29
06 - 510 88 490

www.nanningscatering.nl
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Op Prinsjesdag heeft het kabinet een groot aantal 

voorstellen gedaan aan de Tweede Kamer. In de 

aanbiedingsbrief zat de meest verrassende maat-

regel: het kabinet is van plan om de schulden van 

de directeur-grootaandeelhouder (dga) aan zijn 

vennootschap te beperken.

Het komt vaak voor dat dga’s tijdelijk of structu-

reel van hun eigen vennootschap lenen. Hierdoor 

wordt de belastingheffi  ng in box 2 uitgesteld. In 

veel gevallen is het uitkeren van dividend om de 

schuld af te lossen tot nader order uitgesteld. De 

Belastingdienst krijgt moeilijk grip op deze schul-

den en daarom kondigt het kabinet een specifi eke 

maatregel aan. De ideeën zijn vooralsnog als volgt:

1.  Als de totale som van de schulden van de dga 

meer dan € 500.000 bedraagt, is over dat 

meerdere belasting verschuldigd in box 2. 

2.  De maatregel treedt op 1 januari 2022 in 

werking.

3.  Voor bestaande en nieuwe eigenwoningschul-

den aan de eigen vennootschap wordt een 

uitzondering opgenomen.

Dga’s hebben dus nog ruim drie jaar om hun 

schuld af te lossen tot onder de € 500.000. Als 

deze schuld van de dga is opgelopen vanwege 

consumptieve bestedingen kan ik enig begrip op-

brengen voor de voorgestelde maatregel. Wanneer 

een dga echter voldoende waardevolle bezittingen 

heeft (bijvoorbeeld een schuldenvrije woning of 

beleggingen in box 3), vind ik de maatregel te 

ver gaan. Het is immers niet altijd mogelijk om 

voldoende dividend uit te keren.

Een andere reden om volgend jaar dividend uit 

te keren, is dat het belastingtarief in box 2 de 

komende jaren gaat stijgen. In 2018 en 2019 

bedraagt dit nog 25%, maar in 2020 stijgt dit 

naar 26,25% om in 2021 te eindigen op 26,9%. 

Als u dus een bruto-dividend wilt uitkeren van 

€ 100.000 kost u dat over een paar jaar € 1.900 

extra aan belasting. Het jaar 2019 wordt dan ook 

nu al door velen gezien als ‘het dividendjaar’.

Mr. Jan van Neerbos

Beperkt lenen van uw 
eigen vennootschap
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Beursvloer Dordrecht vindt maandag 12 november 

voor de tweede keer plaats. Burgemeester Kolff  opent 

dit event van de Stichting Betrokken Ondernemen 

in Dordrecht. Bedrijven gaan met stichtingen, 

verenigingen en burgerinitiatieven de beursvloer op 

om maatschappelijke matches te maken. 

Bedrijven zetten deze avond hun kennis, kunde , 

menskracht, materialen en middelen in om concrete 

hulpvragen van maatschappelijke organisaties op 

te lossen. Deze leveren op hun beurt een passende 

tegenprestatie. Handelen met gesloten beurs dus. 

Denk bijvoorbeeld aan het leveren van gebruikte 

laptops of meubilair in ruil voor een sportclinic. Of 

het geven van advies in ruil voor gebruikmaking van 

een verassende vergaderruimte.

Het verschil maken
De beursvloer vindt ook dit jaar weer plaats bij 

Ames Audicentrum. Op de avond zelf stelt Leen de 

Koning tevens belangeloos zijn kennis en netwerk 

ter beschikking. ,,Als ondernemer ken je de valkuilen 

en weet je waar de successen te behalen zijn”, 

aldus De Koning. ,,Dan is het fi jn dat je deze kennis 

kunt delen en zo iemand verder kunt helpen. Ik 

ben er van overtuigd dat het goed is om kracht en 

mogelijkheden te investeren in de omgeving waar 

we werken. Je kunt zo op eenvoudige wijze een 

groot verschil maken. Eigenlijk moet elke Dordtse 

onderneming aanwezig zijn.”

Evenals vorig jaar ondersteunt en promoot de 

DOV deze Beursvloer. “Wij nodigen al onze leden 

uit om te participeren”, aldus voorzitter Anneke 

Maagdenberg.

Weten wat u kunt bijdragen? 
Kijk op www.beursvloerdordrecht.nl. Deelname aan 

de Beursvloer is gratis maar vooraf aanmelden is 

verplicht bij Mariska Wagner, 06-20634773 of via 

info@stichtingmbodordrecht.nl. 

Beursvloer Dordrecht: 
eenvoudig bijdragen aan een 
sterker en socialer Dordrecht
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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
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Iets te vieren? 
Maak er een écht feest van met SKYFLY

SKYFLY is nieuw in Dordt! Wij organiseren al 
meer dan 20 jaar evenementen. Groot of klein, 
zakelijk of informeel: SKYFLY regelt de muziek 
voor jouw evenement tot in de puntjes en weet 
van iedere activiteit een spetterend feest(je) te 
maken.

SKYFLY biedt entertainment in elke gewenste 
stijl. Van dj-show met live muzikanten tot pubquiz 
met gezellige quizmaster. Dit alles natuurlijk 
in overleg met jou. SKYFLY werkt alléén met 
professionele artiesten. Onze dj’s, presentatoren, 
muzikanten en zangers zijn van alle markten 
thuis. Zij stemmen iedere show af op het publiek 
en weten daarmee altijd de juiste snaar te raken. 
En uiteraard brengen onze artiesten altijd eigen 
licht en geluid mee. 

Binnenkort een bedrijfsfeest of ander evenement? 
Maak het onvergetelijk en huur SKYFLY in. 
Neem vrijblijvend contact op om de 
mogelijkheden te bespreken. SKYFLY beschikt 
over het NTBO-keurmerk Trouwen.
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Wij zorgen dat
 je direct
vooruit kunt

Voor wie vooruit wil
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Postillion Hotel Dordrecht: 
voor een altijd energieke 
meeting

Verkoop kavels IV via individuele gesprekken

Een vergadering met collega’s of brainstorm met 

relaties. Voor een maximaal resultaat is het belangrijk 

om focus te houden. Ook na uren. Hoe maakt u dit 

waar? Resident Manager Wouter Noels: ,,Wij verrassen 

u graag met creatieve ideeën om van uw meeting een 

succes te maken. Alles is mogelijk!” 

Wouter: ,,U herkent het vast. Aan het begin van een 

meeting is iedereen nog lekker fris en vol enthousias-

me, maar na enkele uren zakt het energielevel in. En 

dat terwijl u met een aantal simpele tweaks uw meeting 

een enorme boost kan geven! Ik en mijn collega’s inspi-

reren u dan ook met tal van out-of-the-box ideeën om 

uw vergadering naar een hoger level te tillen.” 

Brain Breaks
Postillion Hotels lanceerde ‘Brain Breaks’: prikkelen-

de energizers die elke vergadering een impuls geven. 

Wouter: ,,Zo blaast de Fanfare Break nieuw leven in uw 

overleg. Met de Haka Break komt u samen in beweging. 

Terwijl de Shiatsu of Yoga Break zorgt voor hernieuwde 

energie. En de Ballonkunstenaar Break triggert de crea-

tiviteit. Een time-out op het juiste moment dus. Perfect 

voor kleine én grootschaligere meetings.” 

Brain food
En er is meer. Wouter: ,,Om de hele dag door scherp 

te blijven, is goed eten en drinken een must. Ons Brain 

Food biedt uitkomst: heerlijke gerechtjes met langzame 

suikers, die zorgen voor langdurige  concentratie.” 

Effectiever vergaderen
Kortom: wat uw vergaderdoel ook is, de Brain Breaks 

en het Brain Food van Postillion Hotel Dordrecht 

maakt elke vergadering leuker én effectiever. ,,En heeft 

u zelf mooie ideeën voor uw vergadering? Laat het ons 

weten. Wij maken het waar. Niets is te gek!”, aldus 

Wouter Noels. 

U vindt Postillion Hotel Dordrecht aan de Rijksstraat 

30 in Dordrecht. Meer informatie of boeken? Lees 

meer op postillionhotels.com of bel 085 05 80 100.

De verkoop van kavels op Dordtse Kil IV is officieel 

begonnen. Eind juni werd bekend gemaakt dat 

de Raad van State uitspraak heeft gedaan: de be-

stemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16/N3 zijn 

akkoord gegeven. Kil IV wordt een bedrijventerrein 

van 65 hectare, met kavels van 1,5 tot 5 hectare. 

Ook de werkzaamheden zijn inmiddels officieel van 

start gegaan: het grondwerk wordt voorbereid en de 

Aquamarijnweg is zichtbaar door de oranje paaltjes 

in het gebied. 2019 staat in het teken van grond-

werk en voorbelasting. In 2020 vindt de aanleg en 

aanpassing van de wegen plaats. Het terrein is in 

2021 operationeel. Dordtse Kil IV wordt all electric, 

er wordt geen gas aangelegd, staan vier windmo-

lens, een zonneweide met 22.000 panelen en er 

komt een waterstof facility point.

Gesprekken
De gemeente heeft besloten de bouwgrond voor 

(voornamelijk logistieke) bedrijven door middel 

van individuele gesprekken met partijen te  

verkopen. 

Bent of kent u een geïnteresseerde partij? En/of 

wilt u meer informatie over Dordtse Kil IV ontvan-

gen? Dan kunt u dit aangeven door een e-mail te 

sturen naar: dordtonderneemt@dordrecht.nl o.v.v. 

‘DK IV’. Het team van Dordt Onderneemt helpt u 

graag verder.
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Wouter Noels

Impressie van een groen en
logistiek bedrijventerrein Kil IV. 
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Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders

Even alles vergeten omdat 
papa je neus opeet
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



Van Pelt ontwikkelt  
De Johan van Beverwijck

‘Wij zijn de poort naar Europa’

De hypotheekrente heeft zijn laagste punt ooit 
bereikt. althans tot op heden. Het is dus een 
uitstekend moment om een nieuwe woning 
te kopen. Daarnaast zijn er uiteraard nog veel 
meer redenen om te kiezen voor een van de 
prachtige appartementen in de johan van 
Beverwijck.

Hybride auto’s 
Wonen in de Johan van Beverwijck heeft namelijk 

alleen maar voordelen. Denk eens aan de centrale 

ligging vlakbij het historische centrum en temidden 

van gezellige restaurantjes en terrassen. Ook voor uw 

dagelijke boodschappen heeft u geen auto nodig, u vindt 

alles op loopafstand. Wilt u wat verder weg? De bus 

stopt voor de deur en het station is vlakbij. Uw eigen 

auto stalt u in de overdekte parkeergarage van de Johan 

van Beverwijck. En in het kader van mobiliteit en duur-

zaamheid hebben wij in samenwerking met AA Lease 

besloten om twee hybride auto’s klaar te zetten in deze 

parkeergarage. Exclusief te gebruiken door de bewoners 

van het complex.

aardgasvrij
Ook duurzaam is dat alle appartementen worden aan-

gesloten op het HVC netwerk, want een gasaanluiting 

is inmiddels verleden tijd. Bovendien worden de appar-

tementen uitstekend geisoleerd, wat weer voor lagere 

energiekosten zorgt. En vergeet niet dat een nieuw 

appartement in de eerstkomende jaren weinig tot geen 

onderhoud nodig heeft; wel zo makkelijk

Wij hebben het hier nog niet gehad over de fraaie 

appartementen zelf met hun grote terrassen op het 

zuiden. Wilt u meer weten over de verschillende types 

en de indelingsmogelijkheden bekijk dan onze website 

op www.spuiboulevard-dordrecht.nl en schrijf u geheel 

vrijblijvend in. Wij houden u dan graag op de hoogte 

over de voortgang. U kunt natuurlijk ook contact opne-

men met Waltmann Makelaars.

Behalve wonen, kunt u ook werken in de Johan van Be-

verwijck. In de commerciële plint zijn diverse kantoor-/

winkelruimten beschikbaar voor de verhuur, variërend 

in grootte van 60 tot 350 m².

Tijdens een druk bezochte Prinsjes-

dagbijeenkomst in het Event Center 

in Dordrecht, georganiseerd door de 

ondernemersverenigingen uit de regio en 

het Drechtstedenbestuur, noemde burge- 

meester Wouter Kolff de Drechtsteden 

de poort tussen de Randstad en de rest 

van Europa. 

Hij deed dat in zijn functie als voorzitter 

van het Drechtstedenbestuur. Het thema 

van de bijeenkomst was In de ban van de 

Drechtsteden, samen verder? Maar de 

vraag is natuurlijk hoe? Kolff was er dui-

delijk over: ,,In onze groeiagenda 2030” - 

goed wonen, goede bereikbaarheid, goed 

werken - hebben we stevige ambities 

geformuleerd, daarom hoort bij ‘samen 

verder’ een uitroepteken te staan”, stelde 

hij met nadruk. 

Technisch onderwijs
Verder stond hij stil bij Prinsjesdag en de 

nieuwe rijksbegroting, en de pluspunten 

daarin voor de Drechtsteden. Onder 

meer het geven van impulsen aan de 

woningbouw. De zeven Drechtsteden-

gemeenten willen de komende tien jaar 

25.000 nieuwe woningen realiseren. Blij 

was Kolf ook met de toezegging vanuit 

Den Haag om het technisch onderwijs 

te stimuleren en te investeren in de 

maakindustrie.

Nadrukkelijk onderstreepte hij echter dat 

het nadenken over de toekomst niet stil 

mag blijven staan, want de Drechtsteden 

is een gebied met veel potentie, aldus de 

voorzitter van het Drechtstedenbestuur. 

Maar wel dit: ,,Samenwerking is nodig, 

want pas dan sta je sterk.” 

Dat was ook de rode draad door het 

betoog van Jan van Setten, die op  

humoristisch een ludieke wijze thema’s 

als klantenbinding, samenwerking,  

houding en gedrag voor het voetlicht 

bracht. Een spel met woorden die de 

aanwezigen zeker stof tot nadenken gaf 

over het eigen functioneren. Zoals zijn 

uitspraken ‘Alleen ga je sneller, maar 

samen kom je verder’, en ‘Samenleven is 

je inleven in de ander’. Of ‘Met respect 

de confrontatie aangaan’. Een prachtige 

opmaat voor de aanwezigen om na afloop 

in informele sfeer met elkaar kennis te 

maken en informatie uit te wisselen. 

(Herman Kersbergen)
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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!

Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders

Even alles vergeten omdat 
papa je neus opeet
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
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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 ondernemers, 

groot of klein. 

coNTacT

DOV magazine is het gratis magazine

van de Dordrechtse Ondernemers

Vereniging voor leden, overheden,

banken en belangstellenden.

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

BTW nummer

NL8017.10.984.B.01

adviseurs

Herman Kersbergen (communicatie) 

Jan-Willem Lemkes (wijkwinkelcentra)

Ere leden

P.W. Hendriks

J.M. Hopma

A.C.A. Timmers

Tekst en coördinatie

Conny Taheij

Fotografi e

Rinie Boon

acquisitie

ZPRESS Media Group,

Michel Loopik

Tel: 078-639 7070

vormgeving

ZPRESS Studio

Berna Dijkhuizen

Druk

Drukkerij Dekkers van Gerwen, Dordrecht

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

Madelon Janssen

Detailhandel

madelon@dov.nl

Bijeenkomsten 2018-2019
12 november  Beursvloer, Ames Audi Centrum

21 november  B2B, Postillion Hotel

11 december  Ledenbezoek drukkerij Persgroep (ovb)

11 januari  Nieuwjaarsfeest, Postillion Hotel

Februari  Ledenbezoek

20 maart  B2B, Postillion Hotel

April  Ledenbezoek

15 Mei  B2B, Postillion Hotel

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



Maarten Burggraaf
Wethouder Economische Zaken

www.dordrecht.nl/ondernemers

Ps. Zij zijn er voor jou bij vragen aan de gemeente!

We koesteren huidige ondernemers
& we zetten in op groei van banen en bedrijven in Dordrecht.

Samen met ondernemers 
werkt de gemeente Dordrecht
door aan de lokale economie!

“Dordrecht is een ondernemende stad.
Een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat is belangrijk. 

We trekken vanuit de gemeente samen met het bedrijfsleven en onderwijs op om zo een 
sterker ecosysteem te bouwen voor een florerende bedrijvigheid. Door samen op te trekken 

creëren we een vliegwiel voor nieuwe ontwikkeling. We bieden ruimte aan bedrijven van 
groot MKB, en aan binnenstadsondernemers tot jonge innovatieve start-ups. Wat mij 

betreft wordt Dordrecht nóg meer de stad waar je als ondernemebetreft wordt Dordrecht nóg meer de stad waar je als ondernemer, met een goed idee en 
groeiambitie, kan excelleren. Een team van medewerkers binnen de gemeente, staat onder 

de noemer ‘Dordt Onderneemt’ klaar om ondernemers te ondersteunen waar dat kan.”

0220251.pdf   1 30-10-2018   10:54:09



Marja Baas
Eigenaar tassenlabel MYOMY DO GOODS

‘’Door een
geautomatiseerd
bestelproces
creëerden we 14
fairtrade banen.’’
Als het gaat over groei dan luister je
eerder naar andere ondernemers dan naar
een bank. Kijk hoe ondernemers elkaar
verder brengen op Rabobank.nl/groei

Kom maar op met de toekomst
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