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22 Moderne
bedrijfsunits

in Dordrecht

www.bedrijfsunitsdordrecht.nl
Op de hoogte blijven? Schrijf u in op:

Vanaf:

€ 90.000,- excl. btw

Van 68 m2

  tot 536 m2

Interesse? 
Neem contact op met de makelaar.

 0180 - 43 43 43
 info@vanvliet.net

 078 - 614 10 30
 bedrijfshuisvesting@waltmann.com

Diverse units in combinatie met kantoorruimte.

Gelegen aan de Zirkoon op bedrijventerrein Dordtse Kil III.

Informeer naar de vele mogelijkheden.

Nu in de verkoop!
Fase 1: Start bouw mei 2017
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Facilitair management 
voor meer rendement
Elke facilitaire dienst kan MJ Verkerk Facilitair bv u leveren. Bij het leveren van meer 
dan een facilitaire dienst zijn er volop mogelijkheden voor optimalisatie. Dit noemen
we facilitair management. Door het zorgvuldig afstemmen van schoonmaak, 
hoveniers-, schilder en onderhoudswerkzaamheden kan MJ Verkerk Facilitair bv u 
voordeel bieden. Wilt u weten hoe dit werkt? Neem vrijblijvend contact op met onze 
adviseurs via afspraken@mjverkerk.nl of info@mjverkerk.nl

Vestigingen 
in Alphen 
aan den Rijn 
en Rotterdam
Sinds de oprichting in 
2004 is MJ Verkerk 
Facilitair bv uitgegroeid tot 
een solide leverancier van 
schoonmaak, glasbewas-
sing, schilder- hoveniers 
en onderhoudswerkzaam-
heden met vestigingen in 
Alphen aan den Rijn en 
Rotterdam die staat voor 
tevreden klanten. Er wordt 
gewerkt aan gebouwen 
en buitenterreinen van 
vastgoedeigenaren, 
woningbouwcorporaties, 
gemeenten, provincies, 
verenigingen, stichtingen 
en bedrijven.

Albert Einsteinweg 23a  |  2408 AP Alphen aan den Rijn  |  (+31) 6 16 09 82 39  |  info@mjverkerk.nl  |  www.mjverkerk.nl

0187071.indd   1 24-3-2017   9:37:29
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Oud, maar nog lang 
niet der dagen zat
Voor u ligt het DOV Magazine waarin u 
artikelen aantreft, die veelal onze leden 
betreffen. En dat kost geen moeite als je de 
grootste en oudste ondernemersvereniging 
in de verre regio bent.

Dit is het jaar waarin wij ons 115-jarig bestaan 

vieren. Misschien denkt u Wat is nou 115?, maar als 

je zo oud bent, moet je ieder lustrum vieren, vinden 

wij. Dus dat doen wij in het najaar van 2017.

Afscheid
Dit jubileumjaar is voor ons begonnen met een 

aantal bijzonder drukbezochte, succesvolle 

bijeenkomsten en ledenbezoeken. Dat neemt niet 

weg dat het ook het afscheid inluidde van vier 

mensen die een andere weg hebben ingeslagen. 

De heer Brok, nu Commissaris van de Koning 

in Friesland en als burgemeester een graag 

geziene gast op onze DOV bijeenkomsten; Pieter 

Honing, bestuurslid horeca, die vijf McDonald’s 

vestigingen in Utrecht overneemt. En last, but for 

sure not least, de heren Hopma en Brandenburg, 

die namens de DOV jarenlang een ongelofelijke 

inzet hebben gegeven aan de Stichting Beveiliging 

Bedrijventerreinen Dordrecht (SBBD). Uit het oog, 

maar niet uit het hart.

Profielschets
De grote betrokkenheid van de bestuurders van onze 

stad en alle overlegorganen waarin wij zitting hebben, 

stelt ons in staat om de belangen van onze leden te 

behartigen. Wij hebben er vertrouwen in dat ook de 

waarnemend burgemeester, P. van der Velden, net 

zo benaderbaar is als zijn voorganger. We hebben 

bij onze input voor de profielschets van de nieuwe 

burgemeester aangegeven dat het oog hebben voor 

ondernemers cruciaal is voor deze functie.

De Economic Development Board is gevormd en 

vanuit de DOV is Peter van der Meer, voorzitter 

Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer 

ziekenhuis, voorgedragen en benoemd. Via 

hem hebben onze leden een korte lijn om de 

Board van input te voorzien. Wij zijn blij met de 

Economic Development Board en hebben er hoge 

verwachtingen van.

Jonge ondernemers en verbinden
Onze eerder geformuleerde speerpunten om 

de DOV aantrekkelijk te maken voor jonge 

ondernemers én het verbinden van hen met 

gevestigde ondernemers als mentor, heeft succes. 

En met jonge mensen komen ook innovaties 

tot ons, waar we graag kennis van nemen en 

ondersteunen waar mogelijk.

Kortom, we zijn oud, maar nog lang niet der dagen zat 

en de vereniging bruist van energie. Ik nodig u dan 

ook van harte uit om – als u ons (nog) niet kent – te 

komen kennismaken en neem gerust een collega mee.

Graag tot ziens,

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

VOOrwOOrD



Wij denken graag op creatieve wijze met u mee. Kijk voor meer

slimme drukwerkoplossingen op www.dekkersvangerwen.nl of

bel 088 028 09 00.

Smart thinking,
Creative printing.

Onze diensten gaan verder dan alleen het 

leveren van kwalitatief hoogstaand drukwerk.

Mijn voorraad 

moet toch ook 

vanaf mijn 

werkplek te 

beheren zijn?

Corporate & Specials

Printing on Demand 

Variable Data Printing

Mail Storage & Logistics
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d
u i t v a a r t v e r z o r g i n g
oen

Ons team heeft alle antwoorden 
De dienstverlening is altijd persoonlijk, de 
kracht van het DenO team geeft ons alle 
mogelijkheden en u alle antwoorden. Samen 
zorgen we voor een persoonlijk afscheid.

Bij overlijden: 
0800 – 099 55 15 

(gratis) 24/7 bereikbaar.

www.uitvaartdordrecht.nl

DenO Uitvaartcentrum  |  Nassauweg 190, Dordrecht    T 078 648 34 83

Geen bloemen 
maar een gift voor 

een goed doel, 
hoe regel ik dat?

0184419.pdf   1 20-3-2017   14:23:14

Bij JB Business Wear staat persoonlijk contact voorop. Wij leveren maatwerk 
en verwelkomen alle klanten van klein tot groot. Wilt u slechts één kledingstuk 
afnemen of ieder kledingstuk anders geborduurd hebben? Dat is bij onze 
borduurstudio geen probleem. Alle soorten maatwerk zijn mogelijk bij onze 
borduurstudio. U vraagt, wij borduren!

Het  is mogelijk om bedrijfskleding eerst te passen voordat ze geborduurd 
worden. Passessies kunnen bij u op locatie, bij JB Business Wear of in 
onze showroom in Nieuwegein plaatsvinden. Neem contact op voor de 
mogelijkheden. Bij borduurstudio JB Business Wear ontvangt u vooraf een 
off erte op maat. Hierdoor zijn er geen onverwachte kosten. Afspraak is afspraak, 
de prijs staat vast en zal u laten glimlachen. Nieuwsgierig? Neem dan nu contact 
met ons op voor een off erte op maat als u bedrijfskleding wilt laten borduren.

Geen zin om bij iedere geboorte 
stad en land af te zoeken naar een 
origineel kraamcadeau? Dan bent 
u bij ons aan het juiste adres. 
Kijk voor dit originele cadeau op 
www.geboortebeerservice.nl

HET ORIGINELE KRAAMCADEAU
MET NAAM, DE GEBOORTEBEER!

Andoornlaan 18
3355 RN  Papendrecht
Telefoon: 06-18298251

info@jbbusinesswear.nl
www.jbbusinesswear.nl

0188101.pdf   1 23-3-2017   11:55:40
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De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen 
Dordrecht (SBBD) heeft een nieuw bestuur. 
DOV-bestuurder rob Kooijman heeft er 
hard aan getrokken om dit voor elkaar 
te krijgen. Het nieuwe bestuur zet zich 
sinds begin dit jaar in om de beveiliging 
optimaal te houden én wil op Dordtse Kil 
I en II en Amstelwijck west een Bedrijven 
Investeringszone realiseren. ,,Iedereen 
moet meedoen.”

Joep van Eijk is de nieuwe voorzitter van de SBBD. 

Hij is de vierde generatie van Kroonint, specialist 

op het gebied van cleaning en coating gevestigd aan 

de Planckstraat in Dordrecht en in Rotterdam. Met 

de overname van de Dordtse verffabriek in 2004 

werd Kroonint vanzelfsprekend lid van de SBBD, 

vertelt de ondernemer.

,,Ons bedrijf zag toen al het belang van collectieve 

beveiliging en de resultaten die de stichting 

heeft geboekt. Een industrieterrein ligt er toch 

verlaten bij en goede beveiliging is noodzaak. 

Daarom vind ik het belangrijk dat de stichting kan 

voortgaan. Stoppen is geen optie en dat hebben de 

medebestuursleden ook ingezien,” vertelt Van Eijk.

,,Bij onze Rotterdamse vestiging in de Waalhaven 

heb ik ook geholpen om een vereniging op te richten 

vanwege de wensen op het gebied van veiligheid en 

aankleding. Dit deden we in samenwerking met het 

Havenbedrijf.”

Als kersverse voorzitter rijdt Joep van Eijk 

tegenwoordig wat vaker een rondje over het terrein 

waarop zo’n 360 bedrijven zijn gevestigd. ,,Deze 

functie geeft een andere betrokkenheid. Bovendien 

gaan we in de Planckstraat uitbreiden met een 

Kärcher-center met een werkplaats en showroom. 

Dus een extra reden om de beveiliging van het terrein 

goed op orde te hebben,” zegt hij lachend.

Kosten eerlijk delen
Het nieuwe bestuur wil de camera’s en de slagbomen, 

de hekken en de fysieke surveillances buiten 

kantooruren en in de weekeinden optimaliseren. De 

schouwrondes en de inzet om het Keurmerk Veilig 

Ondernemen te behouden blijven gehandhaafd.

Daarnaast is het realiseren van een Bedrijven 

Investeringszone (BIZ) een grote wens. De provincie 

Zuid-Holland heeft recent subsidie beschikbaar 

gesteld voor een onderzoek naar de oprichting. 

,,Groot voordeel van een BIZ is dat alle ondernemers 

in de drie gebieden dan worden aangeslagen en de 

kosten dus eerlijk worden verdeeld. Als iedereen 

bijdraagt, kun je als stichting ook meer doen. Als 

ondernemer wil je immers dat het terrein er goed 

bijstaat. Het is ook jouw visitekaartje”, stelt Van Eijk. 

,,Bovendien hebben alle andere terreinen inmiddels 

een BIZ. Wij kunnen toch niet achterblijven!”

Het nieuwe bestuur gaat eerst alle apparatuur 

inventariseren, waar nodig vervangen en overleggen 

met de gemeente over de BIZ. Daarna wil de stichting 

onderzoeken waaraan de ondernemers op Kil I, II 

en Amstelwijck West nog meer behoefte hebben. 

Ondernemers die zich willen aansluiten of contact 

willen kunnen mailen naar info@sbbd.nl

Het nieuwe SBBD-bestuur met voorzitter 
Joep van Eijk (3de van links zittend). 

FOTO RINIE BOON

De bestuursleden
Joep van Eijk (voorzitter/ Kroonint)

Bastiaan Soeteman (secr./ Lindor) 

Sam de Geus (penn./Postillion Hotel) 

Gerard Hamers (Qware ICT)

Rob Kooijman (Bardahl/DOV)

Adviseurs: 

Ad Vlaanderen (Adria Benelux)

Anton Reppel (Reppel Vastgoed)

Ignas Janssens (Pelican Rouge)

Aldo van Kleef (gemeente Dordrecht)

‘Iedereen moet meedoen’
NIEuw BESTuur SBBD MAAKT zIcH STErK VOOr BIz

‘Als ondernemer wil je immers dat het terrein 
er goed bijstaat. Het is ook jouw visitekaartje.’



Golf Business 
Edition Connected
Benzine 115 pk 6-versnellingsbak

** Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de NEDC testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door factoren zoals de buitentemperatuur, 
de verkeerssituatie en het rijgedrag.

Ames heeft vestigingen in: Dordrecht,
Ridderkerk, Oud-Beijerland, Sliedrecht,
‘s-Gravendeel en Zwijndrecht
Telefoonnummer 078 - 64 84 201

www.ames.nl

Maak kennis met de nieuwe e-Golf. Met een actieradius van maximaal 300 kilometer**, bent u namelijk niet meer gebonden aan de stedelijke ritten. Daarnaast 
profiteert u van de extreem lage bijtelling van slechts 4%, waardoor u al een e-Golf rijdt vanaf € 52 per maand. Om elke kilometer nog leuker te maken, 
is de e-Golf standaard al zeer rijk uitgerust.

De e-Golf is leverbaar vanaf mei 2017 en nu al bestelbaar vanaf € 38.970.

De nieuwe e-Golf.
De elektrische auto die u verder brengt.

4%
BIJTELLING

 Vanaf
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De gemeente is verheugd dat de SBBD een nieuw bestuur heeft kunnen vinden en heeft veel vertrouwen in de betrokken ondernemers, stelt Aldo van Kleef, 

gebiedsmanager van de Westelijke Dordtse Oever. ,,We willen oud-bestuurders Peter Brandenburg en Menke Hopma ook zeer bedanken voor hun inzet van 

de afgelopen jaren. Dat heeft er toe bijgedragen dat we staan waar we nu staan. Hun goede werk is een mooie springplank om de beveiliging en het beheer nog 

professioneler te organiseren.” De gemeente heeft een brede ambitie op om de WDO meer bedrijven georganiseerd te krijgen. ,,De Bedrijven Investeringszones 

op Louter Bloemen/ Zeehavengebied en Krabbepolder zijn een steuntje in de rug om dit ook voor elkaar te krijgen op Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West.” 

Van Kleef constateert ook dat er weer gebouwd gaat worden in dit gebied. ,, Een bedrijventerrein dat bekend staat als schoon, heel en veilig is ook een goede 

trekker voor bedrijven die overwegen zich hier te vestigen. We hopen dat de nieuwe BIZ-en bijdragen aan nog meer investeringen. Dat helpt ook mee in de 

waardeontwikkeling van het bestaande vastgoed.”

‘Hun goede werk is mooie 
springplank voor nieuw bestuur’

peter Brandenburg en Menke Hopma 
hebben met een gerust hart de Stichting 
Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht 
Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-west 
overgedragen aan het nieuwe bestuur. ,,wij 
waarderen het dat deze ondernemers hun 
schouders eronder willen zetten.”

Beide oud-bestuurders hebben zich jarenlang 

ingezet voor de stichting en wilden voor de 

continuïteit graag het stokje overdragen. ,,DOV-

bestuurslid Rob Kooijman heeft een belangrijke 

rol gespeeld om een aantal actieve ondernemers 

te vinden voor de stichting. Door hun toetreding 

zijn er weer nieuwe kansen voor de SBBD op 

Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West. Nu is 

het nog van belang om een breed draagvlak 

en professionalisering te realiseren, zodat de 

beveiliging gewaarborgd blijft en de infrastructuur 

behouden kan worden,” stellen Peter Brandenburg 

(voormalig voorzitter) en Menke Hopma (voormalig 

secretaris/penningmeester).

Initiatief DOV
Brandenburg is voorzitter sinds 2009, als 

opvolger van Gerard Hovius, maar was als 

vertegenwoordiger van de Kamer van Koophandel 

vanaf de start bestuurslid. Hopma was ruim 20 jaar 

betrokken bij de SBBD, vrijwel vanaf de oprichting 

in 1994 toen op initiatief van de DOV collectieve 

beveiliging werd georganiseerd. Eerst alleen op 

Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West en later op 

alle andere terreinen. Er kwamen hekken, camera’s 

en slagbomen, voornamelijk bekostigd door de 

gemeente Dordrecht. Op elk bedrijventerrein is nu 

een zelfstandige SBBD-stichting actief. De basis 

was een publiek private samenwerking waarin de 

gemeente, de politie, DOV en WD participeerden.

Medeverantwoordelijkheid
,,De gemeente heeft altijd een heel positieve rol ge-

speeld in de samenwerking, evenals de politie,” aldus 

beide heren. Dankzij de activiteiten van de SBBD is de 

criminaliteit op de bedrijventerreinen met wel 70 tot 

80 procent afgenomen en nog altijd zijn de criminali-

teitscijfers laag. ,,Dat komt door de fysieke barrières, 

de camera’s en de surveillances. De apparatuur is de 

afgelopen jaren sterk gemoderniseerd. Alle kentekens 

worden tijdelijk geregistreerd en dat geeft een stuk 

houvast bij incidenten. Daarom is het zo belangrijk 

dat de SBBD gecontinueerd wordt. Iedere ondernemer 

heeft er baat bij. We wensen dat alle ondernemers hun 

medeverantwoordelijkheid nemen om de beveiliging 

en het terrein in goede staat te houden.”

INTErVIEw

Peter Brandenburg (l) 
en Menke Hopma.

FOTO RINIE BOON

‘Inzetten op breed draagvlak
en professionalisering’

SBBD NEEMT AFScHEID VAN gEwAArDEErDE BESTuurSLEDEN



Toermalijnring 1020 • 3316 LC Dordrecht • mirjam.hamoen@yarden.nl

VOOR HET MELDEN VAN 
EEN OVERLIJDEN BELT U 

078 711 0201 
06 19 47 28 15 

(24 uur per dag) 

Wij zijn er voor iedereen, 
ook voor particulieren 
en elders verzekerden.

Yarden & Mirjam
is een onderneming die de uitvaart verzorgt, 

gewoon, zoals het behoort te zijn:
met een open hart voor wie u bent!

Een goed afscheid helpt je verder

Mirjam Hamoen
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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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Voormalig burgemeester Brok was jarenlang 
een trouwe bezoeker van de DOV-bijeenkom-
sten. Een korte terugblik op zijn ervaring met 
de Dordrechtse Ondernemersvereniging.

,,Als bestuurder ben ik vaak daar geweest waar 

ondernemers samenkomen. Ook in mijn tijd als wet-

houder in Leeuwarden en als burgemeester in Sneek. 

Ik vind het belangrijk goed contact te hebben met 

ondernemers. Zij hebben veel kennis van de lokale 

economie en spelen een belangrijke rol in de lokale 

samenleving. In mijn tijd in Dordrecht heb ik dat ook 

zo ervaren.”

,,Het DOV-bestuur is heel actiegericht. Er zit veel 

energie in. Wat mij vooral zal bijblijven, is de adoptie 

van Dordrecht in Zuid-Afrika. Ondernemers met 

ervaring HIER hebben de ondernemers daar zo 

concreet willen en kunnen helpen. Heel mooi om te 

ervaren”, zegt hij.

Verbreding
Ook herinnert hij zich goed hoe de DOV voor verbre-

ding heeft gezorgd. ,,Eerst door de samenwerking met 

de Turkse ondernemers in de stad en daarna met de 

ondernemersverenigingen in de Drechtsteden, wat 

resulteerde in drukbezochte gezamenlijke bijeenkom-

sten. Het is mooi dat alle verenigingen nu hebben 

uitgesproken nog intensiever te gaan samenwerken.” 

Brok wijs op de komst van de Economic Development 

Board. ,,Die gaat stimuleren dat we anders naar de 

Drechtsteden gaan kijken. De board zal met ideeën 

en prikkels komen, die stuwend moeten zijn voor 

onze regio. Ik hoop en verwacht zeker dat de DOV een 

bijdrage zal leveren door de board kritisch te volgen, 

de initiatieven door te vertalen naar de leden en de 

discussie te prikkelen.”

positief ingesteld
De DOV heeft zich enorm zichtbaar opgesteld en is bij 

veel gemeentelijke dossiers betrokken, meent hij. ,,Ik 

hoop dat de vereniging deze grote betrokkenheid con-

tinueert, van zich laat horen en zich blijft verbinden 

met het gemeentelijk bestuur zoals ze de afgelopen 

jaren heeft gedaan.”

Wat ik ga missen? ,,De persoonlijke contacten met de 

bestuursleden. Zij zijn allemaal positief en construc-

tief ingestelde mensen. De contacten met Zuid-Afrika 

ga ik zeker ook missen, maar dat is met de betrokken-

heid van de DOV nu voldoende geborgd. Daar ben ik 

van overtuigd.”

‘Ik hoop dat de vereniging haar 
grote betrokkenheid continueert’
‘Ik hoop dat de vereniging haar 
ScHEIDEND BurgEMEESTEr BrOK OVEr DOV

De DOV kon burgemeester Brok niet zomaar 

laten vertrekken naar zijn nieuwe functie als 

commissaris van de Koning in Friesland. Een 

afscheidscadeau wilde hij niet. Daarom schakelde 

de DOV tijdens een ledenbezoek op 8 februari 

Toos in. In een met humor doorspekt optreden 

blikte zij met onvervalst Rotterdams accent terug 

op de betrokkenheid van de burgemeester bij de 

oudste ondernemersvereniging van Dordrecht, op 

zijn bezoek met de ondernemers aan Dordrecht 

in Zuid-Afrika en had ze en passant ook voor 

de leden van het DOV-bestuur een passende 

opmerking klaar.

Het behaagde het bestuur tevens om Brok 

te benoemen tot gastlid voor het leven. 

,,U bent altijd welkom”, aldus voorzitter Anneke 

Maagdenberg. De scheidend burgemeester 

kon er hartelijk om lachen. ,,Heel origineel”, 

noemde hij het cadeau.

Gastlid voor het leven
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de Poorte advocatuur
Singel 154, 3311 PG Dordrecht

t: 085-0160318 | m: 06-27540372
info@depoorteadvocatuur.nl
www.depoorteadvocatuur.nl

migratierechtspecialist
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WELKOM BIJ PHB FINANCE, 
UW ADRES VOOR FINANCIEEL 
INTERIM MANAGEMENT.
Wij verzorgen interim financiële dienstverlening en leveren 

een totaaloplossing wanneer uw financiële organisatie door 

omstandigheden, tijdelijk onderbezet is.

Indien gewenst optimaliseren wij ook uw bedrijfssituatie, ook wanneer 

de omstandigheden lastig zijn of de bedrijfsresultaten sterk onder druk 

staan. Wij hebben jarenlang ervaring opgedaan in diverse financiële 

managementfuncties in verschillende nationaal en internationaal opererende 

bedrijven. Indien nodig worden uw jaarcijfers uitgewerkt en het jaarrapport 

opgesteld. Ook uw begroting voor het komende jaar kan aan de orde 

komen. En uw boekhouding, salarisadministratie, aangiftes loonbelasting en 

omzetbelasting, uw liquiditeitsplanning en tussentijdse rapportages.

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

Joke Smit-erf 61  |  3315 VC – Dordrecht
T 06 - 27 37 55 33  |  fbarendregt@chello.nl

www.phbfinance.nl

0188086.indd   1 22-3-2017   11:13:43
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Nieuwe leden stellen zich voor
De DOV groeit gestaag richting de 400 leden. Vrijwel wekelijks sluiten nieuwe bedrijven en 
organisaties zich aan bij de vereniging. Een greep uit de nieuwe aanwas.

Arlec Delgorge
McDonald’s
,,Ik ben de nieuwe eigenaar van de 

MCDonald’s vestigingen in Dordrecht-

centrum en Dordrecht-Noord, naast 

de Papendrechtse brug. Bij deze keten 

ben ik al dertien jaar franchiser met 

vestigingen in Ridderkerk en aan 

de Beijerlandselaan in Rotterdam. 

Ik had de wens om uit te breiden en 

kreeg de kans de zaken van Pieter 

Honing over te nemen. Daarmee kan 

ik groeien en het is nog dicht bij huis 

ook, want ik woon in Papendrecht. 

Ik vind Dordrecht een leuke stad en 

wat Pieter hier heeft opgebouwd, wil 

ik voortzetten. Dus goed zijn voor 

onze medewerkers en daarnaast 

maatschappelijk betrokken zijn: 

iets terugdoen voor de lokale 

gemeenschap.”

waarom bent u lid geworden 
van de DOV?
,,Als nieuwe ondernemer in de stad 

vind ik het leuk om kennis te maken 

met andere ondernemers en op de 

hoogte te blijven van wat er speelt en 

dat je elkaar kunt helpen als dat nodig 

is. De ontvangst op mijn eerste bijeen-

komst en de eerste contacten vind ik 

heel positief.”

Robert Snel
Boba Autisme Groep

,,Wij helpen mensen met 

autisme bij het vergroten van 

hun zelfredzaamheid. We stellen 

diagnose, behandelen en onze 

levensloopcoaches begeleiden 

mensen met autisme van alle 

leeftijden. Boba heeft daarnaast een 

passend onderwijsafdeling en een 

opleidingstak om eigen personeel op 

te leiden volgens onze methodiek: 

observeren en de oorzaak achter de 

problemen aanpakken. Ook voor 

ouders en andere professionals, zoals 

bijvoorbeeld leerkrachten, verzorgen 

we trainingen. We zijn een oer-Dordts 

bedrijf, opgericht door Liesbeth en 

Rudy Palit. In het Veiligheidshuis en 

aan het Wilgenbos werken 115 mensen 

en door het land heen bedienen we 

1000 cliënten. Boba is een groeiend 

en bloeiend bedrijf.”

waarom bent u lid geworden
van de DOV?
,,DOV bestuurslid en strategisch 

adviseur van Boba; Mohammed Tiznine 

heeft ons verleid. En het past bij onze 

ambitie om meer naar buiten te treden 

in de stad en de regio. We worden een 

steeds grotere werkgever en zien ons 

lidmaatschap van de DOV als een kans 

om onze positie en missie uit te dragen. 

Wij vinden kennisoverdracht en samen-

werking belangrijk. Met elkaar kunnen 

we bijdragen aan de vitaliteit van 

Dordrecht. En mijn eerste ervaringen 

en contacten zijn al heel waardevol.”

Joëlle de Poorte 
De Poorte Advocatuur

,,Ik heb ruim 20 jaar ervaring als 

beleidsmedewerker en juridisch 

adviseur in voornamelijk het 

vreemdelingenrecht: over 

vluchtelingen, mensen die hier komen 

voor studie of werk, gezinshereniging, 

visa. Langzamerhand wilde ik mensen 

graag zelf concreet helpen en daarom 

heb ik een jaar geleden mijn eigen 

advocatenkantoor geopend aan de 

Singel. Mijn dienstverlening heb ik 

uitgebreid richting kennismigratie. 

Ik begeleid zowel de werkgever die 

een vreemdeling naar Nederland 

wil halen als de buitenlandse 

werknemer, die beiden aan allerlei 

voorwaarden moeten voldoen. Door 

mijn jarenlanger ervaring in deze 

sector heb ik ook kennis van sociale 

zekerheidsrecht en het personen- en 

familierecht.”

waarom bent u lid geworden 
van de DOV?
,,Voor het netwerk. Ik wil Dordtse 

ondernemers graag laten weten wat 

ik doe. En ik vind het leuk om als 

eenpitter andere ondernemers te 

ontmoeten. Het ondernemerschap 

bevalt me goed.”

Ahmed  Marguoum 
Yasbouw, Dordrecht

,,Van oorsprong ben ik timmerman 

en al zestien jaar ondernemer. Met 

Yasbouw zijn we sinds 2011 actief 

op het gebied van verbouwingen, 

renovatie en onderhoud. We zijn een 

totaalleverancier en ontzorgen de klant 

van A tot Z. We werken voor zakelijke 

instellingen, vastgoed bedrijven en 

de overheid. Ons werkgebied zit in 

een straal van circa 100 km rondom 

Dordrecht, maar grotendeels in de 

Drechtsteden en het Rijnmond gebied. 

Onze projecten voeren wij uit met 

circa 10-15 personeelsleden inclusief 

freelancers.

waarom bent u lid geworden 
van de DOV?
,,Als echt Dordts bedrijf vond ik het 

tijd om lid te worden van de DOV. 

Een aantal van mijn relaties is al lid. 

Ik hoop kennis op te doen, natuurlijk 

nieuwe mensen te leren kennen en 

gezelligheid te ontmoeten. Wat de 

DOV als belangenbehartiger kan doen? 

Wat mij betreft zou de plaatselijke 

overheid vaker lokale of regionale 

ondernemers moeten benaderen voor 

een aanbesteding. Zodat je in elk geval 

de kans krijgt op een lokale opdracht. 

Het zou mooi zijn als de DOV dat nog 

eens onder de aandacht kan brengen.”  
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Administratie

Jaarverslaggeving (inclusief publicatiegegevens)

Bedrijfsovername

Omzetting rechtsvorm

Begeleiding bij oprichting/keuze rechtsvorm

Belastingadvies

Loonadministratie

Aangiften
 Inkomstenbelasting particulieren
 Inkomstenbelasting ondernemers
 Omzetbelasting
 Loonbelasting
 Vennootschapsbelasting
 Successie-/schenkingsrecht

Proveniersplein 5 | 3033 EB Rotterdam
T. 010 - 465 14 88  |  info@rovame.nl

administratie, jaarverslaggeving, � scale aangiften, belastingadvies

MAAK UW BELASTING
TOT ONZE ZORG
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Freelance SEO Copywriter for Hire
Ik schrijf webteksten:

    # die ervoor zorgen dat nieuwe klanten jou vinden

    # die laten zien dat jij de expert bent die zij zoeken

    # die laten zien wat jouw toegevoegde waarde is

    # die jouw bezoekers overtuigen dat ze jou nodig hebben

    # die van jouw bezoekers klanten maken

MEEUWIS BUSINESS WRITING

Voordat ik teksten voor jou ga schrijven overleg ik met jou en 
stel ik de juiste vragen. Aan de hand van jouw antwoorden doe ik 
keyword research en ga ik aan de slag. Teksten die gebaseerd zijn 
op zoekwoordonderzoek (keyword research) leiden tot een betere 

vindbaarheid van je website en meer bezoekers.

Alle teksten worden voorzien van de nodige internet opmaak, 
ook wel zoekmachine optimalisatie (SEO) genoemd 

(H1, H2, Meta gegevens, etc.).

Hiermee kan jij of je website beheerder direct aan de slag
Het is uiteraard ook mogelijk dat ik je website aanpas.

Bel mij nu als jij klaar bent om de eff ectiviteit van je website te verbeteren!

T 06 - 425 666 05
maaike@maaikemeeuwis.nl

Meeuwis Business Writing is gevestigd op de Moerasvaren 28 te Hendrik Ido Ambacht. 
Dit is geen bezoekadres.

0188001.pdf   1 23-3-2017   11:49:03
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Nieuwe secretaresse - Jeannette Smit 
Jeannette Smit (53) uit Zwijndrecht is sinds 1 februari de secretaresse 

van de DOV. Jeannette heeft jarenlange ervaring als secretaresse bij 

diverse bedrijven. Sinds twee jaar werkt zij als vrijwilligster op de afdeling 

Administratie van de Voedselbank Dordrecht. Dat vrijwilligerswerk blijft 

ze ook doen. ,,Ik ben er terecht gekomen toen ik vanwege een reorganisatie 

mijn baan verloor en vind het belangrijk een steentje bij te dragen 

aan de maatschappij,” vertelt Jeannette. ,,Inmiddels heb ik mijn eigen 

bedrijf opgezet: Jeannette Smit Secretariële Diensten, en ben nu dus ook 

ondernemer.”

Haar eerste contacten met de (bestuurs)leden van de DOV noemt ze positief. 

,,De bijeenkomsten zijn divers, de leden spontaan en vriendelijk en de 

bestuursleden zijn erg behulpzaam. Ik heb er veel zin in om te werken voor 

de DOV.” Ook gaat ze aan de slag voor de nieuwe Federatie Samenwerkende 

Ondernemersverenigingen Drechtsteden en als notuliste voor de SBBD.

DOV viert lustrum met 3 c’s
De Dordrechtse Ondernemersvereniging bestaat in 2017 maar liefst 115 jaar. 

En als je zo oud bent, moet je elk lustrum vieren, meent het bestuur. Het feestje 

gaat eind september plaatsvinden. Het wordt een combinatie van cultuur, 

culinair en creativiteit. Meer wil het bestuur nog niet verklappen. Wel dat 

hiermee de jaarlijkse seizoensafsluiting een andere vorm krijgt.

Enkele leden van de Sakekamer uit Dordrecht in Zuid-Afrika zullen naar 

verwachting aanwezig zijn bij de viering van het 115-jarig bestaan. Daarmee is 

het dubbel feest. Houd de berichtgeving via de mail in de gaten!

Jeannette Smit
FOTO RINIE BOON

Elf ondernemersverenigingen
regio trekken meer met elkaar op
Elf ondernemersverenigingen in de Drechtsteden gaan meer met elkaar 

optrekken in de Federatie Samenwerkende Ondernemersvereniging 

Drechtsteden. Deze federatie is ontstaan na het wegvallen van de 

Kamer van Koophandel. Begin februari zijn nauwere afspraken over de 

samenwerking vastgelegd in een convenant. Belangrijkste doel: de krachten 

voor Drechtstedelijke (economische) aangelegenheden bundelen. De 

Federatie dient als overlegpartner voor het Drechtsteden-bestuur. De leden 

hebben onder meer afgesproken relevante informatie voor gezamenlijke 

belangenbehartiging te delen. En om zoveel als mogelijk als (lid van) 

de Federatie naar buiten te treden in Drechtstedelijk verband of bij 

bovenregionale thema’s. ,,Als DOV zijn we blij met de intensievere contacten 

met onze collega’s in de regio,” aldus voorzitter Anneke Maagdenberg.

Dordt in Stoom 
maatschappelijk lid DOV 

De DOV biedt elk jaar een maatschappelijke 

organisatie een lidmaatschap aan. Vorig jaar was 

dat de Voedselbank. Dit jaar is gekozen voor Dordt 

in Stoom.

,,Wij zijn verheugd met dit aanbod van de DOV en 

dat we op de bijeenkomsten welkom zijn om het 

evenement verder uit te dragen naar de Dordtse 

ondernemers. De meeste kennen Dordt in Stoom 

natuurlijk wel na bijna 30 jaar. Er zijn ook al veel 

ondernemers betrokken bij het evenement, maar 

we hopen nog meer mensen enthousiast te maken 

om eraan deel te nemen”, vertelt Ebe Nouwen.

Al vele jaren is hij als vrijwilliger actief in de functie van coördinator van de 

partyschepen en coördinator calamiteiten. In zijn tijd als ondernemer sponsorde 

hij het evenement ook. ,,We trekken elke twee jaar zo’n 250.000 tot 275.000 

bezoekers. Een goede opsteker voor de binnenstad,” zegt hij.

Maar de subsidie van het grootste stoomevenement van Europa staat onder 

druk. ,,En de kosten worden steeds hoger. Voor de verkeerregelaars bijvoorbeeld 

en de beveiliging. Vroeger hadden we een vergunning van een A4-tje. Nu is 

het een boekwerk van 90 pagina’s. Maar we gaan vol goede moed door met het 

organiseren van de editie op 25, 26 en 27 mei 2018. Alle vrijwilligers worden wel 

wat grijzer. Daarom zijn we bezig met verjonging. Wie weet iets voor DOV-leden?”
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NAMACO - Drechtsteden
Nationaal Makelaars Collectief

 

NAMACO-DRECHTSTEDEN

Burgemeester de Raadtsingel 57-A
3311JG Dordrecht

info@namaco-drechtsteden.nl

Nationaal Makelaars Collectief Drechtsteden
zorgt voor een snelle transfer van je woning

www.namaco-drechtsteden.nl 078 - 203 40 30

NIEUW: COURTAGE VANAF € 1.295,-

Plannen om je huis te verkopen of op zoek naar een woning in 

Dordrecht en omgeving? Neem dan vrijblijvend contact op met 

Francis Nolten, ervaren makelaar en begin 2016 succesvol gestart 

met Namaco-Drechtsteden. Hij kent de lokale huizenmarkt als geen 

ander en kan alles vertellen over de mogelijkheden van aan- of 

verkoop. Bel: 078 - 203 40 30 of mail: info@namaco-drechtsteden.nl
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In gesprek met openbaar bestuur
Om begrip te kweken voor elkaars organisaties 

konden ondernemers tijdens de ledenbijeenkomst 

in maart op informele manier in gesprek 

met wethouders, vertegenwoordigers van de 

brandweer, politie en zorginstanties. A. Slofstra, 

brandweercommandant in de Veiligheidsregio 

Zuid-Holland Zuid, kreeg onder meer vragen 

over de veranderingen binnen zijn organisatie en 

over evenementenbeleid. ,,Er waren geen grote 

knelpunten. We staan blijkbaar goed met elkaar 

in verbinding,” zei hij na afloopt. Wijkagent B. 

Bosman, wijkagent in het industriegebied, deelde 

veel kaartjes uit. ,,Netwerken, het kennen en 

gekend worden, is voor ons van essentieel belang. 

We hebben alle partners in de veiligheidsketen 

nodig. Dus ook de ondernemers. Als je die bij 

elkaar hebt, zit daar zoveel kracht in,” aldus 

Bosman. Hij wijst op de SBBD die 54 camera’s, 

hekken en slagbomen beheert.

,,Door deze maatregelen zitten er geen pieken meer 

in de criminaliteit op de bedrijventerreinen. Maar 

het blijft altijd belangrijk melding te maken van 

incidenten of verdachte zaken.” Na afloop werden 

– zoals gebruikelijk – de gesprekken nog lang 

voortgezet tijdens een smakelijk diner in het gezellige 

restaurant van het Postillion Hotel.

De DOV maakt informele gesprekken 
mogelijk met vertegenwoordigers van 
diensten in de publieke sector
FOTO RINIE BOON

NIEuwS

P.A.C.M. van der Velden is sinds 1 maart 

waarnemend burgemeester van Dordrecht. 

Wij vroegen hem zijn eerste indruk te geven 

van de lokale en regionale economie en het 

ondernemerschap. ,,Dordrecht en de Drechtsteden 

zijn rijk door een diversiteit aan bedrijven. En 

de stad is gezegend met een historisch centrum. 

Echt een pronkjuweel met vele mooie bedrijven 

die de stad mede kleur geven. De kracht en de 

vindingrijkheid van ondernemers en natuurlijk ook 

inwoners vormen onze stad.

Dordtenaren zijn van oudsher pragmatisch en 

vindingrijk zonder dat hoog van de toren te blazen. 

Er gebeuren echt bijzondere dingen in Dordrecht. 

Zo nu en dan mogen we daar met elkaar best wat 

trotser op zijn. Wat me wel zorgen baart is de 

situatie op de arbeidsmarkt in deze stad en regio. 

Er is veel aandacht voor de aansluiting van werk en 

onderwijs op de regionale markt. Die aandacht is 

voorlopig echt nog nodig. 

Het is een goed teken dat honderden ondernemers 

uit verschillende branches zijn aangesloten bij 

de DOV. Het is belangrijk dat ondernemers zich 

verenigingen. Bijvoorbeeld als sparringpartner voor 

de gemeente en de Drechtsteden. De gezamenlijke 

economische belangen zijn groot. Ik moet realistisch 

zijn, ik ben waarnemend burgemeester. Maar 

we zullen elkaar zeker tegenkomen de komende 

maanden. De nieuwe burgemeester zal de band die 

de vorige burgemeester had, aangevuld met mijn 

ervaringen, meekrijgen in de overdracht. Ik laat mij 

de komende tijd graag inspireren door Dordtenaren 

en de Dordtse ondernemingen die dit gebied zo 

bijzonder maken. Ik kijk hier bijzonder naar uit!”

‘Ik laat me graag inspireren door ondernemers’

Gluren in de oven
Een presentatie over de verwerking van de diverse 

afvalstromen door HVC en een blik in circulaire 

toekomst gaf algemeen directeur Dordtenaar Dion 

van Steensel aan onze leden. Ook was er uitgebreide 

aandacht voor de benutting van de warmte die 

vrijkomt bij de verbranding van het afval. Die wordt 

in 2020 geleverd worden aan 10.000 aansluitingen. 

Nu zijn er ruim 2000 aansluitingen gerealiseerd. 

Ook levert HVC warmte aan buurbedrijf Chemours. 

Nu nog in het weekeinde, in de loop van dit of 

volgend jaar 24/7. Na de theorie was het tijd voor 

een rondje langs de afvalput en even gluren in de 

verbrandingsoven. FOTO’S RINIE BOON
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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!

Mijlweg 61
3316 BE Dordrecht
T : +31  (0)78 618 80 30
F : +31  (0)78 617 59 10
W : www.holtburgh.nl
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Coaching voor iedere ambitieuze net iets te drukke ondernemer 
of leider die het óók belangrijk vindt om vriendelijk voor zich zelf 
te zijn. Coaching is geen luxe maar noodzaak om zelf  vitaal, 
duurzaam, energiek en krachtig aan het stuur te staan van je leven. 

   •  1 op 1 coaching, live, persoonlijk met aandacht

   •  Mini sabbatical Coaching at Sea, twee dagen alle aandacht voor jou alleen

   •  Teamontwikkeling, vanuit verbinding samen betrokken 

Ik loop met je mee, sta naast je en denk met je mee. Daarmee ben ik niet
alleen een vragende maar ook een stimulerende en motiverende coach. 

•  Aandacht & Verbinding
•  No nonsense & Doelgericht

•  Intuïtief & Vertrouwelijk
•  Actie & Resultaat

Carolijn Roelofs
“Ik geloof dat je leven leuker wordt 

als je goede vrienden bent met jezelf.”

Rijshaak 12
3356 CT Papendrecht

06-54673949
carolijn@coachable.nl

www.coachable.nl

Gratis e-boek “Voor altijd vakantie 
in je hoofd”

via coachable.nl/
inspiratiebrief

0187751.pdf   1 22-3-2017   11:21:33



,,En waar vind je een ondernemersclub die zo vaak 

om tafel zit met burgemeester en wethouders en 

die door hen als klankbord wordt gebruikt. Er is 

een goede samenwerking ontstaan met het lokaal 

bestuur. B en w zijn toegankelijk, staan open voor 

debat. De hands-on mentaliteit bevalt me heel goed,” 

zegt Pieter. ,,Als je in het ondernemerscircuit zit, 

onder meer via de DOV, kun je veel bereiken en merk 

je dat ondernemers bereid zijn om elkaar te helpen, 

te ondersteunen.” 

Hij kijkt dus met veel genoegen terug op zijn tijd als 

ondernemer in Dordrecht. ,,Vanuit Almere hebben 

mijn vrouw Marijke en ik hier twee vestigingen 

gekocht. Destijds was Jasper Mos net aangetreden 

als wethouder. Hij omschreef de Dordtenaren toen 

als wat teruggetrokken, wat mopperend en niet 

trots op hun stad. Als ik terugkijk zie ik Dordt en 

de Dordtenaren als dynamisch. Ik heb hier heerlijk 

kunnen ondernemen. Je hebt hier de grootsheid 

van de stad met het gevoel van een dorp: iedereen 

kent elkaar. En de Dordtenaren zijn door alle 

inspanningen van de gemeente en de ondernemers 

zeker trotser geworden op hun stad en dragen dat ook 

uit,” zegt hij. 

,,Dordrecht heeft ons veel gebracht: nieuwe vrienden 

en we hebben goed ons brood verdiend. Ik vind 

dat je niet alleen moet ondernemen, maar ook je 

kennis en kunde moet inzetten om de stad beter te 

maken. Daarom vind ik het ook belangrijk om me te 

blijven inzetten voor Dordrecht in Zuid-Afrika. Al 

kan je maar voor een medeondernemer het verschil 

maken.”

Zo gelooft hij ook in twee jonge managers, die hij de 

kans geeft om met hem mee te verhuizen naar de vijf 

Utrechtse McDonald’s-vestigingen, die het echtpaar 

Honing gaat bestieren. ,,Zij worden mijn linker- en 

rechterhand. Hen mee laten groeien, dat is toch het 

mooiste dat er is.”

NIEuwS

‘DOV maakt 
het verschil’
Na zes jaar ondernemen in Dordrecht heeft 
DOV-bestuurslid pieter Honing per 1 april 
de stad verlaten. Als eigenaar van twee 
McDonald’s-vestigingen (centrum en noord) 
was hij een actieve vertegenwoordiger van 
de lokale horeca. ,,De DOV is een geweldige 
netwerkclub die het verschil maakt. Als je 
geen lid bent, dan mis je wat.”

BESTuurSLID pIETEr HONINg 
VErruILT DOrDrEcHT VOOr uTrEcHT

De jaarwisseling ligt al weer even achter ons, 

maar toch een korte terugblik op een geslaagde, 

goedbezochte nieuwjaarsreceptie op een bijzondere 

locatie van een van onze leden: Event Center 

Dordrecht. Voorzitter Anneke Maagdenberg blikte 

onder meer terug op de vele hoogtepunten van 

2016. ,,Vooral onze wekelijkse koopzondagmiddag 

noem ik met veel plezier. Wij hebben ons daar 

hard voor gemaakt en we constateren dat steeds 

meer bezoekers onze binnenstad op zondag gezellig 

maken. Als DOV bestuur zijn we overigens ook blij 

met allerhande initiatieven die op ‘kleine schaal’ 

worden genomen. Daarnaast is het zaak dat we 

met elkaar alert blijven en initiatieven nemen om 

onze binnenstad en Dordrecht in zijn geheel op 

de kaart te zetten.” Namens het college van B & W 

voerden loco-burgemeester  Sleeking en wethouder 

Mos het woord. Sleeking prees de creativiteit 

van de ondernemers, vooral in de horeca sector. 

Maar ook had hij zorgen. Over de leegstand in 

de binnenstad en de noodzaak om sancties toe te 

passen op eigenaren van panden die slecht zijn 

onderhouden. Wethouder Mos onderstreepte 

de grote werkloosheid in de regio. Hij deed een 

dringend beroep op de ondernemers om ook op dit 

punt de handen ineen te slaan.

Toasten in nieuwe 
evenementenlocatie
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Pieter Honing te midden van wethouder 
Piet Sleeking en zijn opvolger Arlec Delgorge
 tijdens een DOV-bijeenkomst. 
FOTO RINIE BOON



De Dordtse koffi ebranderij Pelican Rouge Coffee 

Roasters in Dordrecht telt 145 medewerkers en bij 

het naastgelegen Pelican Rouge Coffee Solutions 

(koffi emachines en service) nog eens 600, die 

verspreid over het land werken. In het bedrijf dient 

de UN Global Compact als een leidraad voor het 

duurzaamheidsbeleid. ,,Deze leidraad heeft een 

belangrijke sociale paragraaf en is voor ons niet 

alleen gericht op de mensen die ons de koffi ebonen 

leveren, maar vraagt ons ook om te kijken hoe 

we dichtbij huis acteren,” vertelt sustainability 

offi cer Ignas Janssens. ,,Het aanbod van MEE 

Drechtsteden om bewuster naar mantelzorgers 

binnen onze eigen organisatie te kijken, sluit dus 

mooi aan op ons bestaande beleid. Daarin geven we 

al ruimte aan mensen die zorg nodig hebben of aan 

anderen moeten geven.”

Bespreekbaar
HR-manager Anouk de Ries vertelt dat 

Pelican Rouge jaarlijks onderzoek doet naar 

de tevredenheid van de medewerkers. ,,Met 

het aanbod van MEE willen we mantelzorg 

nog meer bespreekbaar maken en bewustzijn 

creëren dat iedereen er mee te maken heeft of 

kan krijgen,” vertelt ze.

,,De komende maanden willen we inzicht krijgen in wie 

van onze medewerkers mantelzorger is. Aan de hand 

daarvan kijken we welke acties nodig zijn. Voorafgaand 

aan het onderzoek lichten we met steun van MEE het 

managementteam in, want niet iedereen staat er bij 

stil dat er zoveel verschillende mantelzorgers zijn en zij 

ook in hun eigen team kunnen zitten.”

Verwennen
Daarnaast wil het bedrijf de mantelzorgers in het 

zonnetje zetten en eens extra verwennen. ,,Niet 

iedereen beseft zelf dat hij of zij mantelzorger is. We 

willen dat duidelijker maken en ook meegeven dat 

we er open voor staan om waar mogelijk hun situatie 

te verlichten. Dit is een bevestiging van wat we al 

van nature doen. Door hier extra aandacht voor te 

hebben, kunnen we wellicht ook nog een stukje grijs 

verzuim terugdringen,” zegt De Ries.

Een op de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Een aantal waarvan veel werkgevers 
zich niet bewust zijn. De gemeente Dordrecht biedt bedrijven ondersteuning aan van MEE 
Drechtsteden om dit thema op de Hr-agenda te krijgen. Voor pelican rouge een reden 
om extra aandacht te geven aan mantelzorgbeleid.

Aan de slag met 
mantelzorgbeleid

EXTrA AANDAcHT BIJ pELIcAN rOugE 
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Janssens stelt dat voor duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers  alle vormen 

van verlof veel meer integraal benaderd zouden 

moeten worden. ,,We vinden het heel normaal 

om te investeren in machines en gebouwen, 

maar 99,9 procent van een organisatie wordt 

bepaald door de factor mens. Daarom is het 

ook belangrijk om in mensen te investeren. 

Dat is nog eens extra belangrijk nu mensen tot 

hun 67ste of langer inzetbaar moeten zijn. Dat 

vraagt dat je studie-, maar ook ouderschaps- 

en mantelzorgverlof op een goede manier 

regelt. De werknemer moet zelf investeren, 

evenals de werkgever, én de overheid moet 

daarin zijn verantwoordelijkheid nemen, 

bijvoorbeeld via een belastingkorting. Dat zou 

in de Sociaal Economische Raad besproken 

moeten worden,” vindt hij.

Mantelzorg was het thema van een bijzondere voorstelling die de DOV-leden te zien kregen 

tijdens de ledenbijeenkomst in november vorig jaar. De voorstelling Mantelzorgmonologen 

liet de ondernemers even stilstaan bij hun eigen positie of die van hun medewerkers, 

familie, kinderen, vrienden, buren of kennissen.

Overbelast
Mantelzorgers zorgen onbetaald voor een naaste, vaak langdurig, minimaal 8 uur per week in combinatie 

met school, gezin, werk etc. Maar liefst een op de vijf medewerkers heeft mantelzorgtaken. En doordat 

ouderen steeds langer thuis blijven wonen, krijgt de samenleving steeds meer te maken met zorg voor 

ouders. Bijna de helft van deze werkende mantelzorgers voelt zich nu al zwaar tot overbelast en 8 procent 

meldt zich uiteindelijk ziek.

In de discussie na afl oop werd duidelijk dat voor een duurzame inzetbaarheid van een mantelzorger het 

belangrijk is om de dialoog aan te gaan, het bespreekbaar te maken, vragen te stellen, interesse en begrip 

te tonen, maar ook fl exibel werken mogelijk te maken en te verwijzen naar de juiste instanties zoals de 

ondersteuning vanuit MEE Drechtsteden (workshops, bijeenkomsten, luisterd oor, advies en informatie).

Advies, workshop of voorstelling
Aan de slag met mantelzorgbeleid? MEE Drechtsteden kan ondernemers kosteloos ondersteunen 

met voorlichting, workshops, advies en begeleiding. Dit is mogelijk door het uitvoeringsprogramma 

Mantelzorg van de gemeente Dordrecht. Met relatief kleine inspanning, kunnen werkgevers grote 

resultaten behalen:

• De verzuimkosten dalen

• Productiviteit en kwaliteit van het werk stijgen

• Waardevolle medewerkers blijven behouden

• Minder verloop, minder wervingskosten van nieuw personeel

• Grotere medewerkerstevredenheid en loyaliteit

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jeanet van Lieshout, projectleider werk en 

mantelzorg: jeanet.vanlieshout@meedrechtsteden.nl of 06-30728381.

Ondersteuning voor werkgevers

19

Ook is het mogelijk om de voorstelling 

Mantelzorgmonologen te vertonen binnen een 

bedrijf. ,,Wij merken dat dit een grote bijdrage 

levert aan bewustwording over dit belangrijke 

thema. Medewerkers ervaren het als een bijzonder 

‘cadeau’ om dit met elkaar te kunnen delen,”vertelt 

Wietske Dekkers. Meer informatie is verkrijgbaar 

bij MEE Drechtsteden.

De voorstelling tonen in uw bedrijf?

Hr-manager Anouk de Ries en 
sustainability offi cer Ignas Janssens: 

,,Het aanbod van MEEDrechtsteden om
 bewuster naar mantelzorgers binnen 

onze eigen organisatie te kijken, sluit dus
mooi aan op ons bestaande beleid.” 

FOTO RINIE BOON

Mantelzorgmonologen tijdens 
een ledenbijeenkomst.  

FOTO RINIE BOON
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Nannings Catering

Probeer eens een walking wine-spice dinner of reuzepan
Een veelgehoorde opmerking als bedrijven iets te vieren hebben met bijvoorbeeld
een opening, personeelsfeest, jubileum of met de personeelsvereniging
is: ‘doe maar een buffetje.’ Nannings Catering denkt echter verder dan dat.

Het Dordtse bedrijf heeft een geheel 
eigen kijk op catering. Zo werd onlangs 
nog het belevingsconcept walking 
wine-spice dinners uitgerold, waarbij 
een sommelier uitleg geeft over 
bijpassende wijnen bij gerechten. Het 
nieuwe concept is bij uitstek geschikt 
voor organisaties die hun gasten en 
personeel graag eens iets heel anders 
voorzetten. Gebaseerd op het walking 
dinner is het idee dat gasten vrij 
kunnen bewegen en al pratend genieten 
van heerlijke wijnen en spijzen. 

Nannings Catering heeft naast het 
walking wine-spice dinner nog veel 
meer te bieden. Voor bedrijven die iets 
eenvoudigers zoeken, is er bijvoorbeeld 
de reuzepan. Daarmee gaan gasten op 
een locatie naar keuze zelf aan de gang. 
De pan is zo groot dat er met gemak 20 
man tegelijk rondom kunnen koken. 
Overigens is het ook mogelijk om de 
chef-kok van Nannings Catering het 

werk te laten doen. Voor 22,50 euro 
per persoon eet je dan botermalse 
lamskoteletjes, entrecote, kipfi let of 
een cheddarburger. Uiteraard voorzien 
van rauwkost, versgebakken brood en 
diverse sauzen. Bij Nannings Catering 
wordt altijd gewerkt met dagverse 
producten en de prijs-kwaliteit 
verhouding is scherp.

Eigenaar Wulfert Nannings: “Of het 
nu gaat om overwerkmaaltijden, 
vergaderlunches, buff etten of catering 
bij recepties: wij bieden het beste 
aanbod tegen een schappelijke prijs. 
Vanwege ons slagersverleden weten 
wij waar het beste vlees verkrijgbaar is 
en vis wordt afgenomen van Schmidt 
Zeevis.” Nannings Catering kan aan 
alle wensen voldoen. “Onze grote 
kracht is dat wij maatwerk verzorgen 
en daarnaast een verscheidenheid aan 
concepten hebben bedacht. Dat slaat 
aan.”

Nannings & Partners
Traiteur-Partyservice
Plein 1940-1945 5

3313 CV Dordrecht

T: 078 - 613 35 29

F: 078 – 631 59 64

E: info@nanningscatering.nl

I:  www.nanningscatering.nl

Nannings & Partners
Traiteur-Partyservice
Plein 1940-1945 5

3313 CV Dordrecht

T: 078 - 613 35 29

F: 078 – 631 59 64

E: info@nanningscatering.nl

I:  www.nanningscatering.nl

Nannings & Partners
Traiteur-Partyservice

Plein 1940-1945 5
3313 CV Dordrecht
T: 078 - 613 35 29
F: 078 – 631 59 64

E: info@nanningscatering.nl
I: www.nanningscatering.nl
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Open als u ons 
nodig heeft

7 dagen,
5 avonden open!

maandag - vrijdag 09.00 - 22.00 uur
zaterdag 09.00 - 18.00 uur
zondag 09.00 - 17.00 uur

Het nieuwe werken:
- Werkplek
- Ontmoetingsplaats
Makro Vestigingen zijn 
makkelijk bereikbaar

MAKRO DORDRECHT Toermalijnring 2000, 3316 LC Dordrecht www.makro.nl
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In een BIZ betalen alle ondernemers mee 

aan collectieve beveiliging en andere 

investeringen in de kwaliteit van het terrein. 

De gemeente subsidieert de Dordtse BIZ-en. 

Op het bedrijventerrein langs de Mijlweg, dat is 

ontwikkeld in de jaren 60, zijn de werkzaamheden 

begin dit jaar direct gestart. Eerst onder de grond 

voor (water)leidingen en glasvezel. Daarna wordt 

de openbare ruimte opnieuw ingericht: er komen 

meer en duidelijker parkeerplekken, het kruispunt 

aan de Mijlweg en het fietspad worden aangepast. 

Ook wordt het monumentale ParkBos wordt beter 

bereikbaar voor wandelaars, werknemers en 

ondernemers die willen pauzeren in een groene 

omgeving. 

Eigen belang
,,Het wordt mooi,” stelt BIZ-voorzitter Leen de 

Koning van de Amega Groep met een aantal 

bedrijven aan de Mijlweg. ,,De leegstand valt mee 

op Louterbloemen, maar als het terrein wordt 

opgeknapt, stimuleert dat ondernemers ook om te 

investeren in hun eigen pand en versterken we met 

elkaar de uitstraling van het terrein. Belangrijk is 

dat we dat samen in stand houden en verpaupering 

voorkomen. Natuurlijk heeft elke ondernemer zijn 

eigen belang, maar als je buurman zijn terrein vol 

rotzooi heeft staan is dat onaangenaam. Daar moet 

je elkaar op kunnen aanspreken.”

Hij wil zeker de gemeente complimenteren met 

haar betrokkenheid. ,,Er ontstaat steeds meer 

respect vice versa. En we zitten nu ook met het 

Havenbedrijf aan tafel, een zeer professionele 

partner in het overleg met de gemeente. Dat je met 

elkaar georganiseerd bent, is voor het Havenbedrijf 

ook een pré,” zegt De Koning

uitbreiden
Als het aan hem ligt wordt de BIZ verder uitgebreid 

naar de Laan der Verenigde Naties om zaken rond 

veiligheid, glasvezel, netheid en parkeerproblemen 

met elkaar aan te kunnen pakken. ,,De BIZ is nu 

al uitgebreid naar Duivelseiland en Krabbepolder/

Zeehavengebied. Daar word ik heel vrolijk van. Ik 

hoop dat we op alle terreinen over vijf jaar stappen 

hebben gezet op het gebied van schoon, heel en 

veilig en dat ook in de jaren daarna weer met elkaar 

blijven waarmaken.”

www.bizlouterbloemen.nl

Het verbeteren van de omgeving is niet alleen 

goed voor de bedrijven en hun werknemers, 

maar vergroot ook de aantrekkelijkheid 

van de gehele Westelijke Dordtse Oever als 

vestigingslocatie voor onder andere start-ups 

en de maritieme maakindustrie. Wethouder 

Jasper Mos: ,,Draagvlak onder ondernemers 

is essentieel. Mooi dat men gezamenlijk heeft 

besloten de schouders eronder te zetten en 

samen te werken aan beveiliging en verbetering 

van de kwaliteit van de bedrijventerreinen.”

‘Met elkaar kwaliteit versterken’
De circa 70 ondernemers op bedrijventerrein Louterbloemen hebben opnieuw voor vijf jaar de 
handen ineen geslagen voor een Bedrijven Investeringszone (BIz) , uitgebreid met de bedrijven 
op Duivelseiland. ,,Een BIz kost je als ondernemer geld. Maar het staat niet in verhouding tot het 
bedrag dat de gemeente en het Havenbedrijf rotterdam steken in de revitalisering.”

BIz LOuTErBLOEMEN uITgEBrEID EN VErLENgD

Het bestuur en wethouder
Jasper Mos bij de ondertekening

van het BIZ-contract. 
FOTO LOUTERBLOEMEN



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonne-energie voor bedrijven. Interessant? 
 
 
Zonne-energie 
Een van de meest toegankelijke 
vormen van duurzame energie is 
zonne-energie.  
Den Otter Zon Advies, een 
onderneming uit de Drecht-
steden, ontwikkelt projecten en 
adviseert over de technische en 
financiële mogelijkheden van 
zonne-energie voor bedrijven. Op 
deze manier draagt ze bij aan het 
verlagen van de CO2-uitstoot. 
 
Energierekening 
Als ondernemers hebben we veel 
overeenkomsten. We willen 
allemaal onze successen vieren 
en bijdragen aan een betere 
wereld. Een andere overeen-
komst: Iedereen die alleen al 
denkt aan een onderneming 
heeft een energierekening.  
De energie die we gebruiken 
wordt op allerlei manieren en op 
allerlei plaatsen geproduceerd. 
Het nadeel van de gebruikelijke 
manier van produceren is dat er 
CO2 vrijkomt. Dit veroorzaakt 
opwarming van de atmosfeer en 
heeft grote consequenties op de 
lange termijn. Omdat steeds 
duidelijker wordt dat dit 
gevolgen heeft voor de toekomst 
van onze kinderen, maar ook 
voor onze ondernemingen, 
denken veel bedrijven er over na 
om te verduurzamen. 

Waarom zonne-energie 
Veel ondernemers zien door de 
bomen het bos niet meer. Wat is 
er technisch mogelijk? Wat zijn 
de financiële mogelijkheden? 
Wat als ik uit wil breiden, 
verhuizen of verkopen? Wat als 
ik huur? Maar ook: Hoe worden 
de panelen geplaatst. Welke 
merken zijn goed en welke juist 
niet? Is er ook subsidie 
beschikbaar?  
 
Technische haalbaarheid 
De voornaamste technische 
obstakels die vooraf in kaart 
gebracht moeten worden, zijn de 
draagconstructie van het dak, de 
leeftijd van de dakbedekking en 
de grootte van de elektriciteits-
aansluiting van het pand. Deze 
gegevens geven de begrenzing 
aan waarbinnen, zonder extra 
investeringen, zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden.  
Het jaarlijkse verbruik van de 
onderneming heeft invloed op 
het aantal zonnepanelen dat 
nodig is. Soms is de ruimte op het 
dak niet groot genoeg om het 
hele verbruik duurzaam op te 
wekken met zonnepanelen. Met 
de opstelling van het systeem, 
het vermogen van het paneel, de 
toegepaste merken en de 
beschikbare ruimte wordt een 
optimaal systeem samengesteld. 

Financiële haalbaarheid 
De businesscase voor zonne-
energie is altijd gunstig! Er zijn 
vele factoren van invloed op de 
businesscase. Heeft u een groot- 
of kleinverbruikersaansluiting? 
Wilt u zelf investeren of wilt u 
dat (deels) door anderen laten 
doen? Huurt u, of heeft u het 
pand in eigendom? Wanneer het 
technisch haalbaar is, ligt de 
terugverdientijd altijd onder de 
tien jaar. 
Er zijn verschillende fiscale 
regelingen en/of subsidies 
beschikbaar die de businesscase 
helpen aantrekkelijk te maken.  
 
Mocht u meer willen wat bij u de 
beste oplossing is? Vraag er 
gerust naar via 
info@denotterzonadvies.nl  
of 06 – 54 31 45 85 

 
 
Gerard den Otter, directeur van 
Den Otter Zon Advies: 
“Het is mijn doel om met mijn 
werkzaamheden een zo groot 
mogelijke bijdrage te leveren 
aan de verlaging van CO2-
uitstoot.” 
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Dat zegt voorzitter Remko Mol van Mol Verhuur. 

Hij vertelt dat vijf jaar geleden al eens is gepoogd 

de bedrijven op één lijn te krijgen, maar zonder 

resultaat. Nu de BIZ Louterbloemen werd verlengd 

was er een extra reden om het nog eens te proberen. 

,,Het is belangrijk dat er een actief bestuur is. Dat 

kan ik niet genoeg benadrukken. Met een aantal 

ondernemers hebben we er echt de schouders onder 

gezet. Ook Parktrust heeft veel moeite gedaan 

om bedrijven te bezoeken en aan te schrijven en 

bijeenkomsten te organiseren. Die gezamenlijke 

inspanning heeft tot dit succes geleid.” 

Een aantal ondernemers op terrein tussen de 

Dordtse Kil en Dordtse Zeehaven was al lid van de 

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen. Er zijn 

drie slagbomen met verkeersinstallaties, camera’s, 

hekken en fysieke surveillance. Daardoor is in de 

loop der jaren de criminaliteit fors gedaald. ,,Maar 

de laatste jaren kalfde de vrijwillige bijdragen van 

de bedrijven af en was er te weinig aandacht van de 

stichting,” vertelt Mol. 

Nu draagt iedereen bij aan de kosten van de 

beveiliging en activiteiten die de BIZ nog gaat 

ondernemen. ,,Maar iedereen heeft ook inspraak en 

we kunnen makkelijker overleggen over bijvoorbeeld 

oplaadstations of zonnepanelen. Het resultaat moet 

een levendig en aantrekkelijk terrein zijn met een 

goed vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven en 

waar de bestaande bedrijven zich happy voelen. 

Bijkomend voordeel is dat we de lasten over meer 

schouders kunnen verdelen. Het gaat immers ook 

om solidariteit.” 

Een van de eerste wapenfeiten van de BIZ is de 

nieuwe buslijn 9 die in de ochtend- en avondspits 

rijdt tussen het centraal station en de Krabbepolder. 

Deze bleek binnen enkele weken al zo succesvol 

dat er een extra bus werd ingezet door Arriva. Ook 

een succes in de campagne Samen Bereikbaar in de 

Drechtsteden.

‘Breder draagvlak voor veilig 
en aantrekkelijk terrein’
Bedrijventerrein Krabbepolder/zeehavengebied is sinds begin dit jaar een Bedrijven 
Investeringszone. ,,De oprichting van de BIz is heel belangrijk voor ons, omdat dit 
het fi nanciële draagvlak veilig stelt voor een goede beveiliging van onze bedrijven en 
uitstraling van het terrein.”

BIz KrABBEpOLDEr/zEEHAVENgEBIED VAN STArT
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Ondernemers bijeen tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst over de BIZ. 

FOTO BIZ KRABBEPOLDER/ZEEHAVENGEBIED

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonne-energie voor bedrijven. Interessant? 
 
 
Zonne-energie 
Een van de meest toegankelijke 
vormen van duurzame energie is 
zonne-energie.  
Den Otter Zon Advies, een 
onderneming uit de Drecht-
steden, ontwikkelt projecten en 
adviseert over de technische en 
financiële mogelijkheden van 
zonne-energie voor bedrijven. Op 
deze manier draagt ze bij aan het 
verlagen van de CO2-uitstoot. 
 
Energierekening 
Als ondernemers hebben we veel 
overeenkomsten. We willen 
allemaal onze successen vieren 
en bijdragen aan een betere 
wereld. Een andere overeen-
komst: Iedereen die alleen al 
denkt aan een onderneming 
heeft een energierekening.  
De energie die we gebruiken 
wordt op allerlei manieren en op 
allerlei plaatsen geproduceerd. 
Het nadeel van de gebruikelijke 
manier van produceren is dat er 
CO2 vrijkomt. Dit veroorzaakt 
opwarming van de atmosfeer en 
heeft grote consequenties op de 
lange termijn. Omdat steeds 
duidelijker wordt dat dit 
gevolgen heeft voor de toekomst 
van onze kinderen, maar ook 
voor onze ondernemingen, 
denken veel bedrijven er over na 
om te verduurzamen. 

Waarom zonne-energie 
Veel ondernemers zien door de 
bomen het bos niet meer. Wat is 
er technisch mogelijk? Wat zijn 
de financiële mogelijkheden? 
Wat als ik uit wil breiden, 
verhuizen of verkopen? Wat als 
ik huur? Maar ook: Hoe worden 
de panelen geplaatst. Welke 
merken zijn goed en welke juist 
niet? Is er ook subsidie 
beschikbaar?  
 
Technische haalbaarheid 
De voornaamste technische 
obstakels die vooraf in kaart 
gebracht moeten worden, zijn de 
draagconstructie van het dak, de 
leeftijd van de dakbedekking en 
de grootte van de elektriciteits-
aansluiting van het pand. Deze 
gegevens geven de begrenzing 
aan waarbinnen, zonder extra 
investeringen, zonnepanelen 
geplaatst kunnen worden.  
Het jaarlijkse verbruik van de 
onderneming heeft invloed op 
het aantal zonnepanelen dat 
nodig is. Soms is de ruimte op het 
dak niet groot genoeg om het 
hele verbruik duurzaam op te 
wekken met zonnepanelen. Met 
de opstelling van het systeem, 
het vermogen van het paneel, de 
toegepaste merken en de 
beschikbare ruimte wordt een 
optimaal systeem samengesteld. 

Financiële haalbaarheid 
De businesscase voor zonne-
energie is altijd gunstig! Er zijn 
vele factoren van invloed op de 
businesscase. Heeft u een groot- 
of kleinverbruikersaansluiting? 
Wilt u zelf investeren of wilt u 
dat (deels) door anderen laten 
doen? Huurt u, of heeft u het 
pand in eigendom? Wanneer het 
technisch haalbaar is, ligt de 
terugverdientijd altijd onder de 
tien jaar. 
Er zijn verschillende fiscale 
regelingen en/of subsidies 
beschikbaar die de businesscase 
helpen aantrekkelijk te maken.  
 
Mocht u meer willen wat bij u de 
beste oplossing is? Vraag er 
gerust naar via 
info@denotterzonadvies.nl  
of 06 – 54 31 45 85 

 
 
Gerard den Otter, directeur van 
Den Otter Zon Advies: 
“Het is mijn doel om met mijn 
werkzaamheden een zo groot 
mogelijke bijdrage te leveren 
aan de verlaging van CO2-
uitstoot.” 
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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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Achterom 14a  |  3311 KC Dordrecht
Tel. 078-2020200 | dordrecht.achterom@bartnet.nl | www.bakkerbart.nl

Leden van DOV
krijgen 10% korting 
op een zakenlunch 
incl. bezorging!
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Postillion Hotel over social 
return met heldere afspraken
Bij het Postillion Hotel staat de 

mens centraal. Dat geldt zowel 

voor de gast als voor het personeel. 

Daarom investeert het Dordtse 

horecabedrijf in mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Als 

bedrijf blijf je flexibel en je biedt 

mensen een kans naar de volgende 

stap. Ik kan dat iedere ondernemer 

adviseren. Het is social return met 

heldere afspraken.”

General manager Sam de Geus springt in 

op een actueel thema: werkgelegenheid en 

tijdelijke arbeidscontracten. ,,Ook in ons 

hotel krijgen mensen nog steeds contracten 

voor onbepaalde tijd. Daarnaast bieden 

we mensen de gelegenheid om weer in een 

werkritme te komen, energie en ervaring 

op te doen. Zo krijgt iemand die lange tijd 

thuis heeft gezeten weer geloof in zichzelf. “

De Geus werkt intensief samen met 

Baanbrekend Drechtsteden, Meer dan Werk 

en WerkgeversServicepunt Rijnmond en 

heeft de afgelopen anderhalf jaar twaalf 

mensen tussen 29 en 61 jaar een werkplek 

geboden. Twee keer per jaar start een 

nieuwe lichting. ,,We krijgen hen een 

maand ‘gratis’, maar de begeleiding vraagt 

natuurlijk veel aandacht. Dat moet je niet 

onderschatten. Een enkeling redt het niet, 

daar zijn we ook eerlijk in. Ons hospitality-

werk moet wel bij je passen. En een 

terugval komt altijd; daarna zie je ze echter 

opbloeien. Ik vind het zo fijn om die mensen 

weer een toekomst te kunnen bieden.” 

Doorstromen
Sam de Geus en operations manager Carla 

Reitsma zijn zelf leermeesters in hun 

branche. Daarnaast laten ze de nieuwe 

ploeg begeleiden door ervaren collega’s en 

de medewerkers die eerder met het traject 

gestart zijn en weten hoe moeilijk het soms 

kan zijn. Beide managers zien deze aanpak 

ook als een kans om mensen voor het 

hotelvak te behouden: ,,Ons werk gaat 24/7 

door en daar moet je geschikt voor zijn. 

Wij kunnen deze medewerkers de mooie en 

leuke kanten van het vak laten zien. En hen 

laten inzien dat ons product van waarde is 

door de menselijke toevoeging. De mens 

maakt bij ons het verschil. Als je het dan 

over passie hebt: wij kunnen deze mensen 

twee jaar lang een vak leren.” 

In september gaat de eerste groep met 

werkervaring de arbeidsmarkt op. ,,We zou-

den ook eens kunnen kijken hoe zij kunnen 

doorstromen tussen de Dordtse onderne-

mers,” suggereert De Geus. Wie wil doorpra-

ten over deze aanpak kan contact opnemen 

met sam.degeus@postillionhotels.com.

Welkom in De Wereld  
van de Ondernemer 
Het crossmediale platform voor het MKB
persgroep.nl/deondernemer >>

Contact
Interesse en weten wat De Ondernemer voor u kan betekenen?  
Neem contact op met John van Kleef of Timo Pauw.
T   06 51 04 60 76 |  E   john.van.kleef@persgroep.nl 
T   06 55 82 38 04 |  E   timo.pauw@persgroep.nl 

De Wereld van de Ondernemer is hét platform dat ondernemers 
voorziet van relevante kennis, inspirerende cases en spraakmakende 
ontmoetingen. In print met een wekelijkse De Ondernemer pagina en 
eens per kwartaal een magazine bij AD De Dordtenaar/AD Rivierenland, 
online en tijdens events. 

In november mocht Leen de Koning 

(rechts op de foto) van de Amega Groep het 

certificaat  Erkend Duurzaam Plus inclusief 

EED module in ontvangst nemen. Amega 

kreeg het Erkend Duurzaam Plus certificaat, 

waarmee ze voldoen aan Europese 

wetgeving rond het besparen van energie.

Het toonaangevende bedrijf, nummer 

9 in de dealertop 100, heeft de Erkend 

Duurzaam Plus audit succesvol doorlopen. 

De Amega Groep heeft al sinds 2012 een 

gedegen duurzaam ondernemen beleid en 

dit certificaat laat objectief en aantoonbaar 

de inspanningen en resultaten zien op het 

gebied van duurzaamheid, afval en energie. 

Erkend Duurzaam is het MVO-programma 

voor de mobiliteitsbranche. Het Instituut 

voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) voert 

het programma Erkend Duurzaam uit. 

Het IvDM is het afgelopen jaar druk bezig 

geweest om de EED binnen het Erkend 

Duurzaam Plus programma te krijgen. 

Met dit programma voldoen de 

deelnemende bedrijven aan de wettelijke 

eisen op het gebied van energie besparen.
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Namens de DOV is Rob Kooijman een van de ambas-

sadeurs van het mobiliteitsproject van het eerste uur. 

,,De bewustwording is bij de Dordtse ondernemers 

zeker groeiende. Nu nog het ernaar handelen. Dat 

vraagt wel een omslag bij de werknemers, die hun auto 

moeten verruilen voor openbaar vervoer of de fi ets.”

Bij diverse bedrijven is inmiddels een wagenparkscan 

uitgevoerd. ,,Daarmee geven we inzicht in de huidige 

woon-werk situatie en kijken we op basis van postco-

des wat de potentie is voor openbaar vervoer of (elek-

trische) fi ets. Ook thuiswerken nemen we daarin mee. 

Verder maken we een knelpuntenanalyse: waar op de 

A15, A16 of N3 ligt voor de medewerkers de druk? Zo 

maken we uiteindelijk een mobiliteitsfoto van jouw 

bedrijf en krijg je goed in beeld hoeveel mensen op een 

andere manier naar het werk zouden kunnen komen. 

Wij kunnen helpen om dat te stimuleren, bijvoorbeeld 

met een startbijeenkomst. Inzicht is belangrijk: wat is 

de potentie en hoe verleiden we mensen om het eens 

anders te doen,” licht ze toe.

Van deur tot deur
Om het de werknemers makkelijker te maken, is sinds 

kort de gratis te downloaden TURNN-app beschikbaar. 

Deze app biedt medewerkers alle reisadviezen in één 

scherm. ,,Alle OV-apps zijn hierin gecombineerd. 

Je krijgt advies op maat van deur tot deur; met het 

OV, (water)taxi, deelauto’s en deelfi etsen. Zo word je 

compleet ontzorgt. De TURNN is er ook voor werkge-

vers. Zij kunnen via hun dashboard eenvoudig allerlei 

vormen van vervoer ontsluiten, waardoor werknemers 

bijvoorbeeld een deelfi ets of -auto kunnen boeken. 

De gezamenlijke inzet van ondernemers en overheid om de Drechtsteden bereikbaar te 
houden, begint zijn vruchten af te werpen. Maar er is meer nodig de komende jaren. ,,we 
zoeken nog meer bedrijven die zich aansluiten om 10 procent van hun werknemers uit de 
spits te halen, want bereikbaarheid doe je samen. Ik kom graag bij DOV-leden langs voor een 
vrijblijvend gesprek,” zegt projectleider Anna Schouten van Samen Bereikbaar.

Wie doet mee met 10% uit de spits?
ANIMO grOEIT VOOr SAMEN BErEIKBAAr IN DE DrEcHTSTEDEN
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De werkgever ontvangt één factuur waarin de kosten 

verdeeld zijn zijn kostenplaats en/of werknemer. Het 

dashboard biedt de werkgever inzicht en hierdoor kan 

hij het mobiliteitsbeleid optimaliseren .”

Vervoerskosten
De Amega Groep, Rabobank Drechtsteden, AA Lease, 

BCTN en van Pelt Recycling zijn geanalyseerd. De 

mobiliteit van de circa 3000 ambtenaren van de 

Drechtsteden wordt nu onderzocht. ,,Bij Amega bleken 

279 mensen per auto in de spits naar hun werk te 

komen. Dat betekent dat 28 mensen voor een ander 

vervoermiddel moeten kiezen om aan die 10 procent 

te komen.”

Anna Schouten nodigt ook kleine bedrijven uit om 

gezamenlijk om de tafel te gaan en de huidige ver-

voerskosten en alternatieven te inventariseren. ,,Voor 

MKB’ers is het zeker interessant om eens goed naar de 

mobiliteit en de kosten te kijken. Ook in het kader van 

vitaliteit en gezondheid van de werknemers. Een een-

voudige fietskortingsregeling kan mensen stimuleren 

vaker de fiets te pakken.”

Nieuwe buslijn
Mensen die werken op de Krabbepolder kunnen sinds 

februari ook kiezen voor de bus. Dat kon al via lijn 8, 

maar dan moesten ze nog een stuk lopen om bij de 

bedrijven te komen. ,,Buslijn 9 rijdt nu nog met een 

8-persoonsbus. Maar er is al zoveel belangstelling dat 

Arriva tot de zomer een extra bus laat rijden,” verwacht 

Schouten. De buslijn wordt bekostigd door de provin-

cie, Arriva, het Havenbedrijf, Parktrust en BIZ Krabbe-

polder. ,,Als het een succes blijft kan de vervoerder die 

in 2018 de nieuwe concessie krijgt hier niet omheen.”  

Inmiddels is 90 procent van de ondernemersvereni-

gingen aangesloten bij Samen Bereikbaar. Van de 

DOV is bestuurslid Rob Kooijman contactpersoon. 

Projectleider Anna Schouten signaleert steeds meer 

belangstelling voor het onderwerp; ook gezien de grote 

opkomst bij bijeenkomsten. De wekenlange afsluiting 

van de Merwedebrug heeft mogelijk bijgedragen aan 

het inzicht dat de bereikbaarheid van de Drechtsteden 

kwetsbaar is. Zeker gezien de werkzaamheden die de 

regio te wachten staat aan de A16, A15 en N3. Ook gaat 

de Heinenoordtunnel op de schop.

,,In 2016 stonden we 20 procent langer vast in het 

verkeer en dat wordt er de komende jaren niet beter 

op, verwacht het Kennisinstituut voor mobiliteitsbe-

leid. We hebben hier al een sterke lobby richting de 

landelijke overheid, maar heel Nederland zet in op 

aanpassingen. Samen moeten we dus goed nadenken, 

samenwerken en innovaties als de TURNN-app inzet-

ten, zodat de bedrijven in de Drechtsteden goed be-

reikbaar blijven voor de medewerkers en werkgevers.”

Meer informatie?
anna.schouten@samenbereikbaar.nl

www.samenbereikbaar.nl

Remko Mol, voorzitter van de BIZ Krabbepolder, ondertekent het
vervoerscontract. Links Anna Schouten van Samen bereikbaar 

en Rechts Rik Dalmeijer van het Havenbedrijf Rotterdam. 
FOTO’S SAMEN BEREIKBAAR

MOBILITEIT DrEcHTSTEDEN



Logi Label heeft oog voor kleur
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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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Van Pelt 
ontwikkelt 
‘De Johan van 
Beverwijck’
Aan de Spuiboulevard, op de plek van het te slopen 

ANWB-pand, wordt het appartementencomplex 

De Johan van Beverwijck gebouwd. De 55 luxe 

appartementen en penthouses variëren in grootte van 

80 tot 325 m2. Daarnaast krijgt elk appartement een 

ruim, op het zuiden gelegen terras van 15 tot 95 m2. 

De appartementen zijn verdeeld over twee bouwdelen 

van acht verdiepingen en één van vier verdiepingen. 

Kenmerkend is de moderne architectuur met veel glas 

en veel licht en het gebruik van duurzame materialen.

Commerciële functies
De potentiële kopers worden nauw betrokken 

bij de ontwikkeling van het plan en kunnen zelf 

de indeling en grootte van hun appartement 

bepalen, waarbij alleen de plaats van de liften, 

leidingschachten en meterkasten vast ligt. Ook 

is het mogelijk om appartementen te koppelen of 

te splitsen. Hierdoor ontstaat maximale vrijheid 

en fl exibiliteit. Op de begane grond komen 

commerciële functies. Daarachter en op de eerste 

verdieping komt een inpandige parkeergarage, 

exclusief voor de bewoners.

De belangstelling voor wonen in De Johan van 

Beverwijck is enorm groot, inmiddels hebben zich 

meer dan 300 potentiële kopers aangemeld. Dat is 

niet zo verwonderlijk: mensen willen weer in het 

centrum wonen met de supermarkt om de hoek, 

dichtbij de voorzieningen, openbaar vervoer voor de 

deur en vlakbij de gezellige historische binnenstad.

Volgens planning start de verkoop van de appar-

tementen medio dit jaar via Waltmann Makelaars. 

Meer informatie over De Johan van Beverwijck is 

te vinden op www.spuiboulevard-dordrecht.nl of te 

verkrijgen via Waltmann Makelaars. 

,,Als uitvaartverzorgers met een enorme ervaring 

nemen wij onze verantwoordelijkheid en alles wat 

wij doen staat in het kader van integriteit en hoge 

kwaliteit. Onze activiteiten staan rechtstreeks in 

verband met de meest emotionele momenten in een 

mensenleven. Dat alleen al is voor ons aanleiding te 

werken op een manier die voor iedereen passend is,” 

zegt Ad de Jong van DenO.

,,Al onze diensten worden door ons verricht op een 

zo lief mogelijke manier. Immers op momenten van 

rouw en afscheid is de behoefte aan vriendelijke 

en lieve mensen om je heen van groot belang. Voor 

onze medewerkers is het vanzelfsprekend dat alles 

door ons geregeld zal worden, hoe groot of klein 

het verzoek van de familie ook is. Wij hebben er 

de ruimten voor, de kennis, de ervaring en het 

vermogen ons in te leven in de emoties. Dat geldt 

vanaf het eerste contact tot en met de periode na de 

begrafenis of crematie, ook nazorg vinden wij een 

kernwaarde in onze dienstverlening.” De wereld 

verandert, de wensen van mensen veranderen 

daardoor ook continue. ,,Uitvaartverzorging DenO 

beweegt soepel mee met die veranderende wereld, 

maar wij blijven trouw aan de oorsprong van 

ons bedrijf: traditionele kwaliteit, perfecte 

uitvoering van onze diensten en een warm, 

integer contact met onze klanten.

Misschien is dat wel het ons geheim: de verbinding 

tussen traditie en de dynamiek van het menselijk 

leven. Onze kwaliteit als een onveranderlijk baken 

van betrouwbaarheid, maar met een instelling die 

een heldere weerspiegeling geeft van de tijd.”

Uitvaartverzorging Dordrecht en Omstreken

Nassauweg 190

3314 JR Dordrecht

Tel (078) 648 483

E-mail: info@uitvaartdordrecht.nl

Uitvaartverzorgers van DenO staan
voor integriteit en hoge kwaliteit

kernwaarde in onze dienstverlening.” De wereld 

verandert, de wensen van mensen veranderen 

daardoor ook continue. ,,Uitvaartverzorging DenO 

beweegt soepel mee met die veranderende wereld, 

maar wij blijven trouw aan de oorsprong van 

Misschien is dat wel het ons geheim: de verbinding 

tussen traditie en de dynamiek van het menselijk 
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SST Staalsnijtechniek bv
Bunsenstraat 95    3316 GC  Dordrecht    The Netherlands
T +31 (0)78 654 65 46    info@sst.nl    www.sst.nl
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MIJN KERK
INSPIREERT

MIJN KERK
IN BALANS

KWF Kankerbestrijding 
gelooft in de dag dat 
niemand meer hoeft te 
sterven aan kanker.
Die dag die komt. We weten alleen nog 

niet wanneer. Wat we wel weten is dat we 

samen deze dag dichterbij kunnen brengen. 

Daarom vragen we iedereen om ons mee te 

helpen. Ook jou. Want alles wat we doen 

is weer een stap dichterbij. Dichter bij nog 

meer kennis, nieuwe  successen, betere 

behandelingen. Dichter bij die ene dag, de 

dag dat we kanker verslaan. Kijk wat jij 
kunt doen op kwf.nl.

www.dier.nuwww.dier.nu
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Het kabinet heeft op Prinsjesdag 2016 een 

wetsvoorstel gepresenteerd over de ‘uitfasering’ 

van het pensioen in eigen beheer dat naar 

verwachting per 1 april 2017 in werking zal treden. 

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) die een 

pensioenvoorziening heeft opgebouwd bij zijn 

eigen BV kan deze opbouw niet langer bij de BV 

voortzetten. 

Drie mogelijkheden

De dga heeft onder de nieuwe wet drie 

mogelijkheden, waaronder het afkopen van de 

pensioenverplichting. Vanwege de korting verwacht 

de staatssecretaris dat 36% van de dga’s kiest voor 

afkoop, waardoor hij alleen al in 2017 circa € 2 

miljard aan loonbelasting binnenhaalt. 

Misleidende korting?

Bij afkoop van de pensioenvoorziening rekent de 

dga ineens af over de hele pensioenverplichting 

van de vennootschap. Bij afkoop in 2017 zal 

er een korting gelden van 34,5% van de fiscale 

pensioenvoorziening per 31 december 2015. Dit 

resulteert in een effectief belastingtarief van 34% 

in plaats van 52%. In de jaren 2018 en 2019 zal de 

korting afnemen, om spoedige actie te stimuleren. 

Bovendien is de boeteheffing (revisierente) van 20% 

in deze drie jaren niet van toepassing. 

Door afkoop is de beperking van het pensioen op 

dividenduitkeringen niet langer aan de orde en 

de vennootschap kan wellicht worden opgeheven. 

Echter, vereist is dat er voldoende middelen 

zijn om de belastingheffing te voldoen. Voor 

pensioenvennootschappen die er slecht voor 

staan kan dit lastig zijn. Daarnaast kan afkoop 

gevolgen hebben voor de belasting in box 3 én een 

onverhoopte toekomstige echtscheiding. Een ex-

partner heeft doorgaans pensioenrechten uit het 

verleden. Een keuze voor afkoop biedt u een mooi 

contactmoment, want hij of zij zal ook akkoord 

moeten gaan.

Verder sparen voor de oude dag

Welke mogelijkheid voor u gunstig is, hangt af 

van de hoogte van uw opgebouwde pensioenen, 

toekomstplannen, et cetera. Kijk ook eens naar 

andere spaarmogelijkheden voor de oude dag, zoals 

een bankspaarproduct, lijfrente of het aflossen van 

uw hypotheekschuld.

Of de staatssecretaris de schatkist gaat vullen 

valt nog te bezien. Wellicht gooit de ex-partner 

roet in het eten. Staan we aan de vooravond 

van een historisch moment in de Nederlandse 

pensioengeschiedenis: het einde van het pensioen 

in eigen beheer? De tijd zal het leren.

mr. Jan van Neerbos RB

Einde aan pensioen in eigen beheer?

Het Albert Schweitzer ziekenhuis wil in 
2020 tot een van de meest innovatieve 
ziekenhuizen van Nederland behoren en met 
overheden, onderwijs, en ondernemers een 
centrum creëren waar innovatie vorm krijgt. 

Bestuursvoorzitter Peter van der Meer nam tijdens 

een ledenbijeenkomst in februari de ondernemers 

mee in de koers van het ziekenhuis. Daarna konden 

ze zelf zien en ervaren hoe de ontwikkelingen in 

de praktijk van alle dag vorm krijgen. ,,Wij zoeken 

de verbinding ook buiten de zorg om werelden 

naar binnen te halen en onze wereld naar buiten te 

brengen. Dare to cross. We willen dat het ziekenhuis 

midden in de samenleving staat.” Hij toonde hoe 

veel medewerkers, patiënten en ondernemers 

betrokken zijn geweest bij het opstellen van de 

toekomststrategie. ,,Belangrijk, want zo wordt deze 

visie ook van ons allemaal.”

IC-arts en medisch manager Kwaliteit, Veiligheid & 

Innovatie Ralph So gaf zijn visie op en definitie van 

kwaliteit, passend bij het motto van het ziekenhuis 

‘Zorg van Waarde’. Wat is nodig? Wat wil de patiënt 

en hoe past dat medisch inhoudelijk en economisch 

bij elkaar in het belang van de patiënt. ,,Hoe je 

kwaliteit levert is belangrijk: doen waar je goed in 

bent, maar zeker ook luisteren en empathie tonen. 

Nu is veel beleid gestoeld op kostenreductie. Wij 

willen focussen op de uitkomsten en zorgen dat die 

zo goed mogelijk zijn voor de patiënt.”

Kijkje achter de schermen 
in Albert  Schweitzer ziekenhuis

cOLuMN

ASz-medewerkers leggen uit hoe het 
personeel regelmatig traint met moderne 
apparatuur verwerkt in de poppen. 
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word lid van de adviescommissie
De innovatieve ideeën die binnen komen voor het 

Smart City Innovatiefonds, worden beoordeeld 

door een adviescommissie. Op dit moment 

bestaat de adviescommissie uit vier leden:

• Jan Schoormans - Hoogleraar 

consumentengedrag bij de TU Delft 

en Dordtenaar; 

• Kees d’Huy - Business director nationale 

veiligheid (en voorheen directeur Stedelijke 

ontwikkeling & Smart Cities) bij TNO;

• Daan Wortel - Innovatiemanager bij 

het Da Vinci College; 

• Paul Bosman - Ondernemer en Dordtenaar

De adviescommissie zoekt nog een vijfde 

enthousiaste, innovatieve, creatieve 

ondernemer of inwoner van Dordrecht. Bent 

u of kent u iemand die geknipt is voor deze 

(vrijwilligers) functie? Of heeft u vragen over 

Smart City Dordrecht of het Innovatiefonds? 

Laat het weten via smartcity@dordrecht.nl.

Het Smart City Innovatiefonds dat begin 

dit jaar door de gemeente Dordrecht is 

gelanceerd. moet een nieuwe impuls geven 

aan Smart City Dordrecht. Voor twee jaar 

is een bedrag beschikbaar van 920.000 

euro om ideeën die de stad nog ‘slimmer’ en 

toekomstbestendiger maken, te stimuleren en 

te ondersteunen.
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Economic Board van start
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FOTO SMART CITY

Voorzitter Sjoerd Vollebregt
FOTO EDB

‘A L S  E R  I E D E R E  D A G  8  M E N S E N  S T E R V E N  
A A N  E E N  Z I E K T E ,  I S  H E T  T I J D  O M  B U I T E N  
D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N . ’
-Prof. dr. CHJ (Casper) van Eijck-

Aan het woord is prof. dr. Casper van Eijck, specialist 
alvleesklierkanker van het Erasmus MC. Een arts die ‘gewoon 
zijn werk doet’ maar dat houdt in zijn geval in dat hij patiënten 
zo goed mogelijk begeleidt naar hun einde. Want de kans om 
te herstellen van alvleesklierkanker is uitzonderlijk klein. 
Slechts 7% blijft langdurig leven. De meesten sterven binnen 
een half jaar na de diagnose. 

Samen met een team van specialisten, onderzoekers én 
artsen uit het Erasmus MC en LUMC gelooft Casper dat het 
mogelijk is om een nieuwe behandelmethode te ontwikkelen 
die ervoor zorgt dat mensen langer in leven kunnen blijven. 

Die methode wordt de ‘oncolytische viro-immunotherapie 
(OVIT)’ genoemd; een behandeling waarbij een virus wordt 
ingezet tegen de tumor en tegelijkertijd het immuunsysteem 
van de patiënt op een positieve manier wordt geactiveerd. 

Een uitgebreide beschrijving van dit onderzoek en de 
vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn treft u aan in deze 
brochure. Evenals een selectie uit de talrijke acties die sinds 
de start van de campagne Support Casper zijn geïnitieerd.  
De opbrengsten van deze acties hebben er toe geleid dat er 
nu al een start is gemaakt met het broodnodige onderzoek. 
We hopen dit tempo te kunnen voortzetten. 
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Steun ons onderzoek  
Dat kan, naast vorig genoemde opties, ook door een 
bedrag over te maken op: 
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Ten name van: Stichting Overleven met Alvleesklierkanker
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DOV: de grootste belangenbehartiger
van Dordtse ondernemers sinds 1902
Met zo’n 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

T. 06-27144652

Secretaresse: Jeannette Smit

Gastvrouw: Mieke van der Schelde

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

Erica de Winter (Evenementen)

Herman Kersbergen (communicatie)

Jan-Willem Lemkes (detailhandel)

Ere voorzitter

Gerard Hovius

Ere leden

P.W. Hendriks

J.M. Hopma

A.M.C. van Pelt 

A.C.A. Timmers

Tekst en eindredactie

Conny Taheij

Herman Kersbergen

Fotografi e

Rinie Boon

Acquisitie

ZPRESS Media Group,

Michel Bezemer en Stanley Matena

Tel: 078-639 7070

Vormgeving

ZPRESS Studio

Stephan Bakker

Druk

Drukkerij Dekkers van Gerwen, Dordrecht

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

Jurian Duijzer

Detailhandel

Tel. 078-6143826

Agenda bijeenkomsten voorjaar 2017
De data, invulling en locaties staan nog niet allemaal vast. Maar noteer de bekende data vast in uw agenda, 

zodat u deze in elk geval niet hoeft te missen. We houden u op de hoogte!

   

8 en 9 april Ledenbezoek Louwman, inclusief museum in Wassenaar

10 mei  B2B in Postilion Hotel

22 mei Algemene Leden Vergadering

3 juli BBQ in tuin Dordrechts Museum

16 september    Viering 115-jarig bestaan in Kunstmin

20 september Bijeenkomst gezamenlijke ondernemersverenigingen

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

Vacature horeca

gökhan Sarier

Arbeidsmarkt en 

Onderwijs

info@sarier.nl
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MET MULDER COMFORTABEL EN EFFICIËNT MOBIEL!

Foto: v.l.n.r. Tijmen Griffi oen en Charles van der Geest 

DORDRECHT – Mulder Autobedrijf realiseert zich als geen ander 
dat de veranderende mobiliteitsvraag een andere aanpak en visie 
vereist, waarbij de focus op de bestaande marktvraag niet in het 
geding mag raken. Hier ligt een belangrijke rol weggelegd voor 
dealerbedrijven, want zij zullen hierop in moeten spelen met nieuwe 
mobiliteitsoplossingen. En dat is iets waar de ambitieuze directie van 
Mulder een absolute meerwaarde wil blijven leveren!

Mulder is als mobiliteitspartner al 40 jaar actief in de Drechtsteden en 
Alblasserwaard. De dealerholding is offi cieel merkdealer van Peugeot, Citroën 
en DS. De dealervestigingen bevinden zich in Alblasserdam, Dordrecht en 
Sliedrecht. Grondlegger en eigenaar Kees Mulder heeft vorig jaar een nieuwe 
directie aangesteld die de toekomst van de ambitieuze onderneming, die dit 
jaar haar 40 jarig bestaan viert, verder vorm zal geven. 

Tijmen Griffi oen, algemeen directeur, vertelt: “De onderneming heeft zich 
ontwikkeld tot een betrouwbare mobiliteitspartner met maar liefst 40 jaar 
ervaring. De afgelopen twee jaar hebben wij veel aandacht geschonken 
aan onze interne organisatie. De kwaliteit van onze dienstverlening 
staat namelijk centraal in de wijze waarop wij ons willen onderscheiden. 
Als wij naar de toekomst kijken willen wij vooruitstrevend blijven door ons 
te gaan diversifi ëren binnen mobiliteitsoplossingen en tijdig te schakelen 
op ontwikkelingen. Hierdoor zijn wij in staat om onze klantbelofte waar te 
blijven maken; klanten effi ciënt en comfortabel mobiel houden”.

Charles van der Geest, directeur aftersales, vult aan:  “Binnen onze visie 
van diversifi catie en snelheid van schakelen willen wij ten alle tijden onze 
klantbelofte bewaken. Wij onderscheiden ons daarom als servicegerichte en 
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kunde en fl exibiliteit om garant te staan voor zorgeloos mobiel blijven. 
Dit alles komt terug in onze slogan: Mulder houdt je mobiel!” 
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C3, zaten namelijk bij de laatste 7 fi nalisten, van de 35 genomineerden, 
voor de internationale Auto van het Jaar 2017 Award. De Peugeot 3008 
SUV is uiteindelijk de terechte winnaar van deze prestigieuze prijs. Het is 
de eerste SUV die werd onderscheiden met de “Auto van het Jaar” prijs. 
De C3 kwam uiteindelijk uit op de vijfde plaats.  Iets waar ze bij Mulder trots 
op zijn. Tijmen Griffi oen: “Het jubileumjaar 2017 is goed van start gegaan 
en zal voor ons een feestelijk jaar worden en daar zullen al onze klanten van 
meeprofi teren!” Meer informatie: www.mulder-autobedrijf.nl. 
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NIEUWE CITROËN C3
VANAF € 14.980 RIJKLAAR
PRIVATE LEASE VANAF € 265 P.M.

PEUGEOT 3008 SUV
VANAF € 29.860 RIJKLAAR
PRIVATE LEASE VANAF € 429 P.M.

VOORZIEN VAN ONDER ANDERE:
• ABS • Bandenspanningcontrolesysteem • Coffee Break Alert • Cruise control
• Dagrijverlichting • Elektrisch bedienbare ramen voor • Getinte ruiten
• Lane Departure Warning System • Verkeersbordherkenning
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Genoemde rijklaarprijzen zijn inclusief btw, recyclingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Private Lease op basis van een contract van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. 
Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecifi caties. De fi nanciële acceptatie wordt door PSA Finance getoetst en geregistreerd bij het BKR te Tiel. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 03-17

MET MULDER COMFORTABEL EN EFFICIËNT MOBIEL!
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Een aandeel in elkaar

Ontdek Rabo SmartPin op rabobank.nl/smartpin

Rabobank heeft iets slims voor u: Rabo SmartPin. Daarmee koppelt u een kleine

kaartlezer aan uw smartphone of tablet. Zo kunnen ook uw klanten voortaan altijd en

overal pinnen. En voor u blijven de kosten aantrekkelijk.

Rabo SmartPin. Maak van uw smartphone een pin-apparaat.

Met Rabo
SmartPin.

Natuurlijk
kunt u 

ook pinnen.
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