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ECONOMISCHE
RECESSIE BRON
VAN CREATIVITEIT 
regeren is vooruitzien, maar in dit laatste nummer van het jaar kijk 

je onwillekeurig toch even achterom. en één ding is zeker: het onder-

nemerschap heeft volop in de belangstelling gestaan. daarnaast 

heeft de economische crisis ons niet onberoerd gelaten. nog nooit 

gingen in ons land zoveel bedrijven failliet of moesten noodgedwon-

gen stoppen. Ook in dordrecht hebben we de malaise aan den lijve 

ondervonden.

Maar zo’n periode maakt veel ondernemers weerbaarder dan ooit. Oude gewoontes zijn ingewisseld 

voor nieuwe en/of creatieve ideeën. Ook hebben we ons met elkaar afgevraagd op welke wijze oude 

paden verlaten moesten worden om vervolgens nieuwe wegen te gaan bewandelen. denk even aan 

het wikken en wegen over de openingstijden van de winkels in de binnenstad en (met een blik naar 

de toekomst!) hoeveel koopzondagen we uiteindelijk willen? kortom, stof genoeg. Maar de vraag is 

wel welke koers we uiteindelijk met elkaar willen varen. Welke wegen moeten we bewandelen om in 

de jaren die voor ons liggen zakelijk succes te boeken en consu-

menten aan ons te binden.

Uiteraard geldt dat ook voor de ondernemers in de wijkwin-

kelcentra en op onze industrieterreinen. voor wat die laatste 

doelgroep betreft: ook hier geldt dat de prijzen onder druk 

staan. Alertheid is en blijft daarom geboden. Maar ook hier valt 

mij op dat er soms verrassende initiatieven worden genomen. 

nieuwe vormen van samenwerking, gericht op de toekomst. die 

koers zullen we als ondernemers duidelijk voor ogen moeten houden. Uiteraard hebben we voor tal 

van randvoorwaarden ons stadsbestuur absoluut nodig. Optimale verkeerssituaties, goede par-

keervoorzieningen, stadswachten met gevoel voor situaties, busverbindingen die aansluiten op de 

wensen van ondernemers op onze industrieterreinen. de journalist errik Buursink tekende in nrC 

Weekend een indringend toekomstbeeld: ,,de stad is de grootste uitvinding van de mens, steden 

zijn broedplekken van economische innovatie en culturele en politieke vernieuwing. diversiteit is 

een begrip dat als geen andere bij de stad hoort en er is geen grotere bedreiging denkbaar dan 

verstarring door eenzijdigheid. daarom mag ook de overheid zich niet terugtrekken en ruimtelijke 

ontwikkeling overlaten aan kleinschalige bottom-up initiatieven”. Woorden die voor zich spreken. 

We staan dus met elkaar voor een uitdagend jaar. dat geldt ook voor het beroepsonderwijs in stad 

en regio. Ook hier is ‘samenwerking’ dringend gewenst. Zeker waar het gaat om goed opgeleide 

vakmensen. Meisjes en jongens met gouden handen, maar veel ondernemers zijn bezorgd over het 

gebrek aan goed opgeleide vakmensen in de komende jaren. Betere voorlichting aan de jeugd over 

hun toekomstkansen en afstemming tussen het onderwijsveld en het bedrijfsleven is derhalve drin-

gend gewenst. Al met al uitdagingen genoeg om in het jaar 2013 de mouwen op te stropen. Graag 

wens ik u allen een goed nieuwjaar toe.

Paul Hendriks

voorzitter
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Bijna drie eeuwen

toonaangevende modewinkels 

in centrum Dordrecht

In zorgelijke tijden van bezuinigingen, nivelleringen en financiële tekorten is het voor veel 

bedrijven een bikkelhard gevecht om te overleven. De tot nu toe bekende cijfers over dit 

jaar laten een schrikbarend beeld zien van het aantal faillissementen in het midden- en 

kleinbedrijf en hoop op een belangrijke verbetering van die cijfers is nog lang niet in zicht. 

Met name in de gecompliceerde modebranche vallen harde klappen en verdwijnen winkels en winkeltjes weer net zo snel als 

dat ze gekomen zijn. dit negatieve beeld gaat echter niet op voor een drietal modewinkels in hartje dordrecht. de mode-

huizen Bahlmann Mode, Alexander roodfeld en Henri Beer kunnen bogen op een langdurige en roemruchte historie van 

gezamenlijk bijna driehonderd jaar. Ondanks hun respectabele leeftijd zijn ze nog altijd springlevend en drukken ze met 

enige regelmaat hun neus tegen het venster van de catwalk om de winkelende vrouwelijke en mannelijke consument met alle 

modetrends van het moment vertrouwd te maken. Bovendien mag niet onvermeld blijven dat de drie ondernemingen al sinds 

jaar en dag tot het ledenbestand van de dordrechtse Ondernemersvereniging behoren. een mooie gelegenheid derhalve om 

aan deze oudgedienden een drieluik te wijden.
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Op de plek waar in de Middeleeuwen de 

herberg “den Ouden Ancker” was gevestigd, 

houdt Bahlmann Mode sinds 1883 domicilie. 

Omdat de onderneming onder de bezielende 

leiding van grondlegger theo Bahlmann 

toen al succes oogstte, werd in 1929 het 

kolossale naast gelegen patriciërshuis van 

de familie Lebret aangekocht en bij het 

bestaande pand getrokken. in de periode 

tussen twee wereldoorlogen en ondanks de 

wereldwijde economische crisis groeide het 

modehuis uit tot een begrip, niet alleen op 

het eiland van dordrecht, maar ook in de 

Hoekse- en Alblasserwaard was het mode-

huis Bahlmann alom bekend. Op voorstraat 

352, nog altijd gekenschetst als de langste 

winkelstraat van nederland, zwaait nu al de 

derde generatie de scepter over het mode-

magazijn. Yvonne Wooldrik-van Buchem en 

kees van Buchem zijn de trotse eigenaren 

van hun recentelijk gerestaureerde pand. 

niet alleen het winkelpand werd aan een 

drastische renovatie onderworpen, maar 

ook de boven gelegen ruimtes van het 

monumentale pand werden omgetoverd tot 

een vijftiental appartementen, waarbij de 

authenticiteit van alle historische elemen-

ten gewaarborgd en gehandhaafd diende te 

blijven. Op deze wijze ontstond een gedurfde 

mix van klassieke en moderne architectuur 

die nergens als pompeus en opdringerig 

ervaren wordt. Bovendien vormt het geheel 

een harmonieus samenspel met de omge-

ving.

in de ruim opgezette en smaakvol ingerichte 

winkelruimte worden ongeveer zestig mer-

ken uit het top- en middensegment van de 

damesmode op een prominente wijze voor 

het winkelende publiek getoond. Gevraagd 

naar de succesformule van Bahlmann 

Mode geeft eigenaar van Buchem onom-

wonden aan dat dit alles te maken heeft 

met de eigenzinnigheid van de winkel en 

de collectie. Zowel de winkelruimte als de 

getoonde kleding onderscheiden zich van 

wat elders en door de landelijk opererende 

ketens wordt aangeboden. en juist dat 

onderscheidend vermogen trekt klanten. van 

Buchem vindt dat het ondernemersfonds 

nog in een pregnant stadium verkeert en 

dat er nog veel en diepgaand over gediscus-

sieerd moet worden. van de discussie over 

openingstijden zegt hij verschrikkelijk moe 

te worden. Geef de ondernemer de vrijheid 

om zelf binnen wettelijke normen keuzes 

te maken. Belangrijker vindt hij dat service 

en klantvriendelijke acties prioriteit heb-

ben en die staan dus hoog in het vaandel 

aangeschreven. Zo’n actie bijvoorbeeld om 

een oude jas in te ruilen voor een nieuwe 

met vijftien procent korting weet de klanten 

zeer te waarderen. en dat een oude jas een 

tweede leven krijgt is een geweldige niet te 

veronachtzamen bijkomstigheid.

>>>

Bahlmann mode
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is eigenzinnig



in 1927 startte Willem Alexander roodfeld 

in Amsterdam zijn kledingzaak, gespeciali-

seerd in herenkleding, onder de naam Am-

sterdamsch kledingmagazijn. Paul roodfeld, 

de kleinzoon van Willem Alexander, verkaste 

al snel met het bedrijf naar de voorstraat 

in dordrecht. eerst werd de oorspronkelijke 

naam nog gehandhaafd, maar al snel werd 

deze naam veranderd in: Alexander roodfeld 

Herenmode. door de explosieve groei van 

het bedrijf werd het pand op de voorstraat 

al snel te klein en werd er besloten naar 

een andere locatie om te zien. deze werd 

snel gevonden aan het Achterom waar 

in een stedelijk vernieuwingsproject een 

totaal nieuw kleinschalig winkelgebied was 

ontstaan. toen deze winkelpromenade uit-

eindelijk toch niet helemaal aan de wensen 

van het winkelende publiek bleek te voldoen, 

besloten burgemeester en wethouders na 

een heleboel getouwtrek en gekissebis het 

gebied rond het Achterom te restylen. en dit 

was voor Alexander roodfeld het moment 

om wederom op zoek te gaan naar een 

nieuwe locatie. deze werd gevonden in het 

verlengde van het Bagijnhof in de visstraat. 

er diende echter in het monumentale pand 

wel een grondige verbouwing plaats te 

vinden. voorwaarden voor het interieur van 

de nieuwe herenmodezaak waren een visueel 

zeer aantrekkelijke en ruimtelijke situatie 

te creëren. Als routebegeleider voor de cli-

enten fungeert de rode loper, niet alleen erg 

chique, maar bovendien zeer efficiënt; een 

fantastische vondst. Het brede assortiment 

herenkleding verraadt dat op een kwalita-

tief hoger segment wordt ingezet. een keur 

aan topmerken is in de winkel uitgebreid 

voorhanden. Leuk detail is de aanwezigheid 

van relatief jonge en dus kleine merken die 

bij roodfeld een kans krijgen. Het bedrijf is 

overigens ook gespecialiseerd in het leveren 

van maatwerk. Maatkleding voor huwelijken 

en andere bijzondere 

aangelegenheden behoort uiteraard tot de 

mogelijkheden. ties roodfeld is de tegen-

woordige representant van de familie die de 

scepter zwaait. Hij is er van overtuigd dat 

het in eigendom houden van een familiebe-

drijf van essentieel belang is. een onder-

neming met een zelfstandig karakter kan 

qua in- en verkoop een eigen koers varen, 

niet gebonden aan afspraken met eventueel 

andere filialen verspreid over het land en dat 

is uitermate plezierig. Over het zogenaamde 

ondernemersfonds heeft het bedrijf nog 

geen echte mening gevormd. Best een goede 

zaak om gecoördineerd gezamenlijke activi-

teiten in de binnenstad op poten te zetten, 

maar de invulling ervan vergt nog wel de no-

dige bestudering. Het nut van koopavonden 

of koopzondagen vindt ties roodfeld minder 

belangrijk dan het langer kunnen openhou-

den van de zaak. Wanneer cliënten voor een 

belangrijke gebeurtenis passende kleding 

nodig hebben, bestaat altijd de mogelijkheid 

buiten openingstijden om een afspraak te 

maken.

Alexander Roodfeld
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Het in eigendom 
houden van een 
familiebedrijf is 
van essentieel 
belang

Relatief jonge en 
dus onbekende 
merken krijgen 
bij ons een kans

Bij het ter perse gaan van dit blad namen wij kennis van het overlijden van de heer Paul Alexander roodfeld. Wij wensen de familie veel sterkte toe.



Ook modehuis Henri Beer opende de deur 

voor de eerste maal op de voorstraat. Ove-

rigens werd toen alleen maar herenkleding 

verkocht. dit heugelijke feit voltrok zich in 

1931. na negen jaar betrok het bedrijf het 

monumentale pand aan het Bagijnhof, net 

aan het begin van de tweede Wereldoorlog. 

Op deze locatie is het modemagazijn nog 

altijd te vinden. Ondanks de barre oor-

logsjaren kon Henri Beer het hoofd boven 

water houden en mocht zich desondanks 

verheugen in een groeiende klantenkring. 

Aan het begin van de jaren vijftig van de 

vorige eeuw werd besloten de modeblik 

te verruimen door een afdeling dames-

kleding aan het bedrijf toe te voegen. Alle 

bedrijfsactiviteit vond toen nog plaats op 

de begane grond. dat was een schot in de 

roos. de zaak floreerde als nooit tevoren en 

daarom werd begin jaren zestig besloten 

de dames- en herenafdeling te scheiden. de 

herenafdeling bleef op de begane grond en 

de damesafdeling verhuisde naar de geheel 

verbouwde en voor het kunnen tonen van 

dameskleding geschikt gemaakte bovenver-

dieping. Omdat de welvaart toenam kwam 

er steeds meer vraag naar meer exclusieve 

mode. Beer anticipeerde daarop adequaat 

en kreeg zodoende het etiket opgeplakt een 

zeer exclusief modehuis te zijn. een keur 

aan topmerken zowel op het gebied van 

dames- als herenmode wordt in de winkel 

op een aangename manier getoond. een 

niet onbelangrijk detail mag niet onvermeld 

blijven: de paskamers zijn uiterst riant te 

noemen; dus geen gehannes bij pasactivi-

teiten. in 1991 opende in de drievriendenhof 

het filiaal de Mondi shop. vandaag de dag is 

de Mondi shop gevestigd in de vriesestraat. 

Met beide modewinkels gaat het crescendo. 

en hoe dat komt? die vraag is moeilijk te 

beantwoorden. Waarschijnlijk heeft het te 

maken met de uiterst professionele aanpak 

van de medewerkers, de grote servicege-

richtheid, de diversiteit van de collectie, het 

breed aanwezige vakmanschap en het lef 

zich te onderscheiden van andere modewin-

kels. koopavonden en koopzondagen zijn 

fenomenen waarover nooit uitgesproken 

zal worden. elke ondernemer heeft weer een 

andere visie hierop. Geef ondernemers meer 

speelruimte en stop eens met die bureaucra-

tische betutteling. Het ondernemersfonds 

is een goed initiatief op papier, maar de 

praktische invulling ervan is een heel ander 

verhaal.  • • •

Henri Beer
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nam de vraag naar 
exclusieve mode 
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Uiterst riante 
paskamers zijn 
een verademing
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Jaarlijkse banenmarkt
trefpunt voor zoekers
naar passend werk
We staan er niet altijd bij stil, maar de jaarlijkse banenmarkt bij het Werkplein 

drechtsteden op de spuiboulevard is een prachtig initiatief. dat bleek ook dit jaar wel 

weer in de maand oktober. 

niet minder dan 28 stands van werkgevers uit de regio konden worden bezocht. en 

wat méér is: dat deden veel bezoekers ook. Mannen en vrouwen die maar één ding 

wilden: passend werk!

een rondgang leerde nog iets: de werkzoekenden kwamen uit alle geledingen. Mensen 

uit de bouwsector, maar ook uit de metaalsector en de horeca. Het zinvolle van deze 

banenmarkt, die landelijk al voor de tiende maal werd gehouden, is dat het UWv 

Werkbedrijf ook iets te bieden heeft. Bijvoorbeeld een workshop, waar tips werden 

gegeven hoe te solliciteren. Belangrijk detail: tal van bezoekers kregen toch het gevoel 

niet te zijn afgeschreven in de samenleving. ,,ik krijg hier een steuntje in de rug”, 

merkte een sollicitant op. • • •

Nacht van de 
Nacht een zinvol 
initiatief in hostel 
Stayokay

Zaterdag 27 oktober stond in het teken 

van de nacht van de nacht. Gehouden bij 

hostel stayokoy in het park de Biesbosch en 

geopend door wethouder Harry Wagema-

kers, die duurzaamheid in zijn portefeuille 

heeft. een programma dat in het teken 

stond van de schoonheid van duisternis, 

energiebesparing en lichtvervuiling. en het 

moet worden gezegd: de rabobank drecht-

steden loopt in onze regio voorop. ,,Wij 

pakken duurzaamheid op in het kader van 

maatschappelijk ondernemen”, zegt Hein 

de koning desgevraagd, in het dagelijks 

leven directeur bedrijfsmanagement bij de 

bank. Hij laat weten dat de rabobank om 

de energie beter in de hand te houden een 

innovatief systeem in gebruik zal nemen. 

,,dit maakt het mogelijk om centraal en in 

één keer alle elektrische apparatuur in de 

eigen bankgebouwen uit te schakelen. de 

bank wil het energiegebruik zo snel mogelijk 

met tien procent verminderen. Ook gaan ze 

gebruik maken van drie elektrische auto’s. 

een inspirerend voorbeeld voor veel onderne-

mers. • • •

korte berichten
      van de DOV-leden,

uit de zakelijke
  dienstverlening,
industrie, 
detailhandel & horeca
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Turkse ondernemers
succesvol in onze
Dordtse gemeenschap

nederland en turkije vieren dit jaar het feit dat beide landen al 400 jaar goede betrek-

kingen onderhouden. Zeker een moment om er in een feestelijke sfeer bij stil te staan 

en dat gebeurde op woensdag 24 oktober ook in het stadhuis. een mooi initiatief 

van de turkse Ondernemers vereniging dordrecht (tOvd). een mooi moment ook 

om het succes van de turkse collega’s in onze stad voor het voetlicht te brengen en 

de aanwezigheid van de turkse Consul Generaal togan Oral gaf de bijeenkomst nog 

een extra accent. en met een blik naar de toekomst was de rode draad die door de 

avond liep wel duidelijk: 

,,Hoe versterkt de ene turkse 

ondernemer de ander en 

wat kunnen ondernemers in 

onze stad van elkaar leren”. 

en vooral ook dit: laten we 

elkaar beter leren kennen. 

Al met al een inspirerende 

meeting en zeker een felici-

tatie waard aan onze turkse 

collega’s. • • •

Meer werk 
in de regio
volgens het Onderzoekscentrum drechtste-

den gaat het goed met de werkgelegenheid in 

de dordtse regio. Gemiddeld zelfs beter dan 

in heel nederland. volgens de onderzoekers 

komt dat door de bedrijventerreinen. de helft 

van de mensen in de drechtsteden blijkt op 

zo’n terrein zijn brood te verdienen. Op de 

zes nieuwste bedrijventerreinen kwamen er 

in het jaar 2010 zelfs 34 vestigingen bij. Uit 

het onderzoek, onderdeel van de Monitor 

economie en Arbeidsmarkt, blijkt verder dat 

het aantal ondernemers in de regio flink is 

toegenomen. Ook het aantal zzp’ers groeit. 

Wel hebben financiële instellingen en bouw-

bedrijven banen moeten afstoten. • • •

Variabele markt 
moet kunnen

Als het aan de gemeenteraad van dordt 

ligt, moet het mogelijk zijn om voor grote 

evenementen de wekelijkse markt op vrijdag 

en zaterdag te verkassen naar de omlig-

gende straten. volgend jaar zal daar een 

onderzoek naar worden gedaan. John stoel, 

bestuurslid van de Centrale vereniging voor 

de Ambulante Handel, is blij dat de raad dit 

onderzoek – en de resultaten daarvan – eerst 

wil afwachten. • • •

De Turks – Dordtse relaties konden niet beter in beeld worden gebracht 

(En met woorden!) tijdens het feest in het Stadhuis



DOV connect 
spreekbuis van 
en voor DOV leden
Anneke Maagdenberg is de oprichter en directeur van AM Zorgmanage-

ment. AM Zorgmanagement is gespecialiseerd in het bij elkaar brengen 

van vraag en aanbod van middel en hoger management in de zorgsector. 

Haar wortels liggen in deze sector waarin ze diverse managementfuncties 

heeft bekleed. Daarnaast heeft zij veel ervaring opgebouwd in verschillende 

maatschappelijke,en bestuurlijke organisaties. 
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Momenteel is zij lid van de raad van toe-

zicht van twee (zorg)instellingen, lid van 

het Platform Binnenstad Management – een 

overkoepelende organisatie, die de belangen 

van de ondernemers in de binnenstad behar-

tigt – en last but not least vicevoorzitter van 

de dordrechtse Ondernemers vereniging. AM 

Zorgmanagement is gevestigd in het monu-

mentale Leprooshuys in de vriesestraat. in 

dOv connect 3 werd ruimschoots aandacht 

geschonken aan de wederopstanding van dor-

drechts oudste winkelpromenade. Omdat het 

bedrijf van Anneke eveneens in deze straat is 

gevestigd, ligt het voor de hand haar onder-

meer te bevragen naar haar ervaringen met de 

winkelstraat.

Hoe lang ben jij al lid van de DOV?

sinds 1990 ben ik met een onderbreking 

van vier jaar lid van de dOv, omdat ik het 

belangrijk vind dat er een organisatie is die de 

belangen van ondernemers vertegenwoordigt 

bij allerlei instanties en samen sta je veel 

sterker!

Sinds wanneer zit je in het bestuur van de DOV?

dat is ook al weer een behoorlijk lange peri-

ode. Ooit werd ik door voormalig voorzitter 

Gerard Hovius gevraagd om in het bestuur 

zitting te nemen. en ook ten tijde van het 

voorzitterschap van Menke Hopma was ik 

bestuurslid. vrij recent ben ik tot vicevoorzit-

ter benoemd.

Wat zijn jouw ambities binnen de organisatie?

Mij sterk te maken voor de vereniging door 

de belangen van de leden zo goed mogelijk te 

vertegenwoordigen. 

Wanneer vestigde jij je in de Vriesestraat?

in 1998 betrok ik het pand waar tot voor kort 

een uitzendorganisatie gevestigd was. in 2002 

ben ik er vertrokken om in 2006 weer terug te 

keren in de vriesestraat in het monumentale 

Leprooshuys. en op die plek zit ik nog altijd.

Vind je de Vriesestraat een prettige locatie 

voor jouw bedrijf?

Ja, een prima stek! Maar ik run hier slechts 

een kantoor en geen winkel. ik ben me er ter-

dege van bewust dat het voor de winkeliers in 

deze straat keihard knokken is om het hoofd 

boven water te houden. daarom is het van het 

grootste belang dat de winkeliersvereniging 

onder voorzitterschap van Arien ven Pelt zich 

sterk maakt voor intensieve samenwerking. 

en door die samenwerking zie je dat er weer 

kansen liggen.

Vind je dat de Vriesestraat toekomstper-

spectief heeft gezien de andere manier van 

winkelen?

Het gaat goed met de vriesestraat, niet in de 

laatste plaats door de inspanningen van een 

aantal winkeliers. ik denk ondanks de opkomst 

van de vele internetwinkels blijft fysiek 

winkelen altijd bestaan. Potentiële klanten 

willen in veel gevallen de artikelen die ze willen 

aanschaffen uitgebreid bekijken en dat geldt 

zeker voor kleding.

Wat zijn volgens jou nog steeds voetangels en 

klemmen in de Vriesestraat?

de leegstand blijft natuurlijk een gigantisch 

probleem. Gelukkig zijn weer wat panden 

betrokken door startende ondernemers. Maar 

hoe lang houden ze het vol! ik ben overigens 

wel verheugd over de tegenwoordige opstelling 

van onroerend goed eigenaren en makelaars 

die tot voor kort alleen maar langlopende 

contracten wilden afsluiten. Hun bereidheid 

om overeenkomsten voor de periode van één 

jaar aan te gaan is groeiende. dit is voor een 

beginnend winkelier een hele opluchting!

Hoe zie jij DOV connect na drie edities?

dat het bestuur besloten heeft ruim een jaar 

geleden om een full colour magazine uit te 

gaan brengen heb ik enorm toegejuicht. ik 

ben wel van mening dat het blad nog verder 

ontwikkeld moet worden. de dOv kent veel 

ondernemers die al heel lang lid zijn en die 

zouden juist een podium moeten krijgen. tot 

nu toe heb ik dat enigszins gemist. verder 

zouden er mijns inziens een aantal vaste 

rubrieken opgenomen moeten worden, zodat 

er een soort coherent verband ontstaat. 

immers, dOv connect is het blad van en over 

ondernemers en dat staat voor mij voorop!

Dus jij vindt dat alleen DOV leden in het blad 

aan het woord mogen komen?

Ja, absoluut! de leden betalen contributie, ook 

voor het magazine. Als we iedere willekeu-

rige ondernemer een podium geven, kan dat 

scheve ogen geven bij de leden en dat vind ik 

niet goed. Geen dOv lid betekent voor mij ook 

geen stem in het magazine. de dOv staat voor 

alle ondernemers open, dus als een onderne-

mer zich aanmeldt als lid, wordt het bedrijf in 

het blad vermeld

Denk jij dat startende ondernemers bij de DOV 

hun ei kwijt kunnen?

We kennen in dordrecht ook een vereniging 

voor startende ondernemers, maar ik vind 

dat die zich ook bij de dOv zouden moeten 

aansluiten. Jonge ondernemers kunnen van 

hun meer gevestigde collega’s heel veel leren, 

zodat ze behoed worden voor alle valkuilen 

die het ondernemen nu eenmaal met zich 

meebrengt. 

Wil je verder nog iets kwijt?

Ja, zeker wel! ik juich de in gang gezette revi-

val van de vriesestraat enorm toe. Hoewel ik 

een beetje aan de zijlijn vertoef, draag ik ieder 

initiatief een warm hart toe. Wanneer mijn 

hulp daarbij gewenst is, kan op mij een beroep 

worden gedaan. verder hoop ik bij de ontplooi-

ing en ontwikkeling van de binnenstad mijn 

steentje te kunnen bijdragen. Mijn motto: de 

dOv moet zich sterk maken voor de binnen-

stad door daarin actief te participeren. dat is 

soms wel eens moeilijk, want het vreet tijd en 

energie, maar dat heb ik er voor over. • • •
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Jonge ondernemers 
kunnen van 
gevestigde collega’s 
veel leren

Alleen leden 
van de DOV 
verdienen een 
podium
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Winkels langer open
vergt van ondernemers
uniforme afspraken

Het blijkt nog steeds een omstreden 

punt. Moeten we er in dordrecht naar 

toe om de winkels langer open te 

houden? tijdens een debat hierover, 

georganiseerd door dordrecht Marke-

ting, bleken de meningen toch duidelijk 

te verschillen. Wel of niet tot 18.00 uur 

of langer open was de vraag die centraal 

stond. Het idee achter dit plan: als de 

winkels langer open zijn zal de consu-

ment gaan shoppen tussen 17.00 uur 

en 18.00 uur, terwijl het centrum nu op 

veel dagen uitgestorven lijkt. daarom 

wil Gerben Baaij, directeur van dord-

recht Marketing, afspraken gaan maken 

met de winkeliers om dit doel te berei-

ken. Wethouder Jasper Mos liet weten 

met overtuiging achter een dergelijk 

initiatief te staan. • • •

Ouderen ergeren zich
aan jonge collega’s
volgens een onderzoek, uitgevoerd 

door het bureau springest.nl, ergert 

driekwart van de oudere werknemers 

zich mateloos aan jonge, startende 

collega’s. vooral de arrogante hou-

ding en slechte werkmentaliteit stuit 

veel ouderen tegen de borst. een van 

de grootste ergernissen is het ’s och-

tends te laat op het werk verschijnen 

en ’s middags te vroeg vertrekken. 

Ook het gebrek aan kennis en te veel 

taal – en spelfouten zijn een doorn in 

het oog van veel ouderen. • • •

Dordt iets gast
vrijer, maar er 
valt nog
genoeg te leren

We zijn als stad iets gastvrijer geworden, 

maar er valt nog heel wat te leren. dat blijkt 

overduidelijk uit het onderzoek van van 

sprongen & Partners Horeca Advies en vvv 

nederland. Zeker we zijn als stad in de top 

21 van de grote steden gestegen van de 15e 

plaats naar de 14e, maar als het gaat om 

vriendelijkheid moeten we toch maar even in 

de spiegel kijken. Althans de bezoekers van 

dordrecht zijn op dit punt niet erg enthousi-

ast. verbetering van het imago, zeker in de 

horecasector, vergt dus de nodige aandacht. 

Wel krijgt ons stedenschoon, het groen en de 

hygiëne een goede beoordeling. Het onder-

zoek is gehouden onder 8000 nederlanders

 • • •

korte berichten
      van de DOV-leden,

uit de zakelijke
  dienstverlening,
industrie, 
detailhandel & horeca
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Gedeputeerde Veldhuij
zen pakt overschot aan te
veel winkelruimte aan
de provincie gaat met de gemeenten aan de slag om het overschot aan winkelruimte 

in Zuid – Holland aan te pakken. Gedeputeerde Govert veldhuijzen (ruimtelijke 

Ontwikkeling en economische Zaken) en afkomstig uit dordrecht, spreekt over een 

zorgwekkende ontwikkeling. Ook wordt het aantal nieuwe winkellocaties beperkt. Uit-

breiding van het winkelareaal kan nog slechts in een klein aantal grote en historische 

binnensteden en dan onder strikte voorwaarden plaatsvinden. Ook vestigingen van 

detailhandel in de periferie worden beperkt. de provincie concludeert op grond van 

cijfers dat er in Zuid – Holland voor de periode tot 2020 sprake is van een overschot 

aan winkelruimte van 270.000 vierkante meter. veldhuijzen spreekt in dit verband 

over een ,,zorgwekkende zaak”. de provincie gaat ook de kantoorlocaties in kaart 

brengen. een inventarisatie door het Onderzoekscentrum drechtsteden toonde al 

eerder aan dat in de drechtsteden 184 lege kantoorpanden staan. daarom is tijdens 

het vastgoedsymposium drechtsteden in september besloten om de leegstand van 

kantoren te verminderen.

volgens de makelaarsorganisatie nvM staat er in nederland ook twee miljoen 

vierkante meter winkel leeg. detailhandel nederland zegt dat het winkelaanbod in 

ons land veel te groot is. de brancheorganisatie pleit ervoor om de lege winkels een 

herbestemming te geven, te renoveren of gewoon te slopen.

 • • •

Goede sfeer 
belangrijker dan 
hoog loon

Uit onderzoek door het uitzendbureau Unique 

blijkt dat een goede sfeer op het werk voor 

veel werknemers belangrijker is dan een hoog 

loon. • • •

Winkeliers willen
betrouwbaarheid
personeel 
checken
steeds meer winkeliers willen de betrouw-

baarheid van nieuw personeel eerst checken. 

Ze sluiten zich daarom aan bij het Waarschu-

wingsregister van detailhandel nederland. 

dat blijkt uit cijfers van de stichting Fraude 

Aanpak detailhandel. volgens detailhandel 

nederland voorziet de zwarte lijst in een 

toenemende behoefte. de schade door fraude 

bedroeg vorig jaar 180 miljoen euro. • • •



Xandra Hovius verlaat DOV bestuur

Zakenvrouw met blik op
dynamisch en veelzijdig
maatschappelijk 
speelveld
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Xandra Hovius. Al 24 jaar zelfstandig onder-

nemer. Liet zich al in 1988 inschrijven bij de 

kamer van koophandel. Had als een van de 

eersten in dordrecht in de gaten dat de com-

puter nieuwe kansen bood. niet voor niets 

kocht ze haar eerste exemplaar al in 1985. 

Ze kijkt met voldoening terug op de jaren 

die achter haar liggen. ,,Ja, ik was één van 

de eerste pioniers in onze stad. Al in 1996 

maakte ik al professionele sites. Al voor 

ik met Avant van start ging. Het bouwen 

daarvan nam daarna een snelle vlucht en de 

klanten kwamen vanzelf”.

Veelzijdig
Xandra Hovius, zakenvrouw met beide benen 

op de grond en vader Gerard Hovius als 

inspirerende adviseur op de achtergrond. 

Bij uitstek een voorbeeld van vooral die 

vrouwen die de stap naar het zelfstandig 

ondernemerschap durven wagen.

Maar het aftredende bestuurslid heeft zich 

niet alleen beperkt tot haar eigen onderne-

ming. Xandra is veelzijdig geïnteresseerd. 

Ze maakte in de afgelopen jaren deel uit 

van verschillende maatschappelijk betrok-

ken clubs en besturen. een vrouw met een 

mening en die wenst ze niet onder stoelen 

of banken te steken. Ook niet als ze over de 

rol van de dOv praat. ,,soms jeuken mijn 

handen om zaken aan te pakken. denk maar 

even aan de zo noodzakelijke fl y-over bij de 

A16. Absoluut noodzakelijk om de onder-

nemers op onze industrieterreinen goede 

aan- en afvoerwegen te garanderen. Maar 

nog altijd houdt rijkswaterstaat de onder-

nemers aan het lijntje en dus blijft het een 

verkeersknelpunt”.

Zelf kiezen
 ,,een ander heet hangijzer: de ope-

ningstijden van de winkels. daar moet 

de plaatselijke overheid zich niet mee 

bemoeien. de winkelier kan zelf wel bepalen 

wanneer hij open wil zijn. Zelf heb ik ook te 

maken met klanten die soms in de avond-

uren geadviseerd willen worden. nou, dan 

doe ik dat! een ondernemer die merkt dat 

hij op woensdagavond meer omzet maakt, 

moet dan zelf kunnen beslissen zijn zaak 

langer op zo’n avond open te houden. daar 

heeft de overheid niets mee te maken. Of 

anders gezegd: niet de politiek maar de 

markt zelf moet dat bepalen”.

Belangrijk
daarom ziet Xandra Hovius nog altijd een 

belangrijke rol weggelegd voor de dOv. ,,een 

organisatie waar je als lid aan je netwerk 

kunt bouwen. die goede sprekers moet 

aantrekken voor de ondernemersbijeenkom-

sten, maar vooral een vereniging die een 

voortrekkersrol moet durven vervullen. een 

vereniging die zich moet manifesteren als 

een organisatie die fungeert als belangenbe-

hartiger van en voor de ondernemers”, zegt 

ze met overtuiging in haar stem.

en toch. Xandra Hovius kijkt na 24 jaar 

zelfstandig ondernemerschap ook naar de 

toekomst. een maatschappelijk betrokken 

vrouw en ze weet één ding zeker: daarbij 

spelen politieke partijen een niet geringe rol. 

Wat haar betreft is dat de vvd.

Beschikbaar
 ,,Ja, ik voel me bij deze club erg betrokken. 

Onderschrijf ook volledig hun beginsel-

programma. dus sta ik open voor nieuwe 

uitdagingen en het burgerraadslidmaat-

schap is daar een bewijs van. trouwens al 

eerder heb ik me kandidaat gesteld om de 

vvd te vertegenwoordigen in de Provinci-

ale staten van Zuid – Holland.” Of Xandra 

soms droomt van een rol in de plaatselijke 

politiek? een wethouderschap misschien? 

Ze denkt lang na. ,,Weet je, laat ik het zo 

zeggen: als ik de kans zou krijgen en de 

partij een beroep op me zou doen? Zeker!” 

een ding is duidelijk: het maatschappelijk 

speelveld inspireert Xandra Hovius als geen 

ander. • • •

Xandra Hovius verlaat het 

bestuur van de DOV. Met spijt, 

dat wel, maar haar beslissing 

om zich om als burgerraads-

lid voor de VVD in te zetten te 

maken voor de politiek laat haar 

geen andere keus. ,,Je moet 

altijd zorgen dat van belangen-

verstrengeling geen sprake kan 

zijn”, zegt ze met overtuiging.

Xandra Hovius: ,,De DOV moet een voortrekkersrol blijven vervullen”
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Ondernemers sponsoren 
van tennisclub CC

Maatschappelijk ondernemen is in ons land bijna een slogan geworden. Maar toch zijn 

er bedrijven die zo’n kreet echt handen en voeten geven. Ook in dordrecht. neem nu 

de samenwerking tussen de tennisvereniging CC. Bestaat 90 jaar. een mooi moment 

voor het tuincentrum de staartploeg en Belmar keukens de club in staat te stellen 

de nieuwe rotonde op de hoek Copernicusweg – Zuidendijk en de Leeuwstraat voor 

vijf jaar te adopteren van de gemeente. en het resultaat mag er zijn! vandaar dat de 

officiële overdracht op maandag 22 oktober plaats vond. een inspirerende vorm van 

samenwerking.  • • •

Distributie
centrum om 
winkels in 
binnen stad snel 
te bevoorraden

Op 27 november is door wethouder Mos 

het startschot gegeven. Als we dit schrij-

ven is het plan nog niet in werking, maar 

de intentie is er wel: dordtse winkels in de 

binnenstad bevoorraden met kleine, milieu-

vriendelijke wagens. Het plan is in nederland 

niet nieuw, want in rotterdam, Utrecht en 

nijmegen is het al gerealiseerd.

en het voordeel van zo’n aanpak is wel 

duidelijk: geen grote vrachtwagens meer 

in ons stadshart. volgens de gemeente, die 

het plan van harte steunt, zijn er inmiddels 

voldoende ondernemers die mee willen doen, 

maar om het tot een succes te maken zijn er 

nog veel meer nodig. 

inmiddels weten we dat Binnenstadservice 

nederland spijkers met koppen wil slaan. 

daarom is het zaak een goede locatie te 

vinden voor een centraal distributiecen-

trum. Zo’n centrum moet zowel dicht bij de 

snelwegen liggen, maar ook niet al te ver 

van de binnenstad. de winkeliers die van 

deze service gebruik gaan maken betalen 

daarvoor een bepaald bedrag. Als het plan 

goed van de grond komt is dat zeker winst 

voor de stad en het milieu.  • • •

Een mooi voorbeeld van maatschappelijk ondernemen: sporters en sponsoren heffen 

het glas op hun samenwerking

korte berichten
      van de DOV-leden,

uit de zakelijke
  dienstverlening,
industrie, 
detailhandel & horeca
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Mooie onderscheiding 
voor winkelgebied 
Nassauplein

Online ‘matchbank’ 
biedt kansen voor 
beschikbaar talent
de regio’s dordrecht en Gorinchem zijn 

er veel aangelegen om werkzoekenden en 

werkgevers met elkaar in contact brengen. 

daarvoor is inmiddels de zogenaamde 

‘Matchbank’ in het leven geroepen en twee 

enthousiaste initiatiefnemers, Fatma top-

güme en Micha italiaander, geven er leiding 

aan. tijdens een startbijeenkomst in het da 

vinci College waren er dan ook inspirerende 

woorden te beluisteren. de initiatiefnemers 

zijn bijzonder blij te kunnen samenwerken 

met het da vinci College. volgens hen biedt 

deze aanpak gemotiveerde mensen kansen 

op een nieuwe baan. • • •

Het winkelgebied nassauplein in nieuw 

krispijn heeft de eerste HBd – ster voor 

het behalen van het keurmerk veilig 

Ondernemen (kvO) ontvangen. deze 

ster is een bekroning voor de onderne-

mers, gemeente, politie en brandweer 

die samen afspraken hebben gemaakt 

om de veiligheid rondom het nassau-

plein te verbeteren.

Het is een prestatie die zeker onze feli-

citatie waard is, want onder begeleiding 

van het Hoofdbedrijfschap detailhan-

del hebben de samenwerkende partijen een plan van aanpak opgesteld om juist de 

veiligheid van het nassauplein te verbeteren. Om tot goede afspraken te komen zijn 

onder andere enquêtes gehouden onder de ondernemers en de bezoekers van het 

winkelgebied. Ook werd door deskundigen goed rondgekeken in de omgeving. dit om 

te beoordelen welke technische verbeteringen mogelijk waren. Uit al die gegevens 

kwam ondermeer naar voren dat er ontevredenheid heerste over toezicht en vervui-

ling. inmiddels is er een convenant ondertekend door alle partijen om de daad bij het 

woord te voegen. • • •

Een ontspannen sfeertje bij de ondertekening van het convenant

Vrouwelijke zzp’ers
verdienen minder
volgens een onderzoek van het CentraaL 

Bureau voor de statistiek verdienen 

vrouwelijke zzp’ers aanzienlijk minder dan 

hun mannelijke collega’s. Hun gemiddelde 

jaarinkomen ligt met 15.000 euro liefst 

40 procent onder dat van hun mannelijke 

collega’s. eén oorzaak van het verschil in 

beloning is dat vrouwelijke zzp’ers vaak in 

minder goed betalende sectoren werken, 

zoals cultuur, recreatie en overige dienstver-

lening. • • •

Een ‘verloren 
generatie’

er ontstaat, als we niet uitkijken, een ‘verlo-

ren generatie’, niet van jongeren maar van 

ouderen. te vroeg op een zijspoor beland, en 

nooit meer op een hoofdnet gekomen. (Frank 

kalshoven. volkskrant) • • •
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Maandag 7 januari 2013
Locatie:

stadhuis dordrecht

Programma:

nieuwjaarsreceptie Gemeente dordrecht

Aanvang: 

20.30 uur

Dinsdag 8 januari 2013
Locatie:

de Willem Papendrecht

Programma:

Uitreiking ondernemersprijs 

drechtsteden dordrecht

Aanvang: 

16.00 uur

Organisatie: 

kamer van koophandel

Woensdag 9 januari 2013
Locatie:

drechtwerk dordrecht

Programma:

nieuwjaarsreceptie dOv

Aanvang: 

19.30 uur

Woensdag 20 maart 2013
Locatie:

Opnieuw en Co dordrecht – 

genomineerde MvO award 2012

Programma: 

Ondernemersnetwerkbijeenkomst

Aanvang: 

17.30 uur.

nieuwe leden

Centrum MensEnWerk
stationsplein 17 
3311Jv dordrecht

t 0786142622 
e info@centrummensenwerk.nl
i www.centrummensenwerk.nl

Loffelijk 
singel 389 
3311HG dordrecht

t 06-12027221 
e info@loffelijk.nl
i www.loffelijk.nl

Inspirationz B.V.
Wijnstraat 237 
3311Bv dordrecht

t 0650413247 
e houria@ambitionz.nl
i www.ambitionz.nl

ProFundum Instituut 
dudok erf 4
3315 kA dordrecht

t 078 6227411 
e info@profunduminstituut.nl
F 078 6227412 
i www.profunduminstituut.nl

Confinthure
Burgemeester Beelaertspark 36 
3319 Av dordrecht

t 06-38299813 
e jeroenput@confinthure.nl
i www.confinthure.nl

De nieuwe bloemenwinkel 
Achterom 67 
3311 kB dordrecht

t 078 6579920 
e denieuwebloemenwinkel@gmail.com
i www.denieuwebloemenwinkel.nl

De plek wanneer bewegen niet meer zo soepel gaat. 
Centrum MensenWerk is een gezondheidscentrum in 
dordrecht waar u voor advies en behandeling van klachten 
aan houding- en bewegingsapparaat, conditie, spanning, 
werkstress of ontregeld energiesysteem uitstekend terecht 
kunt. Het juiste adres dus voor fysiotherapie, manuele 
therapie, sportfysiotherapie,bedrijfstherapie, acupunctuur 
en haptonomie.

Loffelijk is een jong en vernieuwend cateringbedrijf dat 
werkt met kakelverse biologische producten. Persoonlijke 
aandacht voor onze opdrachtgevers, producten en 
omgeving staan bij Loffelijk centraal.

Ambitionz re-integratie is een jonge, ambitieuze en 
gedreven organisatie die in 2006 vanuit Amersfoort als 
personeelsbemiddelingsbureau is gestart. sinds september 
2009 zijn de diensten uitgebreid en biedt Ambitionz 
tevens re-integratiediensten aan. Ambitionz heeft zich 
in een korte tijd waargemaakt als een gewaardeerde 
samenwerkingspartner.

in het ProFundum instituut bevindt zich de praktijk voor 
bekkenfysiotherapie en manuele therapie. Het instituut 
is er voor mannen én vrouwen met klachten die het 
gevolg zijn van functiestoornissen van bekken en/of 
bekkenbodemspieren.

de activiteiten van Conƒinthure zijn legio, maar hebben 
altijd te maken met de uitdagingen die ondernemers in het 
MkB ervaren en dan met name op het financiële vlak.

sinds 2009 vindt u op het Achterom in dordrecht weer een 
echte bloemenspeciaalzaak.
rechtstreeks van de veiling wordt een ruim assortiment 
bloemen en planten aangeboden. Het ervaren personeel 
verwerkt de meeste bloemen tot prachtige boeketten. en 
door bemiddeling van Fleurop kan de nieuwe bloemenwinkel 
boeketten in heel nederland laten bezorgen.
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Woensdag 15 mei 2013
Locatie: 

Postillion dordrecht

Programma: 

Ondernemersnetwerkbijeenkomst

Aanvang: 

17.30 uur

Woensdag 26 juni 2013
Locatie: 

nog niet bekend

Programma: 

Ondernemersnetwerkbijeenkomst 

– seizoenafsluiting – spreker 

Burgemeester de heer 

drs. A.A.M. Brok

Aanvang: 

17.30 uur

nieuwe leden

Organisatie Projecten Centrale
Dordrecht 
kladdewortel 26 
3453 vL de Meern

t 06-81917623 
e info@opc-utrecht.nl
i www.opc-dordrecht.nl

Jaleco  Havaro
edisonstraat 1-3 
3316 Ae dordrecht

t 085 7600150 
e info@havaro.nl
i www.havaro.nl

Gebr. Moret B.V.
Baanhoekweg 20
3313 LA dordrecht

t 078 6163032
F 078 6164205
e jcfmoret@gebr-moret.nl
i www.gebr-moret.nl

Taaletcetera
Burgemeester Beelaertspark 143
3319 AP dordrecht

t 078 6167546 
M 0622218545
e jaap.smits@hetnet.nl 
e jaapsmits@kpnmail.nl

Cave Michel
damplein 11-13
3319 HC dordrecht

t 078 6166319
F 078 6167815
e info@cavemichel.nl 
i www.cavemichel.nl 

de Organisatie Projecten Centrale biedt ondernemingen 
praktische ondersteuning bij het organiseren van diverse 
projecten.
de Organisatie Projecten Centrale beschikt over een 
eigen CrM systeem dat het mogelijk maakt de projecten 
op afstand te managen met zowel interne- als externe 
krachten.

de landelijke Ambiance organisatie voert haar eigen 
merkenbeleid, waardoor Ambiance Zonwering Havaro 
een actueel en breed assortiment van kwalitatief 
hoogstaande zonweringproducten voert. Alles op het 
gebied van buitenzonwering, binnenzonwering, dakramen, 
garagedeuren, rolluiken, screens, besturing en permanente 
zonwering zoals terrasoverkappingen, veranda daken en 
pergola systemen vindt u bij Ambiance Zonwering Havaro.

een tankstation waar men voor bijna alles terecht kan. 
naast de gebruikelijke producten zoals: autogas, diesel, 
euro ongelood 95 en mengsmering hebben de Gebr. Moret 
ook rode gasolie in het assortiment.

taaletcetera training en coaching richt zich voornamelijk 
op die personen die in hun werkkring oplopen tegen 
onvoldoende beheersing van het nederlands in zowel woord 
als geschrift. door middel van intensieve cursussen in een 
één op één situatie worden in circa acht sessies van twee 
uur de vereiste en benodigde vaardigheden bijgebracht.
tevens richt taaletcetera zich op het begeleiden en coachen 
van personen die in hun werkkring op welke manier dan 
ook dreigen vast te lopen. Persoonlijke ondersteuning 
op de werkvloer, het aanleren van structurele en 
communicatieve vaardigheden en het eventueel wijzigen 
van arbeidsattituden zijn daarbij de sleutelwoorden.

na een lange periode gehuisvest te zijn geweest aan de 
nijhofflaan in de wijk dubbeldam zette Cave Michel al 
weer ruim een jaar geleden zijn wijnkoperij voort op het 
damplein, eveneens in dubbeldam. Bij Cave Michel vindt 
u een keur aan internationale wijnen uit het midden- en 
topsegment, gedistilleerd, exclusieve whisky’s, exclusieve 
champagnes en een uitgebreide collectie bijzondere bieren. 
Bovendien biedt Cave Michel zijn cliënten een exclusief 
assortiment relatiegeschenken. Ook party-verhuur behoort 
tot de mogelijkheden. 
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Binnenstadservice 
Dordrecht van start
dordrecht heeft een eigen Binnenstad service. Op 1 januari 2013 gaat deze dienst 

onder de naam Binnenstadservice nederland (Bsn) officieel van start. de eerste 

bedrijven die er gebruik van gaan maken hebben zich inmiddels aangemeld als klant. 

Bsn heeft als doel om de binnensteden van nederland beter bereikbaar te maken, een 

beter serviceniveau te leveren voor ondernemers in de binnenstad en daarmee ook het 

leefmilieu en het imago van de binnensteden te verbeteren. inmiddels zijn landelijk al 

circa duizend detaillisten bij een van de dertien vestigingen van Bsn aangesloten. 

Binnenstadservice dordrecht is een franchisenemer van het landelijk Bsn. 

Leveranciers lossen hun goederen in één centraal depot aan in de Merwedestraat. 

daarna worden in één keer alle leveringen van verschillende leveranciers bij de 

winkelier bezorgd. Hierdoor hoeft de winkelier maar één keer een zending af te 

handelen. Zo blijft er meer tijd over voor zijn klanten en het vrachtverkeer in de 

binnenstad neemt af. Binnenstadservice neemt ook direct het plastic en karton mee 

terug.

Binnenstadservice dordrecht richt zich op zowel ondernemers als transporteurs. 

Zij worden beiden geholpen in hun distributiebehoefte door het goederenvervoer te 

bundelen en extra opslagruimte te bieden. Franchisenemer Aart Camijn daarover: 

,,Wij denken mee over tijdelijke opslag van voorraad, kerstverlichting, inventaris of 

andere zaken. Ook kunnen we zendingen uit- of overpakken en nemen dan graag de 

verpakkingsmaterialen weer mee terug, zodat ze niet in de winkel in de weg staan. 

Uiteraard zorgen we dan ook voor de recycling”. 

Het college van B & W is enthousiast over deze nieuwe service. ,,Wij zijn toe aan een 

duurzame, stedelijke distributie voor de binnenstad van dordrecht en ik ben blij dat 

Camijn dit initiatief heeft opgepakt”, zegt wethouder Piet sleeking desgevraagd. Het 

college wil hiermee de geluidshinder verminderen, het leefklimaat in de binnenstad 

verbeteren, overlast van onnodig vrachtverkeer beperken en de luchtkwaliteit 

verbeteren.  • • •

Minder  
ongelukken  
in de bedrijven

volgens het ministerie van sociale Zaken 

daalt het aantal bedrijfsongelukken. dat 

geldt met name bij ondernemingen die 

deelnemen aan het Actieplan Arbeids-

veiligheid. volgens het departement is 

het aantal ongelukken in de afgelopen 

drie jaar met 14 procent gedaald. in heel 

nederland is het aantal ongelukken terug-

gelopen tot 215.000. Het gaat volgens 

een woordvoerder van het ministerie om 

verandering van gedrag. dat komt vooral 

doordat machines beter zijn beveiligd. Ook 

het wettelijk verplicht dragen van helmen, 

brillen, schoenen handschoenen hebben 

een positief effect. • • •

Wie wordt de beste ondernemer van de Drechtstreek 
2012 - Kom naar de spannende prijsuitreiking

succesvol ondernemerschap in de regio verdient de waardering die daarbij hoort. daarom organiseert kamer van koophandel 

rotterdam traditiegetrouw de Ondernemersprijs drechtstreek 2012. kanshebbers zijn drie gedreven ondernemers met lef die hun 

bedrijf met zichtbaar succes hebben opgebouwd. tot de finalisten behoren eGM Architecten en van Aalst Marine & Offshore uit 

dordrecht en valk Welding uit Alblasserdam. samen strijden zij om de prestigieuze titel van beste ondernemer van het jaar. Op 

dinsdag 8 januari 2013 vindt de spannende uitreiking plaats in theater de Willem in Papendrecht tijdens de nieuwjaarsreceptie 

van kamer van koophandel rotterdam. U bent van harte welkom! Meldt u alvast gratis aan op www.kvk.nl/ondernemersprijs, 

want vol is vol.

korte berichten
      van de DOV-leden,

uit de zakelijke
  dienstverlening,
industrie, 
detailhandel & horeca



Wanneer uw bedrijf een gezond � nancieel beleid voert werpt dat al 

snel zijn vruchten af. JMH kan u helpen bij het uitstippelen van dit 

beleid. Onze ervaren adviseurs nemen u alle zorg uit handen. Wij 

bieden een totaalpakket binnen de � nanciële dienstverlening met 

innovatieve oplossingen en directe contacten met onze klanten. Maak 

binnenkort een afspraak en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen, 

want een goede � nancieel adviseur betaalt zich dubbel en dwars terug. 

En zo houdt u een mooi appeltje voor de dorst over.

Gezond 
� nancieel beleid

Adviesgroep JMH BV • Oslo 19 t/m 21 • 2993 LD Barendrecht • T 0180 556157 • www.jmh.nl

•  Fiscale advisering

•  Juridische begeleiding

•  Financiële planning

•  Interim fi nancieel management

•  Bedrijfsadministraties

•  Salarisadministraties

• Financiële dienstverlening artiesten

• Franchisebegeleiding

•  Online bedrijfs- en loonadministraties

•  Uitzending en detachering

Voor extra informatie 
neemt u contact op met: 

Paul Hendriks René Boot Hans Rook
paul@jmh.nl  rene@jmh.nl hansrook@jmh.nl



U wilt volledige controle over uw geldstromen, waar en wanneer dan ook. Dat kan met de 
cashmanagement oplossingen van ABN AMRO. Daarmee heeft u altijd en overal inzicht in uw 
rekeningen in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld met de nieuwe Access Online app. Hiermee ziet 
u welke betalingen gedaan en ontvangen zijn. Zo kunt u altijd anticiperen, zaken in beweging zetten, 
bijsturen en versnellen. Onze specialisten komen graag bij u langs voor een advies dat past bij uw 
onderneming. Meer weten? Kijk op abnamro.nl/cashmanagement of bel 078 - 639 5601.

Dat is cashmanagement anno nu.

ALTIJD EN OVERAL 
CONTROLE OVER 
UW GELDSTROMEN

Available on the
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