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

•  Salarisadministraties
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Bel voor een afspraak (078) 653 12 50
www.rabobank.nl/drechtsteden

Rabobank. Een bank met ideeën.

Uw business gaat altijd verder, ons
commitment ook. 

Betrokken, Dichtbij
en Toonaangevend
in de Drechtsteden.
Dat is het idee. 

Geen enKele
pArtIJ KAn 
Worden GeMIst 
de r is in de maand. reden genoeg voor elke ondernemer om de 

mouwen nog even extra op te stropen om, als het even kan, het vierde 

kwartaal tot een zakelijk succes te maken. Meer dan ooit vergt dat 

creativiteit, inspiratie en volharding. Want laten we eerlijk zijn: het 

afgelopen jaar was niet altijd gemakkelijk. het spook dat recessie 

heet heeft heel onze samenleving in haar greep. nieuwsprogramma’s 

op tv kondigden bijna dagelijks economische berichten in mineur. Wat mij betreft: te veel! dus 

ging deze ‘tsunami’ ook aan dordtse ondernemers niet voorbij. het was/is knokken voor omzet en 

nieuwe orders.

anderzijds toch ook een periode die dwingt tot nadenken en verstandige besluiten nemen. en dat 

gebeurt gelukkig ook. gevestigde bedrijven, jonge ondernemingen, maar ook zzp’ers begrijpen 

maar al te goed dat goed ondernemerschap alles heeft te maken met ‘je voeten op de grond, finan-

cieel de touwtjes strak in de hand houden en scoren met service en dienstverlening op maat’.

als dov spelen we in op alle veranderingen die ons pad kruisen. niet voor niets maken we ons sterk 

voor optimale dienstverlening aan onze leden die daar om vragen. adviezen, bemiddeling als het 

nodig is en desgewenst behartigen we belangen van de ondernemers bij de plaatselijke overheid. 

voor het bestuur van de dov niets nieuws. niet voor niets hebben we op 20 juni op feestelijke wijze 

ons 110 jarig bestaan gevierd. Meer dan 100 jaar waar nodig en gewenst op de bres voor onze leden 

– groot én klein – in onze stad.

dat zal ook in de komende jaren beslist nodig zijn. de ontwik-

keling van de binnenstad vraagt bijvoorbeeld om duidelijke 

keuzes. een kleiner centrum?, Wat doen we met de koop-

avond? toch op doordeweekse dagen onze winkels langer 

open houden?. valt er te onderhandelen over lagere huur-

prijzen voor de detailhandel?, wat te doen met winkels die te 

lang leeg staan en juist daarom de sfeer in onze stad niet ten 

goede komt? te veel economische vraagtekens. en toch…Bij 

de pakken neerzitten is geen optie. dus moeten we met elkaar (ondernemers, overheid, investeer-

ders, projectontwikkelaars en particulieren) samen verder. Blijven geloven in een stad die enerzijds 

mooie prijzen wint, maar anderzijds er nog altijd niet in slaagt hollands oudste stad regionaal en 

nationaal goed op de kaart te zetten.

Maar laten we elkaar de zwarte Piet niet toespelen. ook wij als ondernemers moeten ‘partij’ durven 

zijn in een proces dat ‘ontwikkeling’ heet. concreet: onze horeca en winkels moeten gewoon open 

zijn bij grote evenementen. te gek voor woorden dat dit zelfs negatieve aandachtspunten zijn in de 

media. toeristen die op de tweede monumentendag (zondag) hardop vragen waar ze in ons cen-

trum koffie kunnen drinken. of winkels die, als honderdduizenden bezoekers van dordt in stoom 

bezoeken, gewoon dicht zijn. nee, ik pas voor de rol van zedenprediker, maar het is wel goed om 

met elkaar, in het belang van de stad én het bedrijfsleven, voor de spiegel te gaan staan. Waarom? 

omdat de decembermaand zo weer voor de deur staat. de twaalfde maand, féést maand svp. Maar 

met elkaar moeten we de ingrediënten daarvoor aandragen. geen enkele partij kan daarbij gemist 

worden.

Paul hendriks

voorzitter

Bij de 
pakken 
neerzitten  
is geen  
optie

Paul Hendriks
Voorzitter

Advertentie
dekker
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Zonder pallets modern (groot)
transport uitgesloten
Stam Hout Pallets & Kisten B.V. is producent van houten transportverpakkingen en timmert al sinds 

1946 op een toonaangevende manier aan de weg. Dit echte Dordtse familiebedrijf, aan de wanden in 

de directiekamer hangen prominent afbeeldingen van vier generaties Stam, heeft dus al meer dan 65 

jaar ervaring op deze voortdurend in ontwikkeling zijnde markt. 

de dagelijkse leiding van het bedrijf is in 

handen van de twee broers Wim en Leon 

stam. Wim onderhoudt hoofdzakelijk 

contacten met relaties en is tevens ver-

antwoordelijk voor de administratieve en 

financiële afwikkeling van allerlei zaken 

die het bedrijf aangaan. Leon is meer het 

technisch brein van de organisatie. hij 

volgt alle innovatieve ontwikkelingen op de 

nationale en internationale markten voor 

houtverwerking op de voet. het machinepark 

bestaande uit nederlandse, duitse en tegen-

woordig ook spaanse apparatuur wordt 

door hem geselecteerd, op de proef gesteld 

en eventueel aangepast aan de behoeften 

van de onderneming. ook computers zijn 

bij stam niet meer weg te denken. twee 

nagenoeg volautomatische palletproduc-

tielijnen staan in de gigantisch grote hallen 

opgesteld en zijn voorzien van ultramoderne 

dekkenmachines en spijkerlijnen. voor de 

productie van ongeveer 2000 pallets per 

dag zijn slechts twee tot drie medewerkers 

noodzakelijk voor controlerende en onder-

houd vragende werkzaamheden. eén en 

ander houdt in dat nog beter op de wensen 

van de klanten ingesprongen kan worden. 

en een niet geheel onbelangrijk detail: de 

arbeidskosten zijn hierdoor uiteraard relatief 

laag. Leon vertelt dat het up to date houden 

van het machinepark een voortdurende 

bron van zorg is en blijft. onderhoud aan de 

robots en de computers is van het grootste 

belang. de geringste storing kan tot een 

volledige productiecrash leiden. Waakzaam-

heid en doorlopende controle zijn essentieel 

bij het totale productieproces. evenals het 

doen van investeringen. “Wanneer je op 

deze markt concurrerend wilt blijven, moet 

je bijna onophoudelijk investeringen blijven 

initiëren”, geeft Wim aan. “en het mooie 

daarvan is”, gaat hij verder. “dat kunnen wij 

volledig op eigen kracht, zonder inmenging 

van de bancaire instellingen realiseren. en 

dat we niet afhankelijk zijn van geldschie-

ters, vind ik een geweldig geruststellende 

gedachte”, gaat Wim verder. “Met al te veel 

bemoeienissen van bankinstellingen, zou 

ik geen nacht meer rustig kunnen slapen!”, 

zegt hij lachend. 

toch heeft de economische malaise stam 

hout Pallets & Kisten B.v. niet ongemoeid 

gelaten. ondanks dit uiterst vervelende feit 

heeft de directie besloten niet in paniek te 

raken en het pad van continue investeringen 

in de toekomst niet te verlaten. stilstand 

betekent meestal achteruitgang en ondanks 

de crisis blijft het vertrouwen in een weer 

aantrekkende markt volledig overeind staan.

gaandeweg het gesprek met beide broers 

schuift Leen stam senior aan, vader van 

Wim en Leon. onder zijn bezielende leiding 

nam het bedrijf een grote vlucht. van een 

relatief kleine onderneming groeide het uit 

naar een bedrijf dat in nederland en daar 

buiten op het gebied van het produceren 

van houten transportverpakkingen een vast 

positie in de landelijke top-10 heeft verwor-

ven. ondanks zijn pensionering dient hij zijn 

zoons nog altijd van advies. vaders’ raadge-

ving, vakkennis, expertise en mensenkennis 

zijn voor Wim en Leon van groot gewicht 

en maatgevend voor de wijze waarop ze 

hun bedrijf sturing geven. “de meningen en 

adviezen van onze vader zijn voor ons nog 

altijd van onschatbare waarde”, geeft Leon 

aan. “en bij belangrijke besluiten gaan we 

altijd met hem in conclaaf”, zegt Wim. hij 

heeft ons ook bijgebracht met open vizier te 

ondernemen en altijd eerlijk te zijn. ook zijn 

extreem dure auto’s en een overkill aan luxe 

uit den boze. “doe maar gewoon, dan doe je 

al gek genoeg en blijf met beide benen stevig 

op de grond staan, zijn zo van die slogans 

die helemaal van toepassing zijn op onze 

manier van ondernemen en leven”, zeggen 

beide broers. op het gebied van milieu en 

preventie is stam onderworpen aan een 

stringente regelgeving. toch zijn de hallen 

waar hoog opgestapeld vuren en grenen 

plankdelen liggen naast de voor transport 

naar de afnemers gereedgemaakte pallets 

niet voorzien van een sprinklerinstallatie. 

Uiteraard is in nauwe samenwerking met de 

brandweer besloten daar van af te zien. door 

hout zo te plaatsen, te groeperen en gebruik 

te maken van compartimentering van de 

hallen, kunnen eventuele brandhaarden 

geïsoleerd worden. ontstaat er toch brand, 

dan vereenvoudigt dit systeem als het ware 

de bluswerkzaamheden van de brandweer.

het door stam gebruikte hout komt voor een 

groot deel uit duitsland en uit het verdere 

oosten van europa en het voldoet aan de 

strengste milieueisen. er wordt dan ook 

alleen maar gewerkt met hout dat voorzien 

is van het zogenaamde Fsc keurmerk. deze 

internationale en onafhankelijke Forest 

stewardship council verzekert dat grond-

stoffen gebruikt door de hout- en papier 

verwerkende industrie afkomstig zijn uit 

verantwoord beheerde bossen met alle 

aandacht voor mensen en dieren die van het 

bos afhankelijk zijn. sinds 2003 is de inter-

nationale wereldstandaard Fytosanitaire 

Maatregelen houten verpakkingen (isPM) 

van kracht. hierin zijn maatregelen vastge-

legd die garanderen dat levend ongedierte 

zich niet via houten transportverpakkingen

wereldwijd kan verspreiden. het hout dient 

vooraf behandeld en gemarkeerd te worden. 

het ondergaat een zogenaamde hittebe-

handeling van ongeveer een half uur tot 

minimaal 56 graden celsius in een com-

putergestuurde droogkamer. alle levende 

organismen worden tijdens deze behande-

ling gedood. stam beschikt over drie van 

deze droogkamers en kan per dag een kleine 

4000 pallets behandelen.

niet alleen pallets vormen een onmisbare 

schakel in het logistieke proces. voor veel 

bedrijven zijn juist kisten en kratten de 

belangrijkste bescherming van hun pro-

ducten tijdens het transport. alle mogelijke 

maatvoeringen kan stam produceren. 

Planken met een lengte van ruim zes en 

een halve meter zijn op voorraad. naast de 

productie van pallets en kisten biedt stam 

ook een uitgebreide inpakservice. inpak-

ken op maat. grote machineonderdelen, 

landbouwwerktuigen,harley davidson 

motoren, een waterscooter inclusief trailer. 

niets is onmogelijk. Bij het inpakken van 

de producten worden de beste verpak-

kingsmaterialen gebruikt, die een volledige 

luchtdichtheid en waterdichtheid garande-

ren. ook zijn de kisten en kratten voorzien 

van het isPM keurmerk, zodat wereldwijd 

transport geen enkele belemmering hoeft te 

betekenen. aan het einde van het gesprek 

heeft Wim nog een geweldige scoop. “We 

zijn er in geslaagd na lange onderhandelin-

gen preferred supplier te worden van duPont 

de nemours. nadat vorig jaar diverse 

klanten om uiteenlopende redenen met ons 

bedrijf stopten, zag de toekomst er op eens 

minder zonnig uit. dit geweldige contract 

met duPont geeft ons weer een heleboel 

perspectief voor de toekomst. dat ook alle 

toeleveringsbedrijven van duPont bij de deal 

zijn betrokken maakt het alleen maar fan-

tastischer”, zegt Wim met enige trots in zijn 

stem. “een geweldige deal”, vult Leon aan. 

“en dat gaan we met zijn allen waarmaken 

ook”.� •�•�•

Het milieu en de regelgeving staan 
bij ons hoog aangeschreven,  
maar we zijn ook niet roomser  
dan de paus.

Wat je belooft  
moet je  
waarmaken!
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Uiteraard zijn er de nodige voorwaarden 

aan verbonden. concreet: bedrijven die hun 

naamsbekendheid op één van de rotondes 

willen uitdragen, betalen de inrichtingskos-

ten en zijn ook verantwoordelijk voor het 

onderhoud. verder zal het bedrag dat voor 

de sponsoring op tafel moet worden gelegd 

nadrukkelijk worden gebruikt voor leefbaar-

heidsprojecten in de stad.

Uitgangspunt is verder dat een sponsorcon-

tract een looptijd heeft van vijf jaar. daarna 

kan het worden verlengd. op dit ogenblik 

zijn er 20 rotondes die voor deze vorm van 

reclame-uitingen in aanmerking komen.

inmiddels is er een selectiecommissie 

gevormd die de aanvragen en het plan van 

aanpak van een bepaalde onderneming 

beoordeelt. in deze commissie zit een 

vertegenwoordiger van de sector stads- 

beheer, een stedenbouwkundige van de 

sector stadsvernieuwing, een verkeers-

deskundige van de sector stadsontwikkeling, 

een kunstkenner van de nieuwe dordtse  

cultuurorganisatie en een vertegen- 

woordiger van de dordrechtse ondernemers-

vereniging (dov). geïnteresseerde bedrijven 

kunnen uiteraard een pakket informatie 

krijgen. daarin staat welke voorwaarden 

er gelden, welke rotondes beschikbaar zijn 

en waar ze liggen. daarnaast moet ook 

duidelijk zijn hoe de selectie gaat plaats-

vinden. als het plan slaagt betekend dit voor 

de gemeente een besparing van ongeveer 

20.000 euro op jaarbasis aan onderhouds-

kosten. Meer informatie is uiteraard bij de 

gemeente verkrijgbaar.� •�•�•

Wat ooit dordrechts’ eerste winkelprome-

nade werd, een plaquette aangebracht in het 

plaveisel van de straat herinnert nog altijd 

aan dat feit, is de laatste decennia helaas 

behoorlijk in de versukkeling geraakt. tal 

van ondernemers zag het spreekwoordelijk 

niet meer zitten en vertrok naar een andere 

locatie of zag zich zelfs genoodzaakt de deur 

definitief achter zich in het slot te trekken. 

een treurige ontwikkeling die niet te stoppen 

leek. om de ontstane leegstand een halt toe 

te roepen stonden B&W zelfs toe dat zich in 

de straat uitzendorganisaties mochten ves-

tigen. een ware stoet van dit soort bureaus 

vond domicilie in de lege winkelpanden. 

Maar ook deze bedrijfstak kon niet bewerk-

stelligen dat de loop van het winkelende 

publiek terugkeerde of zelfs maar enigszins 

toenam. Met name op drukke winkelmomen-

ten als zaterdagen en koopavonden bood de 

vriesestraat een desolate aanblik. inmid-

dels zijn diverse uitzendorganisaties alweer 

vertrokken en dreigde het spook van leeg-

stand opnieuw op te doemen. echter, niets 

is minder waar! een aantal enthousiaste 

ondernemers van het eerste uur: van der 

ham optiek, Boekhandel dekkers, gert Jan 

de Kaasboer en verboom & de Meer iJzer-

waren en een even enthousiaste groep van 

nieuwkomers wilden dit niet laten gebeu-

ren en staken de koppen bij elkaar om hun 

winkelstraat weer in de vaart der volkeren te 

positioneren. dat een revival van de straat 

niet meteen op de rails stond, moge duide-

lijk zijn. dit blijkt maar al te duidelijk uit het 

relaas van diverse ondernemers uit de straat 

die allemaal en onafhankelijk van elkaar van 

mening waren dat er werkelijk iets moest 

gaan gebeuren. hoe ze dat moesten aanpak-

ken was een heel ander verhaal. toen één 

van de ondernemers opperde de winkeliers-

vereniging van de vriesestraat nieuw leven 

in te blazen, werd direct besloten alle leden 

bij elkaar te roepen.  

Bedrijven kunnen zich profileren met adoptie

van groen en rotondes
In andere gemeenten is het al gemeen goed, maar ook in Dordrecht is 

het nu mogelijk. Wat? Dat bedrijven openbaar groen en rotondes kunnen 

adopteren en er als tegenprestatie hun onderneming en/of producten 

kunnen etaleren. Het gemeentebestuur van onze stad spreekt in dit ver-

band over ‘bestuurlijke vernieuwing’. Vandaar dat de gemeenteraad op 

29 november 2011 het licht hiervoor op groen heeft gezet.

Ondanks de zich voortslepende crisis is de Vriesestraat bezig aan een 

heuse wederopstanding. Doordouwend particulier initiatief, intensieve 

samenwerking, keihard doorzettingsvermogen en een gezonde onder-

nemersmentaliteit zijn daarbij de sleutelwoorden.

vriesestraat krijgt weer 
kleur op de wangen

>>>
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geschreven kan worden van de onderne-

mers zelf staat als een paal boven water 

en is zeker niet de verdienste van overleg-

structuren van overheden, detailhandels 

of ondernemersverenigingen. “ Ja, ook de 

dov doet veel te weinig aan de herstructu-

rering en ontwikkeling van de binnenstad 

en het kernwinkelgebied”, moppert weer een 

andere ondernemer uit de straat. “Maar, 

ondanks dat, zijn we met elkaar toch maar 

bezig om weer iets moois neer te zet-

ten”. voordeel hiervan is echter wel dat de 

ondernemers zonder opgelegde structuur 

de ruimte hebben om naar voren te stap-

pen en actief te worden voor hun straat en 

te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. 

en voortdurend gefocust zijn op de posi-

tieve gedachte om vooruit te willen in een 

prachtige winkelstraat met ondernemers die 

verstand hebben van wat ze aanbieden in 

een historische ambiance. resultaten van de 

revival van het winkelaanbod zijn de laatste 

twee jaar zichtbaar geworden. zo verbouwde 

banketbakker van der sterre de winkel en 

aangrenzende lunchroom. verhuisde vi@ vai 

naar een veel ruimer opgezet winkelpand. 

verplaatste Lades de nering naar een ander 

pand in de straat. opende modewinkel Boris 

de deur. Werd de oude op de monumen-

tenlijst geplaatste gevel van de voormalige 

houthandel dielisen in oude glorie hersteld 

en wordt binnenkort de nieuwe vestigings-

plaats van design meubel- en lampen zaak 

de inrichterij. opende hoog Bezoek. opende 

Jas-rok-bloes. Boekhandel de Bengel gaat 

zich op korte termijn vestigen in het oude 

pand van de inrichterij. tevens komt dames-

mode voF33 de gelederen versterken. Wordt 

de vervallen en dichtgetimmerde gevel 

tegenover boekhandel dekkers hoogstwaar-

schijnlijk aangepakt en ook andere fysieke 

aanpassingen en verbeteringen zitten in de 

pijplijn. Kortom, er gebeurt gelukkig weer 

genoeg in de vriesestraat. de eerste winkel-

wandelstraat van dordrecht viert komend 

jaar het 45 jarig jubileum met gelukkig weer 

wat kleur op de wangen.      •�•�•

arien van Pelt, voorzitter van de winkeliers-

vereniging  in de vriesestraat , reageerde 

direct enthousiast op de nieuwe impulsen 

om de straat weer terug te brengen naar het 

niveau van vervlogen tijden. resultaat van 

de bijeenkomst was het gezamenlijke besluit 

om in actie te komen. 

heel veel enthousiasme, maar aanvankelijk 

weinig actie, maar dat veranderde geluk-

kig heel snel. door gesprekken met klanten 

ontstond een soort klankbordsituatie in de 

winkels. en één van die klankborden was bij 

toeval sandra galjaard, die in opdracht van 

docK (verzamelde creatieve ondernemers in 

de drechtsteden) een inventarisatie maakte 

van de noden en behoeften van ondernemers 

in ondermeer dordrecht. als gevolg hier-

van organiseerde de winkeliersvereniging 

vriesestraat in samenwerking met docK 

in 2011 iedere maand een straatactiviteit. 

door deze ontwikkeling is de saamhorigheid 

van de ondernemers enorm toegenomen. 

de bereidheid om met elkaar activiteiten te 

verzinnen, even bij elkaar binnen te lopen, 

elkaar iets te gunnen en van gedachten te 

wisselen zijn daarvan een sprekend voor-

beeld. door elkaars e-mailadressen uit te 

wisselen ontstond een kleinschalig soort 

databank die de onderlinge communicatie 

eenvoudigweg optimaliseerde. Bovendien 

worden de ondernemers veel beter op de 

hoogte gehouden van zaken die voor hen 

van belang zijn en heeft het de cohesie 

aanzienlijk bevorderd. de hierdoor ontstane 

denktank heeft inmiddels geleid tot diverse 

activiteiten die tot de verbeelding spreken. 

de winkeliers zijn dan ook van plan in de 

nabije toekomst met een optimistische 

en positieve grondhouding aan de verdere 

ontwikkeling van de vriesestraat te blijven 

werken. “nu er weer meer samengewerkt 

wordt, geeft dat de burger zeker weer 

moed”, geeft één van de winkeliers aan. 

“ondanks de moeilijke tijden gloort er weer 

een sprankje toekomstperspectief”, zegt 

een andere uitbater. dat de wedergeboorte 

van de vriesestraat volledig op het conto 

Fysiek winkelen 
zal altijd blijven 
bestaan!

Door de komst 
van internet en 
social media zit 
de detailhandel 
midden in een 
revolutionaire 
ontwikkelings-
fase.
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Brede steun voor de 
komst van het University 
College
Werkgevers, onderzoekers – en onderwijsinstituten en overheidsorganisaties hebben 

enthousiast gereageerd op het vestigen van een University college in dordrecht. 

de gemeente wil, gesterkt door het brede draagvlak in de stad, een academische 

opleiding op het gebied van water (bouw), maritiem en deltatechnologie realiseren. 

het college van B & W wil daarvoor 1 miljoen euro investeren in de opbouw van de 

opleiding, die in de historische binnenstad gevestigd zal worden.

ruim 30 aanwezigen, ondernemers, onderzoekers en hoogleraren hebben al in de 

maand juni een positief signaal voor dit plan afgegeven. ,,de watersector staat te 

springen om nieuw personeel dat in staat is integraal te denken en dat technische 

oplossingen kan koppelen aan organisatievraagstukken”, zegt een bevlogen leraar 

Waterbouw van het Unesco – ihe, een internationaal opleidingsinstituut in delft.

desgevraagd zegt wethouder Bert van de Burgt (onderwijs en arbeidsmarkt):  

,,dordrecht is de ideale locatie voor een universitaire opleiding met het thema water. 

de drechtsteden zijn het derde maritieme knooppunt in nederland. de sector heeft 

behoefte aan hoger opgeleiden. dat geldt op dit moment al, maar ook in de toekomst 

als de babyboomgeneratie uittreedt”, aldus een enthousiaste stadsbestuurder.

ook gedeputeerde govert veldhuijzen van de provincie zuid – holland en woonach-

tig in dordrecht, is blij met de geplande vestiging. hij concludeert: ,,het University 

college is niet alleen een aanwinst voor dordt, maar zal de hele zuidflank van de 

randstad een krachtige impuls geven op het gebied van innovatie en werkgelegen-

heid. daarom steunt de provincie dit initiatief van harte”, aldus veldhuijzen. de 

driejarige engelstalige Batcheloropleiding start in de Wereldwaag aan de Wijnstraat 

237. een belangrijke volgende stap is de uitwerking van het onderwijsprogramma, 

het verkrijgen van goedkeuring van de opleiding door het Ministerie van onderwijs en 

het werven van studenten. als de plannen een succes worden start het University col-

lege in september 2014. de opleiding moet volgens de prognoses 600 internationale 

topstudenten trekken. de gemeente dordrecht ziet voor de stad een mooi perspectief: 

overvolle terrassen. ,,het gaat er levendig en bruisend aan toe”, droomt de plaatselijke 

overheid alvast.  •�•�•

supermarkt krijgt keurmerk
Wethouder harry Wagemakers (duurzaamheid) heeft in april van dit jaar het super 

supermarkt Keurmerk (ssK) uitgereikt aan Plus-supermarkt ’t Lam in dubbeldam en 

stadspolders. het certificaat is bedoeld voor winkeliers die maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Plus ’t Lam is een van de 

eerste in nederland die het certificaat heeft ontvangen. eigenaar Pel ’t Lam besteedt 

veel aandacht aan het assortiment, contact met de buurt, veiligheid, energiebe-

sparing, afvalbesparing en personeelsbeleid. reden genoeg voor de dov om deze 

ondernemer van harte geluk te wensen. •�•�•

pvdA wil muziek
in de binnenstad
de fractie van de Partij van de arbeid wil de 

straatmuzikanten weer terug in de binnen-

stad. ,,onze partij mist de levendigheid van 

de musici”, zegt 

raadslid cor van 

verk. nee, liever 

niet de man-

nen die alleen 

maar deuntjes 

(tot vervelens 

toe) spelen, maar muzikanten die wat in 

hun mars hebben. ook moeten er  afspraken 

worden gemaakt dat deze musici zich na een 

half uur verplaatsen naar een andere plek. 

de fractie staat niet alleen met dit plei-

dooi. een groot aantal inwoners is het daar 

roerend mee eens. Wat ons betreft: een goed 

verstaander heeft maar een half oor nodig. 

helaas jammer voor de Pvda, maar de 

meeste partijen in de gemeenteraad voelen 

er helemaal niets voor. •�•�•

dordt verhoogt de 
oZB niet
het college van B & W wil in de komende 

twee jaar extra geld inzetten voor de veilig-

heid, leefbaarheid, arbeidsmarkt en een 

levendige binnenstad. gezien de financieel 

zware tijden voor burgers en bedrijven zal 

de onroerend zaak Belasting (ozB) evenmin 

worden verhoogd. •�•�• Meer informatie? 
Reageer via het contactformulier op onze website. 

www.dordrecht.nl/ondernemen 

Maak een afspraak met 
de accountmanagers 
van de gemeente 
Dordrecht.

U krijgt van ons advies en antwoord 
op uw ondernemersvragen: 
bijvoorbeeld over het vinden van 
een bedrijfslocatie, informatie over 
bestemmingsplannen en informatie 
over vergunningen.

Zaken doen
met de gemeente?

Dordt
onderneemt

leeg
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Het is tijdens de koopavonden  

(te) stil in de stad

en de voorgelegde stelling was duidelijk: 

wel of geen koopavond op donderdag of 

vrijdagavond? het overgrote deel van de 

antwoorden? ,,het maakt ons helemaal niets 

uit. Liever zouden we de winkels dagelijks 

langer open zien, zodat we in het begin van 

de avond alsnog kunnen winkelen”.

verrassend
een verrassende uitslag.  niets voor niets 

concludeerde ons bestuurslid Xandra 

hovius: ,,het nieuwe winkelen vraagt om 

een revolutionaire wijziging”. Feit is wel dat 

zo’n duidelijke uitspraak van het publiek 

ondernemers én niet te vergeten hun mede-

werkers voor een radicaal dilemma plaatst. 

grote vraag: wat zijn de consequenties als 

we die stap met elkaar zetten?

de eerste reacties van buitenaf waren 

verrassend positief. een van hen was retail-

deskundige Paul Moers en hij was razend 

enthousiast over het plan. ,,als dordrecht 

het echt voor elkaar krijgt om iedere avond 

dov geeft doordachte voorzet:

,,Koopavond exit, maar houdt 
 winkels dagelijks langer open”

Na interne discussie, oriëntatie op straat en in winkelcentra, heeft het 

DOV bestuur dit voorjaar een schot voor de boeg gelost. ,,Weg met de 

koopavond, maar laten we de winkels ’s avonds langer open houden”. 

Een heet hangijzer? Zo hebben de initiatiefnemers dat zelf niet ervaren. 

Wél als een steun in de rug voor een groeiend aantal ondernemers in 

onze stad die dezelfde vraag in ‘stilte’ ook al hadden gesteld. Vandaar 

onze enquête onder het shoppende publiek.

open te zijn is dat opzienbarend. de stad 

staat dan vermoedelijk aan het begin van 

een nieuwe trend, want ruimere openings-

tijden zijn onontkoombaar. het is zelfs 

bezopen dat nu om zes uur alle winkels dicht 

gaan. in deze tijd is dat niet meer vol te 

houden, want de mensen willen zelf bepalen 

wanneer zij naar de winkel gaan”, aldus 

Moers.

is het allemaal (te) gemakkelijk gezegd, of is 

deze trend overal herkenbaar? in opdracht 

van het provinciaal bestuur van zuid –  

holland heeft het bureau i&o research er 

een onderzoek naar gedaan. de kop boven 

het rapport was duidelijk: ,,KooPavond: 

over en sluiten?”

vijftiger jaren
en de inleiding sprak boekdelen.  

,,de koopavond boet in aan populariteit. 

deze duidelijke conclusie kan worden getrok-

ken op basis van een door i&o research 

uitgevoerde peiling onder ruim 3.000 

consumenten. hoewel een derde zegt nog 

minimaal een keer per maand een koop-

avond te bezoeken, zegt 44 procent ten 

opzichte van twee jaar geleden nu minder 

vaak naar een koopavond te gaan. slechts 5 

procent gaat juist vaker.

de onderzoekers merken verder het vol-

gende op: ,,in de jaren vijftig ontstonden 

koopavonden omdat het salaris wekelijks 

op donderdagmiddag werd uitbetaald. tot 

op de dag van vandaag zijn daarom in veel 

steden en dorpen de winkels op donderdag- 

of vrijdagavond open. de laatste jaren staat 

deze traditionele koopavond ter discussie. 

hiervoor is een aantal mogelijke oorzaken 

aan te wijzen, zoals het kopen via internet, 

de opkomst van koopzondagen en de econo-

mische crisis. en hoe belangrijk vindt men 

een koopavond tegenwoordig nog? vandaar 

ons onderzoek”, aldus de onderzoekers van 

i&o research.

Kleiner
Wel, de uitkomsten illustreren dat de 

oriëntatie op de koopavond kleiner wordt. 

veel consumenten geven aan de koopavond 

minder vaak te bezoeken. als redenen 

worden hiervoor noemen ze niet alleen 

een toenemende keuze voor internet. ook 

gebrek aan tijd en het minder uitgeven 

aan winkelbezoek zijn oorzaken voor een 

lagere bezoekfrequentie. ook zijn er genoeg 

mogelijkheden om overdag of via internet 

aankopen te doen.

Wie vraagt wat de consument het meest 

koopt tijdens de koopavond, krijgt een 

duidelijk antwoord: levensmiddelen. op 

enige afstand blijkt het kleding te zijn. in 

veel gemeenten wordt ook gekeken naar wat 

de meest geschikte dag is voor een koop-

avond. Wat blijkt? de vrijdag is populairder 

dan de  donderdag. verrassend is wel dat uit 

het onderzoek naar voren komt dat jonge-

ren wel aan de koopavond hechten. Maar 

de doorzettende vergrijzing in nederland 

kan het draagvlak voor een doordeweekse 

avondopenstelling van winkels verder onder 

druk zetten.

Andere wegen
samenvattend: de klassieke koopavond 

als aanvulling op de winkelmogelijkheden 

lijkt over het hoogtepunt heen te zijn. niet 

alleen internet en economie hebben hiertoe 

bijgedragen. ook de avondopenstelling van 

supermarkten maakt de koopavond minder 

‘noodzakelijk’. hoewel de koopavond zeker 

nog voorziet in een bepaalde winkelbehoefte 

van consumenten zullen gemeenten én 

ondernemers zich samen moeten inspan-

nen om de koopavond van voldoende 

toegevoegde waarde te laten zijn. als er 

geen gericht beleid wordt gevoerd zal de 

’negatieve spiraal’ niet worden doorbroken 

en is het op termijn waarschijnlijk over en 

sluiten”, aldus het uitgebrachte rapport aan 

het provinciebestuur.

al met al reden voor de dov als belang-

behartiger van de ondernemers dit ‘hete 

hangijzer’ duidelijk bespreekbaar te maken. 

en wat méér is: een nieuwe koers te kiezen 

voor de komende decennia. •�•�•
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allereerst wordt de Mijlweg dit jaar verbreed. 

als dat klaar is, is de bereikbaarheid van 

Louterbloemen, zeehaven, maar ook Kil-1 

vanaf de a16 sterk verbeterd. Ja, en dan 

de eerder gepresenteerde fly-over vanaf de 

n3 naar de a16 is bij nadere studie helaas 

tientallen miljoenen te duur gebleken. Wij 

doen er als college echter alles aan, in goed 

overleg met betrokken ondernemers, om een 

alternatieve oplossing zo snel mogelijk te 

laten realiseren. het goede nieuws is dat het 

rijk en de Provincie het verkeersprobleem 

erkennen en geld hiervoor gereserveerd 

hebben. Maar, neem van mij aan dat wij 

geregeld aan de bel trekken, ook bij de 

tweede Kamer.

Denkt u als liberaal politicus een inhou-

delijke bijdrage te kunnen leveren aan een 

vruchtbaar samenwerkingsverband met de 

ondernemers in het algemeen?

Ja, ik vind dat een bestuurder vanuit zijn of 

haar visie moet kunnen verbinden, luisteren, 

maar ook verantwoorden. en daarbij steeds 

duidelijk en integer moet handelen. ook 

wanneer de boodschap moeilijk is, moet je 

niet weglopen!

Vindt u het vanzelfsprekend dat Dordrechtse 

ondernemers elkaar zo veel als mogelijk 

ondersteunen?

Ja, dat lijkt me logisch en volgens mij doen 

veel ondernemers in de stad ook wel degelijk 

zaken met elkaar.

Vindt u het evident dat de gemeente daarin 

een voortrekkersrol neemt en een voorbeeld-

functie geeft?

als het even kan wel, ook vanuit het oogpunt 

van duurzaamheid. hierin zit echter wel een 

spanningsveld. Wij zitten in een vrije markt 

en veel dordtse ondernemers verdienen hun 

geld door aan andere gemeenten diensten te 

leveren. en soms is dat omgekeerd als een 

dordtse ondernemer buiten de aanbesteding 

valt.

Zijn er in Dordrecht wat u betreft ernstige en 

bijna onoplosbare pijnpunten?

Wat mij betreft niet. als de wil, visie en 

daadkracht aanwezig zijn, dan bestaan er in 

deze stad geen problemen die niet opgelost 

kunnen worden. Besturen is echter wel keu-

zes maken en gefocust blijven op zaken die 

je als bestuur belangrijk vindt. natuurlijk is 

datgene dat je belangrijk vindt deels politiek 

gekleurd.

Hoe ziet u de nabije toekomst voor  

Dordrecht op zowel economisch als cultureel 

gebied?

ik kan hierop alleen maar een zeer uitgebreid 

antwoord geven. dordrecht heeft met haar 

rijke historie, de Biesbosch en unieke ligging 

aan water- en snelwegen alle potentie om in 

de toekomst weer net zo te schitteren als in 

haar hoogtijdagen. het is aan het stadbe-

stuur en aan de ondernemers om daar het 

maximale uit te halen! om de economische 

ontwikkeling te bevorderen, blijven wij 

keihard werken aan betere bereikbaarheid 

en aan een aantrekkelijke binnenstad. door 

bijvoorbeeld te investeren in de groot-

schalige renovatie van het stationsgebied, 

het achterom en het Bagijnhof. Met extra 

investeringen voor cultuurhistorie werkt 

het gemeentebestuur aan een levendige 

binnenstad met een programmering die 

dordtenaren en toeristen moet aanspreken. 

de herontwikkeling van het hofkwartier 

draagt daaraan bij, evenals het vergrote en 

verbouwde dordrechts Museum. ook start 

op niet al te lange termijn de restauratie 

van het gebouw van de voormalige verzeke-

ringsmaatschappij de holland waarin het 

nationale onderwijsmuseum gevestigd zal 

gaan worden. niet onvermeld mag blijven 

dat aan het einde van dit jaar het energie-

huis opengaat, dat schouwburg Kunstmin 

een grootscheepse verbouwing ondergaat 

en dat cinema the Movies in de nieuwstraat 

filmliefhebbers gaat verwelkomen. ook 

particulieren investeren in de stad. het col-

lege heeft bijvoorbeeld samen met diverse 

ondernemers belangrijke stappen gezet voor 

het vestigen van een University college in 

het centrum van de stad.

Hoe ziet u uw eigen toekomst als politicus?

Lastig te voorspellen. dit hangt in de poli-

tiek altijd af van verkiezingen. ik heb het 

erg goed naar mijn zin in dordrecht. er is 

dus geen enkele reden om weg te willen. ik 

doe mijn best om het beste voor onze stad 

en regio te bereiken. Maar, het woord is in 

2014 aan de kiezer om daar een oordeel 

over te vellen. Wel vind ik het erg belangrijk 

dat wij als stad de dialoog met de landelijke 

politiek blijven voortzetten. om die reden 

heb ik mij dan ook beschikbaar gesteld voor 

een in principe onverkiesbare plaats op de 

landelijke kandidatenlijst van de vvd voor 

de aanstaande tweede Kamer verkiezingen.

De houdbaarheidsdatum van een politieke 

figuur is gelimiteerd vandaag de dag.! Deelt 

u die mening?

Ja, het vak van bestuurder is een hectisch 

en soms slopend bestaan: bijna topsport. 

vierentwintig uur per dag ben je bezig met je 

werk of daarop aanspreekbaar. en soms ben 

je de kop van jut. daar moet je mee kunnen 

omgaan, ook je gezin. 

Bovendien moet je je altijd blijven afvragen 

of je (nog) de meest geschikte persoon bent 

om de stad of de partij te dienen. als je daar-

aan twijfelt, wordt het tijd om wat anders te 

gaan doen! •�•�•

U bent nu ruim anderhalf jaar wethouder. 

Wat zijn uw ervaringen tot dusver?

toen ik samen met mijn vrouw naar dord-

recht kwam en al snel fractievoorzitter van 

de vvd werd, kon ik onmogelijk bevroeden 

dat ik ook al heel snel de beoogde opvolger 

zou worden van vertrekkend wethouder van 

den oever. Ja, dingen kunnen erg snel gaan. 

toch zijn mijn ervaringen tot nu toe erg 

positief. het samenwerkingsverband met het 

college verloopt ondanks de recessie waarin 

we verkeren fantastisch.

Er wordt beweerd dat Dordrecht als stad 

nauwelijks herkend wordt. Hoe staat u 

tegenover die constatering?

dat vind ik onzin! iedereen die dordrecht 

bezoekt, herkent de stad meteen als een 

schitterende oude en typische hollandse 

stad met een unieke sfeer en fraaie winkels 

en winkeltjes. gezien de bezoekersaantal-

len weten steeds meer mensen dordrecht te 

vinden. Maar, meer bezoekers zijn natuurlijk 

altijd welkom. daarom hebben wij als college 

besloten bijvoorbeeld dordrecht Marketing 

en de vvv te ontzien bij bezuinigingen.

Wat gaat u doen in deze moeilijke tijden aan 

het ondernemersklimaat in deze stad, zodat 

ze niet massaal weglopen en hun heil elders 

zoeken?

door voortdurend in gesprek te blijven met 

de ondernemers over de mogelijkheden 

en onmogelijkheden van het ondernemen. 

dordrecht is van oudsher een sterk onder-

nemende stad met veel starters en MKB. 

daar zijn wij als gemeentebestuur trots op! 

echter, de overheid is geen geluksmachine. 

ondernemers zijn vrij om te ondernemen 

waar, wanneer en in welke branche zij ook 

maar willen. soms is een verhuizing helaas 

onafwendbaar. Bovendien vind ik het van het 

grootste belang ondernemers te leren ken-

nen en te weten wat wij voor elkaar kunnen 

betekenen. samen met onze accountma-

nagers van dordt onderneemt breng ik 

regelmatig diverse bedrijven een bezoek.

Is het belangrijk voor het gemeentebestuur 

er alles aan te doen om de ondernemers niet 

met lastige en bureaucratische regelgeving 

op te zadelen?

Ja, het college probeert waar mogelijk onder-

nemers te ontzien. regels zijn echter soms 

nodig om een eerlijk speelveld te creëren 

of om het algemeen belang te dienen. het 

gaat er mijns inziens om dat je als overheid 

ondernemers gelijkwaardig behandelt en 

duidelijk bent over wat wel en wat niet kan.

De bereikbaarheid van diverse industrieter-

reinen is nogal gecompliceerd. Met name het 

Kil-gebied is slecht toegankelijk. Hoe staat 

het met de plannen rond de verbetering van 

de A16 en de N3 ten faveure van de onderne-

mers aldaar?

ondernemers met gelijkwaardigheid behandelen

Gesprek met Jasper Mos, 
Wethouder van de stad dordrecht

Jasper Mos (33) is sinds maart 2011 wethouder van de stad Dordrecht. Als opvolger van 
Ferdinand van den Oever is hij ondermeer belast met de portefeuilles economische zaken, 
toerisme en verkeer, cultuur, monumentenzorg en archeologie en het havenbedrijf. Jasper 
Mos is tevens de jongste wethouder in de geschiedenis van de Merwestad. Jonge benoe-
mingen passen in de liberale traditie. VVD prominent Hans Wiegel werd immers rond zijn 
dertigste voorzitter van de Tweede Kamer fractie. De in Enkhuizen geboren Mos studeerde 
bestuurskunde in Leiden. In die tijd werd hij ook lid van de VVD. Ondanks zijn jeugdige 
leeftijd heeft hij al de nodige bestuurservaring opgedaan in Den Haag bij het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het politieke bedrijf is hem dus niet vreemd.

De overheid is 
geen geluks-
machine

Als je twijfelt aan je eigen houdbaar-
heidsdatum, wordt het tijd om wat 
anders te gaan doen.
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Thuiswerken  
neemt toe

ontslagbescherming
nekt de arbeidsmarkt
de oeso, de club van rijke geïndustrialiseerde landen, adviseert nederland om een 

plafond voor ontslagvergoedingen in te stellen. ook wil de organisatie dat het ont-

slagrecht ,,eenvoudiger, beter voorspelbaar en minder tijdrovend’ wordt. de grootste 

belemmering om werknemers mobieler te krijgen is volgende de oeso de ontslagbe-

scherming. die bescherming is groter dan in andere landen. omdat met name oudere 

werknemers in veel gevallen bij ontslag op een lucratieve uitkering kunnen rekenen, 

ontbreekt in de praktijk de prikkel om op latere leeftijd van baan te veranderen.

,,cruciaal probleem is dat oudere werknemers een combinatie van ontslagvergoeding 

en werkloosheidsuitkering gebruiken om eerder met pensioen te gaan”, aldus de oeso 

in een landenrapport over nederland.  •�•�•

extra maatregelen
tegen overlast van 
vrachtwagens
de gemeente dordrecht heeft in de afgelopen maanden extra maatregelen geno-

men tegen de overlast van fout geparkeerde vrachtwagens op de bedrijventerreinen 

dordtse Kil1 en 2 en amstelwijck West. de maatregelen zijn tot stand gekomen in 

overleg met de stichting Beveiliging Bedrijventerreinen drechtsteden, de dordrechtse 

ondernemersvereniging (dov) en de Werkgevers drechtsteden.

Uit schouwrondes kwam/komt steeds vaker naar voren dat fout geparkeerde 

vrachtwagens overlast veroorzaken. de fout geparkeerde wagens veroorzaken tevens 

schade aan parkeer – en groenstroken. en door de vervuiling die achterblijft op straat 

verloedert het gebied. dit alles heeft een negatief effect op de beeldvorming en staat 

haaks op de wens van ondernemers, bedrijvenverenigingen en de gemeente om 

dordtse Kil 1 , 2 en amstelwijck West verder te ontwikkelen tot kwalitatief goede en 

aantrekkelijke bedrijventerreinen. op verzoek van de ondernemers heeft de gemeente 

dus besloten tot actie over te gaan.

de toezichthouders van de gemeente zijn daarom in de afgelopen maanden gaan 

samenwerken met de politie en de anvd om dit probleem grondig aan te pakken. 

chauffeurs zijn geïnformeerd. Wie vervolgens de waarschuwingen negeert krijgt 

uiteindelijk een boete. tijdens de acties hebben de toezichthouders, politie en anvd 

flyers uitgedeeld aan de chauffeurs van fout geparkeerde vrachtwagens.

naast deze maatregelen tegen de overlast onderzoekt de gemeente inmiddels de 

mogelijkheden voor een bewaakte truckparking. hierbij wordt de markt nadrukkelijk 

betrokken. dit om te komen tot een haalbaar plan. het voornemen is om in deze 

maand (september) het effect van de genomen maatregelen te evalueren. 

hierbij worden de ondernemers en de bedrijvenverenigingen nadrukkelijk betrokken. 

dan zal ook worden bepaald welke aanvullende maatregelen de gemeente alsnog zal 

nemen.  •�•�•

Aantal pin- 
betalingen 
stijgt in hoog 
tempo
de campagne ‘klein bedrag, pinnen mag’ slaat 

geweldig goed aan bij de consument. Uit onderzoek 

van de nederlandse Bank (dnB) blijkt dat nederlan-

ders vorig jaar vaker dan ooit hebben gepind.

tegelijkertijd nam het aantal contante betalingen 

af. het aantal pin-transacties nam toe van 2.15 

miljard in 2010 naar 2.29 miljard vorig jaar. de 

totale pin pinomzet steeg van 81 miljard euro in 

2010 naar 83 miljard in 2011. consumenten zijn 

volgens dnB vooral de kleinere bedragen vaker gaan pinnen. de verschuiving naar 

meer pin en minder contant is zichtbaar in vrijwel alle sectoren en types winkels.  •�•�•

Bedrijven kiezen 
voor gezonde 
levensstijl
albert heijn, evides, nutricia en optisport 

gaan zich in de komende jaren inzetten om 

gezond eten en bewegen voor jongeren in 

dordrecht – West te bevorderen. 

de bedrijven hebben daarvoor een over-

eenkomst getekend met het dordtse 

leefstijlprogramma. het is een initiatief van 

doe ff gezond, die scholen, sportverenigin-

gen, maar ook bedrijven betrekken bij hun 

streven om vooral jongeren te overtuigen 

van het nut van een gezonde leefstijl. 

vandaar het thema ‘Jongeren op gezond 

gewicht’ (Jogg). •�•�•

thuiswerken rukt op in nederland. vorig jaar werkte gemiddeld iets meer dan 7.2 

procent van alle werknemers thuis. thuiswerken komt vooral voor bij werkne-

mers met een hoge opleiding. in 2010 werkte bijna de helft van hen met vaste 

regelmaat thuis. vooral 25 plussers kiezen ervoor.

De politie treedt in eerste instantie preventief op

dordtse bedrijven
worden vernoemd
op stadswerven

de straten, pleinen en plantsoenen van de 

nieuwe wijk stadswerven krijgen namen 

van scheepswerven en andere bedrijven die 

vroeger op de staart of omgeving waren 

gevestigd. de bruggen die stadswerven 

verbinden met de binnenstad en het water-

torenterrein worden vernoemd naar Prins 

claus en prinses Maxima.

in de twintigste eeuw was de kop van de 

staart een terrein met scheepswerven en 

andere bedrijven. Burgemeester en wet-

houder van dordrecht hebben nu op advies 

van de commissie ‘naamgeving openbare 

ruimte’ besloten bij de namen in stadswer-

ven die geschiedenis te laten doorklinken in 

de straatnaamgeving. op de straatnaam-

borden komen onderschriften met een 

nadere aanduiding en jaartallen. de ponton-

niers die van 1866 tot 1924 een oefenterrein 

hadden op de staart, worden vernoemd in de 

Pontonnierswerf.

de Werf van de Biesbosch, de Werf van 

Bijvoet, de Werf van gips, de Werf van 

spaan en de Werf van huiskens en van dijk 

verwijzen naar voormalige scheepswerven. 

de Werf van hippos, de Werf van Koopman 

en de Werf van Montan verwijzen naar 

fabrieken. de haven aan de zuidkant krijgt 

de naam scheepsmakershaven, en het 

plantsoen aan het begin van de nieuwe wijk 

wordt het Wervenplantsoen. •�•�•
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steeds meer partijen betrokken 
bij beheer van openbaar groen
de ondernemers verenigd in de vereniging Beheer dordtse Kil 3 onderhouden vanaf 

1 april het openbaar groen op het bedrijventerrein. het was de eerste stap in onze 

stad waarbij de gemeente deze werkzaamheden voor een bepaald gebied overhevelt 

naar een private partij, met het daarbij behorende budget. een stap die getuigt van 

wederzijds vertrouwen én die besparend werkt. reden voor de plaatselijke overheid 

om te pogen om tot dezelfde samenwerkingsverbanden te komen met ondernemers 

en/of organisaties in andere wijken in de stad. het zal duidelijk zijn dat de dov derge-

lijke afspraken met private partijen toejuicht. Woon – en werkomgevingen kunnen er 

alleen maar baat bij hebben als het publieke domein er netjes en verzorgd uitziet. •�•�•

voorzitter dov opent Bos Keukens 
en baddesign

9 juni 2012 was een heuge-

lijke dag voor Bos Keukens 

en baddesign. na een lange 

periode van verbouwen en 

inrichten kon de zaak eindelijk 

zijn deuren  voor het publiek 

openen. de voorzitter van de 

dordrechtse ondernemers-

vereniging dov was gevraagd 

de openingshandeling te ver-

richten.  •�•�•

na de openingstoespraak van dov voorzit-

ter hendriks betraden wethouder sleeking 

en burgemeester Brok het spreekgestoelte. 

verder werd onder het genot van een hapje 

en een drankje honderduit gekletst over de 

crisis, de naderende vakantieperiode, het 

zonnige weer en uiteraard over het onderne-

merschap. Bovendien lag het in de bedoeling 

op informele wijze een aantal dov leden te 

confronteren met wat vragen over het nut 

van het netwerken, over de recessie, over 

de toekomst, over de positieve en negatieve 

invalshoeken van deze tijd, over het lid-

maatschap van de dov en over het nieuwe 

magazine van de dov, dov connect.

theo Klous, manager commerciële pro-

ducties van rtv dordrecht vertelt dat de 

recessie ook merkbaar is in het aantal 

producties dat gemaakt kan worden. hij 

ziet nog wel 

degelijk kansen 

om ondanks 

moeilijkere 

omstandighe-

den kwalitatief 

aanvaardbare 

programma’s te 

produceren. “We 

moeten elkaar 

niet de put in 

praten en ook de 

positieve kanten 

van deze tijd blijven zien”. Wat de toekomst 

van rtv dordrecht betreft is er volgens 

Klous een heleboel onduidelijkheid. hij wil 

daar best uitgebreid over praten, maar dan 

wel op een ander moment. dov connect 

heeft hij nog maar één keer voorbij zien 

komen en heeft hij zich derhalve nog geen 

mening kunnen vormen. netwerken vindt hij 

uitermate belangrijk. “al is het alleen maar 

om weer eens met bekenden uit het circuit 

wat bij te praten”.

Peter van oers, it-dienstverlener, beziet 

het leven als ondernemer van de zonnige 

kant. om dit extra te onderstrepen 

nieuwe aanpak om de leegstand
halt toe te roepen
de woningbouwcorporatie trivire en makelaar ozP verdienen een compliment met 

hun gezamenlijke aanpak om de leegstand zoveel mogelijk een halt toe te roepen. 

dan doen ze met behulp van kortlopende huurcontracten en fikse kortingen op de 

huur. in de afgelopen maanden zijn daardoor een aantal winkels in de aanloopstraten 

als de vleeshouwersstraat en de voorstraat – West verhuurd aan kleine creatieve 

ondernemers. desgevraagd zegt Wim van der Linden, voorzitter van de raad van 

Bestuur van trivire: ,,ondanks de crisis zijn er nog genoeg creatieve mensen die voor 

zichzelf willen beginnen. Wij helpen ze een handje met een aantrekkelijke huur”. de 

kortingen op de huur kunnen oplopen tot 20 procent en het huurcontract wordt twee 

keer voor een jaar en daarna voor drie jaar getekend. dit in plaats van de gebruikelijke 

vijf jaar. de drie partijen spelen daarmee in op een eerder door de gemeente gelan-

ceerd plan om de leegstand aan te pakken. 

de focus ligt daarbij op overleg met vastgoedeigenaren en andere betrokken partijen. 

dit overleg moet leiden tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod.  •�•�•

schaduw oud
postkantoor
komt niet terug
het hart van dordrecht gaat vanaf december 

op de schop. op het Bagijnhof blijven auto’s 

welkom, anders dan eerder in de plannen 

stond. verder komt de schaduw van het 

oude postkantoor niet terug in de bestra-

ting. een plan dat door een kunstenaar en 

een historicus was bedacht, maar de kosten 

zijn gewoon te hoog.

het achterom wordt – in tegenstelling tot 

eerdere plannen – straks wél afgesloten 

voor doorgaand autoverkeer. Wel blijft de 

parkeergarage bereikbaar vanaf de spui-

boulevard. na de traditionele kerstmarkt 

wordt het achterom aangepakt, later volgt 

het Bagijnhof. 

alles moet volgens wethouder Jasper Mos 

klaar zijn voor oktober 2013, als ook elekt-

ronicagigant saturn aan het Bagijnhof de 

deuren voor het publiek opent. •�•�•

Ter afsluiting van het seizoen organiseerde de DOV op woensdag 20 

juni de jaarlijkse barbecue. Deze keer werd gekozen voor de locatie 

Het Wantijpaviljoen. Eregast van de avond was burgemeester Brok. 

Een andere “ongenode gast” zorgde voor een heleboel reuring en 

wist de lachers op haar hand te krijgen.

Informele 
barbecuegesprekjes  
met dov leden

>>>
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heeft hij op zijn visitekaartje een tekst laten 

plaatsen waaruit alleen maar enthousiast 

positivisme doorklinkt: “it-dienstverlener 

de boot naar texel maakt zich sterk voor 

minder it zorgen aan uw kant, zodat u wat 

vaker de trein naar Parijs, het vliegtuig 

naar Barcelona of de boot naar texel kunt 

nemen”. hij is lid van de dov geworden om 

mensen te ontmoeten voor wie hij iets kan 

betekenen en omgekeerd. dov connect kent 

hij niet, maar is vast van plan het magazine 

eens door te bladeren.

Martin Luijendijk, senior beleidsadvi-

seur regiostimulering van de Kamer van 

Koophandel te rotterdam, is optimistisch 

gestemd over de nabije toekomst. de econo-

mie krabbelt weer iets uit een dal omhoog, 

maar waakzaamheid blijft geboden. “eén 

zwaluw maakt nog geen zomer, dat is zeker 

waar. in deze regio zijn er legio kansen. Kijk 

maar eens naar de ontwikkelingen rond 

de tweede Maasvlakte die over niet al te 

lange tijd een heleboel arbeidsplaatsen zal 

kunnen generen”. om namens de Kamer 

van Koophandel contacten te leggen en te 

onderhouden bezoekt Martin allerlei bijeen-

komsten, dus ook de barbecueparty van de 

dov. hij is overigens erg content met orga-

nisaties als de dov, die zich sterk maken 

voor de ondernemers en met een kritische 

kijk de ontwikkelingen in alle branches op de 

voet volgen. “die luis in de pels functie is van 

grote importantie”, betoogt hij verder. dov 

connect kent hij niet, maar wanneer hij het 

blad tegenkomt, zal hij het zeker aandachtig 

lezen.

germaine deekman en valerie de Leeuw, job-

coaches van Just4work , zijn voor de eerste 

maal op een bijeenkomst van de dov. veel 

mensen kennen ze niet. om meer mensen 

te leren kennen, bezoeken ze juist dit soort 

evenementen. ze vinden het best moeilijk 

om zo maar op mensen af te stappen en te 

zeggen: “hallo, ik ben Pietje Puk van bedrijf 

zus en me zo en wat doe jij voor je boter-

ham!” ze zijn er beiden van overtuigd dat 

je zoiets moet leren en dat proberen ze dan 

ook. ze bezien de toekomst van hun klanten 

in de re-integratie met gemengde gevoe-

lens. voor de zwakkeren op de arbeidsmarkt 

zijn de mogelijkheden op regulier werk erg 

ongewis en met de huidige recessie zijn die 

kansen er niet groter op geworden. “het 

is een treurige constatering te moeten 

vaststellen dat een bepaalde groep mensen 

niet bemiddelbaar is op de arbeidsmarkt. 

Wat daar de redenen van zijn, is door allerlei 

overheidsinstanties in lijvige rapporten al 

honderd maal aangegeven”. Later op de 

avond wisselden beide dames uitgebreid van 

gedachten over netwerken, over de uitzend-

branche, over projecten, over detacheren en 

over outplacement met nelleke smits van 

werving & selectiebureau iv-support.

han van den Boogaart, Werkvisie de hoop, 

ziet wel degelijk ook kansen voor de mensen 

die hij vertegenwoordigt . “het is fantastisch 

om mensen die door welke oorzaak dan ook 

buiten de maatschappij dreigen te raken 

weer op de rails te krijgen en te begeleiden 

naar een zelfstandig leven en werk vinden 

hoort daar dus keihard bij”. ondanks een 

mindere periode in de economie gelooft 

van den Boogaart stellig in de kansen voor 

de zwakkeren in de samenleving. “Wan-

neer je de geschiedenis goed bekijkt, zie je 

overduidelijk dat dit soort periodes al vaker 

voorgekomen zijn en toen is het toch ook 

gelukt om er weer bovenop te komen”. han 

van den Boogaart vindt het lidmaatschap 

van een ondernemersvereniging erg belang-

rijk. “eerst contacten leggen, die vervolgens 

verdiepen en er voor zorgen dat ze vastge-

houden worden”. dov connect heeft hij beide 

keren gelezen en was aangenaam verrast 

door de diversiteit aan artikelen.

teus zantman, teus reclamestudio, gaat 

graag en veel naar netwerkbijeenkomsten. 

netwerken is voor hem een way of life. 

“iedere keer kom je weer mensen tegen met 

wie je dan in gesprek gaat over dingen die 

ons allemaal raken. hoe problemen opge-

lost kunnen worden, wat je voor elkaar kunt 

betekenen en dat hoeft perse niet altijd 

zakelijk te zijn”. teus ziet de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. hij geeft toe dat het 

allemaal wat minder loopt dan voorheen. 

dov connect kent hij natuurlijk, want in 

nummer 2 werd hij nog prominent gepor-

tretteerd.

ronald Kip, Meerbusiness, doet niets anders 

dan netwerken. “netwerken vormt de basis 

van al mijn activiteiten geeft hij onomwon-

den aan. Wanneer dat zou wegvallen, kan ik 

wel inpakken!” Middels zijn uitgebreide net-

werk brengt hij mensen bij elkaar die zakelijk 

gezien een uitgangspunt zouden kunnen 

vinden voor een vorm van samenwerking. 

tevens treedt hij op als intermediair, con-

tactpersoon en verbindingsman van diverse 

activiteiten op het gebied van het onder-

nemerschap. ronald ziet weer lichtpuntjes 

voor een betere economie in de komende 

jaren. “Magere tijden worden meestal opge-

volgd door vettere periodes, laten we daar 

maar op vertrouwen”, geeft hij vooruitblik-

kend aan. dov connect vindt hij een goede 

stap voorwaarts, zeker vergeleken met dat 

flodderige foldertje van voorheen.

Xandra hovius, avant internet B.v. en 

bestuurslid van de dov, kent het klappen 

van de zweep als geen ander. opgegroeid in 

een gezin waar ondernemen met hoofdlet-

ters geschreven werd, was al snel duidelijk 

dat ze zich in dat metier ook wilde onder-

scheiden. ambities voor de toekomst zijn 

volop aanwezig. een politieke loopbaan 

ligt naar alle waarschijnlijkheid in het 

verschiet. voor de ondernemers in de regio 

zijn de tijden nu wat moeilijk, maar ze is vol 

vertrouwen dat een positieve verandering op 

komst is. dov connect kent ze uiteraard. ze 

is van mening dat het magazine nog moet 

groeien en zich verder moet ontwikkelen, 

maar de eerste twee uitgaven vond ze van 

een behoorlijk gehalte. ook maakt ze van de 

gelegenheid gebruik de website van de dov 

even onder de aandacht te brengen. “een 

zeer actuele site die alle ins and outs van de 

ondernemers in de drechtsteden onder de 

aandacht brengt”.

gerben Baaij, dordrecht Marketing, vindt 

netwerken dagelijkse kost en net zo belang-

rijk als eten en drinken. “het hele sociale 

en economische verkeer hangt helemaal 

van netwerkactiviteiten aan elkaar en daar 

is niks mis mee”. over de toekomst is hij 

gematigd optimistisch. “Je moet je ter-

dege realiseren dat door de komst van het 

internet en sociale media het economische 

en sociale landschap drastisch is veranderd 

en daar moet je mee leren omgaan en dat 

kost nu eenmaal tijd”. dov connect kent hij. 

“is een goede aanvulling op wat al bestond, 

het blad moet zich misschien wat duidelijker 

profileren”.  •�•�•
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Woensdag 3 oktober 2012
Locatie : riwal in dordrecht
Programma :   zakenborrel 

drechtstreek 2012
Aanvang : 18.00 uur
Organisatie : Kamer van Koophandel

Woensdag 21 november 2012
Locatie : Postillion dordrecht
Programma :  ondernemers-

netwerkbijeenkomst
Aanvang : 17.30 uur

gastspreker Wethouder Jasper 
Mos en de winnaar van Mvo award 
drechtsteden 2012

Woensdag 20 maart 2013
ondernemersnetwerkbijeenkomst

Woensdag 15 mei 2013
ondernemersnetwerkbijeenkomst

Woensdag 26 juni 2013
Jaarlijkse BBQ en seizoen afsluiting -  
gastspreker Burgemeester:
drs. a.a.M. Brok

Maandag 7 januari 2013
Locatie : stadhuis dordrecht
Programma :  nieuwjaarsreceptie 

gemeente dordrecht 
Aanvang : 20.30 uur

dinsdag 8 januari 2013
Locatie : 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

nieuwe leden
podiumbouw drechtsteden B.v.
grevelingenweg 5
3313 LB dordrecht

t 078 6212 777
e info@podiumbouw.nl
i www.podiumbouw.nl

notariskantoor Merwestein
singel 81
3311 PB dordrecht

t 078 613 95 55
e notaris@notariskantoormerwestein.nl
i www.notariskantoormerwestein.nl

rs sartoria
Larikshof 16
3355 rd Papendrecht

t 0652 08 80 12
e rob@rs-sartoria.nl
i www.rs-sartoria.nl

Jubal dordrecht
Jan Ligthartlaan 1
3312 Kd dordrecht

t 0646 02 63 53
e bestuur@jubal.org
i www.jubal.org

Arron Koffie
Postbus 9
2700 aa zoetermeer

t 0800 023 07 88
e john@arron.nl
i www.arron.nl

Wantijpaviljoen tanghe B.v.
Wantijpark1
3312 av dordrecht

t 078 614 13 06
e info@wantijpaviljoen.nl
i www.wantijpaviljoen.nl

Bos Keuken- en Baddesign
nijverheidstraat 10f
3316 aP dordrecht

t 078 614 10 04
e info@boskeuken-en-baddesign.nl
i www.boskeuken-en-baddesign.nl

Garage de Baco
grevelingenweg 29
3313 LB dordrecht

t 078 616 38 79
e info@garagedebaco.nl
i www.garagedebaco.nl

het is inmiddels meer dan 90 jaar geleden dat hessel smit 
en dammis Knoop (zwagers) plannen smeden een bedrijf te 
starten. in april 1922 is het zover, smit en Knoop verhuur wordt 
opgericht. nu wij leven medio 2012 staat er een onderneming 
genaamd Podiumbouw drechtsteden B.v., 90 jaar jong, gericht 
op de inrichting en bouw van Podia in geheel nederland voor 
bedrijven en evenementen.

Per 1 januari 2012 is Mr. c.L. Papaïoannou met notariskantoor 
Merwestein gestart, als opvolger van Mr. B.h.J.M. van der Meer. 
notariskantoor Merwestein is een klein kantoor met 1 notaris, 
1 notaris-klerk en 2 notarieel medewerkers, dat u op diverse 
rechtsgebieden kan assisteren en adviseren. overdracht van 
een huis en hypotheek? Uw testament wel actueel? neem gerust 
vrijblijvend contact op.

rs staat voor rob saarloos, een vakman met een ruime staat 
van dienst. hij is gespecialiseerd in de luxe kledingbranche en 
heeft veel ervaring opgedaan bij gerenommeerde modebedrijven. 
als adviseur en travelling tailor kan hij u op locatie hoogwaardige 
service bieden. sartoria is italiaans voor ‘op maat’ en dit staat 
voor wat wij doen: rs sartoria biedt op maat gemaakte luxe 
kleding voor heren.

is een muziekvereniging uit dordrecht, bestaande uit veel 
onderdelen. naast Jubal drum & bugle corps is er een 
juniorenkorps Jong Jubal en Music Kids voor de allerkleinsten. 
verder is er nog een bigband genaamd Jd’s Bigband. in 2011 
bestond de vereniging Jubal 100 jaar. speciaal voor het 100-jarig 
bestaan is een alumni-corps opgericht, bestaande uit oud-leden.

heerlijk genieten van een lekker kopje koffie. dat wil je thuis 
maar óók op het werk. verwen uw medewerkers daarom met een 
pittige espresso of een romige cappuccino. schenk uw klanten 
een overheerlijke wienermelange, een authentieke zwarte 
koffie of een verkwikkende donkergebrande café au lait. arron 
Koffie zorgt op iedere werkplek voor een perfecte harmonie van 
koffiesmaken.

Partycentrum en restaurant, terras “Wantijpaviljoen” ligt in 
het mooiste park van dordrecht, het Wantijpark. het bedrijf 
heeft de beschikking over drie ruime zalen, waar u uw bruiloft, 
receptie, vergadering en of evenement kunt houden in de rustieke 
omgeving van het park met gratis parkeerruimte. een locatie die 
al meer dan 50 jaar uniek is in dordrecht en omgeving.

Bos Keuken- en Baddesign levert en installeert complete keukens, 
badkamers en toiletruimten in alle stijlen en dessins en geheel 
naar de wensen van haar opdrachtgevers. hierbij wordt uiteraard 
uitsluitend gebruik gemaakt van de hoogste kwaliteits producten 
en uiterste design mogelijkheden. Welke keuze u ook voorstaat, 
de kwaliteit is bij Bos Keuken- en Baddesign altijd 100 % 
gegarandeerd.

het is nu al weer meer dan vijf jaar geleden dat wij ons op de 
staart oost in dordrecht hebben gevestigd.
even voorstellen aan diegenen die ons nog niet kennen: 
”aangenaam, hans en debby! We zijn allebei werkzaam in de 
werkplaats en verkoop. debby is soms werkzaam in het kantoor.” 
U kunt bij ons terecht voor keuringen, onderhoud en reparaties 
van alle typen auto’s.We doen alles samen behalve het zware 
werk, dat doet hans, want die is nu eenmaal een tikje sterker dan 
debby.

Mai elmar ziet grote kansen voor 
samenwerking tussen havens 
rotterdam en dordt

Een vrouw die gelooft in kansen. Zo mag Mai Elmar wel worden omschreven en woens-
dagavond gaf ze haar visitekaartje af tijdens een Ondernemersnetwerkbijeenkomst, 
georganiseerd door de DOV in het Postillion Hotel. 

elmar, in het dagelijks leven directeur van 

cruise Port rotterdam en van de 

ss rotterdam, roemde de samenwerking die 

tot stand is gekomen tussen het haven-

bedrijf in rotterdam en de zeehaven in 

dordrecht. een samenwerking die volgens 

haar grote kansen biedt. niet alleen als het 

gaat om de commerciële belangen, maar 

zeker ook als het gaat om het toerisme te 

bevorderen en dus de werkgelegenheid. 

,,Maar samenwerken is samen een stip op 

de horizon zetten”, stelde ze met nadruk. 

,,de grote vraag is echter: hoe breng je dit 

over”, aldus elmar, die vervolgens fijntjes 

liet weten dat zij zelf tijdens zakelijke reizen 

in het buitenland niet na laat haar rela-

ties te wijzen op de culturele rijkdom van 

dordrecht. Waarom ze dat doet? ,omdat het 

historisch hart van rotterdam in dordrecht 

ligt. Juist in die profilering ligt onze kracht. 

daarom moeten we met lef elkaar durven 

versterken”. 

nadrukkelijk wees elmar op de economi-

sche uitstraling van het groeiend aantal 

bezoekers die via cruiseschepen rotterdam 

en de regio bezoeken. reden voor haar om 

te pleiten voor een gezamenlijke strategie. 

,,dat is overigens best moeilijk, want je moet 

samen - rotterdam en dordrecht - een visie 

hebben en dat vergt organisatietalent. Maar 

over het samengaan van de twee havens kun 

je een prachtig verhaal vertellen. en je moet 

geduld hebben!”, zo besloot ze haar inspire-

rende toespraak.
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2  Editie  Zomer 2012www.boskeuken-en-baddesign.nl

•	 Beste	kwaliteit	laagste	prijzen

•	 Eerlijk	advies	en	persoonlijke	begeleiding

•	 100	procent	tevredenheidsgarantie

•	 Advies,	levering	en	vakkundige	installatie

•	 Keuze	uit	alle	topmerken

Nijverheidsstraat 10 F      I     3316 AP  Dordrecht      I     Tel: 07861-33692       

In onze nieuwe pand zijn ook gevestigd:  
Keukenboss.nl – Sanitairboss.nl – Bad en Bubbels – LTB Montage

Nieuw	in	Dordrecht	maar	al	20	jaar	een	begrip

Voor elk budget de perfecte 
keuken of badkamer

Keuken- en Baddesign

Ook voor outdoor wellness, (verplaatsbare) zwembaden, buiten 

Spa’s, terrasverwarming, buitenkeukens, warmte cabines en sauna’s.

“Welkom in de wondere wereld van 
Bos Keuken- en Baddesign” 
Het is in deze tijd meer en meer een must is u als lezer en (potentiële) klant van Bos Keuken- en Baddesign zo 
volledig mogelijk te informeren en op de hoogte te houden van dat wat voor u van belang is in uw zoektocht naar de 
ideale invulling van uw (nieuwe) woning. Door de verhuizing van ons bedrijf van Bodegraven naar Dordrecht - de stad 
waar ik ben opgegroeid en 23 jaar heb gewoond - valt er natuurlijk veel te vertellen en is er in de nieuwe showroom 
nog heel veel meer nieuw(s) te zien. We hebben dus niet alleen een geheel nieuw bedrijfspand maar ook een geheel 
nieuwe invulling van de showroom die feitelijk antwoord moet kunnen geven op elke willekeurige vraag van u. Door 
de enorme diversiteit en toepassing van kwaliteitsmerken en materialen verwachten wij er in te zijn geslaagd u een 
zo goed en breed mogelijk beeld te geven van design en dessins, modellen en apparatuur als ook als het gaat om de 
invulling van vloeren en wanden en op welke wijze de diverse ruimten van uw woning kunnen worden verwarmd en 
verlicht. Aangezien we in de nieuwe huisvesting een complete etage konden realiseren hebben we ook gemeend een 
duidelijke invulling in de nieuwe show room te moeten geven aan wat we u via onze web- winkels 
www.keukenboss.nl en www.sanitairboss. nl aanbieden.  

Het is een prachtige en overzichtelijke presentatie geworden die uw aankopen via internet een stuk dichterbij 
brengen doordat u nu ook in staat wordt gesteld de op de sites 
gepresenteerde producten te kunnen zien en beproe- ven alvorens tot 
aankoop over te gaan. Naast deze webwinkels hebben we ook een 
ruimte ingericht voor ons vierde bedrijf “Bad en Bubbels”. Via deze 
dochteronderneming brengen we scala van producten binnen hand- 
bereik op het gebied van “Outdoor Wellness”. Met andere woorden: Bad 
en Bubbels is specialist op het gebied van (verplaatsbare) zwembaden, 
buitenspa’s, terrasverwarming, buitenkeukens, warmtecabines en 
sauna’s als ook de aankleding van uw tuin door bijvoorbeeld roestvrij stalen 
of cortén stalen bloembakken, zonnebedden, tuin- schermen en 
bordermaterialen. Last but not least maakt u kennis met “LTB Montage”, 
het bedrijf van mijn jongste zoon Laurens. Specifiek opgericht om de 
uitvoering van de diverse opdrachten van de aan de Nijverheidstraat 10f gevestigde bedrijven op zich te ne- men en 
tot grote tevredenheid van u uit te voeren en op te leveren. Zoals u ziet beogen we met dit totaalconcept slechts één 
doel: u als klant enthousiast te maken vanaf de eerste kennismaking tot en met super tevreden na een complete en 
correcte uitvoering van uw opdracht!  

BOS KEUKEN- EN BADDESIGN 

AANWINST VOOR REGIO 
DRECHTSTEDEN 



Dat is fi nancieren anno nu.

DENKKRACHT 
OMZETTEN
IN DAADKRACHT

Ook in uw sector is specialistische kennis nodig om een idee tot een concreet eindresultaat te brengen. 
Dus is het belangrijk dat u met een bank praat die niet alleen naar de cijfers kijkt. Een bank die adviseurs in huis 
heeft die weten wat er speelt in uw business en tot het uiterste gaan om voor u de best passende fi nanciering 
te regelen. ABN AMRO heeft die adviseurs. Zij praten graag met u over een concreet project, maar denken net 
zo graag mee over uw toekomstplannen, zodat u onze specialistische kennis optimaal kunt benutten voor 
concrete oplossingen. Op abnamro.nl/fi nancieren kunt u zelf zien hoe wij onze denkkracht omzetten in 
daadkracht of bel voor meer informatie met ABN AMRO Bedrijven Drechtsteden, 078 - 639 56 01.
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