
Magazine van de dordrechtse onderneMers vereniging

4 vrouwelijke 
ondernemers in de 
schijnwerpers

de dov moet 
ondernemender

ode van Teus Zantman 
aan oude stadsgezichten 

Saturn publiekstrekker 
van formaat

Nummer 2  Maart 2012

c  n n e c t



www.rabobank.nl/wholesale

Rabobank. Een bank met ideeën.

Een wereldspeler die zichzelf blijft. 
Dat is het idee.

Altijd een oplossing. 
Linksom of rechtsom.
Rabobank. De grootste exportfinancier van Nederland.

Als het gaat om de exportmarkt kun je de Rabobank wel de ‘linking pin’ noemen. We kennen de markten.

We kennen de exportstromen. We kennen de wereld. En we kennen de partijen die ertoe doen bij een

financieringsvraag. Een vraag die we overigens zelden met ‘nee’ beantwoorden. Want met onze

coöperatieve achtergrond vinden we altijd een oplossing. Linksom of rechtsom. We doen het nu eenmaal

op onze eigen manier. De manier waarop we wereldspeler zijn geworden.
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BEruSTEN of SAmEN 
KNoKKEN voor EEN 
dyNAmiSchE STAd
Laten we eerlijk zijn: de feestdagen zijn we al weer verge-

ten. Leuk, dat wel, maar ondernemers kijken vooruit. voor 

ons allemaal geldt: regeren is vooruitzien! Waar liggen kan-

sen als de economische wind (nog) guur is? in de afgelopen 

maanden hebben talloze economische profeten hun zegje 

hierover gedaan. de werkelijkheid? in onze stad moeten we 

het zelf en met elkaar zien te klaren. voorwaarden scheppen 

om ons te profileren. Klantvriendelijk en service gericht.

Maar er is meer. het publiek, de 

potentiële consumenten, moeten 

onze stad als prettig en gastvrij 

ervaren. Willen duidelijk weten hoe 

ze onze winkelstraten kunnen berei-

ken, waar ze makkelijk kunnen parkeren en gebruik kunnen maken van aantrekkelijke 

horecavoorzieningen. het is makkelijk gezegd, maar de uitdaging is er niet minder 

om, want we kennen de bezwaren van veel gasten van elders die onze stad bezoeken. 

dordrecht mag zijn intercity-status absoluut niet verliezen. daarom is samenwerking 

geboden. ook met ons stadsbestuur. evenals het bestuur van de drechtsteden. niet 

voor niets knokken ze voor het behoud van zes intercity’s per uur op het traject dor-

drecht – Leiden. Kortom: dordrecht mag zijn intercity-status niet verliezen. en wat te 

denken van de bittere noodzaak om de n3 beter te laten aansluiten op de a15 en de 

a16.

er moet dus meer gelobbyd worden. dat heeft ook de fractie van het cda in onze stad 

begrepen. niet voor niets hebben ze op het landelijk congres van hun partij goed gepleit 

voor het behoud van het beroepsonderwijs in dordrecht. ogenschijnlijk kleine stap-

pen, maar voor ons en de regio van het allergrootste belang. overigens mogen we blij 

zijn met de investeringen in onze binnenstad. Meer toonaangevende winkels trekken 

publiek aan waardoor de koopkracht wordt verhoogd. voor ons allemaal reden genoeg 

om dit jaar positief aan de slag te gaan. natuurlijk, zou het fijn zijn als de gemeente, 

samen met de ondernemers, kans zouden zien de parkeergarage drievriendenhof, zeker 

tijdens weekends, langer open te houden. de bizarre openingstijden zijn het winkelende 

publiek een doorn in het oog.

Blijft de vraag of we onze oren laten hangen naar de zeer negatieve analyse over onze 

stad van de bureaus rotos Beleidsadvies en analyzus. hoe somber kan een mens niet 

wezen! “dordrecht in de top 10 van grote steden met de meeste leegstand”. vervolgens 

krijgen we een opsomming van wat we niet hebben en dat we nog meer gevarieerde 

horeca nodig hebben. vrijblijvende conclusies waar we in feite weinig mee kunnen. voor 

ons als ondernemers geldt maar één ding: samen de schouders er onder en publieks-

vriendelijk opereren. Berusten is geen optie!

In onze stad moeten 
we het zelf en met 
elkaar zien te klaren

Paul Hendriks

Voorzitter



het zal niemand ontgaan zijn, dat de bedrij-

ven en met name de detailhandel en horeca 

het moeilijk hebben. dat geldt ook voor dor-

drecht. alle ondernemers moeten de zeilen 

bijzetten om zich door de moeilijker tijden 

heen te slaan. als ondernemers mogen wij 

toch zeker verwachten, dat de gemeente 

meedenkt. 

er zijn echter plannen voor een forse uitbrei-

ding van het aantal m2 detailhandel en horeca 

op het gezondheidspark, plannen, die overi-

gens bekend waren en in oorsprong dan ook 

beperkter in omvang. gepland was 6000m2 

met als insteek de economische crisis en veel 

meer gericht op de medische sector.

Maar juist in deze moeilijke tijden buigt de 

gemeente de plannen om ten nadele van 

de gevestigde centra, naar 9500m2 met 

vooral reguliere detailhandel en horeca met 

een drietal trekkers. de dov is het met deze 

ontwikkelingen oneens. het gezondheidscen-

trum ligt op loopafstand van winkelcentrum 

sterrenburg, maar ook centraal ten opzichte 

van de andere wijkcentra. zowel winkel-

centrum sterrenburg als de andere wijkcentra 

krijgen ongetwijfeld concurrentie van deze 

nieuwe ontwikkeling en dat in deze tijd. het 

gezondheidspark zal in zekere zin ook gaan 

concurreren met de binnenstad. een te ves-

tigen supermarkt van 1500m2 is een forse 

reguliere supermarkt. op het gezondheids-

park hoort een gemak supermarkt met een 

maximale omvang van 600m2.

gemeente kijk ook eens naar de ontwikke-

ling van de Maasplaza. het oorspronkelijke 

concept moest hier ook worden verlaten. 

de stem van de ondernemers dient binnen 

dordrecht zwaar te wegen. zij moeten het 

geld verdienen. de kans dat we straks alleen 

verliezers kennen is te groot. de dov wil 

graag snel in gesprek met de gemeente, de 

Federatie winkel centra, horeca nederland 

drechtsteden en de Kamer van Koophandel 

over de invulling van horeca en detailhandel 

in het gezondheidspark.

er zijn gelukkig ook heel veel zaken waarin 

gemeente met de ondernemers samen op 

goede wijze optrekken. Waar onze neuzen 

allemaal dezelfde kant op staan. denken we 

aan de aansluiting n3 - a16. er is vertraging, 

maar ondernemers en gemeente vinden dat 

de aansluitingen snel moet komen.

in de besprekingen over de verbreding van de 

Mijlweg komen ondernemers samen met de 

gemeente tot de beste oplossingen. toch ook 

weer zaken die ons positief stemmen.

graag roep ik dan ook een ieder op ook in 

deze wat zwaardere tijden de rug te rechten, 

recht te houden. Met ons allen zullen we ons 

er door heen slaan. denk bij alle zaken die 

u doet eens aan uw dordtse mede onderne-

mers. gunnen en gegund worden moet ons 

devies worden.

het bestuur van de dordrechtse 

ondernemers vereniging dov wenst haar 

leden, Burgemeester en wethouders, raad-

lieden, bestuurders, ambtenaren en alle 

bewoners van onze schitterende stad een 

goed, gezond en voorspoedig 2012 toe.

Paul Hendriks, voorzitter� •�•�•
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Nieuwjaarstoespraak dov voorzitter Paul hendriks

de blikken richten op 2012 

Een hartelijk welkom op de nieuwjaarsreceptie van de Dordrechtse 

Ondernemersvereniging DOV. Een welkom aan al onze gasten, leden, 

nieuwe leden, bestuurders, politici. Nu even de blikken richten op 2012. 



tijdens Bies! 2012 is er gedurende vier dagen 

een aantal unieke voorstellingen te zien uit 

binnen- en buitenland. grote publiekstrekker 

dit jaar is een nouveau cirque voorstelling 

voor jong en oud. Les Krilati uit Frankrijk 

beleeft op Bies! haar nederlandse premi-

ère. dit beroemde ‘jonge’ circus gezelschap 

brengt een spektakel van luchtacrobatiek, 

trapezestunts, jongleerkunst en uitgekiend 

balanceerwerk. 

naast de voorstellingen zijn er allerlei acti-

viteiten op het festivalterrein, dat zijn vaste 

plek heeft op het evenemententerrein naast 

de sterrenwacht. zo is er evenals vorig jaar 

de Buitenfilm op het festivalterrein, waar 

honderden mensen onder het genot van een 

hapje en een drankje genoten van een popu-

laire film onder de sterrenhemel. ook zijn er 

in het weekend volop activiteiten voor kinde-

ren. zo kunnen ze een vogelnest beklimmen 

waarin vogels net dansers lijken of uitkijken 

naar de snoepwand van kunstenaar Mari-

anne Peijnenburg, die gedurende het festival 

haar werk ceci nést pas une histoire douce 

maakt, een ‘glas in lood’-raam van 100 kilo 

winegums en 432 meter trekdrop. als haar 

werk is volbracht, is het de taak voor jong en 

oud het kunstwerk op te peuzelen.

Sponsoring
schouwburg Kunstmin is op zoek naar bedrij-

ven en instellingen die dit unieke initiatief in 

de Biesbosch, een warm hart toedragen. Bies! 

biedt een uitgelezen kans om met zakenre-

laties en/of medewerkers te genieten van 

theater, muziek, literatuur en eten en drinken 

in de natuur.� •�•�•
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Theaterfestival BiES!:

vertier voor jong en oud

Vier dagen nazomeren met theater, muziek, film, literatuur en eten en 

drinken in de natuur van de Hollandse Biesbosch in Dordrecht. Dat kan 

van donderdag 6 t/m zondag 9 september tijdens het jaarlijkse BIES! The

aterfestival in de Biesbosch. BIES! is een publieksfestival voor theater in 

de Hollandse Biesbosch, waarbij het unieke landschap een belangrijke 

rol speelt. BIES! laat bijzondere voorstellingen zien die zich in de buiten

lucht afspelen of in een overkapte locatie die verwijst naar het landschap 

van de Biesbosch (schapenstal, boswachterhuisje, opslagplaats).
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concurrentie
“het gezondheidscentrum ligt op loop-

afstand van het winkelcentrum sterrenburg, 

maar ook centraal ten opzichte van andere 

wijken. zowel het winkelcentrum sterren-

burg als de andere wijkcentra krijgen 

ongetwijfeld concurrentie van deze nieuwe 

ontwikkelingen. en dat in deze tijd. het 

gezondheidspark zal in zekere zin ook gaan 

concurreren met de binnenstad”, aldus 

hendriks.

overleg
hij noemde een te vestigen supermarkt van 

1500 vierkante meter een forse reguliere 

supermarkt. “op het gezondheidspark 

hoort echter een ‘gemak’ supermarkt met 

een maximale omvang van 600 vierkante 

meter”, zo stelde hij. reden genoeg voor 

hem om nadrukkelijk te onderstrepen dat 

de stem van de ondernemers in dordrecht 

zwaar moet wegen. “zij moeten het geld 

verdienen, anders is de kans groot dat we 

straks alleen verliezers kennen”. daarom wil 

de dov snel in gesprek met de gemeente, de 

Federatie winkelcentra, horeca nederland 

drechtsteden en de Kamer van Koop-

handel over de invulling van de gewenste 

detail handel en de horeca op het gezond-

heidspark. de gemeente heeft inmiddels bij 

monde van wethouder Mos (economische 

zaken) laten weten over de plannen graag in 

gesprek te willen gaan.

Lof
Lof had hendriks overigens ook voor de 

succes volle evenementen in de stad. Met 

name de kerstmarkt, de boekenmarkt, Big 

rivers, het korenfestival, dordt op je Bord en 

dordt in stoom noemde hij. “allemaal zaken 

waar wij als dordtenaren zakelijk gewin uit 

kunnen halen”, stelde hij.

ook waarderende woorden uit zijn mond 

over de samenwerking met de stichting 

Beveiliging Bedrijventerreinen. overigens 

herinnerde hij er wel fijntjes aan dat de dov 

vorig jaar had gepleit voor gratis parkeren 

in de avonduren en gewezen op de te vroege 

(22.00 uur) sluitingstijd van de parkeer-

garage drievriendenhof. “Maar”, zo besloot 

hij zijn toespraak, “er zijn gelukkig heel veel 

zaken waarin gemeente en ondernemers 

samen goed optrekken. Waar onze neu-

zen dezelfde kant op staan. denk aan de 

aansluiting n3 – 16. er is vertraging, maar 

ondernemers en gemeente vinden dat de 

aansluiting er snel moeten komen”. ten-

slotte riep hendriks zijn leden op in deze wat 

zwaardere tijden de rug te rechten en recht 

te houden. “Met ons allen zullen we er ons 

door heen slaan”.� •�•�•

dov in verzet tegen 
te veel detailhandel 
en horeca op het 
Gezondheidspark
De Dordrechtse Ondernemersvereniging (DOV) is fel gekant 

tegen te veel detailhandel en horeca op het Gezondheidspark. 

Woensdag avond, tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie in 

de Businessclub van FC Dordrecht, heeft voorzitter Paul Hendriks 

namens zijn organisatie duidelijk afstand genomen van het plan 

om de geplande 6000 vierkante meter voor het bedrijfsleven uit te 

breiden tot 9500 vierkante meter.
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“Dordrecht heeft een slecht imago”, horen 

wij weleens. Dat is een misvatting. Dordrecht 

heeft een grote naamsbekendheid, maar 

te weinig mensen weten wat de stad 

daadwerkelijk te bieden heeft. Er is dus 

eerder sprake van onbekendheid dan van 

problemen met ons imago.

opvallend fenomeen in de industriële ontwikkeling van de wes-

terse wereld is de positie van de vrouwelijke ondernemer. Was 

die positie om puur biologische en maatschappelijke redenen 

grotendeels van tevoren bepaald, na de tweede Wereldoorlog 

heeft daarin een gigantische aardverschuiving plaatsgevonden. 

emancipatie, opleiding, technische, culturele en maatschappe-

lijke ontwikkeling en economische vooruitgang hebben daarbij 

een belangrijke rol gespeeld. Was het ooit uitgesloten dat een 

vrouw de dagelijkse leiding van een multinational op zich zou 

nemen, vandaag de dag kijkt niemand daar nog vreemd van op. 

ondanks deze mogelijkheden steekt het percentage vrouwelijke 

ondernemers wereldwijd nog schril af bij dat van de mannelijke 

ondernemers. driekwart van hen behoort tot het mannelijk 

geslacht. dat is overigens een flinke verschuiving ten opzichte 

van een tiental jaren geleden, toen de verhouding nog veel 

schever was: 90% versus 10%. in europa zijn de verhoudingen, 

met name veroorzaakt door de situatie op de arbeidsmarkt in 

duitsland en de scandinavische landen, zeer hoopgevend. hier 

is een nagenoeg evenwichtige situatie ontstaan. in nederland 

gaat het aardig de goede kant uit, maar er is nog een hele 

wereld te winnen. vrouwelijke ondernemers scoren in neder-

land juist erg hoog in de traditioneel op vrouwen gerichte 

sectoren als zorg, onderwijs en mode. Leuk om te weten is 

wellicht hoe het ledenbestand van de dov zich verhoudt tot al 

die gegevens. schrik niet, het aantal vrouwelijke ondernemers 

is sterk in de minderheid. 

toch is er een trend waarneembaar van lichte groei. daarom 

vindt de redactie van dov connect het een goede gedachte 

een viertal vrouwelijke ondernemers uit het ledenbestand eens 

extra in de schijnwerpers te plaatsen. alle vier komen ze uit 

een totaal verschillende branche en hebben ogenschijnlijk ook 

niets met elkaar te maken. ze hebben echter, onafhankelijk 

van elkaar, ingezien dat het onderhouden van een netwerk van 

essentieel belang kan zijn voor de ondernemer van vandaag.

vrouwelijke 
ondernemers 
in de schijnwerpers

>>>
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Op het visitekaartje van Esther Canisius, 
interieurontwerper, staat al te lezen 
waar voor ze staat. “Kijken, doorzien, 
schakelen, werken, leven en beleven”. 
Hiermee wordt aangegeven dat er tus
sen opdrachtgever en ontwerper een 
perfecte interactie moet zijn. Zonder 
die click is het slagingspercentage van 
een opdracht veel kleiner. Ze vindt het 
lidmaatschap van een ondernemers
vereniging van levensbelang. Want in 
haar branche moet je het hebben van 
een uitgebreid netwerk.

canisius studeerde voor interieurontwerper 

in rotterdam. na haar studie startte ze in 

2006 als zelfstandig ontwerper. ze geeft 

aan dit werk met volle overgave en gepas-

sioneerd uit te voeren. “ik heb iets met 

mensen en hun interieurs; ik wil weten hoe 

ze wonen en werken”. Met veel creativiteit 

die niet voorbij moet gaan aan de praktische 

invulling van een ruimte begint het meestal. 

een mooie functionele leefomgeving creëren 

waarin mensen prettig kunnen werken of 

leven. de noodzakelijke inspiratie komt 

overal vandaan. Wanneer je je zintuigen 

voortdurend goed hun werk laat doen, 

herken je en beleef je de overal aanwezige 

schoonheid. die kan zitten in de mens 

zelf, de natuur en in allerlei andere dingen. 

schoonheid hoeft dus niet altijd perse visu-

eel te zijn.

het ontwerpen van een interieur begint met 

kijken. naar de ruimte(s), maar vooral ook 

naar de opdrachtgever zelf, de medewerkers 

en natuurlijk de bedrijfsfilosofie. vervol-

gens doorzien: wat zijn de bedoelingen en 

wensen, wat moet er gebeuren en wat juist 

niet! en dan schakelen tussen creativiteit, 

praktisch inzicht, budget voorkeuren en 

mogelijkheden. door voortdurend bij het 

ontstaansproces betrokken te blijven, door 

voortdurend te blijven communiceren komt 

het definitieve ontwerp in zijn unieke vorm 

tot stand. en als het dan goed is gedaan, 

fungeert het eindresultaat als een krachtig 

communicatiemiddel, een aanvulling op een 

visitekaartje, bedrijfsbrochure of folder.

het contact met de cliënten, uitzoeken wat 

ze wensen, wat ze bedoelen en alle op het 

visitekaartje genoemde fases in goed onder-

ling overleg doorlopen om tot een concept 

en een ontwerp te komen waarin ze zich 

kunnen vinden geeft de meest ultieme kick. 

Wanneer je dus na een intensieve periode 

van samenwerking tot een goed eindresul-

taat bent gekomen geeft dat een gevoel 

met heel veel perspectief voor en naar de 

toekomst. 

Onnodig goede materialen 
weggooien vind ik een 
doodzonde

>>>



14

Sasanne 

demurtas

sucade



DOV Connect nr. 2  Maart 2012

coverstory 15

Schuin tegenover het Scheffersplein in 
de Wijnstraat is al bijna zes jaar res
taurant Sucade gehuisvest. Susanne en 
Carlo Demurtas zwaaien er de spreek
woordelijke scepter. Netwerken is voor 
beiden van groot belang. Carlo bezoekt 
veel bijeenkomsten om de zaak te pro
moten en Susanne is het centralepunt in 
het restaurant. De rol van gastvrouw is 
haar op het lijf geschreven.

het met prachtige foto’s van vroegere 

italiaanse filmhelden, operazangers en 

wielrenners opgesierde interieur verraadt 

dat er hier op italiaanse wijze wordt gekookt. 

susanne vertelt dat het een lange zoektocht 

is geweest om een in het oog lopende locatie 

te vinden in het centrum van dordrecht. 

toen besloten werd het voormalige pand 

van adam electro te verbouwen tot res-

taurant, begon een intensieve periode van 

voorbereiding. aan stringente milieueisen 

moest worden voldaan, de aankleding van 

de zaak moest tot de verbeelding spreken. 

het moest een uniek karakter krijgen. een 

beetje “ondordts”. na die drukke tijd was 

er dan ook een etablissement ontstaan 

dat met recht uitzonderlijk genoemd mag 

worden. aanvankelijk had de keuken een 

mediterraans karakter. de rijkdom van de 

verschillende keukens van het Middellandse 

zee gebied waren rijk vertegenwoordigd. 

Maar ook bij sucade ging de crisis niet 

ongemerkt voorbij. experimenteren met 

een menu voor vijfentwintig euro had niet 

het gewenste resultaat. dus werd dit pad 

al heel snel verlaten en werd gekozen voor 

de italiaanse kookkunst. geen pizza’s 

dus, maar gerechten op een hoog niveau. 

susanne vertelt verder dat het runnen van 

een horeca bedrijf veel discipline eist. die 

discipline heeft ze zichzelf opgelegd in de 

tijd dat ze nog actief was als danseres in 

showballetten, musicals en jazzorkesten. 

ook gaf ze in die tijd zeven dagen in de week 

balletles. Wanneer je daarin niet hard voor 

jezelf bent, ga je het echt niet bolwerken! 

dat die discipline goed van pas komt in het 

draaiende houden van een eetgelegenheid 

spreekt eigenlijk voor zichzelf. hoog in het 

vaandel staan bij susanne het bewaken 

van de kwaliteit. uiteraard niet alleen in de 

producten die worden geserveerd, maar ook 

in het uit dragen van je gastvrijheid. Mensen 

die komen eten moeten zich op hun gemak 

voelen en ervaren dat ze met professionele 

passie en emotie tegemoet getreden worden. 

alles is bespreekbaar. arrangementen buiten 

de kaart om zijn geen enkel probleem. om 

dit mogelijk te maken, vertelt susanne 

verder, is een optimale teamgeest nood-

zakelijk. de keukenbrigade en het bedienend 

personeel moeten blind op elkaar kunnen 

vertrouwen. en gaat er dan iets mis, wordt 

er achter de schermen, zonder dat de gasten 

het merken aan een oplossing gewerkt. 

vol trots vertelt susanne verder dat ze ook 

leermeester van stagiaires is. een van haar 

leerlingen, sebastiaan, heeft het zelfs zo ver 

geschopt dat hij bij het sterrenrestaurant 

Parkheuvel verder kon werken aan zijn oplei-

ding. de huidige stagiaire Mandy is volgens 

susanne een kanjer, die in de restaurant-

wereld nog heel ver kan komen. naast de 

gerechten die op puur ambachtelijke wijze 

worden bereid, biedt het restaurant ook een 

keur aan italiaanse topwijnen, beroemde 

grappa’s en likeuren. Met het oog op de toe-

komst zegt susanne: “positief blijven denken 

en doen en vooral je kwaliteit op elk gebied 

blijven bewaken”. en dan nog even dit! rond 

de naamgeving van het restaurant zijn aller-

lei speculaties. nee, de naam sucade heeft 

niets te maken met het lapje rundvlees uit 

grootmoeders oudhollandse keuken, maar is 

simpelweg samengesteld uit onze namen. 

Susanne cArlo dEmurtas

Alertheid, passie en emotie 
zijn sleutelwoorden in deze 
branche

>>>
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Annette Gerritsen-

van chastelet

ageno Psychologisch
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Annette Gerritsenvan Chastelet is lid 
geworden van de DOV omdat ze het 
belangrijk vindt contacten te onder
houden met andere ondernemers in de 
Drechtsteden. Annette is afgestudeerd 
psychologe, maar voelt zich absoluut 
geen zielenknijper of mediator. Gezonde 
mensen zijn mijn doelgroep. Ze bege
leidt mensen met aan werk gerelateerde 
problemen, die meestal ook doorwerken 
in de thuissituatie.

ageno is nog maar een jong bedrijf dat in 

mei van het vorige jaar met veel enthou-

siasme de deuren naar de buitenwereld 

opengooide. annette vertelt met een behoor-

lijke dosis humor dat ze er direct van uit 

ging dat het “storm” zou lopen. Mijn verhaal 

is dik in orde en ik ben een kei in mijn vak. 

dat dit allemaal onrealistische hersen-

spinsels waren werd haar al snel duidelijk. 

na enkele maanden hadden zich wel wat 

cliënten aangemeld, maar “storm” liep het 

geenszins. als ondernemer begon ze zich 

dan ook direct af te vragen of haar verhaal 

wel zo goed was als ze veronderstelde en of 

ze werkelijk ook die kei was, die ze ver-

wachtte te zijn. alom twijfel dus! om deze 

reden achtte ze de tijd rijp actiever gebruik 

te gaan maken van de zogenaamde social 

media. haar netwerk breidde zich uit en er 

kwamen ook steeds meer aanvragen binnen.

annette’s werkzaamheden bestaan voor-

namelijk uit het begeleiden en coachen 

van mensen met aan het arbeidsproces 

gerelateerde problemen. ze vertelt dat heel 

veel ogenschijnlijk gezonde mensen op de 

werkvloer kampen met stress, verschijnselen 

van een burnout, verstoorde arbeidsrelaties 

en andere belemmerende conflicten. 

de 4 a’s spelen een belangrijke rol in het 

vinden van de oorzaken en knelpunten die 

stress veroorzaken. de arbeidsverhou-

dingen, de arbeidsomstandigheden, de 

arbeidsvoorwaarden en de arbeidsinhoud 

dienen daarbij als leidraad vertelt annette. 

Bij analyse van de probleemstelling wordt 

gekeken in welk domein zich die mani-

festeert. Bij het plan van aanpak worden 

diverse handvatten aangewend om de 

ontstane problemen te attaqueren. er is 

voortdurend interactie tussen persoonlijke 

kenmerken en kenmerken van het werk, het 

team of de organisatie waar iemand werkt. 

Problemen die stress tot gevolg hebben, 

kunnen op veel verschillende manieren 

ontstaan. Mocht het nodig zijn contacten 

te leggen met leidinggevenden binnen een 

bedrijf, personeelafdelingen of bedrijfs-

artsen, doe ik dat, zegt annette. Maar, de 

cliënt zelf is echter de spil in het proces van 

herstel. de begeleiding werkt alleen wanneer 

mensen uit zichzelf de bereidheid tonen er 

ook daadwerkelijk iets aan te doen. Mijn 

rol in dit proces is slechts een ondersteu-

nende. ik reik de methoden en de technieken 

aan die een eigen herstel bevorderen. dat 

het werk en juist het hervatten ervan een 

belangrijk onderdeel uitmaakt van dit pro-

ces, is evident.

er is verschil tussen psychologische bege-

leiding en coaching. Bij coaching is de coach 

zelf de methode. de cliënt krijgt geen advie-

zen, maar wordt door het stellen van vragen 

uitgedaagd zelf antwoorden en oplossingen 

aan te dragen. de uniciteit van ieder individu 

is zo ontwikkeld dat hij de antwoorden op 

zijn vragen zelf kan formuleren. de coach 

is erin gespecialiseerd de cliënt zo ver te 

krijgen dat hij helder in beeld heeft hoe zijn 

doel gerealiseerd moet worden. het is dus de 

bedoeling de cliënt zelf tot inzicht te laten 

komen. veel cliënten zijn er dan ook zeer 

verbaasd over dat zij in pakweg anderhalf 

uur zoveel over zichzelf hebben geleerd dat 

ze met een concrete doelstelling en een 

stappenplan naar huis gaan.

Herstel is geen voorwaarde 
voor werkhervatting, maar 
werkhervatting is een 
voorwaarde voor herstel

>>>



18

caroline 

Graafland

imhotep Promotions Bv



DOV Connect nr. 2  Maart 2012

coverstory 19

Caroline Graafland is de energieke 
motor van het Alblasserdamse bedrijf 
Imhotep Promotions BV. Ruim 22 jaar 
geleden besloot ze op eigen benen te 
gaan staan. Haar bedrijf is gespeciali
seerd in relatiegeschenken, cadeaus op 
allerlei terrein, verkoopstimulerende 
artikelen, bedrijfskleding en nog veel 
meer. Netwerken is voor Caroline een 
must. Ze vertelt dat haar branche het 
zeker moet hebben van een uitgebreide 
relatiedichtheid. 

aan de Kelvinring in alblasserdam heeft 

caroline graafland met haar medewerkers 

een fantastisch bedrijf opgebouwd. ze ver-

telt erg blij te zijn met de showroom die het 

voor naar cadeaus zoekende ondernemers 

veel gemakkelijker maakt hun keuze(s) te 

bepalen. hier bevindt zich dus ons waren-

huis in het klein geeft ze aan. een groot 

voordeel van zo’n showroom is dus dat 

managers en directeuren van bedrijven en 

instellingen zelf hun kerstpakketten kunnen 

samenstellen, want kerstpakketten vormen 

wel de hoofdmoot van onze omzet. ieder jaar 

is het bij ons in de laatste maanden van het 

jaar topdrukte, gaat ze verder. natuurlijk 

kan er ook gekozen worden voor kant-en-

klaar pakketten. de passie voor het vak 

beperkt zich niet tot maatwerk in promoti-

onele items. zo kunnen klanten ook een op 

maat gemaakte website in eigen huisstijl 

laten creëren bij imhotep Promotions. hier 

kunnen werknemers of klanten bijvoorbeeld 

hun give-aways en relatiegeschenken bestel-

len. ook staan op deze maatwerk websites 

artikelen voor beurzen en promotiedagen.

het aanbod van relatiegeschenken is heel 

breed. Waar het vroeger hoofdzakelijk ging 

om voedingsmiddelen, is de markt totaal 

veranderd. Mensen hebben het financieel 

nu veel ruimer dan pak hem beet dertig jaar 

geleden. Bovendien is er veel meer vraag 

gekomen naar meer luxe getinte artikelen. 

ook kunnen wij tegenwoordig bedrijfslogo’s 

op de artikelen laten aanbrengen. een idee 

voor de cliënt uitwerken behoort eveneens 

tot de mogelijkheden. de filosofie van ons 

bedrijf is er op gericht, wanneer die wens 

wordt uitgesproken, maatwerk te leveren. Ja, 

gaat caroline verder. ons bedrijf is volledig 

gericht op het voldoen aan de behoeften en 

wensen van de cliënten. door met elkaar in 

gesprek te gaan, wanneer nog niet helemaal 

duidelijk is, wat nu eigenlijk de bedoeling 

is, komen we meestal wel tot een match. 

Je begrijpt wel, dat goed communiceren in 

onze branche van groot belang is. Wat ook 

niet geheel onbelangrijk is te vermelden dat 

ons bedrijf sinds 1998 iso gecertificeerd 

is. dat geeft enerzijds vertrouwen aan onze 

klantenkring, anderzijds houdt het ons 

scherp en alert dat we kritisch blijven kijken 

naar de herkomst en productiemethoden 

van onze artikelen. om de keuze in artikelen 

actueel en trendgevoelig te houden reist 

caroline alle beurzen die er op dit gebied 

maar te vinden zijn af. Ja, we moeten ook op 

dit punt voortdurend ons blijven oriënteren 

op schommelingen en veranderingen in de 

smaak van het publiek.

de naam van haar bedrijf is ontleend aan 

de egyptische architect imhotep die ruim 

drieduizend jaar geleden de geestelijk vader 

was van de trappenpyramide van sakkarah. 

een naam die wellicht symbolisch is voor 

de daadkracht en uitstraling van graaf-

lands’ bedrijf. nog een opmerkelijk detail 

is het vermelden waard. imhotep wordt 

zowel verkooptechnisch als administratief 

voor de volle honderd procent aangestuurd 

door vrouwen. Met recht kan dus geconclu-

deerd worden dat graafland als vrouwelijke 

ondernemer leiding geeft aan een volledig 

vrouwelijke onderneming.

� •�•�•

Kwaliteits
producten zijn 
voor ons geen 
uitzondering, 
maar regel
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Lindershuis krijgt
weer ALLURE

drechtsteden gaan voor 
meer energiebesparing 
bij de supermarkten
de zes drechtstedengemeenten alblasserdam, dordrecht, h.i. ambacht, Papendrecht, 

sliedrecht en zwijndrecht hebben zich aangesloten bij het convenant ‘energie-

besparing bij supermarkten’. 

supermarkten zijn volgens de wet Milieubeheer verplicht om energiebesparende 

maatregelen te treffen, als die een terugverdientijd van vijf jaar of korter hebben. 

vooral het afdekken van koel – en vriesmeubelen bespaart veel energie. door zich 

aan te sluiten bij het convenant ‘energiebesparing bij supermarkten’ verplichten de 

supermarkten zich aan deze verplichting te voldoen. de gewenste maatregelen kun-

nen vervolgens gefaseerd worden ingevoerd.

de gemeenten scharen zich met de ondertekening achter de intenties van het conve-

nant. daarom zullen nog niet aangesloten supermarkten actief worden benaderd om 

zich bij hun collega’s aan te sluiten. volgens de initiatiefnemers kan een supermarkt 

door koel – en vriesmeubelen af te dekken gemiddeld zo’n 127.000 kw besparen. dit 

komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van zo’n 36 huishoudens. inmiddels 

steunen 125 gemeenten dit plan. supermarkten als albert heijn en Jumbo super-

markten behoren bij de koplopers.  •�•�•

Automotive – 
centrum dit jaar 
van start op 
Leerpark

Kennis – en opleidingscentrum voor de 

mobiliteitsbranche innoyam en het da vinci 

college starten nog dit jaar een nieuw auto-

motive – centrum. in dit centrum kunnen 

leerlingen kennismaken met de nieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit.

 •�•�•

Wat niemand durfde dromen gaat toch gebeuren. het Lindershuis 

aan het Bagijnhof krijgt weer allure. de Kroonenberg groep is 

begonnen dit monumentale winkelpand zowel aan de buitenkant 

als van binnen in oude glorie te herstellen. inmiddels is bekend dat 

de modeketen sting zich er in gaat vestigen, terwijl met andere 

zaken nog wordt gesproken.

sting zal zowel de begane grond, als de eerste en de tweede verdie-

ping gaan inrichten. als de totale renovatie achter de rug is krijgt 

de binnenstad er weer een fraai winkelpand bij.
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Scholen slaan handen 
ineen om het vmbo – 
onderwijs te redden

Arno Brok wint 
de Burgemees-
tersprijs 2012 

Burgemeester arno Brok van dordrecht heeft 

de Burgemeestersprijs 2012 gewonnen. hij 

kreeg de prijs donderdagmiddag uitgereikt 

op het stadhuis van den haag door minis-

ter spies. voor de prijs die jaarlijks wordt 

uitgereikt, kwamen dit jaar burgemeesters 

in aanmerking die zich verdienstelijk hebben 

gemaakt op het thema samenwerking. 

gemeenten hebben hun burgemeester zelf 

voor kunnen dragen. volgens de gemeente 

dordrecht staat Brok als burgemeester 

en voorzitter van zowel het samenwer-

kingsverband in de drechtsteden als de 

samenwerking binnen de regio zuid-holland 

zuid, bekend als een “onvermoeid aanjager 

voor samenwerking”.

de Burgemeestersprijs werd uitgereikt tij-

dens de Burgemeesterslezing den haag. de 

lezing is bedoeld voor burgemeesters, leden 

van de eerste en tweede Kamer, gemeente-

raadsleden en bestuursadviseurs. Brok kan 

zijn prijs overigens maar matig waarderen: 

‘’dit soort prijzen is voor oude mannen of 

vrouwen. ik ben 43’’, verzucht hij. ‘’ik vind 

het wel heel lief bedoeld, maar ik ken zoveel 

mensen waarvan ik denk dat die de prijs 

hadden moeten krijgen.’’� •�•�•

Werknemer volgt 
vaak een cursus
ruim één op elke drie werknemers volgt 

jaarlijks een bedrijfsopleiding. in grote 

bedrijven overigens meer dan in bedrijven 

met minder dan honderd werknemers. en 

mannen vaker dan vrouwen. volgens het 

cBs was vorig jaar met de cursussen.16 

miljard gemoeid, of gemiddeld 435 euro per 

werknemer. •�•�•

het stedelijk dalton Lyceum en 

het insula college slaan de handen 

ineen om het vmbo – onderwijs 

in dordt te redden. en de nood 

is hoog, want nu al staat op het 

Leerpark het technieklokaal voor 

de opleiding metaal leeg Mooie 

machines in een leeg leslokaal. 

daarom moet vanaf augustus de 

samenwerking tussen het chris-

telijke insula en het openbare 

stedelijke dalton college handen 

en voeten krijgen. het dalton gaat 

zich dan toeleggen op techniek en horeca, insula op economie, zorg en welzijn. “het 

is een eerste stap”, zeggen de bestuurders gert redert en zijn collega Frans Beuvens. 

volgens hen zal in de nabije toekomst verdere samenwerking worden gezocht met het 

mbo van het da vinci college.

feiten
de keus voor intensieve samenwerking wordt gesteund door kille feiten. de gloed-

nieuwe scholen op het Leerpark en het gezamenlijk praktijkgebouw beslaan 17.000 

vierkante meter en kunnen 1750 leerlingen opvangen. Maar daarvan volgen er slechts 

1100 nu een vakopleiding. “dus worden de overbodige ruimten voor ons onbetaal-

baar”, zeggen redert van het insula college en Beuvens van het stedelijk dalton. 

Beiden erkennen voluit: “techniek is niet sexy en er wordt te vaak denigrerend over 

gesproken. toch heeft iedereen op zijn tijd een timmerman of een loodgieter nodig”, 

concluderen ze. reden genoeg om te veronderstellen dat, als het gaat om de vmbo – 

opleidingen, regionale samenwerking voor het beroepsonderwijs in de drechtsteden 

het perspectief is.

verstandig
Maar beide bestuurders realiseren zich goed dat de openbare en de christelijke iden-

titeit van de scholen belangrijk is voor ouders, leerlingen en medewerkers. daarom 

fuseren ze niet en bewaken ze zoveel als mogelijk is hun eigen grondslagen.

desgevraagd zegt wethouder Bert van de Burgt (onderwijs): “dit is een positieve stap 

en de noodzaak is duidelijk: zo kunnen we afdelingen in stand houden. de oplossing is 

dus voor de hand liggend. identiteit is overigens onderdeel van de oplossing. de beide 

scholen hebben een denominatieve onderbouw en eigen afdelingen in de bovenbouw. 

natuurlijk zullen leerlingen als ze een andere afdelingskeuze maken dan aanwezig is 

op hun school naar een andere vertrekken. dat is dan niet anders”.  •�•�•

In de toekomst dreigt te kort aan vakmensen.



Peeters, sinds 1 juli 1980 verbonden aan 

het kantoor van ten holter advocaten en 

gespecialiseerd in arbeidsrecht, heeft als 

bestuurder grote ervaring. Jarenlang was hij 

voorzitter van Mackrell international, een 

wereldwijd netwerk van toonaangevende 

advocaten.

Warm hart
Maar ook in dordrecht heeft hij als bestuur-

der zijn sporen verdiend. al jarenlang is 

hij als secretaris van de raad van toezicht 

betrokken bij het wel en wee van het woon 

– en zorgcentrum de Merwelanden. “die 

club draag ik een warm hart toe!”, zegt hij 

spontaan. 

Maar ondanks een bestaan als advocaat 

maakt Peeters tijd vrij voor de dor-

drechtse ondernemersvereniging. 

Waarom? hij is er duidelijk over: “ik zei al 

eerder dat mijn collega’s en ik, ondanks 

dat ten holter advocaten al jaren lid zijn van 

de dov, ons onvoldoende bezig hielden met 

de vereniging. dus is dit nu een kans!

ondernemender
een kans vooral om de dov van zijn wat 

stoffige imago af te helpen. ’t Moet wat mij 

betreft allemaal wat ondernemender. het 

is een club met een historie in een onder-

nemende stad. nou, daar moet je dan wat 

mee willen doen! dus loop ik warm. Laat ik 

het zo formuleren: als je vindt dat bepaalde 

zaken in de stad niet goed lopen moeten we 

er als dov wat aan willen doen. verantwoor-

delijkheid nemen”.

Slagvaardig
Peeters is er duidelijk niet de man naar om 

achter gesloten deuren tijd te besteden aan 

prietpraat. “uiteraard sta ik mensen – zeker 

als ze lid zijn van de dov – graag te woord. 

Maar dat heeft natuurlijk zijn grenzen. Laat 

ik het zo zeggen: ook op ons kantoor denken 

we altijd in oplossingen. nóóit in problemen. 

Wij analyseren als buitenstaanders. Willen 

feiten kennen en vervolgens aan oplossingen 

werken”.

Met die ervaring als advocaat én bestuur-

der wil hij zijn steentje bijdragen aan een 

organisatie als de dov. “ik loop er warm 

voor. ga luisteren en als het even kan mijn 

bijdrage leveren om de belangen van onze 

leden optimaal te behartigen. Met elkaar en 

slagvaardig”. •�•�•

Nieuw bestuurslid Léon Peeters:

“ de dov moet ondernemender”

Mr. Léon R.T. Peeters is gekozen tot bestuurslid van de DOV. Hij 

neemt het secretariaat over van Cees van der Poel, die na tien 

jaar is afgetreden. En de nieuwe secretaris heeft er zin in. “Ik ben 

ook ondernemer en lid van deze club, maar deed er tot nog toe 

onvoldoende aan mee”.

22

Wij denken altijd 
in oplossingen



Het heeft (te) lang geduurd, maar eindelijk is 

de kogel door de kerk. Resultaat? Wethouder 

Piet Sleeking (Ruimtelijke ordening) en Jasper 

Mos (Economische zaken) mochten in de maand 

november de eerste paal slaan voor de bouw van 

een nieuw woon – en winkelcomplex aan de Spui

boulevard en de Johan de Wittstraat, waar de 

elektronicagigant Saturn zich gaat vestigen. 

vasthoudend
Maar lof komt zeker toe aan projectontwikkelaar arie van Pelt. 

een ondernemer die vasthoudend en met veel geduld in zijn plan 

is blijven geloven. Maar cadeau heeft hij het zeker niet gehad. 

“een ondernemer met het juiste gevoel voor de stad”, zwaaide 

sleeking hem lof toe.

en dat het college van B & W dergelijke initiatieven op hun waar-

de weten te schatten erkende sleeking volmondig. “dit project 

is strategisch van groot belang en saturn is een grote trekker en 

zal dit gebied een enorme facelift geven. enkele jaren geleden was dit 

gebied een ‘rotte kies’ in de binnenstad, maar met de komst van dit 

nieuwe woon – en winkelcomplex betekent dit een grote opwaarde-

ring van het gebied”.

oog voor de stad
Jasper Mos vulde aan: “Wij hebben de nodige discussies gehad, maar 

ik vind dat van Pelt mooie projecten opzet en dat hij oog heeft voor 

de ontwikkeling van de stad”, aldus de wethouder.

de twee wethouders en de projectontwikkelaar verwachten dat, mede 

door de komst van saturn, het centrum minstens zo’n anderhalf mil-

joen mensen per jaar extra zal trekken. de directie van saturn gaat 

er vanuit dat deze winkel wekelijks zo’n 25.000 tot 30.000 bezoekers 

zal begroeten. •�•�•

Prognose: Saturn publiekstrekker van formaat

Wethouders zwaaien project-
ontwikkelaar van Pelt veel lof toe
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Van Pelt: 
Ondernemer 
met een visie



ode aan oude 
stadsgezichten
Gesprek met Teus Zantman, tekenaar 
en illustrator van oude stadsgezichten
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Hoe lang ben je al bezig met tekenen?

tekenen doe ik al mijn hele leven. op de 

lagere school en later op de technische 

school vond men mijn werk prachtig en dat 

was voor mij een stimulans om er mee bezig 

te blijven.

Wat had toen zo jouw voorkeur in het kiezen 

van je onderwerpen?

van jongs af aan trok ik de polder in en vond 

het geweldig leuk om met een schetsboekje 

gezeten aan de waterkant de sluizen, de 

boten op de rivier en bomen te tekenen. 

tekeningen van de stad maakte ik toen nog 

niet, dat kwam pas later.

Wanneer heb je de stad ontdekt als 

inspiratie bron?

dat kwam eigenlijk door mijn eerste baan bij 

drukkerij holster, waar ik als handzetter aan 

het werk werd gezet. Ja, dat was toen nog 

allemaal handwerk en van computers had ik 

toen nog nooit gehoord. in dit bedrijf heb ik 

enorm veel geleerd en is eigenlijk de liefde 

voor het vak van reclamemaker ontstaan. 

om professional te worden bezocht ik in 

de avonduren de grafische school. daar 

maakte ik kennis met het werk van Meeuw 

van rotterdam, die voor mij een geweldige 

bron van inspiratie betekende. zijn werk 

leerde mij hoe naar dingen te kijken. veel 

van zijn onderwerpen gingen over de alle-

daagse dingen van en in de stad. ook otto 

dicke heeft veel indrukken bij mij achter 

gelaten. hij maakte niet alleen portretten 

van bekende mensen, maar ook stadsge-

zichten met het accent op het verval. veel 

van wat hij ooit tekende is al lang onder de 

slopershamer verdwenen.

Wat deed je na je grafische opleiding?

toen ben ik een opleiding gaan volgen als 

reclametekenaar en na afronding daar-

van heb ik gewerkt bij reclamebureaus in 

dordrecht, rotterdam en Breda. in de jaren 

tachtig van de vorige eeuw ging het bureau 

in Breda op de fles en moest ik dus wat 

anders. een eigen reclamebureau was altijd 

al een wens geweest en in 1988 waagde ik 

die sprong.

Verliep dat voorspoedig? 

ik mag niet klagen, na wat aanvangsproble-

men heb ik mijn draai aardig gevonden.

Tekende je toen nog?

nou en of. ik begon in die periode juist meer 

te tekenen. vooral in de stad was ik regel-

matig met mijn schetsboek te vinden. vanaf 

zo’n beetje begin jaren negentig heb ik een 

aardige portfolio van dordrecht bij elkaar 

geschetst.

Ging je met je schetsboek ook wel eens bui

ten Dordrecht aan de slag?

Jazeker, mijn vrouw en ik gingen toen heel 

vaak naar griekenland met vakantie en daar 

tekende ik dus ook. ik droomde ervan al die 

tekeningen in een bepaalde vorm te verko-

pen in een winkeltje of zo iets. Maar dromen 

zijn meestal bedrog en het is er toen niet 

van gekomen.

 

Hoe ga je tegenwoordig eigenlijk te werk?

Meestal wandel ik gewapend met mijn 

camera door de stad en fotografeer gebou-

wen die me interesseren uit verschillende 

perspectieven. thuis bekijk ik dan welk 

perspectief me het meest aanspreekt. 

vervolgens maak ik met potlood een ruwe 

schets, die ik gaandeweg het proces steeds 

verder verfijn. Wanneer alle lijnen staan 

zoals ze in mijn beleving moeten staan, trek 

ik alles over met een speciale pen. en dat 

doe ik altijd zonder gebruik te maken van 

een liniaal of andere hulpmiddelen.

 

Dat lijkt dus een behoorlijk intensieve klus?

is het ook. over het in finesses afwerken van 

een tekening doe ik zeker een dag.

Waarom teken je alleen maar oude, histori

sche gebouwen?

die spreken door het lijnenspel en de 

verfijnde architectuur mij het meest aan. 

toch teken ik in opdracht ook wel moderne 

gebouwen.
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Teus Zantman is reclameman in hart en nieren. Al 25 jaar 

houdt hij zich bezig met het ontwerpen van logo’s, huisstijlen 

en verpakkingen voor diverse bedrijven en instellingen in zijn 

eigen ontwerpstudio “Teus Reclamestudio”. Naast zijn dagelijkse 

werkzaamheden heeft Zantman een passie voor het tekenen van 

monumentale steden. Een uit de hand gelopen hobby.

>>>

Pure 
commercie 
gaat altijd ten 
koste van de 
kwaliteit



In je woonkamer zijn diverse strips aan

wezig? Ben jij ook striptekenaar?

als ik een opdracht krijg een bedrijfs-

brochure te verbeelden via een stripverhaal, 

doe ik dat. een echte striptekenaar ben ik 

niet. ik kan echt niet tippen aan het werk 

van hergé of van van der steen. Bij de studio 

van van der steen gaat het tegenwoordig 

trouwens meer om de commercie dan om de 

kwaliteit. Jammer is dat toch!

Eerder gaf je aan je tekeningen aan de man 

te willen brengen. Hoe doe je dat vandaag 

aan de dag?

Mijn vrouw en ik kregen het idee ansicht-

kaarten in allerlei formaten te maken van 

een aantal meest geslaagde tekeningen. ik 

geloof dat dat best succesvol verloopt. Bij de 

vvv, diverse boekwinkels, lijstenmakerijen 

en souvenirwinkels in de stad staan ze in 

speciale kaartenmolens. sinds kort zijn er 

ook bij verschillende restaurants placemats 

met mijn tekeningen er op. ik heb begrepen 

dat veel toeristen na bestudering van mijn 

placemats met heel andere ogen kijken naar 

het historisch centrum van mijn geboorte-

stad. ook is er een verjaardagskalender met 

iedere maand een andere tekening op de 

markt gebracht. o ja, wat ik niet vergeten 

moet te vermelden! de totstandkoming van 

de ansichten, de placemats en de kalenders 

houd ik in eigen hand door de productie in 

eigen beheer uit te voeren.

Ben je inmiddels uitgetekend in 

Dordrecht gezien het uitslaan 

van je vleugels naar andere 

(historische) steden?

nee, dordrecht blijft een stad in 

ontwikkeling en er zijn dus altijd 

genoeg locaties die uitnodigen 

om getekend te worden. de 

seizoenen kunnen daarbij een 

belangrijke rol spelen. denk 

bijvoorbeeld maar eens aan de 

nieuwe haven of de Wolwevers-

haven in een winters decor. Maar om terug 

te komen op je vraag. ik ben ook met de 

camera naar gouda, naar zierikzee, naar 

den haag en delft getrokken en heb gezien 

wat een schitterende steden dat eigenlijk 

zijn. steden die schreeuwen om getekend te 

worden. en dat doe ik dus! inmiddels heeft 

dat absoluut tot leuke reacties geleid en ook 

in die plaatsen vind je mijn tekeningen in 

diverse winkels terug. in delft uiteraard in 

het delfts Blauw.

Tot slot. Wil je nog iets kwijt dat van belang 

is voor de lezers?

Ja, ik ben vrij recent in suriname geweest en 

ben totaal overdonderd door de schoonheid 

van dit land. de overweldigende natuur, de 

stammen in hun biotoop, de dichtheid van 

het oerwoud dat negentig procent van het 

land beslaat, de kaaimannen, de varanen en 

de capibara’s, een soort flink uit de kluiten 

gewassen marmot. en vanzelfsprekend 

Paramaribo. drie weken lang heb ik mijn 

fototoestel flink aan het werk gezet. Wat ik 

met de resultaten ga doen, weet ik nog niet. 

er zijn in dit land heel veel mensen met een 

surinaamse achtergrond, die uit een gevoel 

van heimwee naar hun wortels wellicht een 

verjaardagskalender of een tekening van het 

parlementsgebouw in Paramaribo in hun 

bezit willen hebben. ik ben er mee bezig, 

maar weet nog niet precies hoe ik dat ga 

aanpakken; de tijd is er misschien nog niet 

rijp voor.� •�•�•

Tekenen is voor mij een ultieme 
en bevrijdende uitlaatklep
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Astrid Kampinga nieuwe 
secretaresse van de dov
astrid Kampinga is de nieuwe secretaresse van de dordrechtse ondernemers-

vereniging. velen hebben al met haar kennis gemaakt, maar we stellen haar als 

‘aanspreekpunt’ van de dov graag even aan u voor.

astrid werkt al ruim drie jaar als zelfstandig ondernemer, gespecialiseerd als free-

lance secretaresse. Maar ervaring heeft ze al veel langer. ruim twintig jaar werkte ze 

in diverse secretariële functies bij Boskalis, waaronder management assistente en 

secretaresse van de raad van Bestuur.

“toch noemt ze het secretariaatswerk voor de dov een 

leuke uitdaging. “ik ben met veel enthousiasme aan de 

slag gegaan en hoop dit werk nog lang te kunnen blijven 

doen”, zegt ze. Wie overigens een beroep op haar wil 

doen voor het eigen bedrijf mag gerust contact met haar 

opnemen. “overigens leent de dov mij in via het bureau 

van Barbara Keuzekamp, zodat er back-up is geregeld als 

ik bijvoorbeeld met vakantie ben of onverhoopt ziek. Mijn 

eigen bedrijf heet Kampinga support service en ik bied 

professionele dienstverlening op het gebied van secre-

tariaatswerk en managementondersteuning”. overigens 

zal het secretariaat van de dov voortaan 5 dagen per 

week van 9 tot 5 uur bereikbaar zijn.� •�•�•

flexibiliteit op de arbeidsmarkt werkt 
tweedeling in de hand
het aantal zzp’ers (zelfstandige zonder personeel) en werknemers met een flexibel arbeidscontract groeit snel. volgens het centraal Bureau 

voor de statistiek (cBs) bedroeg het aantal zzp’ers begin 2011 al ruim 700.000.

zo’n 70 procent van hen kiest voor een zelfstandig bestaan vanuit een vaste baan. in 5 procent van de gevallen gebeurde dit onder druk van 

de werkgever. de groep zzp’ers is divers. van systeemanalist en computerprogrammeur tot grafisch ontwerper, aannemer en veehouder. Bijna 

60 procent verdient minder dan 20.000 euro per jaar. ruim 30 procent haalt een inkomen van tussen de 20.000 en de 60.000 euro.

toch zijn er voldoende signalen van zorg. zo spreek een bankier van aBn amro over “schijnzekerheden”. toch hoort nederland in europa tot 

de landen met het hoogste aandeel flexwerkers. van alle nederlandse werknemers (7.3 miljoen) heeft 18 procent een flexibel contract. en toch, 

ondanks het feit dat zelfs de vakbonden zich zorgen maken over de wijze waarop zzp’ers een betaalbaar pakket verzekeringen kunnen afslui-

ten (o.a. arbeidsongeschikt en pensioenvoorziening), lijkt het er op dat flexibel werken voorlopig zal doorzetten. dat zegt ook de rotterdamse 

socioloog en hoogleraar godfried engbersen. “het past in de trend van individualisering waarbij mensen regisseur moeten zijn van hun eigen 

bestaan”. Maar hij geeft ook een niet mis te verstane waarschuwing. “ik zie een samenleving ontstaan met meer onzekerheden, meer risico’s 

en meer sociale ongelijkheid. dat werkt tweedeling in de hand”.� •�•�•

Astrid Kampinga: “De DOV is voor mij een nieuwe uitdaging”
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Arbeidsmarktmonitor 
vervult signaalfunctie 
naar het bedrijfsleven
hoe moeten ondernemers 

in de komende jaren naar 

de arbeidsmarkt kijken? 

die vraag dringt zich op als 

werkgevers de prognose van 

de arbeidsmarktmonitor 

drechtsteden 2011 in hun 

overwegingen mee laten 

wegen. Want de cijfers uit dit 

onderzoek zijn duidelijk.

de komende 10 jaar ver-

laten 15.000 werkenden 

in de regio het arbeidsproces. tussen 2020 en 2025 komen daar nog circa 12.500 

mensen bij. ook als de economische groei stagneert, leidt deze ontwikkeling tot een 

grote vraag naar vervanging. de verwachting is dat er tot 2020 voor ongeveer 2400 

banen per jaar werknemers gezocht zullen worden. daarnaast is er sprake van een 

kwalitatieve mismatch. nu al blijven vacatures openstaan omdat er geen geschikte 

kandidaten beschikbaar zijn. in de toekomst zal bijna de helft van alle beschikbare 

banen op hoger en wetenschappelijk niveau zijn. de vraag naar hoger opgeleiden in de 

regio neemt naar verhouding toe, die naar lager opgeleiden naar verhouding af.

en dat terwijl in de drechtsteden 28 procent van de beroepsbevolking een hoge oplei-

ding heeft wat – ook vergelijking met 5 andere stadsgewesten – een laag percentage 

is. ook krijgt de regio te maken met een tekort aan technisch geschoolde mensen.

het doel van de arbeidsmarktmonitor is om de huidige situatie en de vooruitzichten 

op de regionale arbeidsmarkt in beeld te brengen en om daarmee input te hebben om 

het urgentiebesef van werkgevers over het dreigende tekort aan arbeidskrachten op 

de middellange en lange termijn te verhogen. Met deze gegevens in de hand wordt het 

evenzeer mogelijk om het scholingsaanbod beter af te stemmen op de vraag van het 

bedrijfsleven.

het programma arbeidsmarktbeleid is opgezet en gecoördineerd door de gemeente 

dordrecht en wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met de drechtsteden 

gemeenten. ook wordt samengewerkt met bedrijven en onderwijsinstellingen. Met 

elkaar werken ze aan de ontwikkeling van een arbeidsmarkt die aansluit op de 

(toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. en de doelstellingen zijn duidelijk: a: het 

vergroten van uitstroom uit uitkering; een betere match tussen vraag en aanbod. B: 

Beperken van instroom in uitkering door betere aansluiting onderwijs en arbeids-

markt. c: verstevigen van de kennisinfrastructuur in de regio en het aantrekken van 

hoger onderwijsinstellingen en studenten.  •�•�•

Sociale dienst 
reorganiseert 
en streeft naar 
goedkopere 
dienstverlening 
voor werknemers 
en werkgevers

de sociale dienst drechtsteden gaat met 

minder medewerkers werken. de reductie 

van het personeelsbestand is een gevolg van 

de plannen waarmee de sociale dienst haar 

visie wil realiseren en haar dienstverlening 

wil verbeteren. overigens moet deze ingreep 

een besparing opleveren van 3.6 miljoen 

euro per jaar. dit laatste is nodig omdat de 

dienst niet ontkomt aan bezuinigingen.

Maar een jaar geleden is de sociale dienst 

al gestart met het programma Partner in 

zelfstandigheid, geïnspireerd op de visie 

van de sociale dienst en met als doel de 

dienstverlening aan werkzoekenden en 

werkgevers goedkoper, beter en sneller te 

maken. het vereenvoudigen en digitaliseren 

van processen en aanvragen speelt daarbij 

een belangrijke rol. Klanten worden meer in 

groepen begeleid in plaats van individueel. 

de dienstverlening aan werkzoekenden is 

zodanig georganiseerd dat zij zo snel moge-

lijk (weer) aan het werk gaan en zelfstandig 

zijn. •�•�•
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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

het kan altijd beter

bij edMedia werken creatieve mensen die 

frisse concepten verzinnen tegen scherpe prijzen.

Maak kennis met onze visie tijdens een gesprek, 

zonder verplichtingen, zonder kosten.

edMedia • Engelenburgerbrug 3 • 3311 CZ Dordrecht •  tel. 078-611 92 82 •  e-mail. info@edmedia.nl • www.edmedia.nl
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dordrecht mag zijn 
intercity–status zeker 
niet verliezen
daarom is samenwerking geboden. oók met ons stadsbestuur. en ons college wil! 

evenals het bestuur van de drechtsteden. niet voor niets knokken ze voor het behoud 

van zes intercity’s per uur op het traject dordrecht – Leiden. Kortom: dordrecht mag 

zijn intercity – status niet verliezen. en wat te denken van de bittere noodzaak om de 

n3 beter te laten aansluiten op de a15 en a16. 

Maar er moet meer gelobbyd worden. dat heeft ook de fractie van het cda in onze 

stad begrepen. niet voor niets hebben ze op het landelijk congres van hun partij goed 

gepleit voor het behoud van het beroepsonderwijs in dordrecht. ogenschijnlijk kleine 

stappen, maar voor ons en de regio van het allergrootste belang. overigens mogen we 

blij zijn met de investeringen in onze binnenstad. Meer toonaangevende winkels trek-

ken publiek aan en verhoogt de koopkracht. voor ons allemaal reden genoeg om dit 

jaar positief aan de slag te gaan. natuurlijk, het zou fijn zijn als de gemeente, samen 

met de ondernemers, kans zouden zien de parkeergarage drievriendenhof, zeker 

tijdens het weekend, langer open te houden. een veel gehoorde wens van het publiek.

Blijft de vraag of we onze oren laten hangen naar de zeer negatieve analyse over 

onze stad van de bureaus rotos Beleidsadvies en analyzus. hoe somber kan een 

mens niet wezen! “dordrecht in de top 10 van grote steden met de meeste leeg-

stand”. vervolgens krijgen we een opsomming van wat we niet hebben en dat we nog 

meer gevarieerde horeca nodig hebben. vrijblijvende conclusies waar we weinig mee 

kunnen. voor ons als ondernemers en als overheid geldt maar één ding: samen de 

schouders er onder en publieksvriendelijk opereren. Berusten is geen optie!� •�•�•

“ de binnenstad moet 
beter”

de dordtse binnenstad moet aantrekkelijker worden gemaakt”. reden voor de 

gemeente, ondernemers en culturele instellingen om in een convenant de nodige 

plannen vast te leggen. daarin staat ondermeer dat de gemeente looproutes door de 

winkelstraten duidelijker moet aangeven. ook is de vraag of de jaarlijkse kermis wel-

licht moet verkassen naar een evenemententerrein en lijkt het zinvol om de Waterbus 

op koopavonden langer te laten doorvaren. verder zou er een ondernemersfonds moe-

ten komen. daaruit kunnen collectieve uitgaven worden gefinancierd. Bijvoorbeeld 

feestverlichting in de binnenstad. onderzocht wordt ook of het mogelijk is om op 

dinsdag een antiekmarkt te organiseren op het statenplein. ook zouden ondernemers 

een coöperatie willen opzetten om gezamenlijk watertaxi’s te exploiteren.  •�•�•

Exploitanten zien 
een verhuizing 
niet zitten

als reactie op de suggestie om de ker-

mis eventueel te verplaatsen naar een 

evenementen terrein reageert de nationale 

Bond van Kermisbedrijfshouders zeer afwij-

zend. “dit is helemaal fout!”, zegt voorzitter 

nicole vermolen. “van oudsher staat de ker-

mis in het middelpunt van een stad of dorp. 

niet voor niets is de term kermis afkomstig 

van de ‘kerkmis’. het is het oudste volks-

vermaak van europa. desgevraagd zegt 

vermolen: “Bovendien profiteert de binnen-

stad van een kermis. Mensen gaan na afloop 

van een kermisbezoek nog even de stad in. 

andersom draait een kermis beter in het 

hart van de stad”. volgens vermolen is de 

dordtse kermis juist op de goede weg. ook 

prijst ze de atmosfeer in de stad. •�•�•

Kermis stimuleert bezoek aan de binnenstad
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Mannen winkelen 
graag in hun eentje

Zeven ondernemers 
beloond met een Green 
Key certificaat
het lijkt zo van zelfsprekend 

en het nieuws halen ze zelden. 

toch hebben zeven Biesbosch 

– ondernemers in ‘stilte’ een 

geweldige prestatie geleverd. 

Waarom? omdat ze in hun 

eigen onderneming het credo 

‘duurzaamheid’ handen en 

voeten hebben gegeven. voor 

die prestatie ontvingen ze alle 

zeven een green Key certificaat. 

de green Key is een europees 

duurzaamheidskeurmerk voor 

toeristisch – recreatieve bedrijven.

het gaat om hotel de Watertoren in dordrecht en het Biesbosch centrum in onze 

stad. die twee kregen zelfs het predicaat goud! een zelfde waardering was er voor 

hotel de Korenbeurs in Made. zilver kreeg hotel golden tulip in zevenbergen en team 

Biesbosch uit hank. Brons was er voor Maie Ligfietsen in dordrecht en de groene 

camping in Lage zwaluwe. Parkschap nationaal Park de Biesbosch ondersteunt deze 

ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijf en is daarmee het eerste nationale 

park in nederland dat verduurzaming op deze wijze collectief aanpakt.� •�•�•

ondernemers niet 
blij met verhoging 
parkeertarieven

het plan van de gemeente om de parkeer-

tarieven in de stad te verhogen is slecht 

gevallen bij de ondernemers. en Paul 

hendriks, voorzitter van de dordrechtse 

ondernemersvereniging (dov) is er duidelijk 

over: “dit is triest. veertien procent verhoging 

in het centrum is een fors percentage en dat 

zal remmend werken op het bezoek aan de 

winkels in de binnenstad”. hoewel hendriks 

toegeeft dat zelfs de nieuwe tarieven lager 

zijn dan die in rotterdam en andere verge-

lijkbare steden met dordrecht, steekt hij niet 

onder stoelen of banken ongelukkig te zijn 

met dit voornemen van het stadsbestuur.

ook ad van Loon, bestuurslid van Koninklijke 

horeca nederland, afdeling drechtsteden, 

heeft geen goed woord over voor deze tariefs-

verhoging. hij pleit er zelfs voor om vooral in 

de avonduren het betaald parkeren helemaal 

af te schaffen. van Loon wijst op het feit dat 

er sprake is van een economische crisis. “dus 

moet de gemeente de prioriteiten elders leg-

gen”, zo stelt hij.� •�•�•

Mannen winkelen graag alleen, terwijl vrouwen liever met vriendinnen gaan shoppen. dat blijkt 

uit een onderzoek van PostnL. Mannen vinden het handig dat ze op stap kunnen gaan als hen 

dat uitkomt. vooral kleding, cd’s en dvd’s worden via internet gekocht. verder worden vooral 

veel boeken op deze manier aangeschaft. de dagelijkse boodschappen en bloemen worden 

vooral in de supermarkt of bij een speciaalzaak gekocht. uit het onderzoek blijkt ook dat 

nederlanders wars zijn van drukke winkels en vervelend winkelpersoneel.

ook in de winkelstraten is de nederlander op zoek naar koopjes, alhoewel drie op de tien 

winkelende landgenoten eigenlijk altijd naar dezelfde winkels gaan. Bijna de helft van 1050 

ondervraagden is dikwijls in de stad te vinden met familie, vrienden of een partner. vrouwen 

shoppen het liefst op zaterdagmiddag, ’s zondags is vooral online kopen populair.� •�•�•.

Ook het Biesbosch centrum viel in de prijzen



daarna hebben wij een vliegende start 

doorgemaakt. op 21 februari 2001 ben ik 

tot “Jong MKB-er van het jaar” verkozen. in 

2003 al hadden wij een eerste verhuizing 

van de Jan valsterweg 22 naar 26. vanaf dat 

moment zijn wij geleidelijk gegroeid naar 

een organisatie van 18 mensen en inmiddels 

zijn wij toe aan een volgende uitdaging.

Met ingang van 26 maart 2012 betrekken 

wij een nieuw pand aan de Burgemeester de 

raadtsingel 93 in dordrecht. een bestaand 

pand dat naar de huidige normen wordt 

aangepast en de ruimte biedt om ons werk 

nog beter uit te kunnen voeren. naast de 

extra ruimte waarin wij verder door kun-

nen groeien is er veel aandacht besteed aan 

duurzame oplossingen. 

deze duurzaamheid kunt u ook terugvinden 

in ons als relatie. in onze dienstverlening 

staan kwaliteit en klanttevredenheid hoog 

in het vaandel. Wij staan onze relaties met 

raad en daad bij en zijn zo een vaste partner 

op gebied van de incasso, juridische gebied 

en debiteurenbeheer.

U bent van harte welkom op ons nieuwe 
adres.

P.S. Wij zijn verheugd om te kunnen melden 

dat ons huidige pand een nieuwe bestem

ming gaat krijgen. Dus geen extra leegstand 

maar juist een toename van de bedrijvigheid 

in Dordrecht!

 •�•�•

Wouters Gerechtsdeurwaarder & 
incasso’s gaat een deur verder!

Twee jaar geleden hebben wij ons 10 jarig bestaan mogen vieren. 

Op 1 januari 2000 is de onderneming van start gegaan. Gelijk bij 

het begin was er al een uitdaging: Zou de computer werken? Het 

was namelijk het begin van het nieuwe millennium en volgens de 

computerdeskundigen zou er van alles gaan gebeuren, maar dat 

bleek uiteindelijk geen probleem.
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Ondernemers met een hart 

voor cultuur en voor de podi

umkunsten in het bijzonder, 

voelen zich als een vis in het 

water bij de stichting Vrienden 

van Schouwburg Kunstmin. 

De Vrienden ondersteunen de 

schouwburg financieel, met 

goede ideeën en met hun be

trokkenheid. Op hun beurt 

profiteren de Vrienden van een 

aantal aantrekkelijke voor

delen. 

aram van Bunge van ten holter advocaten 

in dordrecht is behalve voorzitter enthou-

siast pleitbezorger voor de stichting. “de 

ondernemers binnen de stichting delen een 

passie voor theater. dat merk je tijdens onze 

bijeenkomsten. die verlopen veel geanimeer-

der en soepeler dan de bijeenkomsten van 

gewone zakelijke netwerken. Je praat im-

mers niet alleen over zaken maar ook over je 

gemeenschappelijke interesse.’’

de stichting vrienden van schouwburg 

Kunstmin werd in 2009 opgericht. inmiddels 

zijn 22 dordtse ondernemers aangesloten. 

de vrienden willen schouwburg Kunstmin 

ondersteunen bij het verbreden van haar 

publiek, het verdiepen van de programme-

ring en het aangaan van verbindingen met 

initiatieven uit de stad. “niet alleen tijdens 

voorstellingavonden maar ook op andere 

momenten. in een tijd waarin cultuur poli-

tiek onder vuur ligt, is het des te belangrijker 

dat er initiatieven zijn, zoals het onze om 

culturele instellingen te ondersteunen. 

sinds hij zelf betrokken is bij de stichting 

vrienden van schouwburg Kunstmin, is van 

Bunge zowel zakelijk als privé veel vaker in 

de schouwburg te vinden. “als vriend heb 

ik een aantal voordelen, dus het is voor mij 

aantrekkelijk om naar de schouwburg te 

gaan en mensen mee te nemen. vrienden 

krijgen niet alleen korting op toegangskaart-

jes, maar ook op de zaalhuur. 

nieuwe vrienden kunnen er op rekenen dat 

ze deel gaan uitmaken van een actieve club 

waarvan de leden elkaar regelmatig zien. 

van Bunge: “We bezoeken uiteraard voor-

stellingen in schouwburg Kunstmin, maar 

gaan ook buiten dordrecht met elkaar op 

stap. zo hebben we onlangs een voorstelling 

bezocht in de amsterdamse stadsschouw-

burg. ondernemers die lid willen worden, 

kunnen altijd vrijblijvend een van onze 

activiteiten bijwonen. Meestal zijn ze daarna 

zo enthousiast dat ze zich meteen willen 

aansluiten.’’

Wie interesse heeft om lid te worden van de 

stichting vrienden van schouwburg Kunst-

min, kan een mail sturen naar 

vrienden@kunstmin.nl •�•�•

vrienden van Schouwburg 
Kunstmin maken graag 
nieuwe vrienden
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agenda
 
Woensdag 21 maart 2012
Locatie:

Postillion hotel,

rijksstraatweg 30, dordrecht

Programma:

inloop vanaf 17.30 uur

aanvang programma 18.30 uur

Onderwerp: 

Mevrouw ineke dezentjé hamming-

Bluemink houdt een spreekbeurt. zij 

was tot voor kort fractielid van de 

vvd in de tweede Kamer. die functie 

heeft zij medio november 2011 

verruild voor die van voorzitter van de 

vereniging FMe-cWM.

aanvang buffet omstreeks 19.45 uur

Woensdag 23 mei 2012 
Locatie:

verenigingsgebouw Jubal,

Jan Ligthartlaan 1, dordrecht

Programma:

Jubal is meer dan 100 jaar oud en 

nodigt de dov leden uit

Woensdag 20 juni 2012
Locatie:

nog onbekend

Programma:

inloop vanaf 17.30 uur

Onderwerp:

Jaarlijkse barbecue en 

seizoensafsluiting. 

eregast is burgemeester drs. a.a.M. 

Brok

nieuwe leden

Het volgende 
nummer van 
DOV Connect 
verschijnt in 
september!

Zoeteman Projecten
nieuwland Parc 72
3351 LJ Papendrecht

t 0786933292
F 0786911993
e info@zoetemanprojecten.nl
i www.zoetemanprojecten.nl

cosly.com
havendam 10a
3262 ae oud-Beijerland

t 0186744007
e info@cosly.com

Sultan Solutions
rozenhof 33
3311 Jt dordrecht

t 0787112500
e info@sultansolutions.nl
i www.sultansolutions.nl

Netflex Staffing
Kubus 15 
3364 dg sliedrecht

t 0184430500
F 0184430510
e info@netflex.nl 
i www.netflex.nl

Paul de Kok Adviespartner
van ravesteyn-erf 503
3315 dv dordrecht

t 0786169069
e info@pauldekok.nl
i www.pauldekok.nl

zoeteman Projecten voor woning en projectinrichting. eerlijk, 
vakkundig, accuraat, persoonlijk en snel! vijf woorden die onze 
organisatie en werkwijze kenmerken. vijf woorden waarmee 
wij ons onderscheiden. onze instelling is eerlijk, onze houding 
open. Wij hebben verstand van zaken en doen wat wij beloven. 
altijd. en altijd op tijd. onze klanten zijn belangrijk voor ons.

Wij bouwen coole websites. Belangrijker nog, onze sites zijn 
niet alleen cool, zij doen hun werk. Want een goed site, zoals 
wij die graag zien, is een site die uw doelen realiseert en past 
bij de uitstraling van uw bedrijf. dat kan een site zijn die meer 
online verkopen genereert, een site die u veel offerteaanvragen 
oplevert of een siste die goed gevonden wordt. een compleet 
nieuw ontwerp of binnen uw huisstijl. en zeg dan zelf, dan mag 
hij er toch ook wel cool uitzien?

sultan solutions haalt niet alleen het beste uit uw medewerkers 
naar boven, maar ook uit uw informatiesystemen. sultan 
solutions vitaliseert de bestaande houding en waarden ofwel 
cultuur. daarnaast zorgt sultan solutions voorondersteuning 
van ict processen ofwel structuur.

netflex staffing is een ict bedrijf dat sinds 1999 haar klanten 
ontzorgt met behulp van ict oplossingen voor middelgrote en 
grote bedrijven. door de jaren heen heeft netflex geïnvesteerd 
in een uitgekiend diensten- en productenportfolio op een 
aantal voorwaardelijke focusgebieden. netflex doet dit met 
doordachte concepten en bewezen technologieën uitgevoerd 
door een team van professionals.

Paul de Kok kan bogen op een ervaring van ruim twintig jaar 
als erkend hypothecair planner. hij is zeer nauw betrokken 
bij Financieel onderhoud. tevens is hij gespecialiseerd in het 
aanbieden van een breed pakket financieringen en verzekeringen.
Wat kunt u als potentiële cliënt van Paul de Kok adviespartner 
verwachten? na een kennismakinggesprek en een uitgebreide 
inventarisatie maakt de adviespartner in onderling overleg met 
de cliënt een analyse. aan de hand van de uiteindelijke analyse 
volgt een onderbouwd en goed gedocumenteerd advies. Mocht 
de cliënt om bemiddeling verzoeken, wordt hieraan door de 
adviespartner uiteraard op professionele wijze voldaan. in de 
werkwijze van de adviespartner wordt ook veel aandacht besteed 
aan nazorg.



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



Als ondernemer maakt u plannen. U wilt vooruit en u kijkt vooruit. Dan mag 
u dat ook van uw bank verwachten. Daarom kijkt de relatiemanager van 
ABN AMRO niet alleen naar cijfers uit het verleden, maar vooral naar de 
mogelijkheden voor uw plannen van morgen. En om uw plannen te realiseren, 
gaat hij voor een fi nanciering altijd samen met u op zoek naar de ja. 
Kennismaken? Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/fi nancieren.

“OM DE JA 
TE VINDEN, 
KIJKEN WE 
LIEVER 
VOORUIT DAN 
ACHTEROM”

Dat is fi nancieren anno nu

-  Niels Wepster
Dordrecht
Tel. 078-639 56 01
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