
magazine van de dordrechtse ondernemers vereniging

de Kerstmarkt dordrecht:
Bezoek aan 
dordrecht en 
het belang van 
evenementen

Hador en Hageman gaan 
samen verder

Bert van de Burgt:
Passie en bewogenheid

Karin Fehling
wil meer in 2012

Nummer 1  December 2011

c  n n e c t



  coverstory 
 6  de Kerstmarkt dordrecht: Bezoek 

aan dordrecht en het belang van 
evenementen een uiteenzetting 

door gerben Baaij, directeur 

dordrecht marketing.

  interviews 
 12  Hador Elektrotechniek en 

Hageman Beveiligingen een 

bijzonder familiebedrijf na tientallen 

jaren weer herenigd.

 16  Bert van de Burgt “Lage 

organisatiegraad ondernemers en 

niet optimale ondernemendheid 

gemeente heeft mij altijd verbaasd”.

 24  Karin Fehling wil meer: 

programma’s voor personal branding 

en zakelijke trainingen, zelfs tot in 

mallorca.

 

  reportage 
 14  dutch design goed voor het milieu, 

gebruiksvriendelijk, functioneel en 

nog mooi ook: de walstroomkasten 

uit de drechtsteden.

 

  nieuws 
   meer variatie op de voorstraat West 

 zelfoverschatting risico voor 

jongeren  ondernemers: ‘collega’s 

moeten meebetalen aan veiligheid’ 

 Bewoners en ondernemers in 

actie tegen betaald parkeren  de 

Kroonenberg groep restaureert 

Lindershuis  volgend jaar de hoogste 

werkloosheid in zuid-holland  

  vaste rubrieken 
5   voorwoord door Paul hendriks

26  Agenda voor de komende maanden

26  Nieuwe leden van de dov

de Kerstmarkt
dordrecht

Hador en Hageman
bundelen krachten

Brainchange
werkt aan expansie

drechtsteden op 
dutch design Week

de passie en bewogenheid 
van Bert van de Burgt

6

12 14

16
24

DOV Connect nr. 1  December 2011

inhoud 3



dov magazine 2 - Februari 2011

colofon
 
dov connect is het gratis magazine 

van de dordrechtse ondernemers 

vereniging voor leden. 

redactie

herman Kersbergen

Jaap smits

teKstBiJdragen 

Jaap smits

stephanie Bakker

gerben Baaij

vormgeving & reaLisatie

edmedia, dordrecht

 

FotograFie

Jean-michel van Braak

rinie Boon

dordrecht marketing

secretariaat

astrid Kampinga

druK & versPreiding

drukkerij dekkers, dordrecht

KErst 2011
het loopt weer zachtjes tegen de kerst, kerst 2011. voor veel men-
sen niet anders dan vele voorgaande jaren. voor ons als dordrechtse 
ondernemersvereniging is het echter een bijzondere kerst, zo ook 
voor veel van onze leden.

voor u ligt immers “DOV connect”, het nieuwe blad van de vereniging. 
glossy, kleurig en totaal anders van opzet. de voorganger van “DOV 
connect”, een nieuwsbrief in zwart en wit met rode kopteksten is u 
de afgelopen 20 jaar toegezonden en heeft dan ook op menig bureau 
gelegen.

ondanks het feit, dat wij het blad door de jaren heen op veel bureaus 
van leden en overheden hebben zien liggen, hebben we gemeend het blad te moeten vernieuwen en 
verfrissen, beter af te stemmen op de tijd, alhoewel het oude blad misschien wel beter past in de 
soberheid en de besparingen die van ons worden gevraagd.

als we nu de kranten openslaan valt op, dat de 
beurzen het slecht doen, dat de euro onder druk 
staat en dat er veelal naar regeringen wordt gewe-
zen, europese regeringen, met de allesomvattende 
opmerking, dat zij niet slagvaardig zijn. en daarin 
denk ik, dat die critici wel gelijk hebben.

doen wij het lokaal beter? met in herinnering mijn laatste artikel op de dov site “de stad dordrecht 
wacht op zichtbare daadkracht” denk ik dat er nog steeds veel te doen is voor ons college en voor 
onze raad. zij staan daarin echter niet alleen. de dordrechtse ondernemers willen daar graag in 
meedenken en waar mogelijk mee helpen beslissen. de contacten tussen onze lokale bestuurders, 
raadsleden en de ambtenaren zijn goed, er is overleg en we weten elkaar te vinden. natuurlijk wij 
moeten nu allemaal roeien met de riemen die we hebben; er kan minder overheidsgeld worden uit-
gegeven, er moet worden bezuinigd, maar gezamenlijk moeten we daar uit kunnen komen.

Wij hebben net het sinterklaasfeest achter de rug. onze complimenten gaan uit naar Burgemeester 
arno Brok, die als goede bekende van de sint de intocht naar onze stad heeft weten te halen. onze 
complimenten aan dordrecht marketing, aan heel veel ambtenaren; te veel mensen om op te noe-
men die van de sinterklaasintocht een echt dordts feestje hebben gemaakt. zelden zoveel positiefs 
gehoord van zowel burgers als ondernemers. Wat is onze stad toch mooi! dat vinden wij, maar met 
ons meer dan 1.6 miljoen nederlanders. vanuit diverse kanten heb ik mogen vernemen, dat de spin 
off van deze sinterklaasintocht al direct na de intocht is begonnen.

nu staat er weer een fantastisch evenement voor de deur, de kerstmarkt. verder op in uw nieuwe 
magazine leest u meer over dit fenomeen. een evenement waarin dordrecht ook landelijk op de 
kaart staat en steeds weer wordt gezet. 

allemaal zaken die ons positief stemmen. graag roep ik een ieder dan ook op de rug recht te hou-
den, ondanks het feit, dat velen van ons het nu en misschien ook komend jaar wat moeilijker zullen 
hebben. met ons allen kunnen we ons er zeker doorheen slaan. gun uw dordtse medeondernemers 
dat wat u ook u zelf gunt. Kijk eerst eens in je directe omgeving voordat je iets bestelt, voordat je 
een opdracht geeft. als iedere dordtse ondernemer zo rond zich heen kijkt, moeten we er toch in 
slagen de toekomst veilig te stellen.

“DOV connect” is ons symbool van een positieve kijk op de toekomst.

het bestuur van de dordrechtse ondernemersvereniging dov wenst haar leden, Burgemeester en 
Wethouders van onze mooie stad, onze raadsleden, bestuurders, ambtenaren en bewoners plezie-
rige kerstdagen en een mooie en veilige jaarwisseling toe.

Wij hopen met u dan ook het glas te heffen op een goed en voorspoedig 2012 bij onze 
nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2012!

Wat is onze
stad toch mooi!
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die onbekendheid is natuurlijk relatief en 

in elk geval de laatste jaren flink afgeno-

men. dat valt op te maken uit onderzoek 

naar het toeristisch imago van dordrecht 

dat in 2009 werd uitgevoerd. maar het is 

vooral te zien aan de ontwikkeling van de 

toeristische bezoekcijfers. in oktober zijn de 

resultaten gepresenteerd van het continu 

vakantie-onderzoek (cvo). in dit langjarige 

onderzoek wordt het bezoek van toeristen 

aan 31 steden onderzocht. toeristen zijn 

daarbij bezoekers van buiten de stad, die 

niet komen voor dagelijkse boodschappen, 

familie of werk. 

ontwikkeling van toeristisch 
bezoek
natuurlijk is het interessant om te kijken 

waar je als stad op de ranglijst van het cvo 

staat. maar nog interessanter is het, om te 

kijken naar de ontwikkeling. en die is opmer-

kelijk. het bezoek aan de 31 steden nam van 

2007 tot 2010 gemiddeld behoorlijk af: 6% 

minder bezoekers, en 13% minder bezoeken. 

een (unieke) bezoeker legt gemiddeld circa 

tweeënhalf bezoek aan een stad af. een 

forse daling, dus.het bezoek aan dordrecht 

groeide echter in diezelfde periode met maar 

liefst 25% (bezoekers) en 35% (bezoeken). 

een specta culaire stijging: meer bezoekers 

die gemiddeld ook nog eens vaker kwamen! 

inmiddels gaat om het om zo’n 830.000 

bezoekers en meer dan 2 miljoen bezoeken 

per jaar. directe economische betekenis: 

ongeveer € 73 miljoen. 

de toename van het toeristische bezoek 

is niet te danken aan één partij of aan 

één ontwikkeling. die is te danken aan de 

inspanning van veel partijen in en om de 

stad. het voert te diep daar hier al te ver op 

in te gaan. maar één vraag is natuurlijk wel 

buitengewoon interessant: zijn we nu dus 

klaar en is de stad ‘af’? 

het antwoord op die vraag is: natuurlijk 

niet. er valt namelijk zoals iedereen weet 

op veel punten nog veel te verbeteren aan 

dordrecht. dat betekent dus ook dat er nog 

groeipotentie is. Want als we de stad nog 

aantrekkelijker maken en nog beter over 

het voetlicht brengen dat we écht interes-

sant zijn, komen er ongetwijfeld nóg meer 

mensen.

Bij het bekijken van de hier genoemde 

cijfers is het belangrijk te beseffen dat we 

geen appels met peren moeten vergelij-

ken. de toeristische bezoekcijfers kunnen 

niet zomaar vergeleken worden met het 

koopbezoek aan de binnenstad. er zijn ook 

bezoekers van buiten die naar de Biesbosch 

gaan. en in het koopbezoek worden ook 

dordtenaren zelf meegeteld en natuurlijk 

iedereen die dagelijkse boodschappen komt 

doen.

de rol van evenementen
een belangrijke rol in deze ontwikkeling 

spelen zonder enige twijfel evenementen. 

dordrecht was één van de eerste steden 

die inzette op evenementen als mogelijk-

heid om te werken aan de bekendheid 

en aan het genereren van extra bezoek. 

en met succes. dordrecht was in 2003 

evenementen stad van het Jaar. sindsdien 

hebben we aangetoond dat we een vooraan-

staande evenementenstad zijn gebleven. 

dordrecht staat steevast in de top-6 van 

evenementen steden. dit jaar eindigden we 

bij die verkiezing als tweede.

het interessante van evenementen is dat ze 

in communicatie en marketing een uitste-

kend platform zijn om de kwaliteiten van de 

stad te etaleren. denk aan de plaatjes van 

dordt in stoom en de Kerstmarkt. maar ze 

trekken ook mensen die met eigen ogen zien 

hoe mooi de stad is en dat doorvertellen 

en terugkomen. onderzoek van het onder-

zoekscentrum drechtsteden (ocd) laat zien 

dat het percentage nieuwkomers onder 

evenementenbezoekers dat aangeeft van 

plan te zijn terug te komen hoog is.

Belangrijk bij al die evenementen zijn de 

vrijwilligers. het bijzondere aan bijna al onze 

evenementen, ook de gezichtsbepalende, 

is dat die zijn voortgekomen uit de 

de Kerstmarkt 
dordrecht
Bezoek aan dordrecht en het 
belang van evenementen

“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.
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Meer informatie over de cijfers en de ontwikkeling is te vinden via de link http://www.indordrecht.nl/gemeente-dordrecht/toeristische-cijfers/75.
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Nieuw dit jaar
niet alleen de stad is nooit klaar; dat geldt 

ook voor een evenement als de Kerstmarkt. 

Blijft er veel hetzelfde? natuurlijk… maar er 

zijn ook de nodige nieuwe zaken. een paar 

highlights.

in 2010 maakte de nieuwe haven voor het 

eerst deel uit van het parcours. dat gedeelte 

krijgt dit jaar een geheel nieuwe inrichting. 

tussen het kinderplein op de houttuinen 

(met mini-reuzenrad) aan de ene kant en 

de grote poffertjeskraam op de aardappel-

markt bevinden zich het brandweerplein 

met demonstraties en 35 pagodetenten. 

speciale gasten daar zijn naast de histori-

sche ambachten acht stands met dordtse 

kunstenaars en kunsthandelaren en de 

Kerstman. daartussen vindt u straattheater-

optredens. dit alles geeft dit deel van de 

Kerstmarkt een geheel eigen karakter.

maar er is meer nieuw op de Kerstmarkt. 

meer kerstbomen, meer aankleding, het 

gebruik van natuurlijke podia in de stad, 

speciale goede doelenstands op het Waag-

plein en ga zo maar door. Wilt u meer weten: 

www.kerstmarktdordrecht.nl.

Kortom: de Kerstmarkt dordrecht
de Kerstmarkt dordrecht is een prachtig 

evenement dat naadloos past in onze mooie 

historische binnenstad. hij draagt bij aan de 

bekendheid van dordrecht, trekt veel bezoe-

kers en zorgt voor € 10 miljoen aan directe 

uitgaven. zelfs in 2010 kwamen er, hoewel 

door sneeuw auto’s moeilijk konden rijden 

en er weinig treinen reden, nog 250.000 

bezoekers. dat zegt genoeg over de positie 

en de aantrekkingskracht van  

de Kerstmarkt.

tot slot
evenementen zijn belangrijk voor dordrecht, 

maar ook evenementen hebben op dit 

moment de nodige financiële uitdagingen. 

de gemeente dordrecht houdt in 2012 

de evenementensubsidies op peil. maar 

evenementen hebben ook bijdragen en 

sponsoring van het bedrijfsleven nodig. 

natuurlijk zijn het ook voor bedrijven niet 

de gemakkelijkste economische tijden. maar 

vanwege het belang van evenementen doe ik 

–als collegalid van de dov- graag een beroep 

op u om waar dit mogelijk is evenementen te 

ondersteunen. • • •

December 2011,

Gerben Baaij, directeur Dordrecht Marketing.

stad zelf. ze zijn dus letterlijk geworteld in 

dordrecht, waardoor andere steden ze niet 

zomaar na kunnen doen. en vrijwilligers 

spelen in de organisatie ervan een onmis-

bare rol. in het evenementenbeleid van de 

gemeente dordrecht is dan ook vastgelegd 

dat we streven naar professionalisering en 

kwaliteitsverbetering, maar dat dit nooit ten 

koste mag gaan van de vrijwilligerscultuur. 

en overigens zijn evenementen niet alleen 

belangrijk voor economie en toerisme: veel 

evenementen zijn juist gericht op de eigen 

inwoners en daarvoor aantrekkelijk en 

belangrijk. 

Een voorbeeld: 
de Kerstmarkt dordrecht
een prachtig voorbeeld van een succesvol 

evenement is de Kerstmarkt dordrecht.

deze is niet meer weg te denken uit de 

historische binnenstad. Wat elf jaar geleden 

op initiatief van een aantal enthousiaste 

dordtenaren klein begon, is nu uitgegroeid 

tot een uniek evenement. het is niet alleen 

de grootste, maar vooral ook de meest sfeer-

volle kerstmarkt van nederland. 

de Kerstmarkt duurt drie dagen en trekt zo’n 

100.000 tot 150.000 bezoekers per dag. de 

historische binnenstad van dordrecht wordt 

in kerstsfeer omgetoverd, onder andere door 

die met 300.000 lichtjes sfeervol te ver-

lichten. op het parcours van 2,5 kilo meter 

vinden bezoekers ruim 250 kramen met 

kerstartikelen. vier podia bieden in totaal 

150 optredens, variërend van optredens 

en de sing-a-longs met het publiek tot het 

creëren van prachtige ijssculpturen. hoogte-

punten zijn natuurlijk de middeleeuwse 

grote Kerk met zijn tuin in wintersferen en 

de historische groenmarkt. een centraal 

punt op de Kerstmarkt is de Kerstijsbaan 

waar bezoekers in de warmte van een tent 

iets kunnen eten met uitzicht op de schaat-

sers. naast de horecatent op de Kerstijsbaan 

zijn er nog 35 andere horecapunten.

de Kerstmarkt dordrecht: 
doelstellingen en cijfers
Wat zijn de doelstellingen van de Kerst-

markt? de volgende:

1.  Bijdragen aan de bekendheid en positio-

nering van dordrecht als aantrekkelijke 

stad om te bezoeken

2.  een top 30-klassering in de lijst van 

toP100 grootste publieksevenementen in 

nederland

3 . de grootste Kerstmarkt van nederland 

zijn, zowel wat betreft het aantal kramen, 

als het aantal bezoeken 

4.  de Kerstmarkt dordrecht streeft er naar 

om, naast de grootste, ook de bekend-

ste en meest sfeervolle kerstmarkt van 

nederland te zijn.

de feiten
•  De Kerstmarkt is met 400.000 bezoekers 

in 2009 en 250.000 in 2010 (ondanks de 

sneeuw) de grootste van nederland.

•  Bezoekers: 24% Dordrecht, 16% regio, 

60% buiten de regio. 61% van de bezoe-

kers is vrouw, 65% van de bezoekers zit 

in de kapitaalkrachtige leeftijdscategorie 

40-64 jaar

•  Rapportcijfer algemeen: 7,6

•  Totale bestedingen bezoekers: € 10 mil-

joen euro. ongeveer de helft daarvan op de 

Kerstmarkt zelf. ongeveer € 5 miljoen door 

bezoekers van buiten de stad die speciaal 

gekomen zijn voor de Kerstmarkt in win-

kels en horecabedrijven in de binnenstad 

buiten het Kerstmarktgebied.

•  86% van bezoekers uit Dordrecht is trots 

dat de Kerstmarkt dordrecht in hun woon-

plaats plaatsvindt

•  In 2010 is de Kerstmarkt in de landelijke 

evenementenmonitor gestegen van de 42e 

naar 26e plek.

de bovenstaande gegevens zijn gebaseerd 

op een onderzoek van het ocd in 2009.

Publiciteit 
dordrecht marketing zorgt met een gedegen 

marketingplan voor landelijke exposure. in 

2010 heeft dit o.a. geleid tot:

•  € 330.000 aan vrije publiciteit in landelijke 

gedrukte media;

•  Een uitgebreide landelijke marketing

campagne;

•  400.000 unieke bezoekers op de website 

Kerstmarktdordrecht.nl in de periode half 

november tot eind december;

•  Prime time TV aandacht in het Jeugd-

journaal (item van 3 minuten) en het 

achtuurjournaal van de nos (item van 50 

seconden);

•  Aandacht op o.a Radio 538, 100% NL en 

Q-music en diverse landelijke toonaan-

gevende websites (o.a. ns.nl, Lekkerweg.nl)
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Zelfoverschatting 
risico voor 
jongeren

tweederde van de jongeren vindt zichzelf 

‘een heel bijzonder persoon’. meer sturing 

door opvoeders, school en werk zou hen 

moeten behoeden voor mislukking.

Jongeren weten zich bij een toekomstige 

werkgever als geen ander te verkopen. de 

werknemer is een merk geworden. ze zijn 

extravert, carrièregericht, kunnen goed 

voor zichzelf opkomen en blaken van zelf-

vertrouwen. als het even tegen zit op het 

werk hoppen ze even gemakkelijk over naar 

een ander bedrijf.

over de generatie jongeren die op dit 

ogenblik de arbeidsmarkt betreden is veel 

positiefs te zeggen. Frits spangenberg en 

martijn Lampert van onderzoeksbureau 

motivaction laten ook de keerzijde zien. zij 

stellen in het boek De grenzeloze generatie 

en de onstuitbare opmars van de b.v. IK: 

‘voor de jongere generatie behoort soli-

dariteit met andere werknemers tot het 

verleden. ze lijden ook aan zelfoverschatting 

en krijgen nauwelijks sturing van opvoeders 

of school. ook zijn ze snel gefrustreerd en 

materialistisch ingesteld. ze dichten zichzelf 

onwaarschijnlijke leiderschapskwaliteiten 

toe en hebben een narcistisch zelfbeeld. dat 

veroorzaak een ‘cultuurschok’ op de werk-

vloer.’ • • •

Meer variatie op de 
voorstraat West

ondernemers: ‘collega’s 
moeten meebetalen 
aan veiligheid’

als het aan de gemeente ligt krijgt de 

voorstraat West meer uitstraling. dat 

kan worden bereikt door meer zakelijke 

dienstverlening toe te staan.

de voorstraat staat bekend als de 

‘langste winkelstraat van nederland’, 

maar daar komt mogelijk verandering in. 

het aantal winkels in de binnensteden 

neemt, onder andere door concurrentie 

van internetwinkels af – en om leegstand 

en verloedering te voorkomen wordt 

mogelijk ruimte geboden aan zakelijke 

dienstverlening, ambachten, kunsten 

en galerieën om zich hier te vestigen. 

de gemeente heeft vooralsnog geen 

plannen om van de voorstraat West een 

woonstraat te maken. • • •

ondernemers op de bedrijventerreinen Krabbepolder/zeehaven en Louter 

Bloemen zijn blij met de oprichting van een Bedrijven investeringszone. 

Bedrijven maken afspraken over maatregelen die de veiligheid en 

aantrekkelijkheid van het gebied vergroten.

de stichting Beveiliging Bedrijventerreinen dordrecht (sBBd) heeft in de 

afgelopen jaren, samen met de gemeente dordrecht, veel geïnvesteerd in 

camera’s, hekken, slagbomen en surveillancediensten. het geld daarvoor 

kwam van de gemeente en op vrijwillige basis van een aantal bedrijven. met de 

oprichting van een Bedrijven investeringszone (Biz) wordt de situatie anders, 

omdat zo’n zone dan een wettelijke status krijgt. de totale kosten worden dan 

over alle ondernemers verdeeld. 

Het college van B & W heeft de plannen goedgekeurd. • • •

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
paula@jmh.nl  rene@jmh.nl
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Wie: sebastiaan hageman (33)

Bedrijf: hageman Beveiligingen

Sinds: 1998

Vrije tijd: naar de skibaan met 

de kinderen, naar de camping

Wie: ron hageman (49)

Bedrijf: hador elektrotechniek

Sinds: 1985

Vrije tijd: varen, tennis, squash

Hador Elektrotechniek en 

Hageman Beveiligingen 

werken vanaf dit jaar samen. 

Dat de directeuren dezelfde 

achternaam hebben is geen 

toeval. Met het partnerschap is 

een bijzonder familiebedrijf na 

tientallen jaren weer herenigd. 

dat de verhuizing van hador in volle gang 

is, valt een buitenstaander nauwelijks op. 

aan de gevel van nijverheidstraat 6a prijkt 

netjes het logo, binnen hangt verlichting 

in allerlei maten en soorten: van spots 

tot plafond lampen en van industriële tot 

kantoor verlichting, Led en tl. 

nog even en dan is ook de muur die hador 

van hageman scheidt verleden tijd. muur of 

niet, aan de eerste gezamenlijke opdrachten 

wordt al gewerkt: hageman neemt de bevei-

liging en telecom voor zijn rekening, hador 

de elektrotechniek en de verlichting. samen 

bieden ze hun klanten een totaaloplossing. 

domotica heet dat in vakjargon, oftewel ver-

schillende technieken integreren om slimmer 

te kunnen wonen en werken. “door een kop-

peling tussen beveiliging en elektrotechniek 

komt een pand vol in de verlichting te staan 

als het alarm afgaat, zegt ron hageman 

van hador. “of de basisverlichting springt 

automatisch aan als je ’s ochtends de rol-

luiken opent,” vult sebastiaan hageman van 

hageman Beveiligingen aan. 

hun expertise sluit naadloos op elkaar aan, 

dat scheelt tijd en geld - externe partijen 

worden minder ingehuurd – en maakt het 

onder nemen leuker bovendien. “ik heb 

nooit bij een ander bedrijf gewerkt, ik dacht 

altijd: ik zie wel hoever ik mezelf hier kan 

ontwikkelen, maar dan heb je wel een goede 

sparringpartner nodig,” aldus sebastiaan 

hageman. ironisch genoeg was het hebben 

van meerdere kapiteins op een schip voor 

de vaders van de heren ooit de reden om het 

familiebedrijf, dat in 1931 was opgestart, op 

te splitsen in hageman en hador. maar tijden 

veranderen en de techniek van tegenwoor-

dig is niet meer te vergelijken met die van 

twintig jaar geleden. “Je kunt de razend-

snelle ontwikkelingen alleen bijhouden als 

je specialiseert,” zegt ron hageman, “maar 

door samen te werken vormen we samen een 

sterk front.” en hun vaders? die zijn alleen 

maar blij met de hereniging volgens de beide 

directeuren. er zijn veel familiebedrijven die 

uiteindelijk in een multinational verdwijnen, 

maar met dit partnership is wordt de weg 

naar de toekomst geplaveid. “er is natuur-

lijk niets mooiers dan dat iets wat je hebt 

opgebouwd, blijft bestaan,” aldus sebastiaan 

hageman.  • • •

“Er is niets mooiers dan 
dat het bedrijf wat je hebt 
opgericht, blijft bestaan”
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op bijna veertig plekken in alblasserdam, 

dordrecht, Papendrecht, sliedrecht en 

zwijndrecht werden de kades afgelopen jaar 

voorzien van een nieuw type elektriciteits-

voorziening voor de binnenvaart. de 

zogenoemde walstroomkasten uit de 

drechtsteden waren eind oktober te zien 

tijdens de dutch design Week in eindhoven. 

het was niet de eerste keer dat het project 

landelijke belangstelling kreeg. het ontwerp 

werd eerder al opgemerkt door super visoren 

van de amsterdamse iJ-oevers, die het 

concept uit de drechtsteden gebruikten als 

uitgangspunt voor de walstroomkasten 

op onder andere de Piet heinkade en de 

Javakade. 

verbeterde luchtkwaliteit
de aanleg van de nieuwe generatie wal-

stroomvoorzieningen is gedaan in het kader 

van het regionale beleid voor luchtkwaliteit. 

de binnenvaart vormt, naast het wegverkeer 

en de industrie, een belangrijke oorzaak 

voor de overschrijding van de normen voor 

luchtkwaliteit in de regio. Walstroom levert 

schippers van binnenvaartschepen stroom 

vanaf de wal, zodat hun dieselgenerato-

ren niet meer hoeven te draaien. door de 

boordinstallatie aan te sluiten op wal-

stroomkasten kan de uitstoot van fijnstof 

en co2 drastisch worden teruggebracht, 

zodat de luchtkwaliteit in de omgeving van 

de havens en de kades verbetert. Walstroom 

levert ook minder geluidsoverlast op voor 

omwonenden en naastgelegen schepen. 

Eigentijdse kademeubels
vhP stedenbouwkundigen + architekten + 

landschapsarchitekten maakte het ontwerp 

in samenwerking met industrial installations 

van royal haskoning. Belangrijk criterium 

bij het ontwerpen van de walstroomkasten 

was de inpasbaarheid in een woonomgeving, 

zowel aan de nieuwe kades van zwijn-

drecht als in de historische binnenstad van 

dordrecht. ook moest rekening worden 

gehouden met bijzonder hoge waterstanden. 

het resultaat is een robuuste stalen kast 

op poten waardoor het idee van een tafel of 

bank is ontstaan. de ontwerpfamilie heeft vijf 

verschillende modellen waarvan de wal-

stroombank in zwijndrecht de opvallendste is. 

op de bank kunnen voorbijgangers genieten 

van een rustmoment langs de oude maas. 

“het zijn eigentijdse kademeubels voor 

zowel de specifieke bedrijfstak, de schipper 

op de binnenvaart als de voorbijganger op 

de kade,” aldus de internationale jury van 

de dutch design awards. zij noemde de 

wastroomkasten een herkenbaar en tijdloos 

ontwerp dat maatschappelijk nut, functio-

naliteit en gebruiksgemak koppelt aan een 

stoere industriële vormgeving. 

het ontwerp was samen met zeven anderen, 

waaronder een voetgangersbrug in halste-

ren en het nieuwe museum aan de stroom 

in antwerpen, genomineerd in de categorie 

ruimtelijk ‘Best exterior’. de winnaar van de 

dutch design award 2011 in deze categorie 

werd Bunker 599, een soort doorgezaagde 

bunker die het publiek voor een keer inzicht 

geeft in hoe een bunker van de nieuwe hol-

landse Waterlinie er van binnen uitziet.  • • •

drechtsteden op
dutch design week

Ze zijn goed voor het milieu, gebruiksvriendelijk, functioneel en nog mooi 

ook. Deze combinatie van eigenschappen leverde de walstroomkasten uit de 

Drechtsteden een finaleplek op tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.



U bent nu ruim zeven maanden wethouder 

met een super zware portefeuille. Wat bezielt 

u anno 2011 zo’n zware politieke klus op uw 

schouders te laden in een landschap dat er 

niet erg florissant uitziet?

We leven in onzekere tijden. onzekerheden 

het hoofd bieden is een grote uitdaging. dat 

dat zwaar is zegt me niet zoveel. alles wat 

ik tot nu heb mogen doen vormt de basis 

voor het aangaan van die (zware) uitdaging. 

niet in eigen kracht maar de kracht van 

het Woord en met geloofskracht ben ik die 

aangegaan.

 

U bent gepokt en gemazeld in het onderwijs 

en hebt ook de nodige ervaring opgedaan in 

de lokale politiek. Vond u het niet onge-

looflijk moeilijk de opengevallen plaats van 

wethouder Dion van Steensel in te nemen?

Ja, het moeilijke zat hierin dat ik in zeer 

korte tijd afscheid moest nemen van mijn 

studie theologie, van de Buitenwacht en 

van trivire. het voelde als rouwverwerking. 

omdat ik me geroepen wist die plaats in te 

nemen viel het niet al te zwaar.

U bent bijna zestig. Wat bezielt een mens 

om een dergelijke zware stap te zetten. Veel 

mannen van uw leeftijd trappen behoorlijk 

op de rem en gaan het wat rustiger aan 

doen, maar u gaat de uitdaging aan om 

de portefeuille onderwijs, sociale zaken, 

arbeidsmarkt en financiën op te pakken?

ik ben 59 en redelijk gezond. op de rem 

trappen ben ik nog niet aan toe. als ik in 

het onderwijs was gebleven was ik op mijn 

61/62ste met vervroegd pensioen gegaan 

om mijn studie intensiever voort te zetten 

en me in te zetten voor een centrum zoals 

de Buitenwacht! in onze samenleving zijn er 

zoveel mensen, die het zwaar hebben. dat 

raakt me en zet me in beweging om er voor 

hen te zijn. 

Vanwaar die intense bevlogenheid?

het is bewogenheid. het warme hart van 

god voor mij verwarmt me en maakt me 

bewogen, betrokken op mensen. dat ik dat 

gedreven doe is omdat ik wat voor mensen 

en de samenleving onbaatzuchtig mag en 

wil betekenen.

U bent volgens velen de gedroomde wethou-

der voor een stad als Dordrecht vanwege uw 

enorme ervaring in het onderwijs en allerlei 

andere maatschappelijke organisaties. 

Vindt u dit een juiste constatering of is enige 

nuance wel op zijn plaats?

neen, dat vind ik niet juist. de verwachtin-

gen zijn te hoog en het gaat niet om mij. 

een mens omhoog steken komt als een-

zijdig over. de andere zijde is er ook. mijn 

beperkingen, mijn tekortkomingen ken ik 

en vragen om nuanceren en realistischer 

uitspraken.

Vond u het niet jammer zo snel de Hans 

Petri School (school voor praktijkonderwijs 

en tijdelijk onderwijs) te verruilen voor het 

wethouderschap?

gemiddeld werkte ik zo’n 5 of 6 jaar op een 

school. in 37 jaar tijd mocht ik 7 scholen of 

scholengemeenschappen leiden. Bijna 6 jaar 

werkte ik voor de hans Petrigroep. er was 

zeker nog werk voor mij op de hans Petri-

school te doen, maar een nieuwe uit daging 

kwam langs. het ging op een gegeven 

moment wel heel snel. Binnen 3 weken ben 

ik vertrokken!

Critici uit het onderwijsveld hebben u dik-

wijls bestempeld als een rechtdoorzee en 

onbuigzaam onderhandelaar en bestuurder. 

Klopt dat beeld?

dat stempeltje herken ik ten dele. als het 

om zaken gaat wil ik duidelijk zijn. als ik 

overtuigd ben dat wat ik voorsta goed is dan 

moet men mij er van overtuigen dat iets 

anders beter is of moet. dat kan wel over-

komen als onbuigzaam. als het om mensen 

gaat waarvoor iets geregeld moet worden 

dan ben ik zeker buigzaam en weet wel 

meerdere oplossingen voor hen te bedenken.

 

Is dit beeld ook van toepassing op uw werk-

zaamheden als wethouder?

ik denk van wel.

Ook zijn er critici die beweren dat u na een 

relatief korte periode van opbouw en reorga-

nisatie het weer snel voor gezien houdt. Is 

dat een juiste constatering?

Wat is een relatief korte periode? ik heb 34 

jaar mijn bijdrage geleverd aan de iKaa 

(aangepaste kerkdiensten) en 20 jaar de 

BoB (bijzondere buitenschoolse opvang) 

getrokken. zeker ik ben een bouwer en wil 

zaken vlot trekken door een nieuwe ontwik-

keling tot stand te brengen. als die staat, 

ben ik toe aan een nieuwe uitdaging, die 

meestal langs komt.

Passie en 
bewogenheid
Gesprek met de heer 
Bert van de Burgt, wethouder 
van de stad dordrecht
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Bert van de Burgt (1952) is sinds februari 2011 wethouder van de 

stad Dordrecht. Na een lange staat van dienst in het onderwijs 

verzocht het CDA hem eind 2010 de portefeuille van Dion van 

Steensel over te nemen. De politiek is geen onbekend terrein 

voor Van de Burgt. In de jaren ‘90 was hij vele jaren raadslid en 

fractievoorzitter namens het CDA in de Dordtse gemeenteraad. 

Daarnaast is hij actief in vele bestuursorganen. Van de Burgt 

beheert de portefeuille onderwijs, sociale zaken, arbeidsmarkt 

en financiën. Deze loodzware portefeuille is hem op het lijf 

geschreven. Hij is een ervaren bestuurder met een warm hart.  

Altijd goed luisterend, een gefundeerde mening hebbend en 

gegdreven om mensen goed op de rails te krijgen.

>>>



prioriteit om Dordrecht wat dat betreft op de 

kaart te zetten?

de oudste stad van holland had eigenlijk de 

universiteit, die nu in Leiden is gevestigd, 

binnen haar grenzen moeten hebben. maar 

toen is er al van alles misgegaan! door 

landelijk beleid gericht op schaalvergroting 

en sterk inzetten op alle hoger onderwijs in 

en door rotterdam hebben we nu nog maar 

1250 hBo studenten. We zetten al jaren in 

op meer hoger onderwijs in de stad. er zijn 

diverse initiatiefnemers druk mee bezig. en 

er zijn kansen, want de binnenstad van rot-

terdam ligt in dordrecht!

 

Hoge scholen hebben studenten die de 

economie van de stad, de leefbaarheid in 

de stad, de levendigheid in de stad en met 

name de horeca in de stad positief kunnen 

beïnvloeden. Zijn deze aspecten voor u niet 

een extra stimulans om eens keihard aan die 

hogeschoolkar te trekken? 

We trekken er inderdaad hard aan. nu vanuit 

het arbeidsmarktbeleid en de economische 

lobby. dordrecht en de drechtsteden zijn 

opgenomen in de economische topstructuur. 

Water en maritiem geven kansen op oplei-

dingen. samen met de drie universiteiten in 

zuid-holland en andere hogescholen hebben 

we met het Leerpark en de duurzaamheids-

fabriek goede kansen. We geven niet op om 

het university college naar dordrecht te 

krijgen.

Hoe kunnen het onderwijs en de arbeids-

markt beter op elkaar gaan aansluiten als 

bedrijven nagenoeg geen stagiaires kunnen 

aantrekken en het Da Vinci College klaar-

blijkelijk niet in staat is aan de vraag naar 

stagiaires te voldoen?

We zetten in op het beroep en vakman-

schap centraal te stellen. niet de opleiding 

moet leidend zijn, maar het beroep. niet 

het aanbod van vele opleidingen, maar de 

vraag van de ondernemers. voorbeelden zijn 

de vakscholen in het vmBo en de inzet om 

een beroepspraktijkvak toe te voegen aan 

het avo (mavo/havo/vwo) om eerder aan te 

sluiten bij het beroepsonderwijs.

U heeft diverse malen aangegeven dat er 

voldoende vertrouwen is om tekorten op de 

arbeidsmarkt aan te pakken en bedrijven 

te voorzien van gekwalificeerde en 

Hebt u ondanks alle drukke werkzaamheden 

nog tijd voor u zelf, gezin, hobby’s of heeft u 

al deze items gecalculeerd voor een bepaalde 

tijd in de ijskast gezet?

tijd voor mezelf heb ik te weinig. ik houd 

meer van diepgang als ik ergens mee bezig 

ben, maar ik kom helaas te weinig toe 

aan bezinning en diepgang. mijn vrouw en 

kinderen hebben in al die jaren in het onder-

wijs genoten van de vele vakanties die we 

deelden. nu moeten we meer plannen dan 

ooit en dat is niet altijd makkelijk. hobby’s 

zoals sporten (basketball en korfbal) kom ik 

niet meer aan toe. zou wel moeten! door een 

solitaire baan raak je ook een groot deel van 

je sociale leven kwijt en dat vind ik jammer. 

vrienden en kennissen ontmoet je niet of 

veel te weinig. 

Wat heeft los van de politieke arena uw 

passie?

er zijn voor anderen en daarbij het beeld van 

christus vertonen als christen. Kan in de 

politiek zeker, laat je hart spreken in de poli-

tiek om recht te doen, wees solidair en neem 

verantwoordelijkheid. mijn passie heeft het 

verkondigen van het Woord van god in een-

voud in deze tijd.

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 

is het politieke strijdperk danig opgeschut. 

De traditionele partijen hebben behoorlijk 

wat terrein verloren ten faveure van de 

lokale issue partij Beter voor Dordt. Hoe 

verloopt de samenwerking met deze relatief 

politiek onervaren tegenspeler? 

ik ontmoet geen tegenspeler. de samen-

werking in het college vind ik goed. in mijn 

raadsperiode tussen 1990 en 2002 was 

het cda de grootste politieke partij van 

nederland. We moeten nu onze plek weten 

en onze oude waarden vertalen in nieuwe 

woorden, in hedendaagse oplossingen van 

grote economische en maatschappelijke 

vraagstukken. en dan graag vandaag nog. 

Werkelijk geen sinecure.

Is het landelijk geschetste beeld vergelijk-

baar met de situatie in Dordrecht volgens u?

Lastig is het landelijk geschetste beeld over 

de pensioenakkoorden en de euro verge-

lijkbaar te maken met dordrecht. hoe de 

gevolgen van de schuldencrisis neerslaan 

op onze stad is niet te zeggen. daar waar 

we nu zien dat we minder jeugdwerkloos-

heid hebben, het aantal klanten van de sdd 

zien dalen en een fragile verbetering zien bij 

drechtwerk in een enigszins aantrekkende 

economie. We weten niet wat het volgende 

maand of volgend jaar zal brengen.

De voortdurende reuring in de stad over 

het verschralende winkelaanbod, de slechte 

bereikbaarheid van het stadscentrum, het 

verpauperen van wat eigenlijk Dordrechts 

trots zou moeten zijn: de Voorstraat, het 

winkelsluitingsgebod in het centrum en de 

wijken en zo liggen er nog meer pijnpunten 

waarover de DOV zich ernstig zorgen maakt. 

Zijn deze zorgen uit de lucht gegrepen of 

maakt ondernemend Dordrecht zich terecht 

ongerust? 

al decennia proberen we (ondernemers en 

overheid) de Binnenstad (nog) beter te laten 

functioneren. We hebben veelal de neiging 

om op te noemen wat er niet goed is of niet 

loopt. zorgen zijn er al die tientallen jaren 

geweest en hebben we als zorgen voor die 

Binnenstad opgepakt. veel is er geïnvesteerd 

door ondernemers en de gemeente. er is 

ook veel bereikt, soms voor korte duur en 

soms ook structureel. Laten we de werkelijk-

heid onder ogen zien van onder andere het 

winkelen via internet, de gevolgen van de 

krediet- en schuldencrisis. daar realistisch 

mee omgaan en niet de ander verwijten 

maken. mij heeft het al die jaren verbaasd de 

lage organisatiegraad van de onder nemers 

en de niet optimale ondernemendheid van 

de gemeente. We hebben talrijke malen 

geprobeerd goed samen te werken in diverse 

vormen van centrummanagement.

de afgelopen maanden zijn bij mij positief 

opgevallen: de toename van het aantal 

toeristen, de toenemende bereidheid bij 

werkgevers om mensen met een uitkering 

een kans te bieden op werk, de vele goede 

evenementen, de miljoenen die worden 

uitgegeven in de (binnen-)stad (museum, 

energiehuis, hofcomplex, Kunstmin 

enzovoort), de verrassende horeca en de 

creativiteit van de ondernemers

Veel Dordtenaren zijn bevreesd dat in de 

nabije toekomst de werkgelegenheid op 

het eiland op de tocht komt te staan wan-

neer Dordrecht niet in staat blijkt te zijn 

bedrijven aan zich te binden en nieuwe 

onder nemingen aan te trekken. Is het beeld 

dat hier beschreven wordt juist?

de daadkracht van ondermeer de gemeente 

heeft geresulteerd in de toename van het 

aantal toeristen, de toename van eigentijdse 

culturele voorzieningen met uitstraling 

en aantrekkingskracht. is zichtbaar in 

innovatie, in het arbeidsmarktbeleid en de 

economische lobby.

Vergelijkbare steden als Maastricht, Breda, 

Tilburg en Delft hebben een uitgebreid scala 

aan HBO-opleidingen. Dordrecht steekt daar 

schril bij af met slechts een opleiding op dit 

niveau. Critici beweren dat het van de gekke 

is dat de oudste stad van Holland op het ter-

rein van hoog ingeschaalde opleidingen geen 

enkel cachet heeft. Heeft het voor u enige 

Lage organisatiegraad 
ondernemers en niet optimale 
ondernemendheid gemeente 
heeft mij altijd verbaasd
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gemotiveerde mensen. U noemt dat: “In 

beweging komen en vooral in beweging 

blijven is de enige optie”. Waarop baseert u 

dit onwrikbare vertrouwen?

een drietal vaststellingen moeten we 

maken. ten eerste is er sprake van vergrij-

zing. in de komende jaren zullen 16.000 

mensen in de drechtsteden met pensioen 

gaan. als ondernemers een lange termijn 

personeelsplanning maken en inzetten op 

opleiden, dan loont die investering. ik zie dat 

de ondernemers steeds meer de noodzaak 

inzien en er zich meer en meer voor inzetten. 

dat geeft vertrouwen! 

ten tweede het masterplan Beroepsonder-

wijs drechtsteden. de samenwerking van 

alle scholen voor beroepsonderwijs leidt tot 

kwalitatieve keuzes om het beroepsonder-

wijs met afdelingen te behouden in de regio. 

en het (beroeps)onderwijs te vernieuwen in 

samenwerking met het bedrijfsleven. deze 

nieuwe intenties geven nieuwe energie en 

vertrouwen! 

ten derde de nieuwe inzet van de overheid 

om in samenwerking met het bedrijfs-

leven te streven naar een dalend aantal 

uitkerings gerechtigden. en het vertrouwen 

in de “Wet werken naar vermogen”, waar-

door het mogelijk wordt met loonsuppletie 

mensen met een uitkering en talenten te 

laten werken. 

 

Wat zijn uw ambities in uw termijn als 

wethouder?

inzetten op ontwikkeling van mensen en 

die tot hun recht laten komen, zich kunnen 

ontplooien. daarom investeren, inzet-

ten op beroepsonderwijs, op een optimale 

samenwerking tussen het onderwijs en het 

bedrijfsleven. om samen met het onderwijs 

en ondernemers zoveel mogelijk mensen uit 

een uitkeringsituatie weer aan een reguliere 

baan te helpen. het intensief begeleiden van 

mensen met een achterstand op de arbeids-

markt via leerwerkbedrijven, werkbedrijven 

en werkcentra.

Opteert u voor een volgende termijn wan-

neer de politieke situatie dat toestaat?

het is na 7 maanden wethouderschap nog 

veel te vroeg om hierover een uitspraak te 

doen. de inhoud bevalt me nu en ik vind dat 

ik eerst nogal wat waar te maken heb.

 • • •
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Iv-Support, gevestigd in het prachtige 
pand Stokholm in het hartje van 
Dordrecht, mag zich met trots ook in 
2012 dé specialist op het gebied van 
arbeidsbemiddeling noemen!

           Optimale 
combinatie tussen 
          talent en bedrijf

WERV ING  & SELECT I E   |   U I TZENDEN  |   DETACHEREN  |   OUTPLACEMENT   |   PROJECTEN

Wolwevershaven 30a � 3311 AW Dordrecht � Telefoon: 078 - 633 25 33 � Fax: 078 - 633 25 30 � www.iv-support.nl



DOV Connect nr. 1  December 2011

nieuws 23

volgend jaar 
de hoogste 
werkloosheid in 
Zuid - Holland
volgens ing loopt de werkloosheid in ons 

land snel op tot een half miljoen. het gemid-

deld aantal werklozen bedraagt dit jaar 

nog 420.000. halverwege 2012 zal dit naar 

verwachting stijgen tot een half miljoen. een 

niveau dat voor het laatst werd bereikt in 

1984 en 1995. Bijna de helft van deze werk-

lozen woont in de randstad. zuid – holland 

telt volgend jaar de meeste werklozen met 

een gemiddelde van 117.000. • • •

restauratie 
Lindershuis
de eigenaar van het Lindershuis, de Kroo-

nenberg groep, gaat dit monumentale 

winkelpand grondig restaureren. de reden? 

een grote modeketen, waarvan de naam nog 

niet is vrij gegeven, wil zich er in vestigen. 

het plan is om zowel de begane grond, de 

eerste en de tweede verdieping daarvoor 

in te richten. op de plek waar tot nog toe 

mcdonald’s zat, komen roltrappen. inmid-

dels is bij de gemeente al een sloop- en 

bouwvergunning aangevraagd. ook de derde 

en de vierde verdieping worden in oude 

glorie hersteld, maar de Kroonenberg groep 

heeft daar nog geen huurders voor. • • •

Bewoners en 
ondernemers in actie 
tegen betaald parkeren
met een handtekeningenactie willen ondernemers en bewoners van de reeweg oost 

voorkomen dat de gemeente betaald parkeren in voert op deze weg en de omliggende 

straten. om hun zorgen daarover te onderstrepen overhandigden ze woensdag-

morgen 30 november  320 handtekeningen aan wethouder Jasper mos. deze liet 

vervolgens weten er evenmin iets voor te voelen, maar ook de gemeenteraad moet het 

er mee eens zijn.  • • •

T WEEDUIZEND T WAALF...

...als dat uw geschatte omzet is 
over het nieuwe jaar, 

dan moet u écht eens komen praten

edMedia • Engelenburgerbrug 3 • 3311 CZ Dordrecht •  tel. 078-611 92 82 •  e-mail. info@edmedia.nl • www.edmedia.nl

Het bestuur van de dov wenst u allen 
een goed en voorspoedig 2012!
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Wie: Karin Fehling

Bedrijf: Brainchange

Sinds: 2009

Motto: “er is niets wat ik niet kan”

Website: www.brainchange.nl

ze moet even schakelen. zeven 

gesprekken heeft ze vandaag gevoerd. 

mensen die rouwen, een burnout 

hebben, relatieproblemen of angst en 

paniekaanvallen: allemaal weten ze 

Karin Fehling te vinden. in dordrecht, 

zeist en amersfoort. haar succesfactor? 

“Psychologen richten zich vaak op het 

probleem, maar ik focus op de oplossing. 

Wat wil je? Wat zijn je doelen? hoe denk 

je er te komen? en wat houd je tegen? 

Bij mij heb je aan vier of vijf gesprekken 

meestal voldoende.” Fehling is van 

het type no-nonsense, to the point en 

confronterend, maar met een grenzeloos 

inlevingsvermogen. “er is niets wat ik zelf 

niet heb meegemaakt, dat is mijn kracht.” 

het is dat ze een rotsvast vertrouwen in 

zichzelf heeft, maar makkelijk was het 

allerminst, wil ze maar zeggen. 

haar carrière in de psychologie begint met 

een opleiding rouw en verliesverwerking 

toen ze als planner bij akzo nobel werkte. 

“de docent was hulpverlener en toen ik 

haar bezig zag, wist ik: dat wil ik ook.” Kort 

daarna staat haar hele leven op de kop. 

akzo reorganiseerde, ze werd uitgekocht 

en tegelijkertijd beëindigde ze haar relatie 

van twintig jaar. “ik vertrok alleen met de 

hond, maar die ging na drie maanden ook 

dood.” toch was dit wat ze nodig had, zegt 

ze achteraf, want het gaf haar het laatste 

zetje om psychologie te gaan studeren. de 

franchisevestiging die ze daarna start voor 

een keten psychologiepraktijken is geen 

succes. Wat een beschermde start moet zijn, 

eindigt in een desillusie met flinke schulden 

als bonus. spijt heeft ze nergens van. “mijn 

motto is: ondernemen moet je leren. ik heb 

mezelf in die tijd leren kennen, ook als onder-

nemer en die kennis heb ik meegenomen 

toen ik Brainchange startte.” tijd om stil te 

staan, heeft ze niet: ze informeert huis-

artsen over haar nieuwe praktijk, gaat naar 

netwerkbijeenkomsten en start een samen-

werking met een internetmarketingbureau. 

“of je nu rouw, angst of burnout invoerde bij 

google, ik stond opeens overal bovenaan.” ze 

heeft inmiddels drie vestigingen, een derde 

en vierde staan gepland en ze zoekt een 

psycholoog die de gesprekken deels van haar 

kan overnemen. Fehling zelf wil meer tijd om 

nieuwe ideeën uit te werken, te managen en 

om zich te richten op haar nieuwe bedrijfs-

tak: de trainingen voor de zakelijke markt in 

samenwerking met sultan solutions, de re-

treats op mallorca en de trainingen personal 

branding voor volwassenen en pubers. “Je 

moet blijven vernieuwen, ook als het goed 

gaat. 2012 wordt voor mij het jaar van de 

expansie.”  • • •

“2012 wordt voor 
mij het jaar van de 
expansie”

Wat begon met een persoonlijke zoektocht, mondde uit in 

Brainchange, een bloeiende psychologiepraktijk met drie 

vestigingen. Maar Karin Fehling wil meer: programma’s voor 

personal branding en zakelijke trainingen, zelfs tot in Mallorca.
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agenda
 
Woensdag 11 januari 2012 
Locatie:

Fc dordrecht Business club, 

Krommedijk, dordrecht

Programma:

inloop vanaf 19.30 uur

aanvang programma 20.30 uur

Onderwerp:

nieuwjaarsreceptie met omstreeks 

21.00 speech van de voorzitter

Woensdag 21 maart 2012
Locatie:

nog onbekend

Programma:

inloop vanaf 17.30 uur

aanvang programma 18.30 uur

Onderwerp:

mevrouw ineke dezentje 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 

Fme-cWm.

aanvang buffet omstreeks 19.45 uur

Woensdag 20 juni 2012
Locatie:

nog onbekend

Programma:

inloop vanaf 17.30 uur

Onderwerp:

Jaarlijkse barbecue en 

seizoensafsluiting. eregast is 

burgemeester a.a.m. Brok

nieuwe leden

Het volgende 
nummer van 
DOV Connect 
verschijnt in 
februari!

“thechangeshop” 
t.h.o.d.n. Kenneth smit consulting
hugo de grootlaan 1
3314 ae dordrecht
m 06 - 159 50 228
e info@thechangeshop.nl
i www.thechangeshop.nl

de Korte techniek
elzenzoom 125
3355 ad Papendrecht
t 078 - 641 02 54
m 06 - 185 29 312
e info@dekortetechniek.nl
i www.dekortetechniek.nl

globally spoken
Boogschutter 36
3328 KB dordrecht
m 06 - 100 23 999
e info@globallyspoken.nl
i www.globallyspoken.nl

mcdonald
Kerkeplaat 2
dordrecht
t 078 - 622 84 44
e pieter.honing@nl.mcd.com
i www.mcdonaldsdordrechtnoord.nl

dok restaurant
maasboulevard 134
3311 mL zwijndrecht
t 078 - 612 07 80
e info@dokrestaurant.nl
i www.dokrestaurant.nl

advertentiemakelaars
Postbus 254
3300 ag dordrecht
t 078 - 631 76 40
m 06 - 54 300 561
e kk@advertentiemakelaars.nl
i www.advertentiemakelaars.nl

n. Wetsteijn en zn. B.v.
Bunsenstraat 18
3316 gc dordrecht
t 078 - 618 66 77
F 078 - 618 30 80
e info@wetsteijn.nl
i www.wetsteijn.nl

ageno Psychologisch adviesbureau
abeelstraat 79
3329 aB dordrecht
m 06 - 280 81 722
e info@ageno.nl
i www.ageno.nl

iedereen hecht aan zekerheid en daarom is het realiseren van 
verandering in een organisatie vaak zo moeilijk. gebrek aan 
draagvlak is de grootste boosdoener. maar we leven in een 
tijd waarin alles in een waanzinnig tempo verandert. om het 
gevaar van een mismatch tussen vorm (de organisatie) en 
inhoud(de materiële verandering) te voorkomen is een andere 
visie op veranderingsprocessen nodig.

de Korte techniek ontwerpt, maakt  technische berekeningen, 
verzorgt calculaties en begeleidt de uitvoering, inclusief 
de verzorging van de benodigde tekeningen op het  gebied 
van installatietechniek in opdracht van installateurs, 
projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen. 
alle voorkomende aspecten van een project vinden bij de Korte 
techniek een goed onderdak.

innovatieve, praktische en doeltreffende taaltrainingen engels 
en workshops voor zowel bedrijven als scholen. denk daarbij 
aan high tea Workshops english bij bedrijven of projectweken 
op scholen met als thema de engelse taal. Bij globally spoken 
bent u aan het juiste adres voor vertaalwerk, proofreading, 
examentraining en veel meer. Kortom: “english at its best”.

ondernemer Pieter honing heeft een kleine twintig jaar bij 
mcdonald’s nederland gewerkt, waarvan de laatste vijf jaar 
als directielid. sinds juni 2011 is hij zelfstandig ondernemer 
in dordrecht van een tweetal mcdonald’s restaurants. Pieter: 
“mcdonald’s restaurants lijken erg sterk op elkaar, maar de 
medeWerKers maken het verschil”.

nieuw in zwijndrecht! “dok restaurant”. met onze keuken gaan 
we terug naar de basis. Puur vis en vlees, op natuurlijke en 
ambachtelijke wijze bereid. Bij dok nemen we u mee op reis langs 
de medditerraans-Franse keuken. op onze bijzondere locatie aan 
het water serveren we uitsluitend verse producten. We hebben 
voor u een menukaart samengesteld die prikkelt en verrast.

als intermediair tussen uitgever en adverteerder weet 
advertentiemakelaars in de persoon van Kees Kerkhof als geen 
ander om te gaan met de kansen die ondernemers hem bieden.  
Kerkhof bemiddelt ondermeer voor de bladen: dordrecht 
maggezien, cJBd-magazine, Qaviaar, golf and Wellness en 
last but not least ook voor het alom geprezen en gewaardeerde 
Lifestyle dordrecht.

al sinds 1933 is Wetsteijn en zn. B.v. een begrip in de horeca 
als het gaat om de exploitatie van kansspelautomaten. 
daarnaast zijn onze accountmanagers (startende) 
ondernemers, die onder andere ook behulpzaam zijn bij het 
maken van ondernemersplannen en samenbrengen van 
partijen als brouwerijen en banken om bedrijfsfinancieringen 
te realiseren.

ageno staat voor arbeid, gezondheid en organisatie en is een 
psychologisch adviesbureau. als arbeidspsychologen zijn we 
gespecialiseerd in werk gerelateerde psychische problematiek. 
denk daarbij aan mensen die uitvallen door stress, burn-out, 
problemen in de werk/privebalans of een arbeidsconflict. 
We gaan voor zowel het belang van de werknemer als de 
werkgever, want beiden hebben baat bij gezondheid, een goed 
werksfeer en het verhogen van kwaliteit en productiviteit. 
 

Flora Calendula 
Reeweg Oost 83 

3312 CL DORDRECHT 
078-6133220 
 

DIRECTE IMPORT UIT DE HELE WERELD

DIVERSE PRIJSKLASSE

WIJNPAKKETTEN

VERZENDING DOOR HEEL EUROPA

MEER INFO

www.boonstoppelwijnen.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

210009980 1731 (AA) Remedy Gebieden 190x232.indd   1 07-11-11   13:27


