VOORJA AR 2022

DORDTSE ONDERNEMERS VERBINDEN!

VAN LOCK DOWN
NAAR OPEN UP!

E-PACE PLUG-IN HYBRID

CHARGE INTO
THE FUTURE

RAC Dordrecht
Mijlweg 25 (Autoboulevard A16) Dordrecht, 078 72 00 888, rac-jaguar.nl
Min./max. gecombineerd verbruik: 1,4-1,6 l/100 km, resp. 71,4-62,5 km/l, CO2-uitstoot 32-36 g/km. Consumentenprijs vanaf € 62.914 incl. BTW, BPM,
registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Al onze modellen hebben voortaan standaard 5 jaar garantie
met een maximum van 150.000 km. Uw Jaguar dealer geeft u graag meer informatie.

NEW RANGE ROVER

THE ORIGINAL
INFLUENCER

RAC Dordrecht
Mijlweg 25 (Autoboulevard A16) Dordrecht, 078 72 00 888, rac-landrover.nl
Min./max. gecombineerd verbruik: 0,8-12,0 l/100 km, resp. 8,3-125,0 km/l, CO2-uitstoot 18-272 g/km. Consumentenprijs vanaf € 137.562 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten
rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.
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AGENDA 2022
25 mei
Bijeenkomst met Rabobank
thema: nieuwe economie
locatie: Duurzaamheidsfabriek

1 juni
Algemene ledenvergadering
locatie: Postillion Hotel
(datum o.v.b.)

30 juni
Zomer-BBQ
locatie: Augustijnenkerk en
Het Magazijn

september
Jubileumavond 120 jaar DOV

oktober
Businesspartner-avond

november
Sportbijeenkomst

december
Bedrijfsbezoek
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Ondertussen hebben we twee weekendafsluitingen achter de rug bij de Kiltunnel en is de
zuidbuis gerenoveerd. Momenteel werken wij
aan de noordbuis. Hierdoor rijdt het verkeer
in twee richtingen door de gerenoveerde zuidbuis. Daarom geldt nog steeds het dringende
verzoek om uw snelheid aan te passen en
rechts te houden in de tunnel.
NIEUWE BETAALMOGELIJKHEDEN

Sinds 1 mei is de situatie op het tolplein anders.
De nieuwe tolstraten 1 (bemande straat), 4 en
5 zijn in gebruik! Ook is het nieuwe betaalsysteem in werking. Het klantenpaneel hiervan
bestaat uit drie verschillende betaalmogelijkheden die in hoogte verschillen. Zo kan een
chauffeur van een personenauto, bestelbus en
vrachtwagen bij dezelfde tolstraat betalen.
Bij aankomst verschijnt op het klantenpaneel
het tarief dat geldt voor jouw voertuig en
kan je contactloos pinnen met je bankpas of
creditcard. Je hoeft dus alleen je pas voor het
vlakje te houden en kan zonder je pincode in te
toetsen betalen.

Heb je een Telecard? Dan kan je aan de linkerzijde van het paneel je Telecard voor het
blauwe vlak houden. Je ziet het tarief wat wordt
afgeschreven en wat je saldo is na afschrijving.
Ook is het mogelijk om je Telecard op te waarderen bij het nieuwe klantenpaneel. Onderin
de display staat opwaarderen als keuze aangegeven. Zodra je hiervoor kiest, krijg je de
mogelijkheid om je Telecard op te waarderen
met € 15,-, € 30,- of € 50,-. Dit bedrag kan je
contactloos pinnen!
VMS BORDEN

Sinds 2 mei is onze nieuwe Video Messaging
Systeem (VMS-) in gebruik. Hiermee communiceren wij boven de tolstraten. Zie de
voorbeelden van de plaatjes die te zien zijn en
wat ze betekenen.
DERDE WEEKENDAFSLUITING

Voor het groot onderhoud aan de tunnel staat
nog één weekendafsluiting op de planning. De
afsluiting vindt eind juni / begin juli plaats.
Houd voor de exacte data van de afsluiting
onze website en app in de gaten.

OVER DE KILTUNNEL

De Kiltunnel is opengesteld in 1977 en is
daarmee een van de oudste onderwatertunnels van Nederland. De tunnel heeft
een regionale functie en faciliteert tevens
transport van gevaarlijke stoffen (categorie C), alsook grote aantallen fietsende
schoolkinderen. In totaal passeren jaarlijks ruim vier miljoen weggebruikers de
tunnel. Het beheer is in handen van het
Wegschap Tunnel Dordtse Kil, waarin de
aanliggende gemeenten en de provincie
Zuid-Holland vertegenwoordigd zijn.
Voor meer informatie,
zie: www.kiltunnel.nl

VOORWOORD

‘VAN LOCK DOWN
NAAR OPEN UP!’
Onze (voorlopig?) laatste digitale ondernemersbijeenkomst, samen met de POBD
(Promotie Ondernemers Binnenstad
Dordrecht, red.), had als titel ‘Van lock
down naar open up!’ Een titel die de huidige
fase goed markeert. Als je de heerlijk volle
terrassen op het Scheffersplein ziet, voelt het
soms alsof corona achter de rug is. Tegelijkertijd tobben sommigen nog dagelijks met
gezondheidsklachten en zijn er ondernemers die de afgelopen periode financieel én
mentaal zijn ingeteerd, en dus ondersteuning
nodig hebben om weer te herstellen. Die
ondersteuning bieden wij ook graag.
In mijn laatste bericht sprak ik over “de
woorden van 2021”. Het DOV-bestuur
voelde toen al meer bij het Belgische woord
‘knaldrang’. En we gaan knallen! Binnenkort,
25 mei, hebben we een interessante avond,
samen met onze businesspartner Rabobank,
over zaken doen in de nieuwe economie. Wees
erbij en praat mee over hoe we in Dordrecht
die ondernemerskansen kunnen benutten.
Het laatste magazine is véél te lang geleden.
We zijn blij dat het nu weer gelukt is, met

de hulp van de adverteerders en met meer
inhoudelijke pagina’s. Want er is veel te
melden. We kijken terug op mooie evenementen, zoals de gezellige spelletjesavond
en de recente federatiebijeenkomst. Met 260
(!) ondernemers is stilgestaan bij het nieuwe
merk Smart Delta Drechtsteden en het thema
ondernemend gastheerschap. We hebben ook
aandacht voor het actuele thema 'ondernemen met impact' en kijken naar de relatie
tussen sport en ondernemen. Burgemeester
Wouter Kolff spreekt zich uit in een column.
En wethouder Rik van der Linden vertelt over
een belangrijke ontwikkeling in de stad, de
Spoorzone. En waar ik ook blij van word: er is
veel aandacht voor nieuwe leden.
Ook businesspartners komen aan bod. Deze
partners dragen financieel bij. Dat geeft
continuïteit aan onze club, maar houdt
tegelijkertijd de contributie laag. Maar het
is meer. Zij sparren met het DOV-bestuur
hoe we samen slimmer kunnen ondernemen
(check ook wedo.nl). En hoe wij onze relatie
met de gemeente Dordrecht beter kunnen
benutten. Wederzijds is dat. Zo spreken wij
met Dordt Onderneemt om het partnerschap

langdurig te verlengen en uit te breiden. Met
daarin ook gezamenlijke doelstellingen, zoals
Dordrecht naar de top van mkb-vriendelijke
grote gemeenten van Nederland. Heel blij
zijn we ook met DPG Media, die recent een
nieuwe businesspartnerovereenkomst hebben
ondertekend. Kortom, de zeven businesspartners zijn zeer waardevol voor de DOV!
We kijken ook vooruit naar ons aanstaande
jubileum; op 16 juli 2022 bestaat de DOV
120 jaar. Na de zomervakantie, in september,
gaan we 120 jaar terugkijken, maar vooral
ook een groot feest vieren!
Genoeg gepraat; tijd om door te bladeren.
Veel leesplezier! En houd ons scherp. Met
opbouwende kritiek, tips voor onderwerpen
en/of sprekers tijdens de bijeenkomsten en
verbindende activiteiten. Help ons ook om te
groeien; in kwaliteit, in toegevoegde waarde
en in leden. Dus, neem eens iemand mee,
wees ambassadeur. Dan worden we samen
sterker!
Jeroen Put
Voorzitter DOV

JUBILEUM
16 juli 2022 is een bijzondere datum. Dan bestaat de DOV 120 jaar! Een indrukwekkend
jubileum, waar we trots op zijn. Maar het is absoluut geen reden om achterover te gaan
zitten, daarover later meer. Eerst een beetje geschiedenis.
Op 16 juli 1902 is de Dordrechtse Winkeliersvereniging opgericht, de ‘rechtsvoorgangster’
van de DOV. En in 1972, inmiddels dus ook alweer 50 jaar geleden (!), wordt deze voortgezet door de Dordrechtse Ondernemersvereniging. Om het geheugen nog wat op te
frissen: in 1902 werd Real Madrid opgericht, ontstond de eerste asfaltweg,
sloeg de bliksem in de Eiffeltoren en werd - dichter bij huis - woonblok
Hallincqhof gebouwd! Het tweede woningcomplex van de 'Vereeniging
tot Verbetering der Huisvesting van de Arbeidende Klasse', met een huur
van fl. 1,30 per week. (NB voor de ondernemers die voor het eerst zakgeld
kregen ná 2001, dat is dus € 0,59 per week!). Net als van de DOV kun je
vandaag nog steeds genieten van dit mooie stukje Dordtse bouwgeschiedenis. Wat er verder gebeurde in Dordrecht, is vast beschreven in het
Dordrechtsch Nieuwsblad en gaan we nog even goed uitzoeken (vóór onze
verjaardag). Maar weet in ieder geval dat wij na de zomervakantie ons
jubileum goed gaan vieren! Wordt vervolgd…
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Wij laten u
weerbestendig
genieten

Bezoek onze inspirerende showroom • Kattestaart 8, 3355 PP Papendrecht • T (085) 76 00 150• I www.jaleco-havaro.nl

Slim, samen, vooruit
Wij Dordtenaren kijken verder dan ons eiland. We slaan letterlijk bruggen om
verder te komen. Met Smart Delta Drechtsteden hebben we de handen ineengeslagen. Bedrijven, onderwijs en overheid werken in regionaal verband samen
om de regio verder te helpen. Want dat is hard nodig.
De coronacrisis was nog niet voorbij of de oorlog in Oekraïne startte. Ook het
vastgelopen schip in het Suezkanaal liet ons zien hoe afhankelijk we zijn van
bestaande logistieke stromen. De markt kan snel verstoord raken. Daarom is
het belangrijk met elkaar te bouwen aan een sterke kennisinfrastructuur en
minder afhankelijk te zijn. Een hele uitdaging, maar een poging waard wat mij
betreft.
Er zijn verschillende agenda's die naast elkaar gelegd moeten worden om onze
regio te versterken. De lokale en regionale ambities moeten elkaar aanvullen.
Zo ook die van de branches en individuele bedrijven. Door onze oogharen is
een rode draad te herkennen. Het gaat bijvoorbeeld om duurzame ontwikkeling van schaarse ruimte, innovatie, duurzaamheid, nieuwe economie, talent
en competenties.
Het is de kunst om elkaar te vinden en de zaken samen op te pakken waar
nodig. Soms doen we dat lokaal en soms in regionaal verband. Als we geld van
het Rijk of de provincie nodig hebben, zetten we een gezamenlijke lobby in om
bijvoorbeeld onderwijs te faciliteren of om de bereikbaarheid te verbeteren.
Hier hebben we elkaar echt bij nodig. We moeten daar samen in optrekken.
We wonen en werken in een fantastisch gebied. De ligging van de Drechtsteden is hartstikke gunstig. Op een kruispunt van waterwegen, spoorlijnen
en snelwegen naar de rest van de Randstad, Brabant en Vlaanderen. Dit van
oorsprong natuurlijke knooppunt heeft een grote aantrekkingskracht op
mensen, maar zeker ook op watergebonden bedrijven. Onze regio is letterlijk
gebouwd op de historische kracht van de delta.
Maar onze regio is zeker ook gebouwd op de ondernemingslust van families
die hierin hun brood zagen. Het is deze combinatie van families en bedrijven
die toonaangevende, internationale ondernemingen hebben voortgebracht en
waar dagelijks tienduizenden mensen werken. En elke dag weer ontwikkelen
en maken zij producten die over de hele wereld hun aftrek vinden. Daar komen
ook toeleveranciers op af, vaak van hoog niveau.
Dordrecht en de Drechtsteden zitten in de lift, maar we zijn bepaald niet
van plan om achterover te leunen. Veel bedrijven zijn niet zonder schade uit
de coronacrisis gekomen. Daar moeten we zeker ook aandacht voor blijven
houden.
Handen uit de mouwen, nuchter doorgaan en bouwen. Bouwen doen de zeven
gemeenten met elkaar, maar ook met partners binnen en buiten de regio.
Bouwen aan de energietransitie, slimme technologie, toegepaste innovatie,
hoger onderwijs en een goede bereikbaarheid van de regio. En dat is maar een
deel van het verhaal. Want bouwen gaat ook over nieuwe woningen, nieuwe
banen en een beter gebruik van de oevers; toegankelijker en ‘met het gezicht
naar het water’. Zo ontstaat een bijzondere mix van ondernemen, wonen en
genieten van natuur en recreatie langs het water van de Drechtsteden.
Iets om met elkaar mee aan de slag te gaan. Doet u ook mee?
Wouter Kolff, Burgemeester
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ADVOCATEN

Helder
Betrouwbaar
Deskundig
sinds 1991

dekoningadvocaten.nl
078 - 630 00 00

Dubbelsteynlaan West 39 - Dordrecht

NIEUWE LEDEN

+

Maak kennis met…

De DOV blijft groeien. Deze drie nieuwe leden stellen zich voor en
vertellen waarom zij zich hebben aangesloten bij de vereniging.
TRYB

KRB. DORDRECHT

Tryb is het nieuwe content-creatiebureau van Dordrecht. Eigenaren
Jan-hein Boos en zijn zakenpartner Richard hebben zich anderhalf
jaar geleden in Dordrecht gevestigd. Misschien ken je hen al van de
actie "Dordtse Ondernemers Boost", waarmee ze videoverhalen delen
van Dordtse ondernemers die lokaal samenwerken en elkaar willen
versterken.

Krb. is een fullservice-communicatiebureau met vestigingen in
Barneveld, Houten, Den Haag en Dordrecht. Een team van ervaren
specialisten ontwikkelt de strategie die past bij jouw markt en
ambities. Krb. creëert concepten en vertaalt deze naar alle denkbare
communicatiemiddelen. De vestiging van Krb. in Dordrecht is gespecialiseerd in videoproducties zoals bedrijfsfilms, recruitmentvideo’s,
promotiefilms, trainingsvideo’s, interactieve video’s en meer.

Jan-hein en Richard verbinden, bewegen en motiveren jouw business-to-businessdoelgroepen met authentieke content. Ze denken
mee bij de contentstrategie en verzorgen vanuit hun studio mooie
videomarketingcampagnes, (video)podcast-series, webinars, interactieve events en socialmediacampagnes.
Tryb is sinds begin dit jaar lid geworden van de DOV. Jan-hein en
Richard hebben voor de DOV gekozen, omdat het een brede netwerkorganisatie is waarin alle branches zijn vertegenwoordigd. Daarnaast
hopen ze via de DOV te leren van de ervaringen en kennis van andere
Dordtse ondernemers.

Krb. neemt je hele videoproductie uit handen. Van het script tot en
met de productie en montage. Samen met jou gaan we op zoek naar
het verhaal dat jij wilt vertellen én dat past bij jouw doelgroep. Met
als resultaat: doeltreffende video’s die laten zien wat jij te vertellen
hebt.
Meer weten? Kom eens langs bij ons kantoor in de Berckepoort aan
de Nieuwstraat 12, of ga naar krbcommunicatie.nl.

YUVERTA
Yuverta vmbo en mavo Dordrecht (voorheen Wellantcollege) is een
fijne, gezellige school met ongeveer 700 leerlingen, waar bijna iedereen
elkaar kent. Bij Yuverta willen we graag dat leerlingen kunnen doen
waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Samen proberen we het
beste resultaat te halen. Er is veel ruimte voor persoonlijke aandacht.
Onderwijs wordt gevolgd volgens het concept van gepersonaliseerd
leren. Naast de theoretische vakken bieden we ook praktijkvakken.
Hiervoor zijn veel speciaal ingerichte lokalen en een flinke schooltuin met kassen aanwezig. In het najaar van 2022 betrekken we ons
moderne nieuwe schoolgebouw aan de Chico Mendesring/Groenezoom.
In het derde en vierde leerjaar lopen onze leerlingen stage. Hiervoor
zoeken we altijd graag verbinding met onze DOV-collega’s.

Impressie nieuwbouw Yuverta vmbo en mavo
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“Alles wat ik op mijn
verlanglijstje had
staan wat betreft
opleiding en doorgroei
is uitgekomen”

OOK WERKEN
BIJ STANDIC?

Standic is dé expert op het gebied van tankopslag van
vloeistoffen zoals chemicaliën, biodiesels en basisoliën.
Voor onze terminal in Dordrecht zijn we regelmatig op
zoek naar operators, technisch personeel of customer
service medewerkers. Lijkt het je leuk om te werken
bij een familiebedrijf waar persoonlijke aandacht
en ontwikkeling hoog in het vaandel staan, scan
dan de QR code voor onze vacatures.

STANDIC.COM

ONTWERP EN BEELD BY MECANOO

PROJECT IN BEELD: DE DORDTSE SPOORZONE

"Een enorme impuls
voor onze stad"
Meer banen, meer huizen én een betere bereikbaarheid; het Spoorzoneproject
belooft het allemaal waar te maken. We moeten nog wel even geduld hebben. Het
hele project neemt zo’n tien tot twintig jaar in beslag. Gelukkig wordt de Spoorzone
gefaseerd aangepakt. “Alles wat er de komende jaren gaat gebeuren, past in de
grotere beweging.”
De gemeente Dordrecht wil tot 2030 11.000
woningen erbij bouwen, dat betekent ruim
1.000 huizen per jaar. Wethouder Rik van der
Linden licht toe: “Dat moet binnenstedelijk
gebeuren, want de contouren van de stad zijn
wel ongeveer af; we willen niet in de polder
bouwen. En daar hoort ook een bereikbaarheidsontwikkeling bij, want als elke inwoner
tweemaal per dag met de auto ergens heen
moet, dan loopt alles vast. Dat vervoer moet
dus anders.”
LIGHT RAIL
Het is niet de eerste locatie waar je aan zou
denken, maar een groot deel van die nieuwe
woningen komt langs het spoor, dichtbij het
station en ander openbaar vervoer. Dordrecht
is samen met acht andere steden betrokken
bij het upgraden van de ‘oude (spoor)lijn’
tussen Leiden en Dordrecht. Door bijvoorbeeld meer sprinterverkeer, of light rail,
mogelijk te maken, kunnen mensen straks
gemakkelijker en snel met het openbaar
vervoer reizen in plaats van met de auto.

Van der Linden: “Hier komen de kansen voor
ov-ontwikkeling en bouwen bij elkaar.”
Zo zullen er op de locatie Amstelwijck
hoogwaardige kantoren komen, en ook op
het Gezondheidspark wordt gebouwd. Op het
Leerpark komt nóg meer onderwijskwaliteit,
in de vorm van hbo-onderwijs. Dagelijks
komen daar 8.000 tot 9.000 studenten,
waarvan velen met de fiets. “Maar het Leerpark is ook een regiovoorziening”, vertelt Van
der Linden, “daarom willen we hier binnen
enkele jaren een NS-station realiseren.”
MAASTERRAS
Bij het uitrollen van de Spoorzone is veel
aandacht voor groen in de stad. Een mooi
voorbeeld is het Maasterras tussen de Zwijndrechtse brug en het station, een nieuwe
groene wijk aan het water met ruimte voor
bedrijvigheid en 2.000 tot 2.500 woningen.
De eerste fase hiervan start eind 2024 met
de bouw van ruim 600 woningen bij de
Weeskinderendijk. Een ander plan dat in de
startblokken staat, is de vernieuwde entree

aan de zuidkant van het station met een grote
fietsenstalling met zo'n 2.000 plaatsen.
GROEN STATION
Het spoor vormt altijd een soort barrière
in de stad, maar in de toekomst kun je
wellicht vanuit de binnenstad boven het
spoor langs naar het park wandelen. Van
der Linden enthousiast: “Eigenlijk willen
we hier het groenste station van Nederland
maken. Samen met pendel-ov en deelfietsen
en - scooters vanaf het parkeerterrein bij
de Weeskinderendijk zorgt dat ervoor dat
de binnenstad op een leuke en makkelijke
manier toegankelijk blijft. En dat trekt meer
bezoekers, die ook echt iets willen besteden.”
Kortom, het Spoorzoneproject gaat onze stad
een enorme impuls geven. Benieuwd? Google
‘Dordtse Spoorzone’ en je krijgt al een aardige
impressie van hoe Dordrecht er in de nabije
toekomst uit kan zien.

DOV MAGAZINE | 11

De
bedrijfsmakelaar
van nu!
Met ons brede netwerk, regionale kracht en
onze visie op vastgoed weten wij ons te
onderscheiden. De wereld verandert en wij
veranderen mee.
Wij staan u graag bij met uw vraagstukken over:
• Het aan- en verhuren van winkelruimtes/
bedrijfsruimtes/kantoorruimtes
• Het aan- en verkopen van winkelruimtes
bedrijfsruimtes/kantoorruimtes
• Vragen over uw huidige huurcontract
• Vragen over uw huidige locatie
• Wel of niet beleggen in onroerend goed
• Beleggingsproducten in de Drechtsteden
Bij Q Makelaars Bedrijfshuisvesting
durven wij out of the box te denken,
wij zijn de makelaar van nu!

Bedrijfshuisvesting
Meer informatie?
085-0406201 | bog@qmakelaars.nl | www.qmakelaars.nl

ACTUEEL

Sporten is ontmoeten
Een startende samenwerking, zo is de relatie tussen Dordt Sport en de DOV het
best te omschrijven. Want hoewel onze vereniging al sinds haar ontstaan nauw
samenwerkt met de gemeente Dordrecht, was die samenwerking er op het gebied
van sport nog niet. Totdat bestuurslid Gökhan Sarier het aandachtsgebied ‘sport’
aan zijn portefeuille toevoegde: “Sport is belangrijk voor ieder mens, maar vooral
voor ondernemers."
"De gemiddelde ondernemer maakt lange
dagen. Sommigen van hen ervaren stress;
zéker in coronatijd en daar ondervinden ze nu
de gevolgen nog van", vertelt Gökhan Sarier.
"Sporten is gezond en zorgt voor de nodige
ontspanning." Gökhan is een sportman. Hij
voetbalde in zijn jeugd fanatiek en staat bij
zijn kinderen altijd langs de lijn. Als trainer of
toeschouwer. Toen Gökhan ging ondernemen,
kwam er van sporten steeds minder. “Ik denk
dat dat herkenbaar is voor veel ondernemers”,
licht Gökhan toe. “Je hebt het druk. Komt
’s avonds laat thuis. Als je kinderen hebt –
zoals ik – dan sporten die in het weekend.
Wanneer kom je dan zelf aan sporten toe? Bij
mij schoot het er in ieder geval bij in.”

SPORTBEHOEFTE VAN DE ONDERNEMER
Dat is een verhaal dat Arthur van Moorst
vaker hoort. Arthur werkt bij Dordt Sport
en is als strategisch beleidsadviseur sport
verantwoordelijk voor het sportbeleid van de
gemeente Dordrecht. “Ik houd me bezig met
het sportbeleid op de middellange en lange
termijn”, licht Arthur zijn functie toe. “We
hebben het sportgedrag en de -behoefte van
de gemiddelde Dordtenaar goed in beeld en
weten dus waar we hen kunnen helpen. Dat
doen we bijvoorbeeld met behulp van onze
sportcoaches. Zij weten welk sportaanbod
er binnen Dordrecht is en matchen vraag en
aanbod. Inzicht in het specifieke sportgedrag
en de -behoeften van ondernemers heeft

Dordt Sport nog niet. Arthur: “Daar gaan we
de komende jaren mee aan de slag. We willen
ook ondernemers ondersteunen en adviseren
als het om sporten gaat. Daarnaast willen we
sportscholen en -verenigingen helpen bij het
aansluiten bij de sportbehoefte van ondernemers.”
DE KRACHT VAN SPORT
Het aansluiten bij de behoefte, is wat voor
Gökhan inderdaad het verschil maakte drie
jaar geleden. “Ik wilde gaan kickboksen”,
gaat Gökhan verder. “Ik startte met één keer
per week. In de ochtend, want de avonden en
weekenden waren geen optie. Eén keer werden
er al snel twee en inmiddels boks ik drie keer
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VERM service op locatie
VERM Services B.V. is het adres als het gaat om
oppervlakte behandeling van roestvast staal en staal.

Wij kunnen u een chemische en mechanische oplossing
bieden. Van beitsen/passiveren tot slijpen/polijsten/satineren
tot schoonmaak werkzaamheden bijvoorbeeld op schepen.
Gevelreiniging of het schoonspuiten van trappenhuizen.
Wij kunnen onze werkzaamheden zowel op locatie als
in onze eigen werkplaats uitvoeren.

BEITSEN/PASSIVEREN
KETEL REINIGING
POLIJSTEN SCHROEVEN
POLIJSTEN TANKCONTAINERS
SCHUUR/SLIJPWERKZAAMHEDEN

Tel. +31 (0)78 750 3908 • Mob. +31 (0)6 34304851
www.vermservices.nl

ACTUEEL

DORDRECHT EEN VAN DE VIER
GASTSTEDEN VAN DE NATIONALE
SPORTWEEK
In september 2022 vindt de Nationale
Sportweek weer plaats. Eind april werd
bekend dat Dordrecht een van de vier
gaststeden is van deze week. Achter
de schermen wordt hard gebrainstormd en gewerkt aan de invulling
van deze week. Er zal in ieder geval
veel aandacht zijn voor sport in de stad
Dordrecht, op alle gebieden en vanuit
zoveel mogelijk invalshoeken bekeken.
Een uitgelezen week voor de Dordtse
ondernemer om kennis te maken met
sporten in Dordrecht. Blijf op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen rondom
deze week via www.dordtsport.nl.

in de week. Doordat de sportschool ochtendlessen aanbiedt, is dat voor mij mogelijk. Net
als voor andere ondernemers, trouwens. Die
ochtendgroepen zijn soms net netwerkbijeenkomsten. Ik heb er al veel mooie zakelijke
contacten opgedaan.” “Daar zit echt de kracht
van sport”, vult Arthur aan. “Sporten is meer
dan een bijdrage aan een gezonde levensstijl.
Het is goed voor je sociale leven en dus ook
voor je netwerk. Sporten is ontmoeten.”
MET TROTS TERUGKIJKEN
In die visie vinden de heren elkaar. Gökhan
en Arthur zien de meerwaarde van sport. Ze
lopen beiden warm voor het thema sport en
ondernemen. Willen bijdragen aan de gezond-

heid van de Dordtse ondernemer. En zoeken
naar de verbinding tussen sportaanbieders en
ondernemers in Dordrecht. Aan ambitie en
enthousiasme geen gebrek. Arthur: “Waar we
over een jaar of drie staan? Wat mij betreft
hebben we het profiel en de sportbehoefte
van de Dordtse ondernemer in beeld én
zijn we in staat om ondernemers die willen
bewegen, actief en op maat te adviseren. Een
aanbod dat bij hen past, dus.” “Daar sluit ik
me bij aan”, aldus Gökhan. “Ik hoop dat we
over een jaar of drie met trots terugkijken op
onze samenwerking en dat we met elkaar nog
meer ondernemers aan het sporten hebben
gekregen.” Binnen de DOV blijft het thema
sport de komende jaren in ieder geval hoog op

de agenda staan. Gökhan: “Sport is en blijft
een speerpunt. De sportclinic kickboksen die
we in september organiseerden, is door onze
leden met enthousiasme ontvangen. Dat gaat
een jaarlijks vervolg krijgen!”

AAN HET WOORD IN DIT ARTIKEL

Gökhan Sarier
bestuurslid DOV en
eigenaar advocatenkantoor Sarier
www.sarier.nl

Arthur van Moorst
strategisch beleidsadviseur sport bij
Gemeente Dordrecht
www.dordtsport.nl
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1. Meteen aan het werk en vanaf de eerste werkdag een goed salaris!
2. Een gratis vakopleiding en een diploma bonus!
3. Een vast contract bij goede resultaten!

1. Meteen aan het werk en vanaf de eerste werkdag een goed salaris!
2. Een gratis vakopleiding en een diploma bonus!
3. Een vast contract bij goede resultaten!

Werk jij liever met je handen en wil je jezelf ontwikkelen als een specialist in de civiele
funderingstechniek? Dan is een functie als VAKMAN FUNDERINGEN echt iets voor jou!
Instromen kan al vanaf 16 jaar en minimaal een afgerond VMBO-basis diploma.
Een opleidingstraject stemmen we af op jouw achtergrond, maar ga je voor de 2-jarige
opleiding “vakman funderingen” (BBL-2) dan werk je 4 dagen per week en ga je 1 dag
per week naar school. Tijdens deze opleiding krijg je al een goed salaris en de opleidingskosten betalen wij ook. Als je de opleiding afrondt met een diploma, krijg je een
opleidingsbonus van €2.500 en een vast contract bij DEME Infra.
In deze functie werk je op verschillende civiele projecten in heel Nederland en misschien ook wel daarbuiten. Je werkt met zware kranen, op het land en op het water.
Onze website geeft een goed beeld van onze werken.

Wil je meer informatie? Bel ons of stuur een mail!
DEME Infra NL
Kilkade 2, 3316 BC Dordrecht
+31 78 632 10 20
van.leeuwen.liz@deme-group.com
Meer weten over ons bedrijf? Kijk dan hier:
https://www.deme-group.com/activities/infra
Meer weten over de opleiding? Kijk dan hier:
https://www.nvaf.nl/opleidingen/mbo/

Wil je graag doorgroeien, dat kan zeker, als je voldoende kennis en ervaring hebt
opgedaan dan kun je zelfs doorgroeien tot machinist, heibaas, uitvoerder of zelfs
werkvoorbereider.

Werk jij liever met je handen en wil je jezelf ontwikkelen als een specialist in de civiele
Heb je vragen en wil jij kennismaken met DEME Infra, twijfel niet en neem vrijblijvend
funderingstechniek?
Dan is een functie als VAKMAN FUNDERINGEN echt iets voor jou!
contact op!
Instromen kan al vanaf 16 jaar en minimaal een afgerond VMBO-basis diploma.
Een opleidingstraject stemmen we af op jouw achtergrond, maar ga je voor de 2-jarige
opleiding “vakman funderingen” (BBL-2) dan werk je 4 dagen per week en ga je 1 dag

Wil je meer i

DEME Infra N
Kilkade 2, 33
+31 78 632 1
van.leeuwen

 KATINKA TROMP PHOTOGRAPHY

De eerste
stap naar
verminderen
van verzuim?

Wieske Welbedacht
HR- en projectmanager

Als werkgever ben je wettelijk verplicht te zorgen voor een
veilige werkomgeving. Veiligheid door protocollen bij het
gebruik van gevaarlijke machines, veiligheid door je te houden
aan de arbeidstijdenwet, veiligheid door je medewerkers niet te
zwaar te laten tillen of niet op de tocht te laten werken. Dit heb
je wellicht al opgenomen in de, ook weer verplichte, risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E).
Maar verzuim door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is
momenteel een van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Meer dan
de helft van de werkgerelateerde verzuimkosten komt door
psychosociale arbeidsbelasting (cijfers: Arbobalans 2020). Als
werkgever ben je volgens de Arbeidsomstandighedenwet (artikel
3 lid 2) verplicht een beleid te hebben “gericht op voorkoming
en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale
arbeidsbelasting”. Veiligheid door een PSA-beleid te hebben dat
pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie en werkdruk tegengaat.

informatie? Bel ons of stuur een mail!

NL
316 BC Dordrecht
10 20
n.liz@deme-group.com

Het is het beste voor je medewerkers als zij zich prettig voelen.
Het verzuim is dan laag, de motivatie hoog. En als werkgever
hecht je daar natuurlijk groot belang aan.
Het hebben van een vertrouwenspersoon bij wie je medewerkers
terechtkunnen, is een extra stap in die richting. Dit kan iemand
van binnen het bedrijf zijn, maar dat kan bij de koffiemachine
ongemakkelijke situaties opleveren. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsverklaring
getekend. Daar kunnen de medewerkers hun verhaal kwijt. En
naast luisteren, kunnen er handvatten worden aangereikt en weet
de vertrouwenspersoon de weg naar de juiste actie of instantie.
Als werkgever ben je vaak aangesloten bij een arbodienst. Zij
hebben iemand in dienst waar je, tegen betaling, gebruik van
kunt maken. Communiceer dat ook met je medewerkers. Zij
zullen het fijn vinden dat jij als werkgever daar al aan gedacht
hebt.
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FOTOVERSL AG

Terugblik:
SPELLETJESAVOND EN
FEDERATIEBIJEENKOMST
Eindelijk kunnen we weer bij elkaar komen.
En daar genieten we met volle teugen van!
Op 4 april waren we te gast in het restaurant
van DOV-lid Post om informeel te netwerken
tijdens een spelletjesavond. Op 20 april vond
de bijeenkomst van de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden (FOD) plaats.
Leden van diverse ondernemersverenigingen
uit de regio hoorden over goed werken, goed
wonen en goed leven in de Drechtsteden.
Geniet nog even na met de foto's op deze
pagina. Uitgebreide fotoverslagen zijn te
vinden op onze website:
www.dov.nl/agenda/historie.

 HUIB KOOYKER (KOOYKER FOTOGRAFIE) - SPELLETJESAVOND
ONNO KEMPERMAN (VISUALIS) - FEDERATIEBIJEENKOMST
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Holtburgh Ontwikkelt & investeert in de Nederlandse
Holtburgh
Ontwikkelt
& investeert
in debinnenstad.
Nederlandse
binnensteden.
Gevestigd
in de Dordtse
binnensteden.
in de Dordtse
binnenstad.
Heb je of ken Gevestigd
je een interessante
locatie,
pand of
Heb je of ken je een
interessante locatie, pand of
ontwikkeling?
ontwikkeling?
Bel 078-6188030
078-6188030
MailBel
info@holtburgh.nl
Mail info@holtburgh.nl
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THE
2
590 KM
TOT RUIM

THE i4

ACTIERADIUS

DE NIEUWE BMW 2 SERIE ACTIVE TOURER
NU IN ONZE SHOWROOMS
VANAFPRIJS

€ 60.697,ÓF € 819,- P/M

VANAF 26 FEBRUARI IN ONZE SHOWROOMS
BMW DUBBELSTEYN | DORDRECHT & NUMANSDORP | WWW.DUBBELSTEYN.NL
RESERVEER NU JE PROEFRIT VIA DUBBELSTEYN.NL
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NIEUWE LEDEN

+

Maak kennis met…

De DOV blijft groeien. Deze drie nieuwe leden stellen zich voor en
vertellen waarom zij zich hebben aangesloten bij de vereniging.
GRAVITAS
Wij zijn Anna en Dorien van Gravitas Advocaten, twee bevlogen juristen die graag meedenken en
adviseren over allerlei juridische vraagstukken. Ondernemers kunnen bij ons terecht voor een helder,
snel en vooral praktisch, juridisch advies op het gebied van onder andere overeenkomsten, huurrecht,
bouwrecht of aanbestedingsrecht.
Wil je een overeenkomst laten opstellen? Komt een leverancier of huurder zijn afspraken niet na? Wil
je als (startende) ondernemer algemene voorwaarden laten opstellen of deze voor de zekerheid laten
toetsen? Zijn er discussies over meer- en minderwerk bij een bouwproject? Wij helpen je graag!
Mocht een juridische discussie uit de hand lopen, dan komen wij voor je in actie met het doel om een
rechtszaak te vermijden. Maar voor het geval het toch zover komt, dan staan wij je als ervaren advocaat bij in een rechtszaak.
Je kunt een eerlijk en gedegen advies van ons verwachten tegen een gunstig tarief. Bel of mail ons
gerust als je wilt kennismaken of wanneer je met een juridisch dilemma zit.
Neem alvast een kijkje op onze website:
www.gravitasadvocaten.nl.

TSS HYPOTHEKEN

TOM ZORGGROEP

Met ruim dertig jaar ervaring in de financiële dienstverlening is
TSS Hypotheken een vertrouwd begrip bij zowel vele klanten als bij
banken en geldverstrekkers. Sinds 2018 bedienen wij de (online)
expatmarkt in Nederland onder de vlag van TSS Mortgages. Vanaf
2021 opereren wij ook vanuit de Wijnstraat als TSS Hypotheken om
hiermee dezelfde kwaliteit te kunnen bieden aan onze Nederlandstalige klanten.

TOM Zorggroep biedt specialistische ambulante begeleiding aan
cliënten met multi-problematiek. ‘TOM’ staat voor Traject Op Maat.
Onze visie is dat iedere cliënt uniek is en dus recht heeft op een
individuele aanpak op maat, passend bij de behoeften en wensen van
de cliënt.

Zonder het klantbelang uit het oog te verliezen adviseren wij op een
zo begrijpelijk mogelijke manier, waardoor de klant exact weet waar
hij/zij aan toe is. Nu en in de toekomst. Een hypotheek is namelijk
niet ‘voor even’, maar een financieel contract voor een lange termijn,
meestal dertig jaar.
Naast een goed en betaalbaar hypotheekadvies vinden wij het ook
van belang om als onderneming in de maatschappij te staan en onze
bijdrage daaraan te leveren. Daarom ondersteunen wij diverse maatschappelijke initiatieven.
Kortom, een advieskantoor dat met beide benen op de grond staat en
met een no-nonsenseaanpak klanten adviseert.
Contactpersoon
Mike de Gruijl
mike@mortgage.nl

TOM Zorggroep begeleidt, ondersteunt, coacht en werkt samen met
de cliënt. Medewerkers van TOM Zorggroep staan naast de cliënt en
vinden aansluiting door een laagdrempelige aanpak, en een outreachende en cultuursensitieve manier van werken. Bovendien zijn ze
creatief in oplossingen en in staat om buiten de kaders te denken.
TOM Zorggroep werkt met jeugd en volwassenen, zowel binnen het
vrijwillige (Wmo/Wlz) als het gedwongen kader (Ifzo – justitie/
reclassering). Ons werkgebied is naast de Drechtsteden ook Gorinchem, de BAR-gemeenten en Rotterdam.
De cliënt staat centraal bij TOM Zorggroep. Wij hechten waarde
aan het zelfbeschikkingsrecht en de eigenwaarde van de mens. Elk
individu heeft een unieke identiteit met eigen wensen en behoeften.
Onze zorgverlening is gericht op het bevorderen van de eigen regie
en zelfredzaamheid; de regie
ligt daarom tijdens het traject
zoveel mogelijk bij de cliënt.
Meer informatie
www.tomzorggroep.nl.

Ali Tiznine, Khalid Tiznine en Alex Thaler

DOV MAGAZINE | 21
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VO O R O N D ER N E M ERS
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B U S I N E S S PA R T N E R

POSTILLION HOTEL DORDRECHT:

“Aandacht met impact:
dat is wat we bieden en
waar we voor staan”
Meet, work, stay; het Postillion Hotel Dordrecht weet deze begrippen als
geen ander te verenigingen. Met 100 kamers, 9 zalen (met een capaciteit
van 1.200 gasten) voor vergaderingen, bijeenkomsten en congressen én
een professioneel ingericht businesspoint – waar de flexwerker van alle
gemakken wordt voorzien – is dit hotel met recht uniek te noemen.
Daan Compier is sinds 1 januari 2022 general
manager van het hotel dat onlangs haar
partnerschap met de DOV met drie jaar
verlengde. “Never change a winning team”,
antwoordt Daan lachend als hem gevraagd
wordt waarom hij de keuze maakte om als
partner aan de DOV verbonden te blijven. “De
DOV is een grote organisatie die veel branches vertegenwoordigt. Dat is interessant.
Je kunt als ondernemers van elkaar leren.
Daarnaast heeft de DOV goed contact met de
gemeente. Het is voor het bedrijfsleven in een
stad belangrijk dat de relatie tussen bedrijven
en de overheid goed is. Ik zie dat de DOV daar
een actieve rol in heeft.”
STAPJE EXTRA
Wie het Postillion Hotel binnenstapt,
wordt hartelijk ontvangen. “Bij ons is de
gast koning”, beaamt Daan. “Aandacht met
impact: dat is wat we bieden en waar we voor
staan. Wij zetten dat stapje extra. Ik weet dat
iedereen dat zegt, maar wij doen het écht.
Het is een manier van werken, een way of life,
die al onze medewerkers zich eigen hebben
gemaakt.” Dat de woorden van Daan niet
loos zijn, bewijst zijn wat scheefgetrokken
jasje: “Daarom was ik ook wat later voor
dit interview”, verontschuldigt hij zich. “Ik
moest even een auto aanduwen. Alles voor de
gasten.”

van alle gemakken voorzien. Goede bureaus,
stroompunten, lekkere koffie en thee, iets te
eten voor tussendoor en aan het einde van
de middag een glaasje wijn voor wie dat wil.
Daarnaast is in onze vergaderzalen alles
mogelijk: we bieden oplossingen op maat.
Toch hebben we naast zakelijke gasten ook
veel toeristen in dit hotel. Daar vergissen
mensen zich weleens in. Dit weekend (het
paasweekend, red.) zitten we bijvoorbeeld
helemaal vol met toeristen.”
DE DEUR STAAT ALTIJD OPEN
Hoe het partnerschap met de DOV de
komende jaren wordt vormgegeven is
wat Daan betreft nog volledig blanco: “Ik
ben ervan overtuigd dat we de komende
jaren samen mooie dingen gaan doen die
interessant zijn voor Dordtse bedrijven,
van klein tot middel en groot. We hebben
hier een prachtige locatie. Wat mij betreft
gaan we daar zeker iets organiseren voor de
DOV-leden.” Wie daar niet op wil wachten, is
op individuele basis van harte welkom in het
hotel. Daan: “Werken, slapen, vergaderen,
een feestje vieren of sparren over wat we als
Dordtse ondernemers voor elkaar kunnen
betekenen: iedereen is hier van harte
welkom. De deur staat altijd open.”

ZAKELIJKE REIZIGER
Het Postillion richt zich op de zakelijke
reiziger. De look-and-feel is afgestemd op
deze doelgroep. Daan: “Op onze kamers kan
goed gewerkt worden. Ons businesspoint is
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Als grote regionale cateraar zijn wij volledig ingericht op het maken van
gezonde maaltijden voor het bedrijfsleven. U kunt bij ons terecht voor de
complete (dagelijkse) verzorging van ontbijt, lunch en (overwerk-) maaltijden
voor uw personeel en relaties.
Hoe werkt het?
We richten voor u een bestelsysteem in met maatwerk toegangsrecht.
Dat betekent dat u bepaalt wie, wat en wanneer kan bestellen.
In overleg met u bepalen we de ‘menukaart’ en uw personeel kan zelf kiezen.
Dit bestelsysteem neemt u veel werk en administatie uit handen. De
administratie en facturatie wordt geheel automatisch verzorgd en u heeft altijd
inzage in bestellijsten en kosten.
Wij bezorgen tot in de kantine!

Adres
Laan der Verenigde Naties 299
3318 LA Dordrecht
Nederland
Telefoon
078 - 631 08 10

Eet gezond, eet smakelijk!
Uw personeel geniet van bestelgemak en heeft een uitgebreide keuze uit een
variatie van heerlijke en gezonde maaltijden.
U heeft er geen omkijken meer naar en kunt zich focussen op uw
ondernemerschap in de wetenschap dat uw personeel goed en gezond eet
tegen eerlijke prijzen.

E-mail
info@deruitercatering.nl
WWW.DERUITERCATERING.NL
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ACTUEEL

Ondernemen
met impact
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, maatschappelijk betrokken
ondernemen, sociaal ondernemerschap, duurzaam ondernemen… Er zijn nogal
wat termen waarmee ondernemingen aangeven dat ze impact willen maken op
hun omgeving. Steeds vaker wordt dan ook gekozen voor de overkoepelende
term ‘ondernemen met impact’. En dat is mogelijk – zo niet noodzakelijk – voor
iedere ondernemer. Van eenmanszaak tot grote corporate en alles daar tussenin.
Aan tafel zitten Mariska Wagner, coördinator
van Stichting Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen Dordrecht (Stichting MBOD),
Jeroen Put, mede-eigenaar Cirkellab en
voorzitter van de DOV, en Leen de Koning,
directeur Amega Groep, bestuurslid van
Stichting MBOD én ondernemer met impact.
Wat betekent ondernemen met impact voor
hen? En hoe krijgt dit vorm in de wereld om
hen heen? Het antwoord op deze twee vragen
loopt als een rode draad door hun gesprek.
VERBINDEN
“Impact maken is voor iedere onderneming
weggelegd”, begint Mariska. Zij komt vanuit
haar functie bij Stichting MBOD dagelijks
in contact met bedrijven die impact willen
maken en met organisaties en individuen
die impact nodig hebben. “Als stichting
verbinden we deze partijen met elkaar.
Maar we inspireren en adviseren ook. Een
voorbeeld hiervan zijn de inspiratieavonden
voor ondernemers die willen ondernemen
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met impact, maar niet goed weten waar te
beginnen. Daarnaast organiseren we jaarlijks
de Beursvloer Dordrecht, die dit jaar op 23
mei plaatsvindt. Daar koppelen we lokale
bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn,
of invulling zoeken voor hun werknemersvrijwilligheid, aan maatschappelijke organisaties
uit Dordrecht met een hulpvraag.”
CIRKEL VAN INVLOED
”Wij doen met Cirkellab dit jaar ook mee aan
Beursvloer Dordrecht”, reageert Jeroen. “Dat
doen we omdat Cirkellab resultaat nastreeft,
maar tegelijk ook impact wil bereiken. En
dat zien wij ook steeds vaker bij de bedrijven
die wij ondersteunen op het thema circulaire economie. Bedrijven willen hiermee
aan de slag, om verschillende redenen. En
zij beseffen ook steeds beter dat de grote
vraagstukken van deze tijd niet alleen door
de overheid of door (individuele) bedrijven
opgelost kunnen worden. Dat kan alleen als je
samenwerkt.”

WIN-WINSITUATIE
Als iemand weet hoe je onderneemt met
impact, is het Leen de Koning wel. Leen
is bestuurder van de Stichting MBOD en
ondernemer in hart en nieren. Als directeur
van de Amega Groep stimuleert hij maatschappelijk betrokken ondernemen. Niet als
project, maar als visie. Leen: “Maatschappelijk betrokken ondernemen hoort onderdeel
te zijn van je bedrijfsvoering. Je investeert
in onderdelen als HR, opleiding en huisvesting én in maatschappelijk betrokken
ondernemen. Waarom ik maatschappelijk
betrokken ondernemen zie als een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering?
Omdat je als bedrijf onderdeel bent van de
maatschappij. Die vormen we met elkaar:
inwoners, bedrijven, het maatschappelijk
middenveld en de gemeentelijke overheid.
Een gezonde maatschappij is in balans;
daarin werk je samen en kijk je naar elkaar
om. Ik heb dan ook de stellige overtuiging
dat maatschappelijk betrokken ondernemen

ACTUEEL

ACTIEPROGRAMMA
‘ONDERNEMEN MET
IMPACT’

altijd een win-winsituatie oplevert. De
organisaties en mensen die je helpt, worden
er beter van en de ondernemer zelf ook.
Bijvoorbeeld op het gebied van imago. Maar
denk ook aan financieel rendement. Steeds
meer klanten – en niet in de laatste plaats de
overheid – stellen eisen aan het maatschappelijk betrokken ondernemerschap van hun
leveranciers en willen alleen zaken doen met
partijen die daar beleid op hebben.”
VOLDOENING
Getuige de instemmende reacties, zijn de
tafelgenoten van Leen het met hem eens.
Mariska: “Als ik naar jou kijk, zie ik een
ondernemer die geniet van het betrokken zijn
bij anderen. Je bent zelf ook vaak onderdeel
van de acties die het bedrijf onderneemt.”
“Dat klopt”, beaamt Leen. “Zelf het goede

voorbeeld geven is het halve werk. Maar ik
vind het ook een vorm van zorgdragen voor
mijn personeel dat ik hen in staat stel om
tijdens werktijd iets te betekenen voor de
maatschappij. Een voorbeeld daarvan is de
dag van de eenzaamheid. Toen hebben we als
AMES Dordrecht auto’s beschikbaar gesteld
om mensen die eenzaam zijn, op te halen.
Ons personeel vroegen we te chaufferen. Ze
haalden mensen op en namen hen mee op
stap. Ze stopten bij een restaurantje voor een
kopje koffie, reden een stukje, maakten een
praatje. Dat was een geweldig succes! Voor
de mensen die opgehaald werden, maar ook
voor onze mensen. Iets betekenen voor een
ander geeft voldoening. Dat je die ervaring
als werkgever mogelijk maakt, zorgt voor
waardering en werkplezier bij je medewerkers. Dat bevestigt weer: het mes snijdt bij

In 2021 stelden de Gemeente
Dordrecht, Stichting MBOD en het
Werkgeversservicepunt Baanbrekend
Drechtsteden het actieprogramma
‘Ondernemen met impact op.’ Het
programma werd opgesteld in goed
en constructief overleg met de DOV
en Werkgevers Drechtsteden. Doel
van het programma is dat bedrijven,
inwoners, onderwijs, maatschappelijk
middenveld en de gemeente steeds
meer samenwerken aan het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken. In
het actieprogramma zijn concrete acties
geformuleerd die maatschappelijk
betrokken ondernemen motiveren, faciliteren en stimuleren. Het programma
is hier te bekijken:

maatschappelijk betrokken ondernemen aan
meerdere kanten.”
“Niet voor niets is een lijfspreuk van mij ‘Als
de versnelling groter wordt door de deling,
moet je altijd delen’”, besluit Leen. “Door te
delen, versterken we elkaar. Van ondernemen
met impact worden echt alle betrokken
partijen beter.”

AAN HET WOORD IN DIT ARTIKEL

Jeroen Put
voorzitter DOV en mede-eigenaar van
Cirkellab (www.cirkellab.nl)

Leen de Koning
directeur Amega Groep en bestuurslid van
Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Drechtsteden (www.amega.nl)

Mariska Wagner
coördinator Stichting Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen Drechtsteden en
mede-eigenaar Bureau Durf
(www.stichtingmbodordrecht.nl,
www.durfmaakthetverschil.nl)
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Drechtsteden Consultancy bv.
verkeersveiligheidsoplossingen

Martin van der Gijp
postbus 8071
3301 CB Dordrecht

Helmholtzstraat 5P | 3316 GJ Dordrecht
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ONLINE GROEIEN
MET JOUW BEDRIJF?
WIJ ZIJN JOUW
PARTNER!

ONLINE MARKETING BUREAU
TOBEFOUND.NL
078-844 52 71
INFO@TOBEFOUND.NL
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NIEUWE LEDEN

+

Maak kennis met…

De DOV blijft groeien. Deze drie nieuwe leden stellen zich voor en
vertellen waarom zij zich hebben aangesloten bij de vereniging.
LBI QUALITY INSPECTIONS BV

ANKE BOT FOTOGRAFIE

LBI Quality Inspections BV is een (inter)nationaal bedrijf dat al
twaalf-enhalf jaar meebeweegt in de maritieme industrie en on- en
offshore Oil, Gas, Energy industrie en kunstwerken.

Onderzoek toont aan dat het beeld dat jij van jezelf neerzet, direct
van invloed is op je klanten en publiek. Dus op het resultaat van je
bedrijf. Een eerste indruk zet de toon. Dat doe je maar één keer.

Onze main task bestaat uit kwaliteitscontroles QA/QC:
• kwaliteit van lassen door middel van niet-destructief onderzoek;
• kwaliteit van coating door middel van coatinginspectie;
• P&ID-checks.

Anke Bot Fotografie is jouw serieuze gesprekspartner in het branden
van je bedrijf, zodat (potentiële) klanten zich met jou kunnen
identificeren. Je krijgt inzicht in welke beelden jouw merk kunnen
versterken en op welke manier deze zo effectief mogelijk kunnen
worden ingezet. Na een eerste gesprek gaan we aan de slag om foto’s
te maken die krachtig communiceren en het bedrijf op een positieve
en opvallende manier voor het voetlicht brengen.

De kwaliteitscontroles voeren we uit voor bijvoorbeeld olie- en gasopslagtanks, jackets, kranen en leidingwerken.
Naast kwaliteitscontroles houdt LBI Quality Inspections BV zich
bezig met:
• advisering in het opzetten en bijhouden van ISO 9001 en veiligheidssystemen;
• interne en externe audits (2nd party audits);
• verkoop van meetgereedschappen;
• verkoop van testinkt om bepaalde kwaliteitscontroles op lassen uit
te voeren.

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag?
Bel naar 06 19 95 52 31, of mail naar anke@ankebotfotografie.nl en
ik reageer zo snel mogelijk.

Meer informatie
Leon Birsak, LBI Quality Inspections
l.birsak@lbiqi.com

CREDION
Als Credion-adviseur zorg ik, net als mijn ruim honderd collega’s, als
onafhankelijke financieringsspecialist voor maatwerk bij het realiseren
van bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Dat doen we al sinds 2001.
Wij zijn proactief en door ons netwerk van zo’n honderd geldverstrekkers bieden wij oplossingen, waar u zelf wellicht niet aan hebt gedacht,
voor de financiering van werkkapitaal, (beleggings) onroerend goed,
overnames en overige investeringen.

Zakelijk financieren?
Credion realiseert uw bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
Bel of mail mij voor een vrijblijvende eerste kennismaking, ik help u
graag verder!
Liesbeth Fong
06 19 57 05 62
LFong@credion.nl

Het directe persoonlijke contact met financiers en de ondernemer
zorgt ook nog eens voor de meest ideale financieringsoplossing voor uw
onderneming. Hierbij zoeken we de samenwerking met uw accountant,
huisbankier en/of notaris en kunt u de focus houden op uw bedrijf.
Succesvolle ondernemers omringen zich altijd met de juiste adviseurs.
Hoe succesvol wilt u zijn?
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Iedere zaterdag een
gratis proeﬂes!

Leer golfen vanaf € 195 p.p.
Geniet van buiten !

Baanhoekweg 50, Dordrecht tel: 078-6211221

www.crayesteingolf.nl

Eigen golfwinkel met
breed assortiment
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P R OT ECT I V E COAT I N G

The power of
Kroonint.
High solid
knowledge

Paintmakers for industry

Involved
adept

Kroonint Coating ontwikkelt en produceert kwalitatief
hoogwaardige coatings voor industrie, scheepvaart en
offshore. High performance coatings die een duurzame
bescherming bieden voor uw producten en objecten.

Excellence
driven

Als producent van industriële coatings leveren wij zowel
hoogwaardige, innovatieve standaardoplossingen als
maatwerk systemen.
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Maak kennis met…

De DOV blijft groeien. Lees hieronder waarom FC Dordrecht zich heeft
aangesloten bij onze vereniging.
FC DORDRECHT
FC Dordrecht bestaat op 1 juli 2022 vijftig jaar. Een lange periode
met een rijke historie, en met ups en downs. Om ervoor te zorgen dat
betaald voetbal in Dordrecht en de Drechtsteden ook in de toekomst
een duurzaam bestaansrecht heeft, hebben wij sterk gereflecteerd op
wat onze toegevoegde waarde is voor onze stad en de regio.
Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en zijn op zoek
gegaan naar hoe we meer kunnen betekenen. Onder de naam Energiek Dordt willen we op sportief, maatschappelijk, economisch en
cultureel gebied een sterke teamspeler worden in en voor Dordrecht
en de Drechtsteden. Wij geloven dat we hierdoor samen stap voor
stap gaan groeien, gezonder worden en onze sportieve prestaties
structureel kunnen verbeteren. We willen samen een nieuwe energie
creëren voor Dordrecht en de Drechtsteden!
Wij zijn als club blij om deel te zijn van de Dordrechtse Ondernemersvereniging en hopen ook samen met de DOV verder te komen
met ons proces.
advertentie

DORDTS BUREAU TO BE FOUND
VEROVERT PLEK IN DE EMERCE100
De online marketing experts van TO BE FOUND behalen al ruim 15 jaar mooie resultaten samen met hun klanten: van
nummer één posities in Google tot gigantische groei in leads en omzet. In april werd hun succes beloond met de opname
in de top 100 van beste bureaus in de e-business, door toonaangevend platform Emerce.
TROTS OP TOP 10 POSITIE
De Emerce100 wordt samengesteld op basis van een
onderzoek door Emerce en Motivaction. Hierin worden
onder andere de beoordelingen van professionals uit
de online branche over de deelnemende bedrijven
getoetst. Wilfred, de oprichter van TO BE FOUND,
is trots: “Emerce is een echte autoriteit in de online
wereld, en in dit onderzoek staan de ervaringen van
onze klanten centraal.” Het bureau is niet zomaar in de
lijst opgenomen, maar stormt direct de top 10 binnen
van de categorie digital marketingbureaus klein.
GROEIEN DANKZIJ SLIMME ONLINE MARKETING
De specialisten van TO BE FOUND helpen bedrijven
te groeien door de inzet van zoekmachineoptimalisatie
(SEO), online advertising en meer. Benieuwd naar de
manier waarop zij bedrijven helpen om het beste uit
hun website te halen? Bekijk de website via
www.tobefound.nl.
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Beddenspecialist Hendriksen is al 87 jaar het adres voor een persoonlijk,
(h)eerlijk en goed slaapadvies. Loop eens vrijblijvend binnen of maak een

HENDRIKSEN
Beddenspecialist

afspraak (www.bedtijd.nl). Dan weet u zeker dat we tijd en ruimte voor u hebben.

AUPING
SWISSFLEX

Jouw slaap verdient
onze aandacht!

TEXELER
LEDORM
PERZONA
VANDYCK
WATERBEDDEN

Toulonselaan 67-69
3311 LT Dordrecht
T 078 613 4490
www.bedtijd.nl

DINSDAG T/M ZATERDAG

9:30 - 17:30

ZONDAG
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TOYOTA PROACE ELECTRIC

BESTELAUTO
VAN HET
JAAR 2022

AL VANAF

€

33.895

De Toyota Proace Electric is een hit! De batterij-elektrische bedrijfswagen is met afstand de onbetwiste nummer 1 in zijn klasse. Een echte
koploper dus, die ook nog eens zonder schadelijke emissie rijdt. Zero emission stadslogistiek draait om elektrisch vervoer en slimme
oplossingen. Maak kennis met de 100% elektrische Proace Electric. Met zijn grote rijbereik tot 330 kilometer (WLTP), hoge laadvermogen
(1.000 tot 1.275 kg) én trekvermogen (1.000 kg) levert de Proace Electric oplossingen die niet eerder voorhanden waren. Verder biedt
Toyota 5 jaar garantie (of tot 200.000 km). U rijdt de Proace Electric al vanaf € 29.995,-. Meer weten of een proefrit maken? Kijk op toyota.nl.
GECOMBINEERD VERBRUIK VARIEERT VAN 21,7 KWH TOT 24,1 KWH PER 100 KM, CO2-EMISSIE 0 GR/KM. ACTIERADIUS TOT 330 KM (WLTP) IS AFHANKELIJK
VAN DIVERSE FACTOREN ZOALS WEERSOMSTANDIGHEDEN EN RIJSTIJL.
*Excl. BTW en fiscale voordelen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Afgebeeld model kan afwijken van de genoemde prijzen en voorwaarden.

LOUWMAN

Dordrecht, Mijlweg 27, 078-6321240
Rotterdam (Flagshipstore), Schaapherderhof 5, Ridderkerk, 010-4323555
Hellevoetsluis, Daltonweg 1, 0181-312177
louwman.nl
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B U S I N E S S PA R T N E R

Grootste mediahuis van Nederland
bouwt verder met de DOV
Het grootste mediahuis van Nederland en de DOV
hebben hun businesspartnerschap verlengd. Voor de
langere termijn. “Je kan elk jaar een handtekening
zetten, maar beide partijen vonden het fijn om
meerjarig afspraken te maken. Zo kunnen wij verder
bouwen met elkaar.”
“Ondernemers denken vaak dat het te hoog
gegrepen is om met ons in zee te gaan”,
vertelt Leanne in ’t Hout, media-adviseur bij
DPG Media, “maar het verrassende is juist
dat we heel lokaal kunnen inzetten en ook
voor de kleinere ondernemer van betekenis
kunnen zijn.” Behalve de grote dagbladen
als Algemeen Dagblad, Volkskrant, Trouw
en Parool brengt DPG Media veel regionale dagbladen uit. Door de overname van
Sanoma kwamen daar enkele jaren geleden
magazines als Donald Duck, VT Wonen,
Margriet en Autoweek bij. In totaal brengt
het bedrijf ruim vijftig titels uit, die ook
online platforms hebben waar veel data
worden verzameld.
DE MEESTE KLIKS
“Met onze titels bereiken we circa 92 procent
van heel Nederland”, vult Charlotte van
Asselt, salesmanager voor de Drechtsteden

en het Groene Hart, aan. “Dat maakt het voor
ondernemers heel aantrekkelijk om bij ons
te adverteren. Zij bepalen welke doelgroep
ze willen bereiken en wij zoeken daar het
medium bij. Én we hebben natuurlijk onze
regiotitels.” De redacties en salesteams
daarvan zitten op regiokantoren, zo zit het
team van AD De Dordtenaar tegenover het
station. “Daardoor kunnen we snel schakelen."
FILTEREN
De accountmanagers van DPG Media denken
actief mee met hun klanten. “We vragen eerst
uit wat je ambities zijn, wie je doelgroep is en
of er voor jouw bedrijf bepaalde belangrijke
momenten zijn in het jaar. Van daaruit adviseren we met welk medium je die doelgroep
het beste kunt bereiken.” Leanne vervolgt:
“We beginnen meestal met alle kanalen.
Daarna gaan we filteren. Want wij kunnen

zien in welk medium een banner (online
advertentie, red.) de meeste kliks oplevert.
Tussentijds houden we contact en kijken we
of we nog steeds de gewenste kant opgaan.
REGIOLIJNTJES
Storytelling is de kracht van DPG Media.
Omdat deze commerciële verhalen tussen
nieuwsmedia staan worden ze écht gelezen.
Een ander sterk punt zijn de lijntjes met
andere regio’s. “Als er een goedlopende
campagne is geweest in Twente en we hebben
hier een vergelijkbaar bedrijf, kunnen we dat
als het ware kopiëren”, licht Leanne toe.
De reden voor het businesspartnerschap
van de DOV is volgens Leanne en Charlotte
simpel: “Wij zijn met ondernemers in contact
om te helpen met allerlei communicatieuitdagingen. Dan moeten we ook deel zijn van
de lokale ondernemersvereniging, zodat we
weten wat er speelt. En natuurlijk speelt
netwerken ook een rol. Er zijn veel ondernemingen bij de DOV aangesloten waarvoor
wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. En
andersom.”
De DOV ziet die toegevoegde waarde van
DPG Media ook. Niet alleen vanwege de
financiële support. Jeroen Put: “Je deelt ook
kennis met elkaar, die wisselwerking is het
mooie van het businesspartnerschap.”
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OP ZOEK NAAR EEN GOEDE BLOEMIST?

Heeft u met regelmatig bloemen nodig
voor uw medewerkers of relaties?
Drechtbloemen levert de mooiste boeketten
op uw bedrijf en in geheel Nederland.
Bij ons besteld u eenvoudig uw bloemen
telefonisch of per mail.
Wij leveren inmiddels aan vele bekende
bedrijven in Dordrecht
Benieuwd naar onze unieke leverings
voorwaarden?
Bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, en een mooi boeket
Bloemen in vaas krijgt u van ons cadeau
tijdens onze afspraak.
Met vriendelijke groet,
Team Drechtbloemen (Lid van DOV)
Drechtbloemen
Albert Schweitzerplaats 27,
3318 AT Dordrecht
06 - 11848559 | drechtbloemen@gmail.com
www.drechtbloemen.nl
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MARKE TING DOV

Hoe de DOV relevant blijft voor
de ondernemers van Dordrecht
De DOV is al
bijna 120 jaar dé
ondernemersvereniging
van Dordrecht.
Een vereniging die
verbinding brengt en
haar leden inspireert.
En een vereniging die in
beweging blijft. Want de
maatschappij verandert.
Ondernemen verandert.
Om relevant te blijven,
verandert de DOV mee.
We willen dichtbij onze
leden blijven staan.
Bieden waar zij behoefte
aan hebben. Maar hoe
kunnen we dat het beste
doen en uitstralen?

Om antwoord te krijgen op die vraag, zijn we
een strategisch traject gestart met contentmarketeer en DOV-lid Diana Langerak. Zij
licht het traject waar we als bestuur achter
de schermen al een aantal weken druk mee
zijn, kort toe.
NETWERKEN OP EEN ANDERE MANIER
“Ik ben een jaar of vijf geleden lid geworden
van de DOV”, start Diana. “Ik merkte de
afgelopen tijd een wat andere koers als
het gaat om het soort bijeenkomsten en de
thema’s die worden behandeld.
De boksclinic en spelletjesavond vind ik
daar een mooi voorbeeld van. Netwerken op
een andere manier; dat past wel bij mij als
persoon en ondernemer. Toen het bestuur
mij vroeg om mee te denken over hoe de
DOV zichzelf positioneert, was de beslissing
dan ook snel genomen.”
STARTEN BIJ DE BASIS
De afgelopen weken is Diana dus met het
bestuur aan het werk gegaan. Wat moeten we
ons daar precies bij voorstellen? “Bedrijven
en organisaties die bij mij aankloppen,
stellen vaak een vraag op uitvoerend niveau”,
licht Diana toe. “Ze willen bijvoorbeeld
met één stem en één gezicht naar buiten
treden. Of ze vragen zich af hoe ze zichzelf
als organisatie beter in de markt zetten. Ik
leg dan altijd uit dat je het probleem niet

oplost als je op uitvoerend niveau begint.
Het verhaal dat je vertelt, de beelden die je
kiest en de manier waarop je je klanten of
leden aanspreekt, komen voort uit je merkidentiteit én uit de behoefte van je klanten
of leden. Het is dus zaak om eerst met die
onderdelen aan de slag te gaan. Dat hebben
we bij de DOV daarom ook gedaan.”
VERHELDERENDE INZICHTEN
“Als je weet waar je als organisatie voor
staat, welke belofte je doet aan je klanten
of leden en waar zij precies behoefte aan
hebben, kun je aan de slag met je verhaal en
middelen”, vervolgt Diana. “Na de eerste fase
zijn we direct aan de slag gegaan met fase
twee: het uitzetten van een enquête onder de
leden en het voeren van diepte-interviews.
Dat levert een goudmijn aan informatie op
over de behoefte van de DOV-leden en dus
input voor het verhaal en aanbod van de
vereniging.”
“Over een paar weken kunnen we de laatste
fase starten”, besluit Diana. “De opbrengsten
van de eerste twee fases vertalen we dan
naar een advies en vervolgens naar de
uitvoering. Hoe dat er precies uit gaat zien,
merken de DOV-leden vanzelf. En ik kan me
zo voorstellen dat we in een volgend magazine de resultaten van het traject ook met de
leden zullen delen.”
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PA R A D Y S W Y N
Paradyswyn
Genever,
Whisky of
jenever?
Just one
of a kind!

Uw partner in:
• Cloud oplossingen
• ICT beheer op locatie
• VOIP
• Detachering
• Cybersecurity

Werkplekken
en telefonie
in de cloud
Maak vrijblijvend een afspraak met ons
Maxwellstraat 55 | 3316 GP Dordrecht
+31 (0) 78 6531820 info@qwareict.nl www.qwareict.nl
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VERSTEGEN ACCOUNTANTS:

De (hypotheek)rente is
weer aan het stijgen
Momenteel hebben we in Nederland te maken met inflatiecijfers die een paar
jaar geleden nog ondenkbaar waren. Voor het huidige inflatieniveau moeten
we zelfs terug naar de jaren zeventig, dus zo’n vijftig jaar geleden. Vooral
woningen en energie zijn flink in prijs gestegen.
Het kabinet probeert de ergste pijn van de gestegen energieprijzen te
verzachten met subsidies voor de minima. Voor de woningmarkt lijkt maar
één echte oplossing te bestaan: er moeten heel veel nieuwe woningen gebouwd
worden. In het regeerakkoord staat de ambitie om jaarlijks 100.000 woningen
per jaar te bouwen. Meteen was er ook kritiek van verschillende organisaties
die dit niet haalbaar achten.
Intussen is – als belangrijk gevolg van de inflatie – ook de rente toegenomen.
Lange tijd kenden staatsobligaties een negatieve rente, maar de rente op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar is sinds medio december met ruim
een procent gestegen. Nog steeds op een historisch laag niveau, maar de trend
lijkt voorlopig te zijn gekeerd. De tienjaarsrente op staatsobligaties vormt altijd
een belangrijke indicator van de renteontwikkelingen. Wil je nu de rente op je
hypotheek voor een periode van tien jaar vastzetten? Dan betaal je ongeveer
een procent meer ten opzichte van een half jaar geleden.
De druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om het opkoopprogramma van
staatsobligaties te stoppen neemt daarbij steeds verder toe. Dit paardenmiddel
om het economisch herstel na de coronacrisis te stimuleren, leidt tot zeer lage
rentes. Waarschijnlijk stopt de ECB in het derde kwartaal volledig met het
opkoopprogramma. Dit kan ertoe leiden dat vooral de rentes op staatsobligaties van bepaalde landen in Zuid-Europa weer flink gaan stijgen. De Griekse
schuldencrisis kan iedereen zich nog wel herinneren…
Weer even dichter bij huis, geldt dat de Nederlandse economie bovengemiddeld
sterk afhankelijk is van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Vooralsnog
blijven de woningprijzen ongekend hard stijgen, maar er zijn ook signalen
van oververhitting. Als de hypotheekrente flink blijft stijgen, kan er een
giftige cocktail ontstaan. Gezien de grote vraag naar woningen, vooral onder
jongeren, is de verwachting echter niet dat de huizenprijzen (veel) gaan dalen.
Velen zullen de giftige cocktail toch willen opdrinken, omdat ze verlangen
naar een eigen plek. Aan de huidige harde stijging van de huizenprijzen zal
waarschijnlijk wél een einde komen, hoewel niemand dat met zekerheid durft
te zeggen. Ook aan het begin van de coronacrisis dachten velen dat de huizenprijzen zouden dalen, maar niets bleek minder waar.
Tot slot nog een opmerking over de hypotheekrenteaftrek. Het kabinet Rutte
IV heeft hierover niets opgenomen in het regeerakkoord. De stille afbouw die
een aantal jaar geleden in gang is gezet, gaat intussen wel door. In 2023 is de
hypotheekrente nog voor maximaal 37 procent aftrekbaar (dit jaar is dat nog
maximaal 40 procent). Van afschaffing wil het kabinet voorlopig nog steeds
niets weten. Voor de lasten van woningeigenaren is dit op zich goed nieuws;
zeker als de rente weer gaat toenemen.
Gerrit-Jan Sikkema
Verstegen Accountants
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RABOBANK:

Samen sterker

in IJsselmonde-Drechtstreden

Op 25 mei aanstaande organiseert de DOV in samenwerking met Rabobank
IJsselmonde-Drechtsteden een bijeenkomst voor leden van de DOV. Het wordt een
avond waarop verbinden, kennisoverdracht en netwerken centraal staan. Thema’s
die bij zowel de Rabobank als de DOV hoog op de agenda staan. Niet voor niets
werd het partnerschap tussen de twee partijen onlangs met twee jaar verlengd.
ondernemen komt ook voorbij. René: “De
Rabobank hecht grote waarde aan maatschappelijke thema’s als duurzaamheid.
Denk hierbij aan het verduurzamen van
bedrijventerreinen en het bevorderen van een
circulaire economie. Maar ook digitalisering
en innovatie vinden we belangrijk. Stuk voor
stuk relevante thema’s voor ondernemers.
Daar willen we hen bij helpen.” “We zijn meer
dan alleen een bank”, vult Geerten aan. “We
zijn een sparringpartner voor bedrijven en
nemen onze rol als adviseur daarin serieus.
Daarom werken we zo actief aan kennisoverdracht.”

René Kerstens
“We zijn blij met de DOV als partner”, begint
directeur Coöperatieve Rabobank René
Kerstens. “In een partnerschap draait het
om wederkerigheid en samen optrekken. Zo
ervaren we de relatie met de DOV.” Collega
en mkb-adviseur Geerten van de Rest, die
een trouwe bezoeker is van de DOV-bijeenkomsten, beaamt dat: “We zoeken samen
naar het ontwikkelen van initiatieven die
van toegevoegde waarde zijn voor de Dordtse
bedrijven. De bijeenkomst die we op 25 mei
samen houden, is daar een mooi voorbeeld
van.”
MEER DAN ALLEEN EEN BANK
De bijeenkomst staat in het teken van de
ontwikkelingen in de regio Drechtsteden:
waar staan we nu en wat zijn de uitdagingen
in de toekomst? Het thema duurzaam

ONDERNEMERS HELPEN VERDUURZAMEN
Kennisoverdracht, sparren, verbinden en
netwerken; de Rabobank wil de ondernemer
op alle mogelijke manieren ondersteunen.
Maar daar blijft het niet bij. Geerten: “Een
actueel voorbeeld van hoe we er als Rabobank
voor ondernemers zijn, is onze rol bij de
verduurzaming van kantoorpanden. Per 1
januari 2023 moeten alle kantoorpanden
minimaal energielabel C hebben. Zo’n proces
start met een scan en plan van aanpak. Tot
eind februari heeft Rabobank een deel van
de kosten op zich genomen voor ondernemers die een scan hebben laten uitvoeren.
Daarnaast denken we actief mee en kunnen
we snel schakelen als het gaat om krediet voor
verduurzamende maatregelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen.”
PERSOONLIJK EN DICHTBIJ
De Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden
blijft in ontwikkeling en zoekt voortdurend
naar nieuwe wegen om de Dordtse ondernemer te ondersteunen. “En dat doen we
graag”, besluit René. “Digitaal, hybride,
persoonlijk; we bieden ondersteuning op de
manier die bij de betreffende ondernemer

past. Geerten: “Gelukkig mogen persoonlijke
afspraken en bezoeken weer plaatsvinden.
Dat was de afgelopen twee jaar wel anders. Ik
denk dat we daar als Rabobank sowieso sterk
in zijn, het persoonlijk contact. Ondanks
dat er bankkantoren sluiten en bankzaken
digitaliseren, zijn we nog steeds een bank die
dichtbij de ondernemers staat. Dat is onze
kracht.”

Geerten van de Rest

Meer info over de bijeenkomst van 25 mei?
Of direct aanmelden? Scan de QR-code!
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Hé ondernemer!
Ben jij al aangesloten bij WeDo?
Ontdek de voordelen:
· Kom in contact met Dordtse
ondernemers
· Reageer op uitstaande opdrachten
van Dordtse bedrijven
· Zet je eigen opdracht uit bij
Dordtse ondernemers
· Blijf op de hoogte van het laatste
MKB nieuws

Het platform voor
bedrijven in Dordrecht

wedo.nl
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NIEUWS VAN DE GEMEENTE:

Verbinding is het sleutelwoord
Als ondernemer ken je Dordt Onderneemt als het eerste
aanspreekpunt van de gemeente. En anders ben je het team van Dordt
Onderneemt vast weleens tegengekomen op netwerkbijeenkomsten.
Want verbinding is het sleutelwoord. Dat is ook de reden waarom
Dordt Onderneemt, als team van accountmanagers en acquisiteurs
van de gemeente Dordrecht, businesspartner is van de DOV.
“In coronatijd zochten we naar creatieve
manieren om bijeenkomsten die wegvielen
op te vangen”, vertelt Bert ten Veen van Dordt
Onderneemt. Dat leidde tot een aantal mooie
initiatieven, zoals een webinar, thematafels,
een online mkb-dag vanuit Kunstmin en
een-op-eenbezoekjes aan jubilerende ondernemers.
VAN LOCK DOWN NAAR OPEN UP
“In samenwerking met de DOV hadden we
in februari de digitale bijeenkomst ‘Van lock
down naar open up’. Met honderd deelnemers was dat een groot succes, mede dankzij
de luchtige combinatie met een digitale
wijnproeverij. Gelukkig zijn nu weer fysieke
bijeenkomsten mogelijk. Met de DOV hebben
we afgesproken om gezamenlijk thematafels
en netwerkmomenten te gaan organiseren,
waaronder een jaarlijkse netwerkbijeenkomst
voor zzp’ers.” De samenwerking wordt niet

alleen verlengd, maar ook verdiept. In beider
belang. “We gaan ons gezamenlijk inspannen
voor onderwerpen als wijkeconomie en
ondernemen met impact”, legt Bert uit.

idee is dat die mensen enthousiast worden
over onze stad en zullen terugkomen. Zo
profiteren ook de lokale ondernemers van de
komst van zo’n bedrijf.”

GAST IN EIGEN STAD
Voor 2018-2022 had de gemeente de ambitie
om 4.000 banen te realiseren. Dat is onder
andere gelukt door bedrijven als Crocs aan
te trekken voor het DistriPark Dordrecht.
“De medewerkers van die bedrijven kennen
de Dordtse binnenstad vaak niet. Dat is
eigenlijk zonde. Daarom zijn we gestart met
het project Gast in eigen stad. We nodigen
dan alle werknemers van zo’n bedrijf samen
met hun gezinsleden uit op het stadhuis, om
daarna een speciaal voor hen samengesteld
programma in de stad te volgen, zoals een
wandeling met de stadsomroeper, een rondvaart met de fluisterboot of een bezoek aan
het Dordrechts Museum.” Bert vervolgt: “Het

WEDO
Ook het online platform WeDo werkt verbindend. Op dit platform zijn Dordtse ondernemers vindbaar én kunnen ze elkaar vinden.
Support Your Locals staat centraal. “Heb je
als lokale ondernemer bijvoorbeeld een reclamefolder of bedrijfsfoto nodig, dan kun je dit
op de website plaatsen zodat andere lokale
ondernemers jouw vraag zien en de opdracht
kunnen oppakken”, licht Bert toe. “Bovendien
kun je er alle belangrijke informatie voor
ondernemers snel vinden.”
Je kunt je kosteloos aanmelden op WeDo.nl
en je bedrijf ‘claimen’. Zo kan iedere Dordtse
ondernemer, burger, student of beleidsmedewerker bij de gemeente jouw bedrijf vinden en
profiteer je maximaal van het lokale netwerk.
Voorwaarde is wél dat je als ondernemer bent
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en in Dordrecht gevestigd bent.
“We hebben mooie stappen gezet richting
onze gezamenlijke ambitie om in de mkb-top
5 van Nederland te komen”, besluit Bert. “We
zijn er nog niet, maar we zijn wel met honderd
plaatsen gestegen op de lijstjes van ondernemersvriendelijke gemeenten. Daar heeft
WeDo ongetwijfeld aan bijgedragen.”
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www.dekkersvangerwen.nl
Locatie Dordrecht
Mijlweg 63, 3316 BE
Locatie ’s-Hertogenbosch
De Grote Beer 10, 5215 MP

creators in printing

0263128.pdf 1

9-5-2022
11:42:02 1
0263123.pdf

GERECHTSDEURWAARDER • CREDITMANAGER

• Aandacht en resultaatgericht
• Daadkracht en deskundigheid
• Persoonlijk en samenwerken

www.baijensgerechtsdeurwaarder.nl
Gerechtsdeurwaarderskantoor Baijens
Wolwevershaven 30 L, 3311 AW Dordrecht
Postbus 279, 3300 AG Dordrecht
T 078 635 64 34
F 078 635 64 35
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AMES AUDI CENTRUM DORDRECHT:

Nieuw en jong gebruikt
op één locatie
Met de almaar stijgende benzineprijzen ziet Jaap Pols, Sales manager Audi,
de vraag naar elektriche en hybride auto's ook toenemen. Door de huidige
omstandigheden in de wereld kunnen er ook leveringsproblemen optreden
doordat fabrikanten de auto's, door een tekort aan chips en andere onderdelen als
kabelbomen, niet op tijd kunnen leveren of langere levertijden ontstaan voor nieuwe
auto's. Daarom biedt Ames Audi centrum Dordrecht sinds begin dit jaar - naast alle
nieuwe Audi's - ook jong gebruikte Audi's aan. Nieuw en gebruikt nu op één locatie!
“Door het oplopen van de levertijden van
nieuwe auto’s, willen we onze klanten een
goed alternatief kunnen bieden. Bij ‘jong
gebruikt’ denken we aan auto’s van een
halfjaar tot twee jaar oud”, legt Jaap uit. “Het
zijn vooral company cars, fabriekswagens
waar we de achtergrond van kennen. Klanten
kunnen hier als vanouds kiezen uit nieuwe
modellen, en nu dus ook uit een ruime voorraad van zo’n zestig gebruikte wagens. Snel
leverbaar, veel diverse modellen, met alle
soorten aandrijvingen: elektrisch, hybride
en benzine en gunstig geprijsd. Volop keuze
dus!"
Natuurlijk voldoen deze jong gebruikte
auto’s aan alle Audi kwaliteitseisen én zijn
ze gecheckt op 130 verschillende punten.

Daarom dragen ze het Audi selectie plus
label, met alle bijbehorende garanties. "En
koop je een elektrische of hybride Audi, dan
bieden wij in samenwerking met Mobilitics de
oplossing op maat en plaatsen wij snel en met
de juiste expertise een laadpaal.”

dus." Audi heeft compleet uitgeruste auto’s,
maar voor wie nog meer wil, levert Audi ook
functies on demand. Extra opties die je per
maand of jaar kan bijbestellen, bijvoorbeeld
matrix LED-verlichting of adaptive cruise
control.

CONNECTIVITY EN DIGITALISERING
“Auto’s worden steeds complexer en geavanceerder”, vertelt Jaap. “In iedere Audi zitten
tal van computersystemen die het rijden
aangenamer, veiliger en compleet maken.
Veel informatie van de auto is beschikbaar via een app. Je ontvangt via de app
bijvoorbeeld signalen als er iets mis is met
je auto, wanneer deze toe is aan onderhoud,
en bijvoorbeeld ook hoever de auto is met
opladen. Veel meer interactie met je auto

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Kom dan voor meer informatie of een proefrit
naar de showroom. "Als extra service voor de
klanten hebben we een ‘Audi pro’ in huis. Een
collega die alles kan vertellen over connectiviteit. Connectiviteit bestaat voor ons uit twee
zaken: het contact tussen de berijder en de
auto, maar ook voor het contact tussen ons
als dealer en onze klant. Dit is voor ons erg
belangrijk voor een duurzame relatie!”
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Met Ronic investeer je
in duurzame energie

Met Ronic investeer je
in duurzame energie
Of u energie wilt besparen om het milieu
te ontlasten, of om geld uit te sparen,
we komen er niet om heen om duurzame
en energiezuinige producten te gebruiken.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Vraag eens vrijblijvend een offerte
aan bij Ronic Elektrotechniek.

Of u energie wilt besparen om het milieu
te ontlasten, of om geld uit te sparen,
we komen er niet om heen om duurzame
en energiezuinige producten te gebruiken.
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Vraag eens vrijblijvend een offerte
aan bij Ronic Elektrotechniek.

Jade 200 • 3316 LJ Dordrecht • 078 614 75 30 • info@ronic.nl • www.ronic.nl
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Voor kwaliteit op eenzame hoogte
VCA* Gecertificeerd.

Sinds 1967 zijn wij als Vugtdak een topper in de
Nederlandse daken. Wij staan voor kwaliteit en willen
zorgen dat uw dak minimaal 25 jaar mee gaat.
Voor zowel kleine daken als grote daken, voor
onderhoud, bouwwerken en nieuwbouwwerken.
Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.

U onderneemt, wij
doen de rest!
“Wij zijn klant bij Ten Raede Groep sinds we bestaan. Toen der tijd
hadden we één binnenvaartschip, inmiddels zijn dat er dertig. Ten
Raede is met ons meegegroeid. Door hun betrokkenheid weten ze wat
er speelt in onze branche en waar we behoefte aan hebben. We hebben

Op en top dakdekkers.

meerdere disciplines aan Ten Raede Groep uitbesteed. Toch hebben we
maar één contactpersoon. De diverse afdelingen werken goed samen
en we krijgen snel reactie op onze vragen. Dat komt ons werk ten goede:
onze handel moet door blijven gaan!”
Al ruim 20 jaar ervaring met het ontzorgen van ondernemers in de binnenvaart.

Postbus 4150, 2980 GD Ridderkerk
Nikkelstraat 1, 2984 AM Ridderkerk
Telefoon 0180-42 40 22
www.vugtdak.nl

Neem gerust contact met ons op om te
praten over de mogelijkheden. Of bezoek
onze website. Daar lees je ook waar we je
als full-service financieel advieskantoor
nog meer mee van dienst kunnen zijn.

www.tenraede.nl | info@tenraede.nl | T. 078 6 311 366

CONTACT & COLOFON

Bestuur DOV
Jeroen Put
Voorzitter, portefeuille Duurzaamheid/

Secretariaat DOV
Wieske Welbedacht
Postbus 1122
3300 BC Dordrecht
secretariaat@dov.nl
www.dov.nl

Ondernemen met impact
voorzitter@dov.nl

Saskia Mos
Secretaris
secretaris@dov.nl

Mohamed Tiznine
Penningmeester
penningmeester@dov.nl

Gökhan Sarier
Vice voorzitter, portefeuille Arbeidsmarkt,
Onderwijs en Sport
gokhan@dov.nl

DOV: de grootste belangenbehartiger
van Dordtse ondernemers sinds 1902
Met een groot aantal leden, en opgericht in het jaar 1902, vormt de
DOV het grootste en oudste ondernemersnetwerk in Dordrecht.
De DOV is belangenbehartiger voor Dordtse ondernemers en
anticipeert op actuele economische en maatschappelijke ontwikkelingen, onder andere door structureel gesprekspartner te zijn
binnen de overheden. Als belangenbehartiger neemt de DOV
deel in tal van projecten die te maken hebben met ondernemen
in Dordrecht en organiseert de DOV minimaal zes keer per jaar
een netwerkbijeenkomst. Een onafhankelijke en door de overheid
erkende belangenbehartiger voor ondernemers waarin alle branches thuishoren. Dat is de DOV. Of het nu gaat om een advocatenkantoor of een loodgieter, om een bouwmarkt of een restaurant,
een bank of een fabriek: de DOV is er voor alle ondernemers, groot
of klein.

COLOFON
Het DOV-magazine is het gratis magazine van de
Dordrechtse Ondernemersvereniging voor leden, overheden
en belangstellenden.

Joep van Eijk
Portefeuille Bedrijventerreinen
joep@dov.nl

Tekst
Diana Langerak, Anne-Marie Loran
Redactie
Bestuur DOV i.s.m. Diana Langerak

Edward de Geus
Portefeuille Communicatie en Marketing
edward@dov.nl

Eindredactie
Anne-Marie Loran
Acquisitie
ZPRESS Media Group, Dave van der Hoek
Vormgeving
ZPRESS Studio, Natascha Smeels

Jurian Duijzer
Portefeuille Retail en Vastgoed
jurian@dov.nl

Druk
Drukkerij Dekkers van Gerwen
Ereleden
Anneke Maagdenberg, Rob Kooijman, Paul Hendriks,
Menke Hopma, Anton Timmers
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SUBSIDIE
VERDUBBELAAR

WIJ ADVISEREN U GRAAG
OVER DE SUBSIDIE AANVRAAG
TEST ELEKTRISCH RIJDEN
DOOR MIDDEL VAN EEN PROEFRIT

zeeuw.nl

ZWIJNDRECHT

SPIJKENISSE

ROTTERDAM

Ohmstraat 1
3335 LT Zwijndrecht
Tel.: 078 - 68 12 700

Edisonweg 9
3208 KB Spijkenisse
Tel.: 0181 - 44 22 33

Jacques Dutilhweg 443
3065 HJ Rotterdam
Tel.: 010 - 20 20 561

ZET NÚ DE STAP
NAAR ELEKTRISCH RIJDEN
PROFITEER TIJDELIJK VAN DE SUBSIDIE VERDUBBELAAR!
Start 2022 goed met onze subsidie verdubbelaar en zet
de stap naar elektrisch rijden! Vanaf 3 januari kunt u voor
de elektrische Fiat 500 € 3.350,- overheidsubsidie aanvragen.
Dankzij de verdubbelaar wordt dat maar liefst € 6.700,-!
Kom dit jaar nog bij ons langs en reserveer
uw elektrische Fiat 500.

RIJKLAAR VANAF

€18.200,-

PRIVATE LEASE VANAF

€245,- P.M.

VRAAG ONS NAAR DE VOORWAARDEN
0L/100KM • 0G/KM CO2 (WLTP)

De Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) dient door de subsidieontvanger aangevraagd te worden via rvo.nl. Naast alle relevante informatie tref je hier
ook de actuele situatie rondom het beschikbare jaarbudget. Zeeuw Automotive kan niet aansprakelijk worden gehouden in verband met de eventuele toekenning van deze
overheidssubsidie of eventuele wijzigingen in de regeling. Wanneer de overheidssubisdie pot leeg is, dan geldt de Fiat subsidie van € 3.350 nog wel (tot en met 31 maart
2022). Zeeuw Automotive is niet verantwoordelijk voor het niet meer kunnen verkrijgen van de overheidssubsidie 2022 op een nieuwe elektrische Fiat 500. All-in rijklaar
consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen, exclusief metallic lak. Private Leaseprijs o.b.v.
48 maanden en 7.500 km/jaar.

Factuur Financiering
Voorfinanciering van jouw openstaande facturen
Als ondernemer weet je dat het lang kan duren voordat facturen worden betaald. Maar soms heb je het geld snel
nodig voor jouw dagelijkse bedrijfsvoering. Dan kan Factuur Financiering uitkomst bieden. Met Factuur
Financiering schieten we 100% van het factuurbedrag voor.
Bekijk de voordelen van Factuur Financiering op:
rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/financieringen/factuur-financiering

