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Hoera, een vergadering! Wat het onderwerp ook is: 

vergaderen is leuk bij Postillion Hotel Dordrecht. 

In ieder geval voor degene die de vergadering moet 

regelen. Want bij Postillion weten we heel goed hoe 

we jou kunnen helpen. Ook voor het organiseren 

van trainingen, congressen en events. En oh ja: 

natuurlijk kun je jouw gasten ook bij ons laten 

overnachten. We denken graag met je mee.
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Hans van Andel

Op zoek naar 
een geschikte 
bedrijfslocatie?
Neem contact
met mij op!

Hans van Andel

Op zoek naar 
een geschikte 
bedrijfslocatie?
Neem contact
met mij op!

Ik wijs de ondernemer de 
weg naar de verschillende 
mogelijkheden in bedrijfs-
matig onroerend goed in heel 
de regio. Waarbij alle scenario’s 
mogelijk zijn en niks te gek is. 
Een uitdaging ga ik zeker niet
uit de weg.
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KLEURRIJKE BUITENRUIMTE

Zuidendijk 519a
3329 LD Dordrecht
078 - 616 42 77
info@a-garden.nl

Neem vrijblijvend 
contact met ons op

WWW.A-GARDEN.NL

Uw partner in onderhoud 
en aanleg van uw 

buitenruimte.
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uitstekende 
service
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merken

onafhankelijk 
advies

✓ ✓ ✓ ✓

...een mooier thuis met Reedijk

Kom bij ons langs in de winkel
De koffie staat klaar!

VLOEREN
GORDIJNEN

ZONWERING EN RAAMDECORATIE
MEUBELSTOFFERING

BEHANG
ONDERHOUDSMIDDELEN

Singel 350-356, 3311 HM Dordrecht
078 – 613 49 54

woondesign@reedijk.nl
WWW.REEDIJK.NL
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WIE ZIJN ER TE 
ZIEN OP DE COVER? 
In september hebben wij een rondeta-
felgesprek gehad in het historische Bel-
levue met oud-voorzitters van de DOV 
Menke Hopma, Paul Hendriks en An-
neke Maagdenberg. Een mooi  gesprek 
over trots, uitdagingen en  leuke anek-
dotes. Verderop in dit  magazine kun je 
er uitgebreid over lezen. 
De historische omgeving van Hotel 
 Bellevue was bewust gekozen om 
tijdens dit gesprek te inspireren (met 
dank aan de eigenaar!). Maar het 
was tegelijkertijd confronterend. Dit 
fantastische pand, op een van de 
mooiste plekjes van Dordrecht, staat 
(nog steeds) leeg en wordt dus niet 
benut. En dat op deze A+++ locatie. 
Aantrekkelijk voor de toeristen, voor de 
bewoners én de ondernemers. Ik vind 
dat pijnlijk en eigenlijk is dat nog zacht 
uitgedrukt. Want meer onderscheiden-
de en mooie horeca maakt onze stad 
nóg aantrekkelijker. Kunnen wij onze 
slogan ‘meer voor elkaar’ hier ook laten 
gelden  alsjeblieft, en weer een bruisend 
 Bellevue  realiseren?  

Het is bijna niet voor te stellen, dat die 
vereniging 120 jaar later nog steeds be-
staat. Ik kan niet zeggen; ‘bruist als nooit 
te voren’, want de geschiedenis van de 
DOV is simpelweg niet goed in beeld. We 
hebben gezocht in de archieven van het 
Regionaal Archief Dordrecht en zijn erach-
ter gekomen dat veel verloren is gegaan 
bij een brand. 

Vandaag bruist het bij de DOV, dat kunnen 
we wel met zekerheid zeggen. En ondanks 
de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de 
watersnoodramp, en recenter corona en 
nog elf andere crises, die ons vandaag 
bezighouden, staat de DOV nog steeds 
overeind! Een prestatie. 

Zeker geen prestatie van mij, wel van 
het huidige bestuur. Een bestuur dat – in 
vergelijking met de voorzitter – minder 
zichtbaar is en daardoor minder waarde-
ring krijgt. Daarom noem ik ze hier met 
trots. Gökhan, advocaat (Sarier Advocaten) 
en als vicevoorzitter verantwoordelijk voor 
arbeidsmarkt, onderwijs en sport. Saskia, 
notaris (De Ruiter Mos Netwerk Notaris-
sen) en secretaris. Mohamed, partner/
directeur Business Relations (Ten Raede 
Groep) en penningmeester. Joep, dga 
(Kroonint) en verantwoordelijk voor bedrij-

venterreinen. Edward, ondernemer (Geus 
| design & concepts) en verantwoordelijk 
voor communicatie en marketing. Jurian, 
CEO (Asmodee The Netherlands) en ver-
antwoordelijk voor retail en vastgoed. En 
last but not least: Wieske, formeel geen 
lid van het bestuur, maar zeker onderdeel 
van het DOV-team. Zij is ondernemer 
(Welbedacht HR) en verantwoordelijk voor 
het secretariaat en evenementen. Al deze 
mensen besteden energie en tijd, vooral 
achter de schermen, aan de DOV, omdat 
ze dat leuk vinden én omdat ze ‘meer voor 
elkaar’ willen krijgen voor de leden. Daar 
word ik heel blij van en dat houdt mij ook 
weer gemotiveerd om door te gaan …om 
de DOV nog beter te maken!

Dit magazine is bijzonder. Ik durf te 
beweren het mooiste magazine ooit. Met 
maar liefst 76 pagina’s, mogelijk gemaakt 
door onze 7 businesspartners, coördinator 
Diana Langerak en mediapartner ZPRESS. 
Maar natuurlijk ook door onze trouwe 
achterban, onze DOV-leden. Waarvan ik 
hoop dat ze ons blijven steunen en dat ze 
onze ambassadeur blijven (of worden ;-)), 
zodat we nog meer toegevoegde waarde 
gaan bieden en nog eens 120 jaar relevant 
blijven. Want als wij er ‘meer voor elkaar’ 
zijn, dan krijgen wij ook ‘meer voor elkaar’!

Op 16 juli 1902 werd de Dordrechtsche 
Winkeliers vereeniging opgericht, via tussen-
stappen voortgezet op 1 oktober 1972 door de 
Dordrechtse Ondernemersvereniging - D.O.V. 
Gestart door betrokken ondernemers, die ervan 
overtuigd waren dat je als je gezamenlijk 
optrekt, sterker staat. Dat je dan ‘meer voor 
elkaar’ krijgt! 

VOORWOORD
VAN DE VOORZITTER

120 JAAR 
‘MEER VOOR 
ELKAAR’
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120 jaar bestaan als ondernemersvereniging; dat is reden voor 
gepaste trots. Wat maakt de DOV zo bijzonder? Wat geeft de 
vereniging bestaansrecht, al 120 jaar lang? En is het mogelijk om 
ook de komende 120 jaar relevant te blijven voor de Dordrechtse 
ondernemer? Op zoek naar het antwoord op deze vragen, doken 
huidige bestuurders Jurian Duijzer (48) en Edward de Geus (49) 
samen in de geschiedenis van 120 jaar DOV.

Op een frisse woensdagavond treffen de 
collega-bestuurders elkaar. Onder het 
genot van een kopje koffie dompelen ze 
zich onder in 120 jaar DOV. Jurian sloot 
zich 11,5 jaar geleden aan bij de DOV. 
Samen met zijn vrouw opende hij toen 
een filiaal van Intertoys in Dordrecht 
Centrum. Anderhalf jaar geleden werd 
hij bestuurslid van de DOV. “Maar ik was 
een aantal jaren eerder ook al een jaar 
of drie bestuurder van de DOV”, ver-
duidelijkt Jurian. Edward kan zich niet 
precies herinneren wanneer hij lid werd 
van de DOV, maar “een jaar of tien tot 
twaalf geleden is dat al wel.” Ook Ed-
ward maakt sinds twee en een half jaar 
deel uit van het  huidige bestuur van de 
vereniging. “En dat  besturen doen we 
met veel plezier!”

ZO BLIJFT DE DOV
OOK DE KOMENDE 
120 JAAR RELEVANT

Edward de Geus en Jurian Duijzer
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GOEDE BAND MET DE GEMEENTE
Wat meteen opvalt als Jurian en Edward 
door de geschiedenis van de vereniging 
lopen, is de altijd aanwezige betrokken-
heid van de lokale overheid. Jurian: “Dat 
is toch wel mooi om te zien en ook uniek 
voor onze vereniging: vanaf de start van 
de DOV zijn burgemeester en wethouders 
actief betrokken. Dat is voor mij ruim elf 
jaar geleden trouwens ook een belangrijke 
reden geweest om lid te worden. Als je 
een winkel hebt in de binnenstad, is een 
goede band met de gemeente ontzettend 
belangrijk.” “Ik denk dat andersom de 
DOV ook een belangrijke partij is voor de 
gemeente”, reageert Edward. “Ze gebruiken 
ons bijvoorbeeld als kanaal om te commu-
niceren met ondernemers en om gevoel te 
houden bij wat er onder hen leeft.” Jurian: 

“EN DAT 
BESTUREN
DOEN WE 
MET VEEL
PLEZIER”

WWW.DOV.NL
/LIDMAATSCHAP/
LID-WORDEN

DOV MAGAZINE  |  9

OP NAAR DE VOLGENDE 120 JAAR
Over 120 jaar zijn Jurian en Edward niet 
meer betrokken bij de DOV, dat kan met 
zekerheid gezegd worden. Maar over 
stoppen denken ze ook nog niet na. Ed-
ward: “We komen net uit de coronacrisis 
en we kunnen eindelijk weer bijeenkom-
sten organiseren. Dat in combinatie met 
de weg die we als bestuur zijn ingesla-
gen, maakt dat ik nog wel een tijdje be-
trokken wil blijven bij de DOV.” “Ik ook!”, 
stemt Jurian in. “We werken binnen het 
bestuur met portefeuilles. Iedereen doet 
iets waar hij/zij affiniteit mee heeft en 
blij van wordt. Kijk bijvoorbeeld naar de 
stijl van dit nieuwe magazine: die heeft 
Edward als bestuurslid marketing & com-
municatie ontworpen. Op deze manier 
de portefeuilles indelen maakt dat je 
als bestuurder doet wat je leukt vindt. 
Bovendien houd je zo de diversiteit in 
het aanbod voor leden; alle bestuurders 
organiseren namelijk ook bijeenkom-
sten die hun vakgebied raken. Ik denk 
trouwens dat we daar ook meteen een 
groot deel van het antwoord hebben op 
de vraag hoe we als DOV de komende 
120 jaar relevant kunnen blijven. Diver-
siteit behouden in het bestuur maakt 
dat je divers bent in wat je aanbiedt. Tel 
daar het vermogen om ondernemers met 
elkaar te verbinden én de altijd aan-
wezige lokale politiek bij op en dan kan 
er over 120 jaar gewoon weer een feestje 
worden gevierd!”  

“Dat is zeker het geval. Soms is een verte-
genwoordiging van de gemeente betrok-
ken bij een onderdeel van ons programma, 
maar soms ook niet. In die gevallen zijn 
wethouders er vaak wel en dan mengen ze 
zich onder de ondernemers. Zo komen ze 
op een informele manier te weten wat er 
onder ‘hun’ ondernemers leeft.”

VERENIGING IN BEWEGING KRIJGEN
“Een andere rode draad in de geschiede-
nis van de DOV is dat voorzitters altijd 
thema’s aan elkaar doorgaven”, gaat 
Jurian verder. “Ik merk in de verhalen van 
de oud-voorzitters dat ze allemaal zo hun 
thema’s hadden die ze belangrijk vonden. 
Deze werden zorgvuldig overgedragen 
aan de volgende bestuurder. Mooi om te 
zien dat ook daar de verbindende aard 
van de DOV in terugkomt. Tegelijkertijd 
zie ik ook ieder bestuur worstelen met 
dezelfde dilemma’s, vind je niet Edward?” 
 Edward: “Dat herken ik wel. Ik was bij 
het interview met de oud-voorzitters in 
Bellevue (zie pagina 41 van dit magazine). 
Daar merkte ik, dat voortgang boeken 
en ontwikkelen is wat ieder bestuur 
wilde, maar dat lukte niet altijd.” “Tegen 
datzelfde punt liepen wij als bestuur aan, 
natuurlijk”, reageert Jurian. “Ik denk wel 
dat we de afgelopen jaren winst hebben 
geboekt. Bijvoorbeeld als het gaat om het 
aanspreken van nieuwe, jongere leden 
en het uitbreiden van ons aanbod. Op 
die manier hebben we de vereniging, on-
danks de crisis, wel kunnen ontwikkelen.”

BESTAANSRECHT ALS VERENIGING
“Omdat we willen blijven ontwikkelen, 
hebben we Diana Langerak (DL | Mar-
keting & Communicatie) natuurlijk ook 
bij de DOV betrokken”, vervolgt Jurian. 
“We willen als bestuur nieuwe leden 
aantrekken en het ledenbestand wat 
verjongen.” “Én we willen bieden waar 
onze leden behoefte aan hebben als het 
gaat om kennisoverdracht, aanbod en 
netwerken”, vult Edward aan. Jurian: “Ik 
denk dat zo’n houding je ook bestaans-
recht geeft als vereniging. Als je volledig 
vanuit je organisatie denkt, of alleen 
vanuit de politieke agenda, dan ga je 
over de hoofden van je leden heen. Het 
traject met Diana heeft ons geholpen om 
enerzijds het verhaal over onze organisa-
tie weer helder te krijgen en anderzijds 
inzicht gegeven in de behoefte van onze 
leden. Die is heel divers! Dus zullen we 
ons best moeten doen om dat ook te zijn 
in ons aanbod. Ik denk eerlijk gezegd dat 
we daar al best goed mee bezig zijn.” 
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LOUWMAN TOYOTA
Dordrecht, Mijlweg 27, 078-6321240

louwman.nl

Louwman Toyota Dordrecht: 
hét adres voor Toyota onderhoud.
Louwman Toyota Dordrecht is de Toyota specialist bij jou in 
de buurt. Kom langs en maak kennis met de nieuwste modellen 
of een ruim aanbod aan kwaliteitsoccasions. Is je Toyota toe 
aan de APK, een reparatie of onderhoudsbeurt? Ook dan 
helpen we je vakkundig op weg. Je vindt ons aan de Mijlweg 27 
(direct langs de A16). Tot snel!

Goed bereikbaar Ons enthousiaste
team staat klaar

De nieuwste Toyota’s
in de showroom
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Goed bereikbaar Ons enthousiaste
team staat klaar

De nieuwste Toyota’s
in de showroom
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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.

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.
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De economische 
promotiemotor  
van Dordrecht

info@dealdrechtcities.nl / 
www.dealdrechtcities.nl
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VAN DE BURGEMEESTER

120 jaar geleden, in het jaar 1902, was dr. Zimmermann bur-
gemeester van Dordrecht. Het college zat toen nog in het 
Stadhuis in plaats van het Stadskantoor nu. En de stad zag er 
toen anders uit. Het ondernemen was toen anders. Eeuwenlang 
vonden wonen en werken naast elkaar plaats. De winkelier 
woonde boven of achter de winkel, de pakhuizen stonden in de-
zelfde straat als de herenhuizen, de arbeiderswoningen naast 
de fabriek. 

De komst van een treinverbinding in 1872 vraagt om een verbe-
tering van de relatie tussen het achterland en de binnenstad. 
Er komen trams vanaf het station naar de veerpunten. Het 
belang van verbindingen over land neemt toe en de verbinding 
over water verliest belang. Dit mede door de aanleg van de 
Rijksweg 16. Het entreegebied wordt nu de vroegere achterkant 
van de binnenstad, het rommelige bedrijfsgebied langs de 
Spuihaven. Voorheen een prachtig rivierfront. 

In de tijd dat de DOV is opgericht, krijgen mensen meer vrije 
tijd en benutten die in verenigingen of bijvoorbeeld door te 
lezen. Nieuwe functies, zoals de bibliotheek, krijgen een plek 
in de stad. In de jaren 80 breekt een economische crisis uit. 
Er komt een stadsvernieuwing van de grond. Er wordt gekozen 
voor renovatie in plaats van nieuwbouw. Uit functionele en 
hygiënische overwegingen raken wonen, recreëren en werken 
in de 20e eeuw meer en meer van elkaar gescheiden. 

Dordtenaren zijn trots op de ontwikkeling die de stad heeft 
doorgemaakt en op dit moment ook doormaakt. Dat doen 
we met elkaar. En juist nu hebben we elkaar hard nodig. 
We gaan op dit moment van de ene naar de andere crisis. 
Van energiecrisis tot klimaatcrisis. Goederen zijn schaars. 
De economie groeit, maar de werknemers zijn schaars. En 
tegelijkertijd moeten we ook door. 

Dordrecht is trots op al die mooie, goede, 
slimme ondernemers. Wat fijn dat jullie 
mede via de DOV met elkaar verbonden zijn.

Beste ondernemers, we moeten de stad met elkaar sterker 
maken. Er moeten meer inwoners bij. Meer huizen gebouwd. Meer 
onderwijsvoorzieningen. Noem maar op. Het is een onzekere tijd 
met veel onrust. Dat was het 120 jaar geleden ook. Ook toen is 
door de jaren heen met man en macht gewerkt om het hoofd 
boven water te houden. Wij, gemeente en ondernemers, zijn een 
team dat elkaar versterkt. Jullie zetten de toon in de stad, nemen 
het voortouw om de stad verder te helpen. 

Ik wil graag mijn enorme waardering uitspreken voor jullie inzet. 
Een gezonde stad met leuke en goede ondernemers is een fijne 
stad om te wonen en te verblijven. We zijn nog niet waar we 
willen zijn. Er moet nog veel gebeuren maar we zijn met elkaar 
op de goede weg. Ik doe dan ook graag een beroep op jullie om 
mee te blijven helpen de stad verder te brengen. Meer inwoners 
betekent meer faciliteiten en meer kansen voor ondernemers. 

In dit filmpje, opgenomen in het oude Stadhuis 
en getoond op 30 september, neemt de burge-
meester je kort mee terug in de tijd…

“OP NAAR DE 
VOLGENDE 
120 JAAR!”

DE DORDRECHTSE 
ONDERNEMERS 
VERENIGING 
BESTAAT 120 JAAR! 



Min./max. gecombineerd verbruik: 0,8-0,9 l/100 km, resp. 111,1-125,0 km/l, CO2-uitstoot 18-21 g/km. Wijzigingen en fouten voorbehouden. 

RAC Dordrecht
Mijlweg 25 (Autoboulevard A16), Dordrecht, 078 72 00 888, rac-landrover.nl

TAKE THE LEAD, ONCE AGAIN.

Min./max. gecombineerd verbruik: 0,8-11,7 l/100 km, resp. 8,5-125,0 km/l, CO2-uitstoot 18-266 g/km. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

RAC Dordrecht
Mijlweg 25 (Autoboulevard A16), Dordrecht, 078 72 00 888, rac-landrover.nl

NEXT LEVEL
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EndeOnline
EndeOnline is een jong en snelgroeiend online marketingbureau uit 
Alblasserdam, met als specialisatie conversiegerichte websites. Door 
de inzet van slimme marketingtechnieken en maatwerk websites 
helpt EndeOnline ondernemers uit de Drechtsteden. Naast web-
design helpt  EndeOnline bedrijven met online zichtbaarheid in de 
vorm van  advertenties en huisstijl. 
Veel ondernemers onderschatten de kracht van online en benutten 
deze kansen niet. Hierdoor laten zij veel leads, klanten, gesprekken 
en dus omzet liggen. Soms zijn enkele kleine wijzigingen al vol-
doende voor een forse stijging in leads. Wilt u weten hoe uw online 
positie ervoor staat? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

CONTACTPERSOON: SANDER VAN DER ENDE 
 088 622 03 91 |  INFO@ENDEONLINE.NL I  WWW.ENDEONLINE.NL

MAAK KENNIS MET 
NIEUWE LEDEN

MediPraxis
Onze praktijk MediPraxis is gespecialiseerd in orthomoleculaire geneeskunde, 
huidtherapie, darmtherapie en Healthy Aging. In plaats van symptoombestrijding 
gaan wij – Joyce Wakker en Cynthia van Schendel – op zoek naar de oorzaak. De 
oorzaak van eczeem, zit bijvoorbeeld vaak in de darmen. Heeft iemand klachten die 
niet passen bij de leefstijl, dan volgt vaak DNA-onderzoek. We werken zo natuurlijk 
mogelijk, dat is onze passie. Ondernemers weten ons te vinden voor een jaarlijkse 
gezondheidscheck, maar sturen ook werknemers door voor onderzoek en behande-
ling. Healthy Aging vinden wij het meest boeiend om te doen. Lekker in je vel zitten, 
letterlijk en figuurlijk, daar gaan wij voor!

CONTACTPERSOON: CYNTHIA VAN SCHENDEL
 078 303 24 99 |  INFO@MEDIPRAXIS.EU |  WWW.MEDIPRAXIS.ORG

FRAEY
FRAEY Partners in Publieke Waarde is partner van overheden en 
(semi)publieke organisaties bij maatschappelijke vraagstukken. Wij 
werken voor overheden, woningcorporaties en zorg- en welzijns-
organisaties en helpen bij hun maatschappelijk presteren, koers-
bepaling en het bouwen aan steun en draagvlak daarvoor. Met als 
doel het realiseren van waarde voor de samenleving, de huurder, 
cliënt of de klant. Wij doen dat door hoogwaardig, op maat gesne-
den advies, coaching en ondersteuning op de domeinen strategie, 
bestuur en  samenwerking. FRAEY is oud-Nederlands en betekent het 
goede doen, oprechtheid en waarachtig zijn. Dit staat centraal in de 
werkwijze van ons betrokken, deskundige en ervaren team.

CONTACTPERSOON: GUUS TERLINGEN
 078 631 35 71 |  INFO@FRAEY.NL 
 WWW.FRAEY.NL 

DORDRECHTSE
ONDERNEMERS

VERENIGING
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Rutte Single Malt is de Nederlandse evenknie 
van een single malt whisky. Single malt 
whisky wordt net als deze jenever ook 
voor 100% uit gerst gestookt. Dit graan 
geeft smaaknuances van chocolade, toast 
en karamel aan het product. De moutwijn 
is 4 jaar lang op nieuwe vaten gerijpt van 
Amerikaans eiken. Het enige verschil met een 
malt whisky is dat aan een jenever botanicals 
toegevoegd mogen worden. Rutte heeft 
hiervoor ‘gebeide’ gebruikt; een distillaat 
dat al generaties lang door de familie Rutte 
gestookt wordt. Het bevat naast jeneverbes, 
ook engel-, iriswortel en koriander.

Jeneverbes, koriander, engelwortel, iriswortel, 
engelzaad

Zeer vol en pittig, een tikje peper; nasmaak 
van brood en biscuit.

Rutte gebruikte voor dit product nieuwe 
vaten. De eerste jaren is de smaak vrij hard 
door het verse eikenhout. Het duurt even 
voordat de zuurstof, die binnendringt via 
de poriën van het hout, zorgt voor zachtere 
tonen en er meer balans komt in het product. 
De botanicals zorgen vervolgens voor de 
vervolmaking van de smaak.
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Myriam Hendrickx
8ste Generatie Master Distiller

N I E U W

Burg. de Raadtsingel 31
3311 JG Dordrecht
T 078-6112300
E info@drmnotarissen.nl 

www.dekkersvangerwen.nl

Cradle to Cradle® gecertificeerd drukwerk
Offset drukwerk  
Digitaal drukwerk 
Fulfilment

creators in printing

Creators 
in printing

Locatie Dordrecht
Vriesestraat 43, 3311 NN
Locatie ’s-Hertogenbosch
De Grote Beer 10, 5215 MP
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“Mijn hele familie van mijn moederskant 
woonde aan de Voorstraat”, begint Chris 
(33). “Dat was mijn wereld en daar speel-
de ik als kind. Ik kan me niet voorstellen 
dat ik me in een andere stad zó thuis zal 
voelen als in Dordt.” Sinds vier jaar woont 
ze in de Oudelandshoek, met man en 
kinderen van 9, 6 en (net) 4. Niet alleen 
een jonge wethouder dus, maar ook een 
jonge moeder. 

INGEWIKKELD
Chris aarzelend: “Ik wist eigenlijk 
 helemaal niet zo zeker of ik wel kinderen 
wilde. Maar ik wist wel: als ik het wil, 
dan wil ik ze jong. Het leek me ook heel 
ingewikkeld om eerst carrière te maken 
en dan tijdens die carrière kinderen te 
krijgen.” Ze was 19 toen ze verkering 
kreeg met de Dordtse Ruben. Alles ging 
goed. Totdat haar ouders ziek werden. 
“Mijn moeder bleek eind 2011  uitgezaaide 
borstkanker te hebben. Drie  maanden 
later hoorden we dat mijn va der 

Chris van Benschop is sinds 
dit voorjaar de Dordtse 
wethouder van economie, 
voortgezet hoger onderwijs, 
arbeidsmarkt, diversiteit en 
inclusie, én WMO en man-
telzorg. Een bijzondere mix, 
maar niet voor Chris; in haar 
portefeuille komen veel van 
haar interesses samen. Dat 
maakt ons nieuwsgierig… 
Wie is Chris van Benschop? 
Hoe is ze wethouder gewor-
den en waarom? Wat heeft 
ze met Dordrecht? Kortom, 
we zijn op zoek naar de mens 
achter Chris. 

De mens achter
WETHOUDER
CHRIS VAN BENSCHOP

“Ik kan me niet voorstellen dat 
ik me in een andere stad zó 

thuis zal voelen als in Dordt”

    
Lees verder 



Laan der Verenigde Naties 75, Dordrecht. Tel. 088 - 374 97 65
Ames heeft ook vestigingen in
Oud-Beijerland, Ridderkerk, Sliedrecht, ‘s-Gravendeel en Zwijndrecht.
www.ames.nl

De meest iconische Volkswagen is terug van weggeweest, maar nu als hypermoderne bus. De nieuwe elektrische ID. Buzz is 
altijd verbonden met de wereld om je heen en is voorzien van alle features die rijden extra comfortabel maken. De ID. Buzz 
combineert het echte Volkswagen T1 gevoel, met een zee aan ruimte. Hierdoor wordt ieder uitstapje of vakantie leuker dan ooit. 
Samen met de bedrijfswagens variant, de ID. Buzz Cargo die een voor een bedrijfswagen ongeëvenaarde actieradius en een 
super snelle oplaadtijd heeft, staat de ID. Buzz in het najaar in de showroom. Beide modellen zijn nu al te bestellen.

De nieuwe elektrische 
ID. Buzz en ID. Buzz Cargo

In het najaar 
bij ons in de 
showroom
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NADENKEN
Toen Chris in 2014, het jaar waarin ook 
haar ouders overleden, fractiemede-
werker werd bij Groen Links leek dat de 
opstap naar een politieke carrière. Toch 
ging ze eerst als accountmanager bij een 
uitzendbureau aan de slag. Inmiddels 
was ook haar zoontje Seth geboren. Toen 
ze in 2018 ook nog raadslid werd, ging 
daar thuis wel eerst een gesprek aan 
vooraf. “Ik heb vervolgens besloten om 
even volledig voor het moederschap - ik 
was op dat moment ook in verwachting 
van de derde - en het raadslidmaatschap 
te kiezen. Bovendien kon ik dan nadenken 
wat ik écht zou willen, want ik had al die 
jaren maar doorgerend.” Haar voorliefde 
voor beleid kwam al snel weer boven. 
Ze werd beleidsadviseur economie in 
Zwijndrecht. “Een mooie combinatie van 
bestuurskunde en het ondernemerschap 
van mijn ouders”, zegt Chris daarover. 
Vorig jaar kwam daar ook nog het lijst-
trekkerschap bij. Ze lacht: “Toen werd het 
wel heel veel! Maar ik kreeg gelukkig veel 
ruimte van de gemeente Zwijndrecht.” 

POSITIEF VERRAST
Voor Chris is haar portefeuille een hele 
logische, waarin alles samenkomt. 
“Uiteindelijk wil je een wereld waarin 
we niet alle bronnen uitputten, dus zul 
je ook een slag moeten maken in het 
economische veld.” Ze vervolgt gedre-
ven: “Ik vind dat we ondernemers daarbij 
moeten faciliteren en ondersteunen; dat 
is die sociale kant.” Overigens is Chris 
positief verrast door de vele Dordtse 
bedrijven die al bezig zijn met goed 
werkgeverschap, verduurzaming en 
innovaties. “Het is echt een hands-on 
mentaliteit.” 

Wethouder zijn is een meer dan fulltime 
baan, maar de woensdag probeert Chris 
vrij te houden. Dan is het ‘bakdag’, wor-
den er pannenkoeken of tosti’s gegeten 
en gaat Chris vaak met jongste dochter 
Diede naar de speeltuin. “Natuurlijk voel 
ik me weleens schuldig. Maar ik heb 
het idee dat het ook niet slecht is als 
kinderen zien dat je iets doet waar je in 
gelooft.”  

“Woensdag
is bakdag”

 slokdarmkanker had. Ik ben gestopt 
met mijn studie om voor mijn ouders te 
zorgen. In die tijd werd de kinderwens 
duidelijker. En ik wilde ook graag dat mijn 
ouders dat mee konden maken, gelukkig 
was mijn man het daarmee eens. Toen 
hebben we Lenthe gekregen, een meisje. 
Nog voordat Lenthe een jaar oud was, 
zijn allebei mijn ouders in de zomer van 
2014 overleden.”

ONDERNEMEND 
In haar examenjaar wist Chris eigenlijk 
niet goed wat ze wilde. Ze begon aan een 
studie Psychologie, maar had dat na een 
half jaar wel gezien en ging bij Esprit wer-
ken. Haar vrije tijd benutte ze om te onder-
zoeken wat ze wilde. “Ik heb altijd gezegd: 
ik ga nooit de politiek in. Maar ik vond de 
beleidsmatige kant wél interessant.” De 
keuze viel op bestuurskunde in Tilburg. 
Ondanks haar studieonderbrekingen heeft 
ze veel leuke dingen gedaan. Zo was ze 
student-assistent aan de Nederlandse 
School voor Openbaar Bestuur en later liep 
ze daar ook stage.

Maar eigenlijk had Chris net zo goed on-
dernemer kunnen worden; met een vader 
als markthandelaar en een moeder die een 
meubelzaak had. Zelf stak ze ook graag de 
handen uit de mouwen. Toen ze een jaar 
of 13 was, werkte ze bij een snoepkraam 
en op haar 16e stond ze samen met haar 
vader tortilla’s te verkopen op de markt.

OMKIJKEN NAAR ELKAAR
Omdat haar ouders veel werkten, kwam 
ze als kind veel bij haar oma, die later 
aan het Maartensgat woonde. Chris 
enthousiast: “Dat vind ik het állermooiste 
plekje van Dordt.” Haar oma was actief 
lid van Groen Links en deed veel vrijwil-
ligerswerk. Ook haar ouders hadden dat 
sociale: “Op zaterdagmiddag zaten we 
vaak met de hele Voorstraat in café De 
Tijd en dan zei mijn moeder: ‘wie gaat er 
mee soep eten?’ Dat omkijken naar elkaar 
heb ik heel erg meegekregen.” 
Maar andersom heeft Chris het ook mee-
gemaakt. “Toen mijn ouders overleden, 
stond mijn zusje van 18 een paar maan-
den later letterlijk op straat. Ze is toen bij 
een tante gaan wonen en ze is onder-
steund door de staat met een uitwonen-
de beurs en een wezenuitkering.” Chris 
vervolgt: “Dat heeft  voor mij benadrukt 
hoe belangrijk het is dat je een beetje 
voor elkaar zorgt.” 

Vervolg  De mens achter 
 wethouder Chris van Benschop
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Oud-Beijerland, Ridderkerk, Sliedrecht, ‘s-Gravendeel en Zwijndrecht.
www.ames.nl
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Kwaliteit verkoopt 
zichzelf
Het is razend druk, vertelt 
Cas Kunst, eigenaar van CK 
Kozijnen in zijn showroom 
aan de Planckstraat. 
Eigenlijk te druk: “we 
komen handjes tekort.” 

“Waarom CK Kozijnen zoveel succes 
heeft? Dat is toch in de eerste plaats 
omdat we altijd kwaliteit leveren,” 
vertelt Cas. “Met het volautomatische 
productieproces van onze fabriek is de 
kwaliteit altijd stabiel. Maar ook een 
perfect kozijn moet vakkundig geplaatst 
worden, anders heb je nog niks. Wij doen 

dit al zo’n 13 jaar, met een vaste groep, 
ervaren eigen monteurs en zzp’ers.” 

GOED ADVIES
“Een kwaliteitsproduct leveren begint 
bij het adviseren. Elke situatie is anders, 
dus er is geen ‘one size fi ts all’ als je het 
over kozijnen of schuifpuien hebt. Dan 
komt het inmeten. Wij doen dat altijd 
zelf. Als daar ergens iets fout gaat, dan 
zitten we met een probleem. Wie plaatst 
de kozijnen en wie werkt ze af? Een 
perfect kozijn dat slecht geplaatst is, is 
niet goed. Een slecht kozijn dat perfect 
geplaatst is, heb je ook niets aan. Alle 
stappen in het proces, van adviseren tot 
en met afwerken moeten dus perfect 

uitgevoerd worden en goed op elkaar 
afgestemd zijn.” 

LEVEREN
“Veel van onze klanten zijn particulieren 
die hun woning willen renoveren”, vertelt 
Cas verder. “Eigenlijk zijn onze klanten 
onze beste vertegenwoordigers. Veel 
opdrachten komen via mond-tot-mond-
reclame bij ons. We staan goed aange-
schreven in de regio. Kwaliteit verkoopt 
zichzelf. Ik zie het als een sneeuwbal die 
bestaat uit duizenden tevreden klanten, 
en die sneeuwbal blijft groeien. Mensen 
weten dat wij goed werk leveren. Het 
is raar om te zeggen, maar het gaat 
eigenlijk te goed. We hebben momenteel 

domweg te weinig handen om al onze 
producten te kunnen aanbieden. Daarom 
richten we ons voorlopig enkel op de 
verkoop en montage van kozijnen, ramen, 
deuren, gevelbekleding en (schuif)puien, 
en dan vooral de kunststof en aluminium 
uitvoeringen. Even geen terrasoverkap-
pingen en dakkapellen voor ons. Onze 
focus ligt verder op de levering aan 
aannemers, timmerbedrijven, zzp’ers, pro-
jectontwikkelaars enz. Zij zorgen zelf voor 
plaatsing en montage. Wat trends betreft 
verkopen we nu meer zwarte kozijnen. 
De zwarte kleur is altijd een probleem 
geweest, omdat zwart warmte opneemt. 
Het kozijn ging dan na verloop van tijd 
meer vervormen. Nu is er een speciale 
kleur folie ontwikkeld, waardoor dit risico 
aanzienlijk is teruggebracht. Antraciet is 
een blijvertje; die kleur verkopen we ook 
veel.” 

AANDACHT EN SERVICE 
“Bij CK Kozijnen maakt het niet uit wie 
je bent en hoeveel geld je hebt”, conclu-
deert Cas. “Iedereen krijgt hier dezelfde 
service, én een kop ko�  e. We denken 
met iedereen mee, geven iedereen 
dezelfde aandacht. Het maakt niet uit 
of je een particulier bent met een kleine 
opdracht of een aannemer die met een 
grote bestelling komt. Zo staan we ook 
bekend. Altijd een grapje, altijd eerlijk. 
Voor iedere situatie, voor elk budget en 
elke smaak. Doen wat je zegt, en zeggen 
wat je doet. Ik heb wel eens gehad dat 
er klanten voor de deur van mijn huis 
stonden, met de vraag wie het zo gewel-
dig mooi verbouwd had. Dan zeg ik ook 
gewoon: ‘Kom erin! Jullie zijn er nu toch.’ 

Sta je daar met een paar wildvreem-
den in je woonkamer! Maar wel weer 
tevreden klanten, aan wie je hebt laten 
zien wat CK Kozijnen allemaal te bieden 
heeft.”

STAPJE TERUG
“Na zoveel jaren keihard gewerkt te 
hebben – zeven dagen per week, 16 uur 
per dag – heb ik mijn bedrijf nu zo inge-
richt dat ik een stapje terug kan doen. 
Mijn vrouw werkt ook in de zaak, en nu 
kunnen we wat vaker, en wat langer weg. 
Zo hebben we dit jaar vaker genoten van 
een heerlijke vakantie met het gezin en 
heb ik ook iets meer tijd om me vrij te 
maken om met mijn sportauto te rijden 
voor diverse goede doelen met zieke 
kinderen. We gaan met een gerust hart 
weg. Ik weet dat ik CK Kozijnen in de 
vertrouwde handen van mijn topcollega’s 
achterlaat.”

CK Kozijnen B.V. 
Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht  

078  617 0070  
www.ckkozijnen.nl  
info@ckkozijnen.nl

ADVERTORIAL
CK KOZIJNEN
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Kwaliteit verkoopt 
zichzelf
Het is razend druk, vertelt 
Cas Kunst, eigenaar van CK 
Kozijnen in zijn showroom 
aan de Planckstraat. 
Eigenlijk te druk: “we 
komen handjes tekort.” 

“Waarom CK Kozijnen zoveel succes 
heeft? Dat is toch in de eerste plaats 
omdat we altijd kwaliteit leveren,” 
vertelt Cas. “Met het volautomatische 
productieproces van onze fabriek is de 
kwaliteit altijd stabiel. Maar ook een 
perfect kozijn moet vakkundig geplaatst 
worden, anders heb je nog niks. Wij doen 

dit al zo’n 13 jaar, met een vaste groep, 
ervaren eigen monteurs en zzp’ers.” 

GOED ADVIES
“Een kwaliteitsproduct leveren begint 
bij het adviseren. Elke situatie is anders, 
dus er is geen ‘one size fi ts all’ als je het 
over kozijnen of schuifpuien hebt. Dan 
komt het inmeten. Wij doen dat altijd 
zelf. Als daar ergens iets fout gaat, dan 
zitten we met een probleem. Wie plaatst 
de kozijnen en wie werkt ze af? Een 
perfect kozijn dat slecht geplaatst is, is 
niet goed. Een slecht kozijn dat perfect 
geplaatst is, heb je ook niets aan. Alle 
stappen in het proces, van adviseren tot 
en met afwerken moeten dus perfect 

uitgevoerd worden en goed op elkaar 
afgestemd zijn.” 

LEVEREN
“Veel van onze klanten zijn particulieren 
die hun woning willen renoveren”, vertelt 
Cas verder. “Eigenlijk zijn onze klanten 
onze beste vertegenwoordigers. Veel 
opdrachten komen via mond-tot-mond-
reclame bij ons. We staan goed aange-
schreven in de regio. Kwaliteit verkoopt 
zichzelf. Ik zie het als een sneeuwbal die 
bestaat uit duizenden tevreden klanten, 
en die sneeuwbal blijft groeien. Mensen 
weten dat wij goed werk leveren. Het 
is raar om te zeggen, maar het gaat 
eigenlijk te goed. We hebben momenteel 

domweg te weinig handen om al onze 
producten te kunnen aanbieden. Daarom 
richten we ons voorlopig enkel op de 
verkoop en montage van kozijnen, ramen, 
deuren, gevelbekleding en (schuif)puien, 
en dan vooral de kunststof en aluminium 
uitvoeringen. Even geen terrasoverkap-
pingen en dakkapellen voor ons. Onze 
focus ligt verder op de levering aan 
aannemers, timmerbedrijven, zzp’ers, pro-
jectontwikkelaars enz. Zij zorgen zelf voor 
plaatsing en montage. Wat trends betreft 
verkopen we nu meer zwarte kozijnen. 
De zwarte kleur is altijd een probleem 
geweest, omdat zwart warmte opneemt. 
Het kozijn ging dan na verloop van tijd 
meer vervormen. Nu is er een speciale 
kleur folie ontwikkeld, waardoor dit risico 
aanzienlijk is teruggebracht. Antraciet is 
een blijvertje; die kleur verkopen we ook 
veel.” 

AANDACHT EN SERVICE 
“Bij CK Kozijnen maakt het niet uit wie 
je bent en hoeveel geld je hebt”, conclu-
deert Cas. “Iedereen krijgt hier dezelfde 
service, én een kop ko�  e. We denken 
met iedereen mee, geven iedereen 
dezelfde aandacht. Het maakt niet uit 
of je een particulier bent met een kleine 
opdracht of een aannemer die met een 
grote bestelling komt. Zo staan we ook 
bekend. Altijd een grapje, altijd eerlijk. 
Voor iedere situatie, voor elk budget en 
elke smaak. Doen wat je zegt, en zeggen 
wat je doet. Ik heb wel eens gehad dat 
er klanten voor de deur van mijn huis 
stonden, met de vraag wie het zo gewel-
dig mooi verbouwd had. Dan zeg ik ook 
gewoon: ‘Kom erin! Jullie zijn er nu toch.’ 

Sta je daar met een paar wildvreem-
den in je woonkamer! Maar wel weer 
tevreden klanten, aan wie je hebt laten 
zien wat CK Kozijnen allemaal te bieden 
heeft.”

STAPJE TERUG
“Na zoveel jaren keihard gewerkt te 
hebben – zeven dagen per week, 16 uur 
per dag – heb ik mijn bedrijf nu zo inge-
richt dat ik een stapje terug kan doen. 
Mijn vrouw werkt ook in de zaak, en nu 
kunnen we wat vaker, en wat langer weg. 
Zo hebben we dit jaar vaker genoten van 
een heerlijke vakantie met het gezin en 
heb ik ook iets meer tijd om me vrij te 
maken om met mijn sportauto te rijden 
voor diverse goede doelen met zieke 
kinderen. We gaan met een gerust hart 
weg. Ik weet dat ik CK Kozijnen in de 
vertrouwde handen van mijn topcollega’s 
achterlaat.”

CK Kozijnen B.V. 
Planckstraat 7, 3316 GS Dordrecht  

078  617 0070  
www.ckkozijnen.nl  
info@ckkozijnen.nl

ADVERTORIAL
CK KOZIJNEN

DOV_Najaar 2022_ck kozijnen.indd   Alle pagina'sDOV_Najaar 2022_ck kozijnen.indd   Alle pagina's 10-11-2022   10:43:2810-11-2022   10:43:280278500.pdf   10278500.pdf   1 10-11-2022   11:43:0810-11-2022   11:43:08
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Verstegen accountants en 
adviseurs bestaat 50 jaar en 
is het oudste accountants-
kantoor op het eiland van 
Dordrecht. In die vijftig jaar 
heeft het bedrijf zich verder 
ontwikkeld. Toch is Verstegen 
nog altijd jong. Én Dordts: 
“Ons hart ligt bij het midden- 
en kleinbedrijf in Dordrecht 
en de Drechtsteden.”

“Onze klanten zijn voornamelijk onder-
nemers uit Dordrecht en omstreken, van 
zzp’ers tot grotere familiebedrijven”, be-
gint Gerrit-Jan Sikkema die fiscaal jurist 
is bij Verstegen. “Hier liggen onze roots, 
de dynamiek hier en de nuchtere aanpak-
mentaliteit passen ons goed.”

ALLES IN HUIS
Registeraccountant Edzo van den Berg vult 
aan: “Wij zijn accountants en belastingad-
viseurs en denken mee met alles waar je 
als ondernemer tegenaan loopt, of het nu 
om een financieringsvraagstuk gaat, een 
herstructurering, een nalatenschap of een 
btw-vraagstuk. We hebben ook HR-dien-
sten en corporate finance in huis, je kunt 
dus met al je vragen bij ons terecht.” 

Voor het oudste en grootste accountants-
kantoor van Dordrecht is het lidmaatschap 
van de DOV, met haar brede vertegen-
woordiging van ondernemers, vanzelf-
sprekend. Sterker, Verstegen is al jaren 
businesspartner. “Dat vinden we belang-
rijk”, zegt Edzo. “Het is een mooie vorm 
van samenwerking en geeft de DOV ook 
meer financiële middelen om de belangen 
van haar leden te kunnen behartigen.” 

GROEI
Edzo en Gerrit-Jan zijn samen met nog 
vier mkb-partners in Dordrecht mede-ei-
genaar van Verstegen accountants. Maar 
er zijn meer partners, want het bedrijf 
heeft inmiddels zeven vestigingen in 
heel Nederland en tweehonderd mede-
werkers. Vanuit de andere vestigingen 
werkt Verstegen voor opdrachtgevers in 

de publieke sector, zoals zorginstellingen, 
woningcorporaties en gemeentelijke orga-
nisaties. “Nee, er zit geen plan achter die 
groei”, vertelt Gerrit-Jan, “behalve dan dat 
wij heel erg geloven in kwaliteit leveren. 
Het is puur autonome groei door goede 
dienstverlening en klanttevredenheid.”

MENSELIJKE MAAT
De gemiddelde leeftijd van de medewer-
kers is 34 jaar. Blijkbaar is het accoun-
tantskantoor aantrekkelijk voor jonge 
werknemers. “Tegelijkertijd weten we 
mensen te behouden“, vertelt Edzo. “We 
hadden een aantal weken geleden nog 
een 40-jarig jubileum van een van onze 
collega’s.” Heeft Verstegen soms een 
toverformule? “Ik denk dat wij goed de 
menselijke maat weten te houden. Na-
tuurlijk wordt er hard gewerkt, maar wij 
geven mensen de ruimte om hun eigen 
plek te vinden. We houden rekening met 
hun kwaliteiten en ambities. Je hoeft 
niet per se de top te bereiken, gewoon 
met plezier je werk doen, is ook goed.” 
Gerrit-Jan vult aan: “Het leuke is dat wij 
groot genoeg zijn om iemand alle uitda-
gingen te geven en klein genoeg om de 
korte lijnen te houden.”

ONTMOETINGSPLEKKEN 
Het kantoorpand aan de Noordendijk is 
onlangs grondig verbouwd. De ruimtes 
zijn opnieuw ingedeeld en er zijn overal 
glazen wanden. Gerrit-Jan enthousiast: 
“Het gebouw heeft een hele lichte, open 
en welkome uitstraling gekregen.” Edzo 
licht toe: “We wilden het aantrekkelijk 
maken om naar kantoor te komen. Dit is 
de plek waar je samenwerkt en je colle-
ga’s ontmoet. Daarom hebben we naast 
vaste ook de nodige flexibele werkplek-
ken gecreëerd, en zijn er op elke ver-
dieping gezellige zitjes en een centrale 
ontmoetingsplek.” 

Natuurlijk is het gebouw meteen ver-
duurzaamd met betere isolatie, zuinigere 
verlichting en er komen nog zonnepane-
len. De 50-jarige jubilaris kan weer jaren 
vooruit. Ook samen met de jubilerende 
DOV. Gerrit-Jan: “Het businesspartner-
schap krijgt steeds verder inhoud, dus wij 
zien uit naar wat er nog volgt…” WWW.VERSTEGENACCOUNTANTS.NL 

ONS HART LIGT 
BIJ HET MKB IN 
DORDRECHT EN DE 
DRECHTSTEDEN

BUSINESSPARTNER
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1905
Jan Ames sr. en Engel Ames openen winkel 

in huishoudelijke artikelen en rijwielen

1927
Autohandel gestart en modellen 
Ford en Opel worden verkocht

1947
Ben Pon schetst eerste Volkswagen
bus. Ames tekent op 18 sep. 1947 het 

VW-contract en wordt dé officiële 
VW-dealer in de regio

1940-1945
Oorlogstijd. Jan Ames jr. wordt

als arbeider naar Dresden 
getransporteerd

1947
Volkswagen

introduceert eerste
Volkswagen bus (T1)

1952
Ames opent eerste
pand in Dordrecht

1953
Ames verhuist naar groter 
pand aan de Brouwersdijk

1956
Uitbreiding pand

aan de Brouwersdijk

1960
Opening tweede vestiging

in Ridderkerk en derde 
vestiging in Sliedrecht

1963
Opening vierde vestiging
in Zwijndrecht gericht op 

ocassions

1965
Ames verhuist in Ridderkerk naar 

ultramodern, groot complex. 
Media en klanten zijn vol lof 

1971
Opening pand in

Papendrecht

1973
Tweede pand in Ridderkerk,
Uitbreiding naar Sliedrecht

1989
Ames Dordrecht vestigt in een 
nieuw modern complex aan de 

Laan der Verenigde Naties

1978
Opening nieuwbouw

in Zwijndrecht

Onze rijke historie

1980
Opening kleine

vestiging in
Alblasserdam

Scan de QR-code
en bekijk onze
hele geschiedenis!

1995
Ingrijpende verbouwing en 

modernisering vestiging 
Sliedrecht

1998
Nieuwe vestiging in Ridderkerk 

vijf keer zo groot

2002
Overname autodealer in

 Oud-Beijerland

2004
Ames opent service-

vestiging in ’s-Gravendeel

2007
Ames maakt deel uit

van de Amega Holding

2010
Opening nieuwe vestigingen 
aan de Mijlweg in Dordrecht

2011
Verbouwingen Ames

Dordrecht, alle merken krijgen
een eigen showroom

2011
Ames voegt SKODA

toe aan merkenpalet

2012
Grote verbouwing
Ames Zwijndrecht

2022
Ames bestaat 75 jaar!
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OOK WERKEN  
BIJ STANDIC?

STANDIC.COM

“ Alles wat ik op mijn 
verlanglijstje had  
staan wat betreft  
opleiding en doorgroei  
is uitgekomen”

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.

ST211201 - ADV Standic 210x297 mm DEF.indd   1ST211201 - ADV Standic 210x297 mm DEF.indd   1 20-12-2021   13:3420-12-2021   13:34
0277834.pdf   10277834.pdf   1 20-10-2022   10:04:5820-10-2022   10:04:58
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Radcliff Telecom levert al ruim 10 jaar telefonie en internet. 
Met een passie voor techniek gaan wij net dat stapje verder. 
Zo koppelen wij mobiele abonnementen aan het interne 
bedrijfsnetwerk via een beveiligde verbinding en is een inte-
gratie met uw klantensysteem geen probleem. Het mooiste 
vinden wij om complete oplossingen te maken die volledig 
aangepast zijn aan het bedrijfsproces van de klant. Van wifi in 
het kantoor en beveiligde verbinding van uw thuiswerkende 
medewerker tot variabele mobiele abonnementen. 

Wij willen via ons lidmaatschap bij de DOV graag kennisma-
ken met andere ondernemers. Hopelijk ontmoeten wij elkaar 
bij een volgende bijeenkomst! 

CONTACTPERSOON MARK HAMEETMAN
 088 – 7 500 500 
 INFO@RADCLIFF.NL
 WWW.RADCLIFF.NL

SKYFLY
Mijn naam is Remy Dik, eigenaar van SKYFLY entertainment. Na jarenlang 
als DJ gewerkt te hebben voor SKYFLY, heb ik in 2019 het stokje overge-
nomen. Wij verzorgen DJ drive-in shows en aanvullend entertainment 
op maat. Wij richten ons vooral op bruidsparen en bedrijfsfeesten. Onze 
streng geselecteerde DJ’s en live artiesten zorgen altijd voor een spette-
rend feest. Ook een pubquiz, feestquiz, silent disco of karaoke behoren tot 
de mogelijkheden. Voor zakelijke feesten bieden we zelfs conceptcreatie 
aan. Dat wil zeggen dat wij een concept voor een bedrijfsfeest uitwerken 
en de gehele organisatie, invulling, aankleding en entertainment uit han-
den nemen. Alles is mogelijk, behalve een lege dansvloer!

CONTACTPERSOON REMY DIK
 085 07 04 734 |  INFO@SKYFLY.NL
 WWW.SKYFLY.NL 

MAAK KENNIS MET 
NIEUWE LEDEN

Radcliff

Organise
Mijn naam is Ruby Nijhoff, ik ben de kracht achter Organise, dat is ont-
staan vanuit mijn passie en talent voor organiseren. Veelal wordt een 
event gezien als een losstaande activiteit, terwijl een zakelijk event juist 
een geweldig middel is om bedrijfsdoelstellingen te behalen. Om hier het 
juiste rendement uit te halen, vraagt aandacht en tijd; iets wat jouw core 
business ook van jou vraagt. Om deze reden help ik bedrijven graag bij 
het organiseren van zakelijke events, waarbij ik mij volledig richt op de 
operationele zaken en uitdagingen. Of het nu gaat om event- of project-
management, grote of kleine opdrachten, ik regel het!

CONTACTPERSOON RUBY NIJHOFF
 06 11 43 54 70 |  INFO@ORGANISEBV.NL
 WWW.ORGANISEBV.NL

DORDRECHTSE
ONDERNEMERS

VERENIGING
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Bahlmann Mode: 
AL BIJNA 140 JAAR EEN BEGRIP
IN DORDRECHT EN OMSTREKEN
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Voor het trouwe DOV-lid Bahlmann Mode 
geldt een ander scenario. Het familiebe-
drijf bleef de afgelopen 140 jaar staande, 
welke maatschappelijke of economische 
crisis er ook heerste. Hoe is het dit bedrijf 
gelukt om relevant te blijven? En hoe 
denkt de familie Van Buchem ook de ko-
mende 140 jaar relevant te blijven voor de 
consument uit Dordrecht en omstreken? 
Eigenaar Kees van Buchem neemt ons 
mee in de geschiedenis én in de beoogde 
toekomst van de modezaak. 

PERSOONLIJKE AANDACHT
Kees werkt alweer 40 jaar voor Bahlmann 
Mode. Toch koos hij in eerste instantie 
niet voor de mode-, maar voor de auto-in-
dustrie. Kees: “Na de middelbare school 
ging ik naar de autoschool. De jaren 
daarna deed ik ervaring op in Engeland; 
ik volgde daar ook een business-school. 
Eenmaal terug in Nederland zaten we 
midden in de oliecrisis van de jaren 70. Na 
veel dubben besloot ik voor de mode te 
kiezen.” Kees deed zijn eerste ervaring in 
de modewereld op in Frankfurt en Keulen.
Vervolgens liep hij stage in Nederland 
bij een grote modeketen. Daarna stapte 
hij het bedrijf van zijn vader in. De rest is 
geschiedenis. 

Bahlmann Mode is de afgelopen jaren 
onder leiding van Kees gegroeid en heeft 
zich verder ontwikkeld. Kees: “De wereld 

verandert, dus als bedrijf moet je mee 
veranderen. Toch denk ik dat waar je voor 
staat, altijd hetzelfde moet blijven. Waar 
wij ons bijvoorbeeld in onderscheiden 
van anderen, is – naast ons assortiment 
– de persoonlijke aandacht voor de klant. 
De klant is hier nog echt koning. Of we 
nu online of offline met mensen commu-
niceren, alles doen we vanuit persoon-
lijke aandacht en om een relatie op te 
bouwen met de klant.”

FAMILIEBEDRIJF
Persoonlijke aandacht is dus een belang-
rijke waarde voor Bahlmann Mode en de 
familie Van Buchem. Naast Kees werkt 
ook zijn zus al ruim 30 jaar in de zaak. 
Zijn twee dochters werken sinds kort 
ook mee in het familiebedrijf. “Ook het 
feit dat we een familiebedrijf zijn, werkt 
onderscheidend”, zegt Kees. “We zijn een 
bedrijf met korte lijnen en zijn betrokken 
bij onze medewerkers. Dat het team het 
goed heeft met elkaar, en dat mensen 
hier jarenlang blijven werken en loyaal 
zijn richting elkaar, zorgt voor een pretti-
ge sfeer. Dat voelen onze klanten.”

“Sommige klanten komen bijvoorbeeld 
een aantal keer per jaar bij ons terug”, 
gaat Kees verder. “Onze verkoopsters 
denken actief met klanten mee. Klan-
ten vragen dan ook vaak om dezelfde 
verkoopster. Zij kent inmiddels de gehele 

kledingkast van de klant en kan dus ook 
adviseren over combinaties met kleding 
die thuis in de kast hangt.” Maar ook 
aan de mee-winkelende metgezel wordt 
gedacht: “Achter in de winkel staat een 
tafel waar de mensen die mee komen 
winkelen, kunnen genieten van de rust 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee overdag, of een lekker wijntje in de 
avond.”

ALLE BALLEN IN DE LUCHT HOUDEN
In coronatijd moest ook Bahlmann Mode 
dicht. Kees: “Die tijd was voor niemand 
leuk. Maar we hebben er het beste van 
gemaakt. We lanceerden een webshop 
en in de winkel zelf brachten we verbe-
teringen aan. We legden onder andere 
een nieuwe parketvloer.” De opkomst van 
online webshops is – in combinatie met 
corona – de doodsteek geweest voor veel 
retailers. Niet voor Bahlmann. Hoe komt 
dat? Kees: “Ik denk dat het de kunst is om 
relevant te blijven voor je klanten door 
de balans te zoeken. Door alle ballen in 
de lucht te houden. Je kunt bij ons online 
terecht, maar ook in de winkel. Doordat 
mensen hier graag zijn, merken we dat 
onze online shop meer een digitale eta-
lage is. We hebben de klanten natuurlijk 
ook gewoon het liefst in de winkel. Dus 
voeren we sterke online campagnes om 
mensen naar de winkel te krijgen, werken 
we met spaarsystemen en met klant-
avonden. Binnenkort hebben we er weer 
eentje; de eerste na corona. Daar hebben 
we heel veel zin in!”

RELEVANT BLIJVEN
Dat het Bahlmann gelukt is om relevant 
te blijven in het verleden, is een feit. 
Hoe gaat dat de modezaak ook lukken in 
de toekomst? Kees: “Door die balans te 
houden waar ik het net over had. We ma-
ken bijvoorbeeld gebruik van alle nieuwe 
online middelen en mogelijkheden die 
digitalisering ons biedt. Maar we blijven 
ook inzetten op het naar de winkel halen 
van mensen, zodat ze kunnen genieten 
van persoonlijke aandacht en deskundig 
advies. Nieuwe middelen moet je omar-
men, maar zonder jezelf te verliezen. Dat 
zorgt ervoor dat we relevant blijven. Ook 
de komende 140 jaar.”  

Bahlmann Mode: 
AL BIJNA 140 JAAR EEN BEGRIP
IN DORDRECHT EN OMSTREKEN

Volgend jaar bestaat Bahlmann Mode van de  familie Van 
Buchem 140 jaar. En dat is een hele prestatie. Want als er een 
branche is die het de afgelopen jaren  moeilijk had, dan is het 
de modewereld wel. Nieuwe, grote mode formules schieten als 
paddenstoelen uit de grond. De online verkoop van kleding 
groeide enorm. Veel modezaken  verdwenen de laatste jaren, 
mede onder invloed van corona, uit het straatbeeld.

Bahlmann Mode is een modezaak aan 
de Voorstraat in Dordrecht. Het familie-
bedrijf bestaat al sinds 1883, maar is nog 
 helemaal van deze tijd. Met meer dan 60 
topmerken onder één dak vind je er voor 
elke smaak en elk moment de juiste outfit.
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Beeldspraak
Mijn naam is Yorick Huijbregts (28), oprichter van videoproductiebedrijf 
Beeldspraak. Ik houd me vooral bezig met het strategische gedeelte: 
waarom werkt een bepaalde video en voor wie. Ik ben pas tevreden als de 
video zijn doel  – overtuigen om het nieuwste product te kopen, emotione-
ren of informeren – behaalt. Ons vaste team van vijf medewerkers werkt 
op de Dordtse Kil aan diverse producties; van tv-commercials voor onze 
eigen stad tot webseries die te bekijken zijn op het streamingplatform 
van AD. We draaien onze hand ook zeker niet om voor corporate video’s. 
Kortom we doen heel veel op videogebied, dat maakt ons werk zo leuk! 

CONTACTPERSOON YORICK HUIJBREGTS
 06 20 26 72 73 |  Y.HUIJBREGTS@BEELDSPRAAK.TV 
 WWW.BEELDSPRAAK.TV 

EQ Real Estate
‘Dé professionals in commercieel vastgoed’
EQ Real Estate is een advieskantoor in bedrijfsmatig vastgoed met kan-
toren in Breda en Dordrecht. Eigenaren Niek Dijkmans en Nathan van der 
 Giessen denken als ondernemers, schakelen snel, zijn creatief in het onder-
handelingstraject en brengen met veel plezier en professionaliteit mooie 
verbindingen tot stand. Ons kantoor is gespecialiseerd in het verbinden 
van vraag en aanbod met focus op de gebieden West-Brabant, de Drecht-
steden en de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht. Opdrachtgevers zijn 
investeerders, banken, vastgoedeigenaren en gebruikers.

CONTACTPERSOON NATHAN VAN DER GIESSEN
 06 19 75 44 81 |  NATHAN@EQREALESTATE.NL 
  WWW.EQREALESTATE.NL 

MAAK KENNIS MET 
NIEUWE LEDEN

Club Orange BV
Zeven jaar geleden zijn wij gestart met Club Champagne, om onze klanten 
te laten genieten van het leven. Vanuit de binnenstad van Dordrecht 
verkochten en verzonden wij de meest exclusieve champagnes. Inmiddels 
is Club Champagne uitgegroeid tot online marktleider op het gebied van 
mooie champagnes en hebben we nieuwe labels toegevoegd als Club Gin, 
Club Rum, Club Vodka, Club Whisky, Club Zero, Drankcadeau en BBQCadeau. 
Specifieke en kwalitatieve producten waarmee we bedrijven ontzorgen op het 
gebied van relatiegeschenken, personeelsgeschenken, jubileumgeschenken 
en eindejaarsgeschenken. Afgelopen jaar zijn wij verhuisd naar Dordtse Kil 1. 
Kom gerust eens langs om ons assortiment te bekijken. 

CONTACTPERSOON ROLF BERGMAN
 078 303 28 70  ROLF@CLUB-CHAMPAGNE.NL
 WWW.CLUB-CHAMPAGNE.NL

DORDRECHTSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

SHS Cleaning
Heliotroopring 1000
3316 KG  Dordrecht
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De DOV is niet de enige 
organisatie die jubileert in 
2022. De Van Pelt Groep doet 
mee: het Dordtse familiebe-
drijf bestaat 30 jaar. Dertig 
jaar (project)ontwikkeling, 
vastgoedbeleggingen, ken-
nis en ervaring. Maar ook: 
jarenlange betrokkenheid bij 
de DOV. Broers Bas en Gijs 
van Pelt – eigenaars van de 
Van Pelt Groep – weten niet 
precies hoe lang, maar “tien-
tallen jaren, sowieso.”

Het jarenlange DOV-lidmaatschap tekent 
de trouw en loyaliteit van de familie 
waar passie voor vastgoed en beleggen 
door de aderen stroomt. 
Dertig jaar geleden begon vader Arie 
van Pelt zijn eenmanszaak. Door de 
jaren heen groeide het bedrijf en wer-
den medewerkers aangenomen. “Maar 
we hebben nooit een heel groot team 
gekregen”, licht Bas toe. “We zijn met 
z’n zevenen, inclusief mijn broer en ik.” 
“Klein blijven in het aantal medewerkers 
is een bewuste keuze”, vult Gijs aan. 
“De vastgoedmarkt is een grillige markt. 
Projecten lopen lang en zijn heel divers. 
Werken met externe partijen in plaats 
van met veel eigen personeel maakt ons 
flexibel en wendbaar.” 

WERKEN BUITEN HET FAMILIEBEDRIJF
Gijs en Bas werken respectievelijk elf 
en negen jaar voor de Van Pelt Groep. 
Dat ze het bedrijf van hun vader over 
zouden nemen, is nooit een vaststaand 
feit geweest. Gijs: “Mijn vader heeft ons 
altijd gestimuleerd om buiten het fami-
liebedrijf te werken. ‘Ga eerst iemand 
anders z’n geld maar opmaken’, zei hij 
dan gekscherend. Ik ben na mijn studie 
wel de vastgoedwereld ingegaan, maar 
niet het bedrijf van mijn vader.” “En ik 
heb ervoor gekozen om de vastgoed-
wereld niet in te gaan”, aldus Bas. “Ik 
werkte in de financiële sector voordat 
ik bij de Van Pelt Groep ben gestart. 
Dat sluit goed aan bij wat ik hier nu 
doe; waar Gijs zich vooral bezighoudt 
met projectontwikkeling, ben ik verant-
woordelijk voor de beleggingen.”

LOKALE PROJECTONTWIKKELAAR
Wat opvalt, is dat het werkgebied van 
het bedrijf zich voor het grootste deel 
in Dordrecht bevindt. De Van Pelt Groep 
heeft een behoorlijke portefeuille, met 
name in de Dordtse binnenstad waar het 
bedrijf op veel locaties actief is; in de 
ontwikkeling maar ook in de beleggin-
gen. “We zijn inderdaad een lokale pro-
jectontwikkelaar”, beaamt Gijs. “Binnen 
Dordrecht hebben we daarin vrijwel geen 
concurrentie. Er zijn veel ontwikkelaars 
voor de hele grote projecten en ook veel 
voor de hele kleine. Wij zitten er precies 
tussenin.” “Bovendien kiezen wij ook 
vaak voor de bijzondere projecten”, vult 
Bas aan. “De ontwikkeling en realisatie 
van ingewikkelde, gecombineerde en/of 
multifunctionele projecten waarbij wo-
nen, werken of winkelen een rol spelen, 
zijn ons op het lijf geschreven. We heb-
ben oog voor detail en respect voor de 
omgeving; dat is een belangrijk kenmerk 
van ons bedrijf.”
Zo is Van Pelt Ontwikkelt in Dordrecht 
betrokken bij diverse (woon)ontwikkelin-
gen aan de Spuiboulevard en de Singel, 
maar ook bijvoorbeeld in Sterrenburg 
waar ze werken aan de ontwikkeling van 
een duurzaam, kleinschalig en luxueus 
appartementencomplex.

DE WEG NAAR HET EINDRESULTAAT
Het oog voor detail – en daarmee het 
bieden van kwaliteit – kregen Bas en Gijs 
met de paplepel ingegoten. Bas: “Mijn 
vader zei altijd: ‘als je iets ontwikkelt, 
doe dat dan met de gedachte dat je er 
zelf in moet wonen. Op die manier kijken 
we nog steeds naar onze projecten.” “En 
als je lokaal werkt, rijd je ook nog eens 
dagelijks langs je projecten”, vult Gijs 
aan. “Het lijkt me enorm frustrerend 
om iedere dag te moeten zien dat je 
ergens een zooitje van hebt gemaakt. Ik 
wil trots zijn als ik langs onze projecten 
rijd. Niet om het geld dat we ermee 
verdiend hebben, maar om de weg 
ernaartoe. Er zijn altijd hobbels op weg 
naar een eindresultaat. Dat we die 
hebben overwonnen – als team, met al 
onze collega’s en externen – en zo tot 
een goed eindresultaat zijn gekomen, dát 
maakt me trots.”  WWW.VANPELTONTWIKKELT.NL 

ONTWIKKELEN MET 
OOG VOOR DETAIL 
EN RESPECT VOOR 
DE OMGEVING

BUSINESSPARTNER



Baanhoekweg 50, Dordrecht  tel: 078-6211221 
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Iedere zaterdag een 
gratis proefles!

Leer golfen vanaf € 195 p.p.

Geniet van buiten !

Eigen golfwinkel met 
breed assortiment
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Holtburgh Ontwikkelt & investeert in de Nederlandse 
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Werk jij graag met je handen en wil je jezelf ontwikkelen als een
professional in de civiele funderingstechniek? Dan is werken bij DEME
Infra echt iets voor jou! Instromen kan al vanaf 18 jaar met een
startkwalificatie. Zij-instromers (omscholers) en
funderingsprofessionals ook zeer welkom!

Een erkend leer/werktraject stemmen we af op jouw achtergrond.
Tijdens je opleiding krijg je al een goed salaris en de opleidingskosten
betalen wij ook. Als je een erkende opleiding afrondt met een diploma,
krijg je zelfs een bonus van €2.500.

Als funderingsmedewerker werk je op verschillende civiele projecten in
heel Nederland en soms ook daarbuiten. Je werkt in de buitenlucht,
met zware kranen, met een klein team, op het land en op het water.
Onze website geeft een goed beeld van onze werken.

Wil je graag doorgroeien? Als je voldoende kennis en ervaring hebt
opgedaan dan kun je zelfs doorgroeien tot machinist, heibaas,
uitvoerder en zelfs werkvoorbereider.

Wil jij kennismaken met DEME Infra, twijfel niet en 
neem vrijblijvend contact op!

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: 
www.deme-group.com/activities/infra

Meer weten over opleidingen? Kijk dan hier:  
www.nvaf.nl/opleidingen/mbo

Wil jij een mooie toekomst in de funderingstechniek?
18 jaar en ouder en heb je een startkwalificatie? Kom solliciteren bij DEME Infra:
1. Meteen aan het werk en vanaf de eerste werkdag een goed salaris!
2. Gratis vakopleidingen en een diploma bonus!
3. Een vast contract bij goede resultaten!

Werk jij graag met je handen en wil je jezelf ontwikkelen als een
professional in de civiele funderingstechniek? Dan is werken bij DEME
Infra echt iets voor jou! Instromen kan al vanaf 18 jaar met een
startkwalificatie. Zij-instromers (omscholers) en
funderingsprofessionals ook zeer welkom!

Een erkend leer/werktraject stemmen we af op jouw achtergrond.
Tijdens je opleiding krijg je al een goed salaris en de opleidingskosten
betalen wij ook. Als je een erkende opleiding afrondt met een diploma,
krijg je zelfs een bonus van €2.500.

Als funderingsmedewerker werk je op verschillende civiele projecten in
heel Nederland en soms ook daarbuiten. Je werkt in de buitenlucht,
met zware kranen, met een klein team, op het land en op het water.
Onze website geeft een goed beeld van onze werken.

Wil je graag doorgroeien? Als je voldoende kennis en ervaring hebt
opgedaan dan kun je zelfs doorgroeien tot machinist, heibaas,
uitvoerder en zelfs werkvoorbereider.

Wil jij kennismaken met DEME Infra, twijfel niet en 
neem vrijblijvend contact op!

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: 
www.deme-group.com/activities/infra

Meer weten over opleidingen? Kijk dan hier:  
www.nvaf.nl/opleidingen/mbo

Wil jij een mooie toekomst in de funderingstechniek?
18 jaar en ouder en heb je een startkwalificatie? Kom solliciteren bij DEME Infra:
1. Meteen aan het werk en vanaf de eerste werkdag een goed salaris!
2. Gratis vakopleidingen en een diploma bonus!
3. Een vast contract bij goede resultaten!

Werk jij graag met je handen en wil je jezelf ontwikkelen als een
professional in de civiele funderingstechniek? Dan is werken bij DEME
Infra echt iets voor jou! Instromen kan al vanaf 18 jaar met een
startkwalificatie. Zij-instromers (omscholers) en
funderingsprofessionals ook zeer welkom!

Een erkend leer/werktraject stemmen we af op jouw achtergrond.
Tijdens je opleiding krijg je al een goed salaris en de opleidingskosten
betalen wij ook. Als je een erkende opleiding afrondt met een diploma,
krijg je zelfs een bonus van €2.500.

Als funderingsmedewerker werk je op verschillende civiele projecten in
heel Nederland en soms ook daarbuiten. Je werkt in de buitenlucht,
met zware kranen, met een klein team, op het land en op het water.
Onze website geeft een goed beeld van onze werken.

Wil je graag doorgroeien? Als je voldoende kennis en ervaring hebt
opgedaan dan kun je zelfs doorgroeien tot machinist, heibaas,
uitvoerder en zelfs werkvoorbereider.

Wil jij kennismaken met DEME Infra, twijfel niet en 
neem vrijblijvend contact op!

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: 
www.deme-group.com/activities/infra

Meer weten over opleidingen? Kijk dan hier:  
www.nvaf.nl/opleidingen/mbo

Wil jij een mooie toekomst in de funderingstechniek?
18 jaar en ouder en heb je een startkwalificatie? Kom solliciteren bij DEME Infra:
1. Meteen aan het werk en vanaf de eerste werkdag een goed salaris!
2. Gratis vakopleidingen en een diploma bonus!
3. Een vast contract bij goede resultaten!
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Medewerkers binnen halen, 
boeien en binden: het is 
hoofdpijndossier nummer 
één van de gemiddel-
de werkgever. Ook bij de 
 Postillion-keten herkennen 
ze dit probleem. De keten 
zet daarom actief in op het 
behouden van het ‘Great 
Place to Work-certificaat’. 
Op basis van de feedback 
van medewerkers over de 
mate van vertrouwen, trots 
en plezier behaalde de 
 hotelketen het certificaat dit 
jaar wederom. 

Een van de onderdelen die in 2022 
werden toegevoegd aan het aanbod voor 
medewerkers, is de hulp bij het afbetalen 
van een studieschuld. 
Het initiatief hiervoor”, komt van de 
directie van de Postillon-keten. Het 
landelijke managementteam, dat wordt 
gevormd door de acht general managers 
van de Postillion-hotels, ging unaniem 
akkoord met het voorstel. Daan Compier, 
general manager van de vestiging in 
Dordrecht, is een van hen. 

GOED WERKGEVERSCHAP
“In de huidige tijd hebben veel mensen 
moeite om de touwtjes aan elkaar te 
knopen”, begint Daan. “Dit geldt niet in 
de laatste plaats voor jonge mensen. Een 
hypotheek krijg je niet zomaar. Als je dan 
ook nog een studieschuld hebt, wordt het 
nóg lastiger. Daarom hebben we besloten 
om, vanuit goed werkgeverschap, een 
bijdrage te leveren aan de afbetaling 
van de studieschuld van onze huidige en 
toekomstige medewerkers.”

‘NO STRINGS ATTACHED’
Toen het nieuws bekend werd dat 
Postillion deze regeling door ging 
voeren, was er landelijk veel lof voor 
het initiatief. Maar er kwam ook kritiek. 
Daan: “Ik zag op social media reacties 
als ‘En dan zit je meteen jarenlang aan 
je werkgever vast zeker; slim hoor’. Maar 
dat is zeker niet het geval: no strings 
attached. We betalen mee aan het 
aflossen van je studieschuld zolang je 
bij ons werkt. Als je weg wilt, dan moet 
je gaan. We stoppen dan met afbeta-
len en je bent vrij om ergens anders te 

POSTILLION HELPT 
MEDEWERKERS 
BIJ AFBETALEN 
STUDIESCHULD

gaan werken. Ik ben ervan overtuigd dat 
je niets aan mensen hebt die voor je 
werken omdat ze zich gevangen voelen; 
werkplezier is enorm belangrijk.”

STRUCTURELE BIJDRAGE
De bijdrage van Postillion aan het afbeta-
len van de studieschuld kan oplopen tot 
5.000 euro per jaar. “Als een medewerker 
besluit om gebruik te maken van de rege-
ling, maken wij per gewerkt uur 2,50 euro 
over aan DUO. Bij een fulltime dienst-
verband is dat 5.000 euro per jaar. We 
krijgen weleens de vraag waarom we niet 
gewoon het loon verhogen met 2,50 euro 
per uur. Maar wij denken niet dat dat het 
gewenste effect heeft. Het leven is zo 
duur; de verleiding om die extra 2,50 euro 
dan te besteden aan iets anders dan de 
studieschuld, is groot. Door rechtstreeks 
bij te dragen aan de aflossing van de stu-
dieschuld denken wij structureler bij te 
dragen aan de financiële lastenverlaging 
van onze medewerkers.”

GOED ONTVANGEN
Het is een mooi initiatief dat onder 
medewerkers goed wordt ontvangen. Ook 
onder de medewerkers zonder studie-
schuld. Daan: “Je zou natuurlijk kunnen 
denken: leuk initiatief voor mensen met 
een studieschuld, maar wat doe je voor 
medewerkers zonder studieschuld?” Het 
is goed om te beseffen dat deze rege-
ling slechts één van de vele extra’s is 
die we als ‘Great Place to Work-keten’ 
bieden aan onze medewerkers. Voor alle 
medewerkers hebben we interessan-
te secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik 
heb voor verschillende horecabedrijven 
gewerkt en kan heel duidelijk zijn over 
Postillion als werkgever: het is bij uitstek 
de beste werkgever die ik tot nu toe heb 
gehad.”   WWW.POSTILLIONHOTELS.COM

BUSINESSPARTNER
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Keuzevrijheid en  
flexibele mobiliteit

De behoefte aan mobiliteit verandert. Het 
gaat tegenwoordig niet alleen meer om 
het leasen van een auto. Men is juist op 
zoek naar een mobiliteitsoplossing waarbij 
duurzaamheid, flexibiliteit en keuzevrijheid 
een belangrijke rol spelen. 

Voor ons als leasemaatschappij is het 
daarom essentieel om naast een auto ook 
andere vervoersmogelijkheden aan te 
bieden. Denk hierbij aan een mobiliteitskaart 
met ov-diensten, deelauto’s of leasefietsen. 
Wij streven er dan ook naar om de totale 
mobiliteitsaanbieder te zijn. Zo zorgen we 
ervoor dat onze klanten altijd mobiel zijn in 
een groene en duurzame omgeving.
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Lindelaan 129 • 3331 AM Zwijndrecht
T 078-6191897 • www.totalroofcare.nl

“Al ru im 25 jaar uw specia list in het aanbrengen 
van bitumen, kunststof en pannendaken”

Wij zijn op zoek naar een 
UITVOERDER/PROJECTLEIDER 

en hebben doorlopende vacatures voor 
(LEERLING-) DAKDEKKERS

Stuur je CV met motivatie naar:
info@totalroofcarebv.nl

Word jij 
onze nieuwe 
collega?

“Al ru im 35 jaar uw specialist in het aanbrengen 
van bitumen, kunststof en pannendaken”

Ohmstraat 16 • 3335 LT Zwijndrecht 

T 078-6191897 • www.totalroofcare.nl
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Hele studies worden eraan gewijd, LinkedIn en de kranten 
staan er vol van: personeelstekort en de krappe arbeidsmarkt. 
Een probleem? Voor veel bedrijven zeker, maar toch niet voor 
iedereen. Daarnaast is er een verschil tussen medewerkers zoe-
ken vanwege groei of telkens nieuw talent zoeken doordat veel 
collega’s vertrekken.

Groeit je bedrijf, dan groeit het ‘personeelsgedoe’ vaak mee. 
Onderzoek laat zien dat dit veelal ontstaat, doordat perso-
neelsgerelateerde zaken ondernemers overkomen. Het is niet 
hun vak en ze doen het er vaak bij. Zonde, want het fundament 
van je organisatie is toch echt je medewerkers. 

Wat zien we in de praktijk veel? HR-gerelateerde vragen 
kunnen niet altijd direct beantwoord worden en blijven liggen. 
Sommige medewerkers willen en krijgen geregeld meer rechten 
omdat ze ‘onmisbaar zijn’. Het bijhouden van verlof- of verzuim-
dagen en declaraties kost tijd en gaat geregeld mis. Genoemde 
voorbeelden zorgen voor gedoe en negatieve energie bij zowel 
ondernemer als medewerkers.

Zijn jonge medewerkers veeleisend(er)? Jazeker! Verander jij 
dat? Waarschijnlijk niet. Dus kun je beter proberen in te spelen 
op behoeftes. Maar hoe kom je erachter welke behoeftes je 
personeel heeft? Door vragen te stellen en oprecht te luisteren. 
En dan kun je vaak heel veel wensen vervullen (wat niet bete-
kent dat medewerkers dus alles mogen bepalen!). 70 procent 
van de mensen verandert niet van baan omdat ze hun werk 
niet meer leuk vinden. Ze zoeken ander werk omdat ze niet 
overweg kunnen met hun leidinggevende, niet gehoord worden 
en teveel gedoe ervaren over kleine dingen. Het zijn redenen 
voor vertrek die je vaak niet hoort, maar die cruciaal zijn. Weet 
je medewerkers te binden en te boeien! 

Een hele HR-afdeling is voor het midden- en kleinbedrijf echt 
niet nodig. Maar twee zaken zijn onontbeerlijk. Allereerst: zorg 
dat je de basis op orde hebt. Heldere, transparante voorwaar-
den, compleet met een gedragscode, die passen bij jouw 
bedrijf zijn een noodzaak. In een goed personeelshandboek 
herkennen mensen de organisatie en de cultuur. Het resultaat 
is dat jij beslagen ten ijs komt en medewerkers weten waar ze 
aan toe zijn. Het kopiëren van de voorwaarden van een andere 
organisatie raden we daarom sterk af. Ieder bedrijf is uniek, de 
voorwaarden en regels daarom ook.

Daarnaast zorg je dat je goede mensen aan je bindt. Zij trekken 
namelijk andere goede mensen aan. Dit zijn mensen met pas-
sie en toewijding, die doen waar ze goed in zijn en echt waarde 
toevoegen (dus hun salaris meer dan waard zijn). Het zijn men-
sen die zich willen blijven ontwikkelen en gemotiveerd zijn de 
organisatie verder te brengen. En dat is toch wat je wilt? Trek 
het juiste talent aan, deze mensen maken het verschil. Want 
talentvolle mensen werken bij bedrijven waar mensen graag 
werken. Maar goede mensen zijn toch duurder? Telkens op zoek 
gaan naar nieuwe mensen omdat talent wegloopt, is veel duur-
der. Het zorgt dat je vooral bezig bent met brandjes blussen en 
voorkomt dat je kunt bouwen aan je organisatie.

Human resources: kosten of investering? Onderzoek en ervaring 
tonen aan dat bedrijven die investeren in HR een hoger rende-
ment hebben, minder verloop en verzuim kennen en eenvoudi-
ger goede mensen aan zich binden.  

DURF Company
www.durfcompany.nl 

PERSONEEL 
VINDEN EN 
BEHOUDEN

COLUMN
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Wouters Gerechtsdeurwaarder & 
Incasso’s
Burgemeester de Raadtsingel 93
3311 JG Dordrecht
078 – 622 79 33
info@wouters-incasso.nl
www.wouters-incasso.nl

Incasso  |  Juridisch advies  |  Debiteurenbeheer                    Uw lokale partner als het gaat om respectvol en daadkrachtig incasseren.
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Drie voormalig DOV-voor-
zitters, drie termijnen, drie 
 verhalen. Menke Hopma, 
Paul Hendriks en Anneke 
 Maagdenberg schuiven aan 
bij Jeroen Put, de  huidige 
 voorzitter van de Dordrecht-
se Ondernemers Vereniging. 
De vakgenoten ontmoeten 
elkaar voor een gesprek 
over verleden, heden en 
toekomst op een prachtige 
en typisch Dordtse  locatie: 
 Bellevue Groothoofd. 

Het gebouw staat al een tijdje leeg, 
maar binnen lijkt het alsof de deur 
gisteren is dicht getrokken. “Wat 
dacht je”, grapt Paul die als eerste 
door de  karakteristieke deuren stapt, 
“vergane glorie, daar passen die oude 
mensen prima tussen?!” Maar zo is 
het niet; er spreekt eerder respect 
uit voor het verleden. Dat is wat het 
huidige bestuur ook laat zien met de 
pay-off ‘Meer voor elkaar’. Een keuze 
voor de toekomst met het verleden 
als fundament. Want als iets duidelijk 
wordt tijdens dit interview, dan is het 
wel dat verbinden al 120 jaar centraal 
staat binnen de Dordrechtse Onder-
nemers Vereniging. En dat zal, als het 
aan de vandaag aanwezige (voormalig) 
bestuurders ligt, ook altijd zo blijven. 

B2B-BIJEENKOMSTEN: NETWERKEN 
EN VERBINDEN
“Ik was ruim tien jaar onderdeel van het 
bestuur van de DOV”, trapt Menke (80) af. 
“Vijf daarvan was ik voorzitter.” Men-
ke was jarenlang actief in het Dordtse 
bedrijfsleven. Inmiddels geniet hij van 
zijn pensioen en het leven. Zijn tijd als 
bestuurder van de DOV ligt al even achter 
hem. Toch herinnert hij zich die jaren nog 
goed: “Toentertijd werd er nog gestemd 
op leden om hen te benoemen tot be-
stuurder. Ik herinner me de betreffende 
vergadering aan het Vrieseplein nog als 
de dag van gisteren. Ik volgde toenmalig 
voorzitter Gerard Hovius op. Dat was een 
goede voorzitter; een bevlogen man!” 
De bijeenkomsten zijn in die tijd klein-
schalig en vooral informatief. Menke: 
“Ik vond dat we teveel bezig waren met 
zenden en informeren. Daarom ben ik 
gestart met B2B-bijeenkomsten. Ofwel: 
bijeenkomsten met als doel het verbin-
den van bedrijven met elkaar en met de 
gemeente. Netwerken werd toen ook aan 
de bijeenkomsten toegevoegd. De eerste 
bijeenkomst was in de kantine van FC 
Dordrecht. Na een aantal keer weken we 

FOTO’S EDWARD DE GEUS
    

Lees verder 

120 jaar DOV:
MEER VOOR ELKAAR



Laan der Verenigde Naties 299      Dordrecht

www.deruitercatering.nl
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uit naar hotel Mercure; tegenwoordig het 
Postillion.” De B2B-bijeenkomsten die 
Menke in het leven roept, zijn de basis 
voor de bijeenkomsten die vandaag de 
dag nog steeds door de DOV gehouden 
worden. Als Menke vijf jaar bestuurder 
is, treedt hij, na de organisatie van het 
105-jarig jubileum, af. Menke: “Ik kende 
Paul al een tijdje en hij leek me een ge-
schikte nieuwe voorzitter. Het heeft even 
geduurd voordat ik hem zo ver had, maar 
uiteindelijk maakte hij de stap.”

DE ZEVEN MAGERE JAREN
“Ik was nog lid van een andere vereni-
ging toen Menke me vroeg om voorzitter 
te worden.” Aan het woord is Paul (71), 
die nog steeds actief is als ondernemer 
in Dordrecht en als voorzitter van Crab-
behoeve. “Stilzitten is niet mijn ding”, 
licht Paul toe. “Al doe ik het wel rustiger 
aan dan vroeger. En ik geniet enorm van 
mijn kleinkinderen; daar neem ik ook 
bewust de tijd voor.” Dat Paul niet van 

Vervolg 120 jaar DOV

stilzitten houdt, is ook in zijn DOV-tijd 
al duidelijk. Nadat Menke hem heeft ge-
vraagd als voorzitter van de DOV, wordt 
snel geregeld dat hij kan overstappen. 
De rest is geschiedenis. Eén van zijn eer-
ste acties als bestuurder? Het afschaf-
fen van de lidmaatschappen per sectie. 
Paul: “Je kon in die tijd lid worden van 
bijvoorbeeld ‘DOV-sectie bedrijven’, of 
‘DOV-sectie horeca’. Dat was een experi-
ment, maar het zorgde uiteindelijk voor 
meer verwijdering dan verbinding.” 

Paul geeft bij zijn aantreden aan de rol 
van voorzitter voor maximaal vijf jaar op 
zich te nemen. Paul: “Maar dat werden 
er uiteindelijk zeven. De zeven magere 
jaren, zeg ik altijd. De financiële crisis 
van 2008 viel in mijn periode als voor-
zitter. Dat was een lastige tijd. Onder-
nemers klopten bij ons aan in de hoop 
dat wij financiële hulp konden bieden. 
Bijeenkomsten werden minder goed be-
zocht. Het ledenaantal liep terug.” Toch 

gebeuren er in zijn tijd ook zeker mooie 
en opbouwende dingen, helpen tafelge-
noten Anneke en Menke hem herinneren: 
“Onder de leiding van Paul zijn de bijeen-
komsten ontstaan met bestuurders van 
diverse ondernemersverenigingen, de 
gemeente en de Kamer van Koophandel. 
Dat waren waardevolle bijeenkomsten 
die actief bij hebben gedragen aan de 
verbinding van ondernemersverenigingen 
onderling en van het Dordtse bedrijfsle-
ven met de lokale overheid.”
Na een jaar of vijf voorzitterschap 
besluit Paul dat het mooi is geweest: 
hij gaat op zoek naar een vervanger. 
Paul: “Dat was makkelijker gezegd dan 
 gedaan. Ik ben twee jaar bezig geweest 
om Anneke binnen te halen als voor-
zitter.” De aanhouder wint: uiteindelijk 
besluit Anneke gehoor te geven aan 
het verzoek van Paul. Ze treedt aan als 
nieuwe voorzitter van de DOV.

“LUISTER 
NAAR 

DE LEDEN 
EN BLIJF 

VERBINDEN”

Paul Hendriks en Menke Hopma

    
Lees verder 
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Uw adres voor bouw en verbouw, 
privé en zakelijk!

Sikkelstraat 32
3319 LJ Dordrecht 
T 078 622 84 70
F 078 622 84 69
M 06 54 29 70 75
E info@krijgsmanbouw.nl
www.krijgsmanbouw.nl

Wij zoeken

BOUWKRIJGERS

Werkvoorbereider
Timmerman

UW ADRES VOOR BOUW EN VERBOUW,
PRIVÉ EN ZAKELIJK!
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Ons werkgebied is: Inspectie, 
QA/QC,  ISO 9001:2015 audits, 
2nd party audits, NDT (Non-
Destructive Testing) Visual 
Inspection Direct/ Indirect, 
Ultrasonics, Magnetic Particle 
Inspection, Dye Penetrant 
Inspection, X-Ray/ Gamma Ray 
review. PMI (Positive Material 
Identification)
 
QA/ QC Coating:
Procedure review, blasting, 
coating inspection & traceability
 
Offshore:
Oil &Gas, Offshore Wind, 
Bridges, Marine Sector.
 
Sales & Rental
Visual Inspection tools
Camera inspection equipment
Ultrasonic equipment
Ultrasonic Scanners
 
Wij zijn International 
georiënteerd en op de hoogte 
van laatste normen, specificaties 
en klant specificaties. Na 
Corona zijn wij weer terug op 
ons oude niveau waarbij 60% 
van onze werkzaamheden in het 
buitenland bevinden.

Meivogelhof 18, 3311 SR Dordrecht
+31620966952

info@lbiqi.com
www.lbiqi.com
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DE ZEVEN VETTE JAREN
“Ik zou voor één jaar blijven”, zegt Anne-
ke (69), “maar net als bij mijn voorgan-
gers is mijn termijn wat langer gewor-
den dan in eerste instantie gedacht.” 
Anneke neemt uiteindelijk na zeven en 
een half jaar afscheid als voorzitter. 
Daarmee neemt ze nog geen afscheid 
van het bedrijfsleven. Tot op de dag van 
vandaag runt ze haar eigen bedrijf AM 
Zorgmanagement. Ze is onderdeel van 
het bestuur van Voedselbank Dordrecht 
en Quiet Drechtsteden, een stichting 
die mensen die in armoede leven 
verbindt met bedrijven en particulieren 
in de regio. “Én ik ben oma van drie 
prachtige kleindochters”, voegt Anneke 
terecht trots toe aan het lijstje.

Voordat Anneke voorzitter wordt van 
de DOV, is ze al vijf jaar bestuurslid. 
Daarvóór is ze een aantal jaar betrok-
ken bij het bestuur als commissielid. 
Anneke: “Ik adviseerde bijvoorbeeld het 
bestuur over het thema ‘binnenstad’.” 
Ze maakt ook deel uit van het orga-
nisatiecomité dat verantwoordelijk is 
voor het 100-jarig jubileum van de DOV. 
Er werd groots uitgepakt, weet Anneke 
zich te herinneren: “Wat een happening 
was dat! Twee avonden in Kunstmin: 
een symposium op vrijdag en een gala 
op zaterdag.” Anneke – die dankzij haar 
kledingstijl door de pers regelmatig 

wordt beschreven als ‘The Lady In Red’ 
– geniet zichtbaar als ze haar verhaal 
vertelt. “Ik vond het voorzitterschap van 
de DOV een mooie rol en samen met de 
rest van het bestuur heb ik veel kunnen 
bereiken. Als Paul het heeft over de ze-
ven magere jaren, dan had ik de zeven 
vette jaren. Het ging economisch goed 
in mijn tijd en het ledenaantal groeide 
tot 380. Ik had bij mijn aantreden als 
doel 400 leden gesteld, maar dat bleek 
een iets te ambitieuze doelstelling.”

Onder leiding van Anneke maakt de DOV 
een mooie groei door. Dat komt niet in 
de laatste plaats door het invoeren van 
de structurele bedrijfsbezoeken. Daar-
naast wordt het contributiesysteem 
onder handen genomen. Anneke: “De 
contributie voor de DOV was bij mijn aan-
treden 150 euro. Voor iedere bijeenkomst 
betaalde een lid dan 15 euro voor het 
eten. Toen de belastingregels verander-
den – de kosten voor eten waren niet 
langer aftrekbaar – hebben we een ‘in-
clusieve contributie’ ingevoerd: 250 euro 
per jaar, inclusief eten/drinken op de 
bijeenkomsten.” Door businesspartners 
te werven, kon de contributie zo laag 
blijven. Anneke: “Een netwerkvereniging 
moet laagdrempelig zijn. Geweldig dat de 
businesspartners, die tot op de dag van 
vandaag verbonden zijn aan de DOV, hier 
een bijdrage aan leveren.” 

Jeroen Put en Anneke Maagdenberg

OP NAAR DE VOLGENDE 120 JAAR
Interviewer aan tafel is de huidige 
voorzitter: Jeroen Put (55). Hij heeft 
duidelijk plezier in het gesprek met 
de oud-voorzitters en maakt meteen 
van het moment gebruik om er lering 
uit te trekken. “Hoe kijken jullie naar 
de DOV van vandaag en welke tips 
hebben jullie voor mij en de rest van 
het bestuur?”, is de slotvraag van 
Jeroen. “Luister naar de leden en blijf 
verbinden”, antwoordt Menke resoluut. 
“Ik denk dat dat tegenwoordig nog las-
tiger is dan vroeger. In een tijd waarin 
alles online gaat, is mensen persoon-
lijk met elkaar in contact brengen niet 
altijd even makkelijk.” 

Paul is het met zijn voorganger eens en 
voegt toe: “Blijf ook altijd investeren in 
het goede contact met de gemeente; 
dat je als DOV overheid en bedrijfsle-
ven met elkaar kunt verbinden, is uniek 
voor een ondernemersvereniging en 
van grote waarde voor alle betrokken 
partijen.” Anneke knikt en besluit: “Gun 
elkaar de omzet! Met die uitspraak 
sloot ik iedere bijeenkomst af. En daar 
blijf ik bij: werk samen als Dordtse on-
dernemers en zorg voor elkaar. Als de 
DOV dat kan blijven stimuleren, kunnen 
we met vertrouwen zeggen: op naar de 
volgende 120 jaar!”  

Vervolg 120 jaar DOV
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Hé! We hebben je aandacht. 
Maar hoe komt dat eigenlijk?

Zo grijp je 
aandacht met   
 jouw advertentie

Introductie
Hé! We hebben je aandacht. Maar hoe komt dat eigenlijk? 
Als iets duidelijk is geworden uit de onderzoeken naar aandacht die we sinds 
2015 hebben uitgevoerd, is het dat een adverteerder zonder aandacht niets 
heeft aan bereik en dat aandacht cruciaal is voor effectiviteit. Het genereren 
van aandacht is de eerste uitdaging voor elke marketinguiting. Maar wat 
gaat er eigenlijk schuil achter een succesvolle poging om aandacht naar een 
advertentie toe te trekken en vast te houden?

In het drukke medialandschap van vandaag worden consumenten 
voortdurend geconfronteerd met reclameverspreiding waarbij steeds meer 
type media worden ingezet. Voor bedrijven wordt het daardoor steeds 
moeilijker om de aandacht van de consument te trekken. Het resultaat? Een 
sterk concurrerende markt waarin de consument een enorme hoeveelheid 
(commerciële)  prikkels krijgt. 

Die prikkels kunnen we lang niet allemaal verwerken. Aandacht is namelijk 
een beperkte mentale hulpbron, waarbij je reageert op slechts een gedeelte 
van de aanwezige stimuli. Oftewel: je hebt pas aandacht voor iets, als je wat 
je hoort, ziet, ruikt, proeft of voelt ook daadwerkelijk verwerkt. En dat doe je 
lang niet met alle prikkels die je krijgt.

Om met jouw advertentie de aandacht van de consument te trekken, dien 
je er dus voor te zorgen dat de consument belangstelling heeft voor jouw 
boodschap. Als adverteerder kun je daar goed op inspelen door de inkoop 
en creatie van media daarop aan te laten sluiten. Maar waar moet je dan 
rekening mee houden?

In deze whitepaper vertellen we je hoe je aandacht grijpt, maar vooral: hoe 
je aandacht begrijpt. Een gamechanger, want de concurrentie is groot en de 
aandacht van de consument schaars.
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Introductie
Hé! We hebben je aandacht. Maar hoe komt dat eigenlijk? 
Als iets duidelijk is geworden uit de onderzoeken naar aandacht die we sinds 
2015 hebben uitgevoerd, is het dat een adverteerder zonder aandacht niets 
heeft aan bereik en dat aandacht cruciaal is voor effectiviteit. Het genereren 
van aandacht is de eerste uitdaging voor elke marketinguiting. Maar wat 
gaat er eigenlijk schuil achter een succesvolle poging om aandacht naar een 
advertentie toe te trekken en vast te houden?

In het drukke medialandschap van vandaag worden consumenten 
voortdurend geconfronteerd met reclameverspreiding waarbij steeds meer 
type media worden ingezet. Voor bedrijven wordt het daardoor steeds 
moeilijker om de aandacht van de consument te trekken. Het resultaat? Een 
sterk concurrerende markt waarin de consument een enorme hoeveelheid 
(commerciële)  prikkels krijgt. 

Die prikkels kunnen we lang niet allemaal verwerken. Aandacht is namelijk 
een beperkte mentale hulpbron, waarbij je reageert op slechts een gedeelte 
van de aanwezige stimuli. Oftewel: je hebt pas aandacht voor iets, als je wat 
je hoort, ziet, ruikt, proeft of voelt ook daadwerkelijk verwerkt. En dat doe je 
lang niet met alle prikkels die je krijgt.

Om met jouw advertentie de aandacht van de consument te trekken, dien 
je er dus voor te zorgen dat de consument belangstelling heeft voor jouw 
boodschap. Als adverteerder kun je daar goed op inspelen door de inkoop 
en creatie van media daarop aan te laten sluiten. Maar waar moet je dan 
rekening mee houden?

In deze whitepaper vertellen we je hoe je aandacht grijpt, maar vooral: hoe 
je aandacht begrijpt. Een gamechanger, want de concurrentie is groot en de 
aandacht van de consument schaars.
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Als iets duidelijk is geworden uit de onderzoeken naar aandacht die we sinds 2015 hebben uitgevoerd, 
is het dat een adverteerder zonder aandacht niets heeft aan bereik en dat aandacht cruciaal is voor 
effectiviteit. Het genereren van aandacht is de eerste uitdaging voor elke marketinguiting. Maar wat gaat 
er eigenlijk schuil achter een succesvolle poging om aandacht naar een advertentie toe te trekken en 
vast te houden?

In het drukke medialandschap van vandaag worden consumenten voortdurend geconfronteerd met 
reclameverspreiding waarbij steeds meer typen media worden ingezet. Voor bedrijven wordt het daardoor 
steeds moeilijker om de aandacht van de consument te trekken. Het resultaat? Een sterk concurrerende 
markt waarin de consument een enorme hoeveelheid (commerciële) prikkels krijgt. 
Die prikkels kunnen we lang niet allemaal verwerken. Aandacht is namelijk een beperkte mentale 
hulpbron, waarbij je reageert op slechts een gedeelte van de aanwezige stimuli. Oftewel: je hebt pas 
aandacht voor iets, als je wat je hoort, ziet, ruikt, proeft of voelt ook daadwerkelijk verwerkt. En dat doe je 
lang niet met alle prikkels die je krijgt.

Om met jouw advertentie de aandacht van de consument te trekken, dien je er dus voor te zorgen dat 
de consument belangstelling heeft voor jouw boodschap. Als adverteerder kun je daar goed op inspelen 
door de inkoop en creatie van media daarop aan te laten sluiten. Maar waar moet je dan rekening mee 
houden?

In deze whitepaper vertellen we je hoe je aandacht grijpt, maar vooral: hoe je aandacht begrijpt. Een 
gamechanger, want de concurrentie is groot en de aandacht van de consument schaars.

Download hier de whitepaper

Zorgen dat jouw advertentie de aandacht krijgt 
die zij verdient? Neem dan vooral contact met 
ons op.

Charlotte van Asselt
Charlotte.van.asselt@dpgmedia.nl 
06-11290504
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DOV 120 jaar, een mijlpaal om trots op te zijn!

Voorstraat 352, Dordrecht

Shop 24/7 op bahlmann-mode.nl

FALL
IN LOVE

De prachtige herfst- & 
wintercollectie is binnen. 

Met méér dan 60 damesmode 
topmerken, voor alle (jonge) 
dames en elke gelegenheid 

een passend outfit.

Keuze uit topmerken als:
10 Days, Ana Alcazar, 

Beaumont, Cambio, 
Caroline Biss, Creenstone, 
Fabienne Chapot, Gustav, 

Geisha, Joseph Ribko� , Kyra, 
Lolly’s Laundry, Marc Cain, 
Mos Mosh, Monari, Nukus, 

Penn & Ink, POM Amsterdam, 
Repeat, Reset, Rino & Pelle, 
Someday, Studio Anneloes, 

Studio AR, Summum en Yaya.
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Jade 320 | 3316 LJ Dordrecht | info@noviprint.nl | 088 6 228 228 
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088 6 228 228
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info@NoviPrint.nl
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TOULONSELAAN 67 - 69
3311 LT  DORDRECHT
078 613 44 90

KOM LANGS OF MAAK EEN AFSPRAAK OP WWW.BEDTIJD.NL
slaapspecialist sinds 1935

OPENINGSTIJDEN
DI	 9:30	-	17:30
WO	 9:30	-	17:30
DO	 9:30	-	17:30
VR	 9:30	-	17:30
ZA	 9:30	-	17:30
ZO	 12:00	-	17:00

Jouw slaap verdient onze aandachtJouw slaap verdient onze aandacht
slaapspecialist sinds 1935

NU

25% KORTING
OP ALLE DEKBEDDEN
IN ONZE COLLECTIE!!

(bij aanschaf van een nieuw matras) 

achel lager?achel lager?KK
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Krijgsman Bouw bestaat alweer meer dan 25 jaar. Nog lang 
geen 120 jaar – zoals de DOV – maar we zijn aardig onderweg. 
Zeven jaar geleden werd ik directeur van Krijgsman Bouw. Er is 
in die tijd veel gebeurd. Binnen ons bedrijf en niet in de laatste 
plaats in de wereld. Ik zou nu een heel rijtje met crisissen 
kunnen benoemen, maar ik heb het in deze column graag over 
een positieve trend: duurzaam ondernemen én hoe je dat als 
ondernemer eenvoudig kunt doen. 

Ik herinner me de klus van Krijgsman Bouw, waarbij ik voor het 
eerst duurzaam ondernam nog goed. We haalden tijdens de 
sloop goede balken uit een gebouw. Op hetzelfde moment was 
mijn werkvoorbereider balken aan het bestellen met dezelfde 
kopmaat. Dat leek me niet handig. Ik liet de balken intact en 
trok een Wajonger aan. Hij haalde spijkers uit de balken en 
maakte ze schoon. Vervolgens maakten we van de balken een 
vloer. Dat waren twee verduurzamingsmaatregelen in één: ik 
hergebruikte de balken én gaf iemand een plek in het arbeids-
proces. Ik realiseerde me dat duurzaam ondernemen simpeler is 
dan ik dacht.  

Duurzaam ondernemen is een breed begrip. Voor de één be-
tekent het bijvoorbeeld verduurzaming van een bedrijfspand, 
een ander doneert afgeschreven kantoormiddelen aan een 
stichting. Voor mij heeft duurzaam ondernemen alles te maken 
met rentmeesterschap. We erven deze aarde niet van onze 
ouders, we lenen hem van onze kinderen. Is het dan niet logisch 
om er goed voor te zorgen en erin te investeren? Als ik vanuit 
rentmeesterschap naar duurzaam ondernemen kijk, dan kan ik 
maar tot één conclusie komen: het is geen kwestie van ‘aan de 
regeltjes voldoen’, of ‘even een paar zonnepaneeltjes op het dak 
leggen’. Het is een wijze van bedrijfsvoering. Duurzaam onder-
nemen betekent voor mij als aannemer bijvoorbeeld circulair 
bouwen. Maar het raakt ook mijn personeelsbeleid. Moeten er 
keuzes gemaakt worden? Dan betrek ik mijn mensen daarbij. 
Dat zorgt voor draagvlak. En draagvlak zorgt voor duurzame 
keuzes. Duurzaam ondernemen bepaalt ook hoe ik met klanten 
en onderaannemers omga. Ik ga voor de lange-termijnrelatie. 
Voor duurzaamheid, dus. 

Adriaan Bossenbroek is een ondernemer met passie voor de 
bouw én duurzaam ondernemen. Sinds 2015 is hij eigenaar 
van Krijgsman Bouw. Krijgsman Bouw is méér dan een aan-
nemer voor particulieren, overheidsinstanties en zakelijke 
klanten. Krijgsman bouwt aan een mooi bedrijf waarin 
mensen tot hun recht komen. Dat betekent dat rendement 
niet de motivatie is; het bedrijf deelt zijn vakmanschap in 
de hoop te vermenigvuldigen.

WAT MAG 
DUURZAAM 
ONDERNEMEN 
JOU KOSTEN?

Ik ben ervan overtuigd dat iedere organisatie zich vroeg of laat 
bezig zal moeten gaan houden met duurzaam ondernemen. 
Willen we onze aarde niet verwoesten, dan moet ieder bedrijf 
zijn verantwoordelijkheid nemen. Wil jij hier ook serieus werk 
van maken? Laat dan eens een aannemer langskomen en ga in 
gesprek over de mogelijkheden. Praat met andere ondernemers 
die je duurzaam ziet ondernemen. Je zult zien: er zijn talloze 
kansen en mogelijkheden om met verduurzaming aan de slag 
te gaan. Start gewoon klein; een reis van 1000 kilometer begint 
immers ook bij de eerste stap. Samen kunnen we het: bouwen 
aan een mooier Dordrecht!  

Adriaan Bossenbroek
Directeur Krijgsman Bouw  |  www.krijgsmanbouw.nl

COLUMN



Multi-Post Nederland
078-6548222  |   marketing@multipost.com

 www.multipost.com 

Communicatie met uw klant, in elke
vorm en via elk medium naar keuze?
Multi-Post is uw Partner.
   •  Plastic Card personalisatie, mailing en fulfilment;
   •  Plastic Card printers en accessoires; 
   •  Digitale identificatie;
   •  Print & Mail services;
   •  Hybrid Mail platform: post digitaal verzenden en ontvangen; 
   •  Document Solutions: multifunctionals, printers, supplies;
   •  Postverwerkende apparatuur
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V I S S E R -V I S S E R . N L / D O R D R EC H T

Het verschil maken in Dordrecht,
dát is samen ondernemen met Visser & Visser.

Wij feliciteren 
DOV met hun 
120-jarig jubileum!

Meer weten? Kijk voor onze diensten op:
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Het adres in de Hoeksche 
waard voor schoonmaakmid-
delen voor in en om het huis.

tevens zijn wij ook het verkooppunt 
van Smellies, daarbij hebben wij een shopje
gevestigd te Heinenoord Nijverheidsweg 19 Vermcp |   Verm Cleaning Products

Vermproducts
cleanING

0278643.pdf   10278643.pdf   1 9-11-2022   11:11:119-11-2022   11:11:11



 54  |  DOV MAGAZINE 

De DOV werd opgericht op 16 juli 1902 
(we vieren dit jaar dus ons 120-jarig 
jubileum).

36 is het aantal aanwezige leden tijdens 
een vergadering van de  Dordrechtsche 
Winkeliersvereeniging in 1915. 

Dordrechtsche Winkeliersvereniging was 
toentertijd de naam van onze DOV. Rond 
1915 vonden de leden vergaderingen van 
de DOV plaats in het Café Central aan 
het  Scheffersplein.

Op 5 februari 1975 vindt een statuten-
wijziging plaats. Uit de archieven blijkt 
dat Dirk de Ronde - bankier en woonach-
tig in Dordrecht, geboren in Schiedam 
op 25 maart 1938 - in die periode de 
voorzitter was van de DOV. En daarmee 
is hij, tot op heden, de oudst bekende 
voorzitter van de DOV in haar geschie-
denis. Ken jij de naam van een eerdere 
voorzitter van de DOV – en kun je dat ook 
geloofwaardig aantonen – dan houden 
wij ons aanbevolen!

1902

36

1937

1975

1869
Op 17 januari 1869 zag de heer 
 Zimmerman het levenslicht. Hij was de 
 burgemeester van Dordrecht toen de 
DOV werd opgericht in 1902.

In 1937 vonden de bestuursvergaderingen 
regelmatig plaats in het gebouw 
Americain, gelegen links naast de 
huidige bibliotheek.

120 JAAR DOV 
IN CIJFERS
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Op 21 mei 1979 stuurt de DOV een brand-
brief naar de toenmalige burgemeester 
Jan van Zuuren. De inhoud: “Leden van 
de DOV overwegen een knokploeg te 
vormen!”

“Het toenemend vandalisme neemt 
ernstige vormen aan”, meldt het be-
stuur. De klachten komen niet alleen 
uit de Voorstraat, maar ook uit de Grote 
Spuistraat, de Spuiweg, Statenplein en 
het Bagijnhof. Dreigend vervolgt de brief: 
“Leden van onze vereniging overwegen 
om zelf knokploegen of een burgerwacht 
te formeren. Daarom roepen we u op 
de politie structureel te laten optreden 
tegen deze criminelen.” Bij de brief is een 
lijst gevoegd met namen van onderne-
mers die in het jaar ‘78/’79 in totaal voor 
zo’n slordige 59.369 gulden (26.940 euro) 
zijn benadeeld.

In dit jaar start Johannes van der Elst 
als waarnemend burgemeester van 
Dordrecht. Johannes is de overgrootva-
der van de overgrootmoeder van Wou-
ter Kolff, de huidige burgemeester van 
Dordrecht. Johannes was waarnemend 
burgemeester van 1803 tot 1806.

fl.125 (of € 56,72): dit was de jaarcontri-
butie omstreeks 1997. In een flyer uit die 
tijd halen we de bijbehorende tekst: “De 
DOV vindt dat een ondernemer groot en 
klein evenveel respect verdient. Onderne-
mersrisico’s zijn naar verhouding immers 
even groot en daarom is er ook maar 
één contributiebedrag: 125 gulden per 
jaar. Dat kan zo laag zijn omdat het werk 
wordt gedaan door enthousiaste onder-
nemers op vrijwillige basis. Slechts voor 
de meest noodzakelijke werkzaamheden 
wordt werk uitbesteed.”

Zoveel pagina’s kent de feestelijke 
‘jubileumnieuwsbrief’ die uitgegeven 
wordt in 2002, tijdens het 100-jarig 
jubileum. Niet alleen de omvang maar ook 
het kleurgebruik (vooral zwart en wit, met 
steunkleur rood) was nog vrij bescheiden 
in vergelijking met het jubileummagazine 
waar je vandaag in leest.  

1803 125

1996

28

59.369

1975

Foto: Regionaal archief Dordrecht

120 JAAR DOV 
IN CIJFERS

Helaas is het DOV-archief bij een brand 
grotendeels verwoest. Er zijn wel wat 
zaken bewaard gebleven (in het Regi-
onaal Archief Dordrecht). Hieruit blijkt 
onder andere dat het huidige DOV-lid 
 Gertenbach Elektro al sinds 1996* lid is. 
En daarmee is hij – volgens dat beperkte 
historische archief – het oudste lid dat 
wij kennen. Gefeliciteerd Gertenbach en 
blijf nog vele jaren bij ons! 

Kun jij  aantonen dat een ander 
(huidig!) DOV-lid, al langer lid 
is dan Gertenbach, dan horen 
wij dat maar wat graag. 
Wij stellen een leuke prijs in 
het vooruitzicht, als je dit met 
‘historisch bewijs’ kunt aan-
tonen. Bewijsmateriaal kan 
opgestuurd worden naar de 
‘notaris van dienst’ (tevens 
secretaris van de DOV): 
saskia@dov.nl.



Credion Drechtsteden realiseert
bedrijfs- en vastgoedfinancieringen

Credion Drechtsteden adviseert, begeleidt en ontzorgt ondernemers in hun zoektocht naar de 
meest optimale financieringsoplossing. Wij zijn proactief en bieden financieringsoplossingen 
waar u als ondernemer wellicht niet aan hebt gedacht. Wij zijn uw gesprekspartner voor al uw 
financieringszaken, ook in trajecten bij uw eigen bank!

U schakelt Credion in bij:

3 Aankoop vastgoed eigen gebruik én om te verhuren (ook woningen!)

3 Transformatie van vastgoed

3 Behoefte aan werkkapitaal voor uw onderneming

3 Financiering van een bedrijfsovername

3 Lease van uw machines en wagenpark; ook Sale & Leaseback!

3 Factoring

3 Optimalisatie bestaande financiersstructuur, ook bij uw eigen bank

3 Begeleiding in bijzonder beheer situatie bij uw bank 

Met toegang tot ruim 100 financiers, inclusief de traditionele banken, vinden we altijd een passende oplossing!

Het kan met Credion.

Het kan met Credion.Credion Drechtsteden    Escudostraat 37    2991 XV  Barendrecht    drechtsteden@credion.nl

Dick de Jong

ddejong@credion.nl

06 22 51 75 24

Liesbeth Fong

lfong@credion.nl

06 19 57 05 62
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Toen ik 15 jaar geleden in Dordrecht 
begon te werken, dacht ik soms dat 
er ergens in een wijk een verborgen 
citroenboomgaard moest staan, waar 
alle Dordtenaren ’s ochtends verplicht 
een hapje kwamen nemen. Ze waren 
zuur en cynisch over hun stad. Gelukkig 
is de trots op de stad de afgelopen jaren 
gegroeid. Fijn, want onbescheidenheid en 
borstklopperigheid horen niet bij Dor-
drecht, maar een beetje minder beschei-
den mocht en mag wel.

Toen ik eind juni op de ALV van de DOV 
mocht spreken, leek het me – na twee 
jaar corona – goed om onszelf weer eens 
even aan wat dingen te herinneren waar-
op we trots mogen zijn. Een selectie. 

Alle investeringen in de openbare ruimte 
en in gebouwen en instellingen die de 
Dordtse Binnenstad mooier hebben 
gemaakt. Alle prijzen en nominaties die 

TROTS

 57

laten zien dat anderen óók zien hoe 
mooi Dordrecht is en hoe hard we eraan 
werken. De vele jongeren die graag in 
onze (binnen)stad willen wonen (echt!). 
We moeten alleen wel samen de woon-
ruimte voor ze realiseren. De Eerste Vrije 
Statenvergadering (1572); Nederland is 
hier begonnen! Cultuur en evenementen. 
De Evenementenkalender 2022 is dankzij 
inspanningen van velen en extra geld van 
de gemeente net zo mooi en vol als in 
2019. De samenwerking tijdens en na co-
rona om ondernemers, winkels en horeca 
te ondersteunen.

Deze voorbeelden gaan veel over onze 
binnenstad. Natuurlijk ben ik op alle 
andere ontwikkelingen in Dordrecht ook 
trots. Maar vergeet niet: binnenstad, cul-
tuur en evenementen zijn beeldbepalen-
de elementen naar buiten die bijdragen 
aan versterking van het vestigingskli-
maat voor bedrijven en inwoners, en aan 
de waardering van Dordrecht.
Mijn verzoek aan jullie: help mee het ver-
haal van de stad te vertellen. Wees trots 
en draag dat uit. Vertel het je klanten, 
zet foto’s en verhalen op je website, ga 
uit eten met zakelijke partners, steun – al 
zijn het lastige tijden voor sommigen – 
evenementen en cultuur. 

Is er geen wensenlijstje meer? Natuurlijk 
wel. Daar wordt door veel mensen hard 
aan gewerkt. Maar soms moet je gewoon 
even de tijd nemen om trots stil te staan 
bij hoe prachtig Dordrecht nu al is.  

Gerben Baaij
Directeur Dordrecht Marketing & Partners
www.dordrechtmarketingenpartners.nl
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Yuverta vmbo Dordrecht 
 

Yuverta vmbo Dordrecht is een fijne, gezellige 
school met ongeveer 750 leerlingen waar bijna 
iedereen elkaar kent. 

Bij Yuverta willen we graag dat onze leerlingen 
doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. 

Samen proberen we het beste resultaat te halen. 
Wij vinden het vooral belangrijk dat leerlingen zich 
snel thuis voelen. 

 
"De groene leeromgeving waar jij je thuis voelt, iedereen waardevol is en met plezier werkt aan jouw toekomst." 

Kom naar de open dag op woensdag 25 januari 2023. 
Meld je aan via de website: yuverta.nl/vmbodordrecht 

 

Yuverta vmbo Dordrecht 
Chico Mendesring 825 
3315 WX Dordrecht 
078- 6216464 
vmbo.dordrecht@yuverta.nl 
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Ten Holter Noordam advocaten is geworteld in de regio’s 
Rotterdam en Drechtsteden. Samen werken wij aan één doel: 
ondernemingen, overheidsinstellingen en non-profi t organisaties 
snel en effi  ciënt helpen met praktische oplossingen bij juridische 
problemen en een duidelijk advies over het voorkomen daarvan. 
Vanaf oktober werken al onze advocaten samen onder één dak in 
Rotterdam. Door de specialistische kennis letterlijk samen te voegen, 
kunnen wij nog gerichter adviseren. Zo profi teert u nog meer van 
de uitgebreide expertise die wij in huis hebben.

Bent u betrokken bij
een geschil of ziet u een 
geschil aankomen?

Onze advocaten luisteren naar uw situatie, 
bieden praktische oplossingen en geven 
advies over de mogelijkheden om een geschil 
op te lossen. Of dat nu binnen de rechtszaal 
is of daar buiten. Denk hierbij aan:

· Incasso's

· Conflicten over de uitvoering 
   van een contract

· Vastgelopen onderhandelingen

· Werknemer/werkgever geschillen
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telefoon / klantenservice divers winkelmandje winkelwagen bezorgwagen

thuisbezorging zoeken locatie pin divers exit

bestellingen online
boodschappen doen

en scannen

bestelling wijzigen
tot 24 uur voor

levering

ster
(rating stars)

instellingen

BASIS ICOON
Divers

AUGUSTUS 2020

voor op je werk?

doe jij de
boodschappen

Geen gesjouw en bezorgd wanneer het jou  
uitkomt, al vanaf €50

Grootverpakkingen voor veelgebruikte producten

Toegang tot exclusief zakelijk assortiment

Betalen kan met pin of achteraf via
automatische incasso of op rekening

Van iedere bestelling een btw-factuur

Mogelijkheid tot het reserveren van
vaste bezorgmomenten 

Jumbo is elke dag euro’s goedkoper

1

2
3

4

5

6

7

Alle gemakken van online 
boodschappen doen bij 
jumbo op een rijtje

Kijk voor meer informatie 
en alle voordelen op 
Jumbo.com/zakelijk
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Netwerken en verbinden zit 
in het DNA van Rabobank, 
een bank die net als de 
DOV al meer dan 120 
jaar bestaat. Rabobank 
IJsselmonde-Drechtsteden 
draagt de DOV dan ook al 
heel veel jaren een warm 
hart toe. En kijkt graag 
samen met de DOV verder 
naar de toekomst.

“Wij werken met vaste adviseurs die 
het netwerk kennen. Klanten kunnen 
hen ook mobiel bereiken, onze ad-
viseurs zijn dus altijd dichtbij”, vertelt 
René Kerstens, directeur van Rabobank 
IJsselmonde-Drechtsteden. Geerten van 
de Rest is zo’n adviseur. Geboren en 
getogen Dordtenaar, én trouw bezoeker 
van  bijeenkomsten van de DOV. Kortom, 
hij weet wat er speelt in Dordrecht en de 
omgeving. Als mkb-adviseur is Geerten 
vooral sparringpartner op het gebied 
van investeringen en financieringen. 
Bovendien is hij voor zijn klanten een 
soort spin in het web. “Wij zijn een all- 
finance-dienstverlener”, licht René toe. 
“Als klanten vragen hebben – over sparen, 
de financiering van de privéwoning, 
 pensioen, beleggen, verzekeringen – is 
Geerten het eerste aanspreekpunt. Hij 
zoekt er vervolgens de juiste collega bij.”

TOEGEVOEGDE WAARDE
Recent heeft Rabobank IJsselmonde- 
Drechtsteden het partnerschap met de 
DOV verlengd. Dat gaat verder dan alleen 
netwerken. “We willen ook iets toevoe-
gen”, legt René uit. “Daarom werken we 
samen met de DOV aan het invulling 
geven aan events, zoals het event van 
25 mei jl. met als thema economie en 
brede welvaart in deze regio. Tijdens de 
mkb-dag op 18 november hebben we ook 
weer  samen dingen gedaan. Om kennis te 
delen, stof tot nadenken te geven en be-
drijven te triggeren om in actie te komen.”

DUURZAME ACTIES
“We zien veel bedrijven die door de 
hui dige energiekosten voor enorme 
uitdagingen staan. Om continuïteit 
te behouden naar de toekomst toe is 
verduurzaming nodig”, zegt Geerten. “Wij 
proberen iedereen in ons ‘ecosysteem’ 
daarbij te betrekken door het organise-
ren van workshops, sessies en lezingen. 
We zijn nu bijvoorbeeld samen met de 
gemeente aan het kijken hoe we het 
verduurzamen van een bedrijventerrein 
kunnen versnellen.” “Rabobank heeft ook 
acties om ondernemers te helpen met de 
juiste stappen richting duurzaamheid”, 
vult René aan. “Zoals Zon-op-dak – om te 
helpen met zonnepanelen – en ‘Elektrifi-
catie’, waarmee we helpen om af te stap-
pen van vervoer op benzine en diesel.” 
Een andere pijler van verduurzaming is 
circulair ondernemen, oftewel hergebruik 
van grondstoffen en materiaal. “Bedrijven 
kunnen hiervoor de workshop ‘Circulair 
ondernemen in een dag’ doen”, vertelt 
Geerten. 

CYBERCRIME
Cybercrime is een ander belangrijk  
onderwerp. “Veel van onze klanten, ook 
DOV-leden, worden hiermee geconfron-
teerd. De gevolgen hiervan kunnen on-
overzienbaar zijn. Onze risicospecialisten 
hebben producten ontwikkeld en geven 
preventief voorlichting over hacken, drei-
gingen en phishing.” Geerten vervolgt: 
“En als ik signalen opvang tijdens klant-
gesprekken, kan ik hun expertise ook 
inzetten.” Overigens is er op 29 november 
in het Postillion Hotel een gratis congres 
over cybercrime onder het motto ‘better 
safe than sorry’. Van harte aanbevolen 
door Geerten.  

De maatschappelijke betrokkenheid 
van Rabobank blijkt uit nog meer 
initiatieven. Zoals de startup en scale-
up-desk voor starters en doorgroeiers. 
Of het partnerschap met Mijn Digitale 
Werkplaats Drechtsteden, dat 
middenstanders ondersteunt op het 
gebied van online ondernemen. Geerten: 
“Het zijn slechts enkele voorbeelden, 
maar Rabobank maakt echt verschil.”  WWW.RABOBANK.NL

NETWERKEN, 
VERBINDEN EN 
KENNIS DELEN

BUSINESSPARTNER
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THE iX1
VANAF € 55.274,- OF € 799,- PER MAAND
EN TOT 438 KM ACTIERADIUS

Aan openbare 
snellaadstations in 
29 minuten tot aan 80% 
actieradius bijladen

In slechts 10 minuten 
tot 120 km bijladen 
(snellaadstation)

00:29u

00:10u
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www.constructif.nl

RENOVATIE ONDERHOUD BEHEER
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Bijna jarig? Vraag geen 
kado maar een donatie. 

Vraag je gasten om donaties voor  
kankeronderzoek. Met jouw feestje 
komt de dag dichterbij dat niemand 
meer hoeft te sterven aan kanker

Kijk op kadoneren.nl



Met een vader die het lidmaatschap van 
de DOV met veel plezier beleefde, kan 
het bijna niet anders dan dat ikzelf de 
samenwerking als voorzitter van de POBD 
ook altijd op heb willen zoeken.
Vooral de laatste jaren gaat dat heel 
fijn met de huidige verenigingen naast 
elkaar. Samenwerkingen opzoeken waar 
nodig, hebben ook bijvoorbeeld in de 
coronaperiode veel toegevoegde waarde 
gehad. Wat mij betreft op naar het vol-
gende jubileum samen naast elkaar en 
gefeliciteerd met de huidige prestatie.

Arien van Pelt

POBD feliciteert 
de DOV

Drechtsteden Consultancy bv.
verkeersveiligheidsoplossingen

Martin van der Gijp

postbus 8071
3301 CB Dordrecht

Helmholtzstraat 5P | 3316 GJ Dordrecht | 06-46241309
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www.dordtonderneemt.nl

Team Dordt Onderneemt 
feliciteert de DOV met 
haar 120 jarig jubileum!

Dordt
onderneemt

Dordt Onderneemt is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers 
met vragen aan de gemeente Dordrecht. Wij helpen je graag verder 
met onderwerpen zoals bedrijfshuisvesting; subsidies; vergunningen;
ondernemersverenigingen en andere ondernemerszaken. 
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Bij een jubileum kijk je vaak terug. Dordt 
Onderneemt wil vooral naar de toekomst 
kijken. “Natuurlijk zijn we trots op de 
verbindingen die we al met de DOV hebben 
gelegd. Maar juist door samen op te trekken 
kun je veel bereiken.” 

“We wisten elkaar altijd al goed te vinden op het moment dat 
er een onderwerp speelde waarbij we een gezamenlijk belang 
hadden”, begint Boukje van de Ven van Dordt Onderneemt. 
“Maar in coronatijd hebben we ervaren dat we juist door ons 
samen over iets te buigen, veel kunnen bereiken. Zoals de twee 
mooie events die we met elkaar hebben opgezet. Daardoor zijn 
we gaan nadenken over andere dingen waarbij we samen kun-
nen optrekken. In het belang van ondernemers vanuit de DOV, 
maar ook van ondernemers die niet – of op andere manieren 
– verenigd zijn, maar die we wel graag met elkaar samen willen 
brengen.” Daarom gaat Dordt Onderneemt structureler samen-
werken met de DOV. 

DE DIEPTE IN
“We hebben afspraken gemaakt op inhoud, die we ook vastleg-
gen in een overeenkomst”, vervolgt collega Bert ten Veen. De 
DOV levert bijvoorbeeld onderwerpen aan voor bijeenkomsten 
van de gemeente, zoals de mkb-dag. “De DOV was daar altijd 
wel bij betrokken, maar heeft dit jaar meegedacht over het pro-
gramma en verzorgde een workshop over het vinden van talent.”
Dordt Onderneemt en de DOV gaan ook gezamenlijk themata-
fels organiseren. Boukje: “De eerste thematafels waren in de 
coronaperiode, maar het idee bestond al langer. Op de grote 
events, voor en door ondernemers, praat je namelijk vooral op 
hoofdlijnen. Een thematafel gaat over een specifiek onderwerp 
met maximaal vijftien personen aan een tafel, waardoor je meer 
de diepte in kunt gaan en vervolgafspraken kunt maken.” WWW.DORDTONDERNEEMT.NL

BASIS
Een van de thematafels ging over arbeid, omdat veel bedrijven 
problemen hebben met het vinden van personeel. Aan tafel 
zaten HR-managers van een aantal bedrijven en afgevaardigden 
van de overheid en onderwijsinstellingen. Bert: “Het probleem 
kun je natuurlijk niet in één gesprek tackelen, maar je legt er 
wel een basis. Door deze thematafel hebben we bijvoorbeeld 
een onderzoek laten doen op het DistriPark om inzicht te krijgen 
waar het personeel vandaan komt en wat er gebeurt als we 
andere vormen van vervoer aanbieden.” Boukje voegt toe: “De 
voorgaande thematafels hebben we vooral georganiseerd van-
uit signalen die wij als gemeente kregen van ondernemers; nu 
willen we juist samen met de DOV uitvinden welke thema’s bij 
de leden leven.” 

VARIATIE
Dordt Onderneemt blijft natuurlijk netwerkbijeenkomsten bezoe-
ken. “Want verbinding is belangrijk. Met de DOV zelf, maar ook 
met de leden.” Boukje vervolgt: “Een leuke ontwikkeling is dat 
de DOV ook andere ondernemers probeert aan te trekken door 
meer gevarieerde bijeenkomsten te organiseren. De ene keer is 
er een bedrijfsbezoek, de andere keer een sportclinic kickboksen, 
een spelletjesavond of een lezing met een zakelijker thema.” 
En vanzelfsprekend blijft de DOV welkom op de bijeenkomsten 
van Dordt Onderneemt. Zoals de bijeenkomst voor jubilerende 
ondernemers, waar de DOV deze keer zelf jubilaris is. “Laten we 
de DOV daar vooral mee feliciteren!”, besluit Boukje.  

DOOR SAMEN OP
TE TREKKEN KUN
JE VEEL BEREIKEN

DORDT ONDERNEEMT EN DE DOV
INTENSIVEREN SAMENWERKING

BUSINESSPARTNER

www.dordtonderneemt.nl

Team Dordt Onderneemt 
feliciteert de DOV met 
haar 120 jarig jubileum!

Dordt
onderneemt

Dordt Onderneemt is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers 
met vragen aan de gemeente Dordrecht. Wij helpen je graag verder 
met onderwerpen zoals bedrijfshuisvesting; subsidies; vergunningen;
ondernemersverenigingen en andere ondernemerszaken. 
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Mr. Désirée van den Berg
Advocaat/scheidingsmediator
Lid vFAS

Maria Montessorilaan 1 M
3312 KJ  Dordrecht
 (078) 611 71 00
 desiree@vjkadvocatuur.nl
  www.vjkadvocatuur.nl

• ECHTSCHEIDING
• VERMOGENSDELING
• ALIMENTATIE
• GEZAG & OMGANG
• MEDIATON
• ERFRECHT
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BUDDINGH
EST. 2018

CAFÉ

LUNCH DINER BORREL

STATIONSTRAAT 4  •  3311 JW DORDRECHT  •  INFO@CAFEBUDDINGH.NL  •  078-8906545  •  WWW.CAFEBUDDINGH.COM
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DOV-EVENEMENTEN 
IN BEELD

Op deze pagina’s een fotoverslag van 
onze laatste evenementen: de bijeen-
komst gehost door businesspartner 
Rabobank in de Duurzaamheidsfabriek, 
onze jaarlijkse BBQ, de bijeenkomst bij 
To Be Found over online recruitment 
marketing en positionering & bran-
ding, de interessante bijeenkomst over 
Energiek Dordrecht met aansluitend de 

3-0 overwinning van FC Dordrecht tegen 
PEC Zwolle én – last but not least – ons 
eigen feestje: het 120-jarig jubileum van 
onze vereniging. Geniet nog even na van 
de beelden en we zien je graag op een 
van onze volgende bijeenkomsten (de 
agenda vind je in de inhoudsopgave van 
dit magazine).

Sinds het uitkomen van het laatste DOV-magazine ontmoetten 
we onze leden tijdens diverse evenementen. Divers in  aantal, 
maar óók in thema. En zo hoort het ook. De DOV kent een 
 grote diversiteit aan leden; we doen ons best om voor ieder-
een relevant te zijn én te blijven. 
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Uw partner in:
• Cloud oplossingen
• ICT beheer op locatie
• VOIP
• Detachering
• Cybersecurity

Maak vrijblijvend een afspraak met ons
Maxwellstraat 55 | 3316 GP Dordrecht

+31 (0) 78 6531820   info@qwareict.nl    www.qwareict.nl

Werkplekken
en telefonie
in de cloud
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BLEKERSDIJK 38A • DORDRECHT
WWW.HALLODORDRECHT.NL

DE LEUKSTE WINKEL VAN 
EN OVER DORDRECHT

SOUVENIRSSOUVENIRS
GESCHENKEN GESCHENKEN 

LEUKE HEBBEDINGETJESLEUKE HEBBEDINGETJES

we gaan 

binnenkort

verhuizen naar 

de voorstraat 276 

(hoek vriesestraat, tegenover Digimaxx)

Hou onze website en 
socials in de gaten!
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www.tenraede.nl

Administratie

Personeel (HR)

Fiscaal

Risicomanagement

Strategisch advies

Procesoptimalisatie

Ondernemer

in privé

Wij zijn Ten Raede Groep: hét full-service
advieskantoor van de regio Drechtsteden.

Ons team bestaat uit gedreven mensen die
specialist zijn op hun vakgebied. Samen

zetten we altijd dat stapje extra voor onze
klant. Zo maken we het leven van de

ondernemer makkelijker. Meer weten? Bekijk
wat we voor u kunnen betekenen op

www.tenraede.nl.

U onderneemt,
wij doen de rest
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GERECHTSDEURWAARDER • CREDITMANAGER        

Gerechtsdeurwaarderskantoor Baijens
Wolwevershaven 30 L, 3311 AW Dordrecht

T  078 635 64 34
E info@baijensgerechtsdeurwaarder.nl
www.baijensgerechtsdeurwaarder.nl

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

www.baijensgerechtsdeurwaarder.nl

GERECHTSDEURWAARDER • CREDITMANAGER        
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Delen is vermenigvuldigen
Toen ik startte met DKIB, inmiddels 12 jaar geleden, was de DOV 
nog een van de weinige ondernemersverenigingen in Dordrecht. 
Inmiddels is het aantal businessclubs en verenigingen flink ge-
groeid. Maar ook de DOV is nog steeds volop actief. We hebben 
een andere doelstelling als ondernemersclub, maar beide staan we 
voor het verbinden van ondernemers in Dordrecht. DKIB met name 
in het Dordtse-Kilgebied en de DOV voor alle ondernemers in de 
stad. De DOV en DKIB kunnen prima naast elkaar functioneren. Er 
zijn dan ook meerdere DKIB-leden aangesloten bij de DOV en met 
grotere evenementen wordt ook de samenwerking gezocht. Delen is 
vermenigvuldigen en dat weten we allebei. Namens de DKIB-leden 
willen wij de DOV van harte feliciteren met het 120-jarige jubileum. 
Op naar nog vele jaren dat jullie je inzetten voor de belangen van 
de Dordtse ondernemers.

Joyce Lipman
DKIB BusinessClub

De kracht van 
samenwerking
De DOV vormt samen met de OVP uit Papendrecht, de 
OVN uit Nieuw-Lekkerland, de OKA uit Alblasserdam, 
de OVZ uit Zwijndrecht, de VAO uit Hendrik-Ido-Am-
bacht, de bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam, de VSO 
uit Sliedrecht en de regionale Werkgevers Drechtste-
den de Federatie van Ondernemersverenigingen in de 
Drechtsteden.

Gezamenlijk vertegenwoordigen we op deze manier 
een flink deel van de regionale ondernemers en 
ondernemingen. Door onderling af te stemmen en te 
overleggen leren we van elkaar, inspireren we elkaar 
en delen we kennis en nieuws. Op deze manier kunnen 
we effectiever zijn op regioschaal. 

Steeds meer zaken spelen zich tegenwoordig af op 
regioschaal. Natuurlijk spelen veel zaken ook lokaal, 
maar thema’s als milieu, arbeidsmarkt, bereikbaarheid 
en duurzaamheid zijn niet gebonden aan de schaal 
van de stad of gemeente. Daar is een regioaanpak 
veel effectiever voor. Op deze manier kunnen we ook 
gesprekspartner en waar nodig luis-in-de-pels zijn voor 
zaken op Drechtstedelijk niveau. 

Ook lobby op regionaal, provinciaal, landelijk en waar 
nodig Europees niveau kunnen we zo effectief inzet-
ten. Als collega-ondernemers en ondernemersvereni-
gingen feliciteren we de jarige DOV van harte met het 
120-jarige bestaan en kijken we terug op een mooie 
samenwerking, maar zeker ook vooruit naar nog meer 
samen optrekken en resultaten bereiken!

Wico van Helden 
voorzitter Federatie 
Ondernemersverenigingen 
Drechtsteden

DOV een club 
met karakter
Daar waar de ondernemersvereniging Werkgevers Drechtsteden 
(WD) historisch gezien ruim 78 jaar mee gaat, heeft de DOV al 120 
jaar haar bestaansrecht. De DOV, opgericht voor en door Dordtse 
ondernemers, heeft door deze jaren heen altijd een duidelijke stem 
gevoerd naar de Dordtse overheid.

Ik heb de DOV leren kennen als een belangenvereniging, maar ook als 
een club waarbij gezelligheid en zeker ook netwerken belangrijk is. 

Het bestuur van de WD heeft door al deze jaren heen de samen-
werking in mindere, maar zeker ook in meerdere mate opgezocht. 
Deze samenwerking heeft zich in het verleden bijvoorbeeld laten 
gelden bij Koningsdag, waarbij het stadsbestuur samen met de DOV 
en de WD, Koning Willem Alexander heeft laten genieten van het 
Dordtse ondernemerschap en daarbij ook de zo belangrijke maritie-
me functie van onze regio naar voren heeft kunnen brengen. 

Wij spreken de wens uit dat we samen met de DOV kunnen optrek-
ken en dat we gezamenlijk ook het 150-jarig jubileum kunnen vieren. 

Jacob Klink
voorzitter Werkgevers Drechtsteden

DOV 120 jaar
FELICITATIES
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Gratis websitecheck voor alle ondernemers 
in de Drechtsteden.

Wil je (nog) meer uit je website halen en/of twijfel je of je 
website nog wel helemaal up-to- date is?
Studenten van het ROC Da Vinci College voeren een complete 
websitecheck voor je uit.
Krijg inzicht in de kwaliteit van je website en ontvang een advies 
op maat waarmee je nog meer traffic naar je website realiseert.

Bekijk ons aanbod en 
meld je vandaag nog aan mijndigitalewerkplaats.nl
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Wij zoeken 
collega’s. 

Wil jij met ons 
werken aan uitdagende 
maatschappelijke 
vraagstukken en 
bijdragen aan de groei 
en bloei van organisaties? 

Kijk op: 
www.fraey.nl
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mtbe.en.o@gmail.com  |  +31640111018

www.mtbdordrecht.nl
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Gökhan Sarier
Vice voorzitter

Portefeuille: 
Arbeidsmarkt, Onderwijs & Sport

gokhan@dov.nl

COLOFON

Mohamed Tiznine
Penningmeester

penningmeester@dov.nl

Joep van Eijk

Portefeuille: 
Bedrijventerreinen

joep@dov.nl

Wieske Welbedacht

Postbus 1122
3300 BC Dordrecht
secretariaat@dov.nl

www.dov.nl

Jurian Duijzer

Portefeuille: 
Retail & Vastgoed

jurian@dov.nl

Saskia Mos
Secretaris

secretaris@dov.nl

Edward de Geus

Portefeuille: 
Communicatie & Marketing

edward@dov.nl

SECRETARIAATBESTUUR
Jeroen Put
Voorzitter

Portefeuille: 
Duurzaamheid & Ondernemen met impact

voorzitter@dov.nl

DORDRECHTSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

DORDRECHTSE
ONDERNEMERS

VERENIGING

www.dov.nl/lidmaatschap/lid-worden

SLUIT AAN BIJ DE DOV 
Ben je ook ondernemer in Dordrecht, maar nog geen lid 
van de Dordrechtse Ondernemersvereniging? Meld je aan! 
Met meer leden staan we sterker en kunnen we nog meer 
bereiken.

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

Redactie Diana Langerak, Anne-Marie Loran

Eindredactie Anne-Marie Loran

Hoofdredactie  Jeroen Put

Acquisitie ZPRESS Media Group, Dave van der Hoek

Vormgeving Geus | design & concepts, Edward de Geus
 ZPRESS Media Group

Fotografie Huib Kooyker, Edward de Geus

Druk Drukkerij Dekkers van Gerwen

Ereleden Anneke Maagdenberg, Rob Kooijman, 
 Paul Hendriks, Menke Hopma, Anton Timmers

Businesspartners Amega Groep | Ames Autobedrijf
 Dordt Onderneemt
 DPG Media
 Postillion Hotel Dordrecht
 Van Pelt Ontwikkelt
 Verstegen accountants en adviseurs
 Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden

Mediapartner ZPRESS Media Group

Volg ons op LinkedIn    www.linkedin.com/in/dov-nl
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Met je bedrijf 
overstappen 
op elektrisch? 
Het kan eerder dan je denkt 
Bijna al je elektrische voertuigen voor je bedrijf kun je leasen met Rabo Lease. Een busje, 
een graafmachine of zelfs een vrachtwagenpark. De voordelen? Je bent direct zelf eigenaar,
aantrekkelijke gebruikskosten en je houdt toegang tot milieuzones. 

Meer weten? 
Kijk op 

rabobank.nl/
elektrisch  
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