
NAJAAR 2016

IN DIT MAGAZINE:  NIEUWE WETHOUDERS ANOUK VAN EEKELEN EN PETER HEIJKOOP ● LEENDERT VAN WEZEL 
(RABOBANK) OVER ECONOMISCHE DYNAMIEK ● ADRIAAN BOSSENBROEK OVER LOKAAL ONDERNEMERSCHAP

Voor een
ondernemend
Dordrecht



Bij overlijden:  0800 – 099 55 15 (gratis) 24/7 bereikbaar.

DenO Uitvaartcentrum | Nassauweg 190, 3314 JR  Dordrecht          www.uitvaartdordrecht.nl

Overlijden en 
social media, hoe 

pak je dat aan?

Ons team heeft alle antwoorden
De dienstverlening is altijd persoonlijk, de kracht van het 
DenO team geeft ons alle mogelijkheden en u alle antwoorden. 
Samen zorgen we voor een persoonlijk afscheid.

ADV_DenO_DOV_A4_SOCIAL.indd   1 29-02-16   10:230161946.pdf   1 27-9-2016   16:58:09



3

Betrokkenheid van
ondernemers bij 
regio is hard nodig

Ik denk aan de volle zaal bij het nieuwe Kinepolis,

de indrukwekkende bijeenkomst bij de Voedselbank 

en de boottocht op de Halve Maen, die enkelen 

door een onverwachte file moesten missen. Onze 

barbecue in de tuin van het Dordrechtse Museum 

was opnieuw een geweldige avond met veel leden, 

partners en een mooie opbrengst voor de Stichting 

Ambulance Wens. 

Ook voor de regionale netwerkbijeenkomst

De rem eraf! namen ruim 400 ondernemers, het 

Drechtstedenbestuur en politici ruim de tijd om 

met elkaar van gedachten te wisselen. Dat toont 

betrokkenheid en die is hard nodig. Want ook 

al vertoont de economie herstel, we zijn er in de 

Drechtsteden echt nog niet.

Brede blik
Daarom zijn wij als DOV positief over de komst van 

een Economic Board. Natuurlijk onder voorwaarden. 

Het moet een evenwicht samengestelde adviesraad 

zijn met strategische denkers. We hopen op 

verfrissende ideeën.

Grote winst lijkt ons dat deze mensen over de grenzen 

heen kijken, innovaties stimuleren en ruim baan 

geven. Er gebeurt al veel op dat gebied en niet alleen 

in de maritieme sector, ook in de zorg, zoals in het 

Albert Schweitzer ziekenhuis, waaraan we begin 2017 

een ledenbezoek brengen.

Een andere voorwaarde is dat de Economic Board 

kijkt naar álle facetten van de economie, dus behalve 

de maritieme sector ook naar logistiek, zorg en 

toerisme, én met oog voor de kleinere ondernemer. 

Het MKB blijft immers de banenmotor.

Verfrissend
We hopen op verfrissende ideeën en dat de Board 

daadwerkelijk zaken kan initiëren en ontwikkelen, 

mensen kan verbinden en aan het werk zetten. Dus zo 

min mogelijk papier en zeker geen rapporten die weer 

in een la verdwijnen zoals in het verleden ook wel is 

gebeurd. Mogelijk kunnen we uit die oude rapporten 

wel lessen leren en eens kijken waarom ze in de la zijn 

beland.

Natuurlijk kunnen we van de Economic Board 

geen wonderen verwachten. De DOV-leden moeten 

het uiteindelijk zelf doen. De Board moet de grote 

lijnen en vakken uitzetten en het is aan ons om deze 

in te kleuren en aan onze economische toekomst 

te werken. Als ik kijk naar de mooie opkomst en 

de betrokkenheid en samenwerking tijdens de 

regionale netwerkbijeenkomst heb ik er vertrouwen 

in dat ondernemers in de Drechtsteden elkaar steeds 

beter weten te vinden en ook dat verbetert onze 

economische positie. 

Investeringszones
In de binnenstad zijn we afgelopen periode 

betrokken geweest bij de herinrichting van de 

Visbrug en de uitbreiding van de horeca. Op de 

Westelijke Dordtse Oever praten we mee over de 

ontwikkelingen rond Bedrijven Investeringszones 

en het belang van het in standhouden en uitbreiden 

van de gezamenlijke beveiliging. En we denken mee 

over de plannen om de Drechtsteden bereikbaar 

te houden. Daarover wordt u in dit magazine 

bijgepraat. Ook daar is betrokkenheid van 

ondernemers van belang om de bedrijventerreinen 

en daarmee het eigen bedrijf klaar te maken voor de 

toekomst.

De nieuwe wethouders die in het magazine aan het 

woord komen, Anouk van Eekelen (Papendrecht en 

binnen de Drechtsteden o.a. verantwoordelijk voor 

economie) en Peter Heijkoop (Dordrecht), zullen 

wij als DOV net als hun voorgangers gevraagd en 

ongevraagd adviseren. Oud-wethouder Bert van 

de Burgt, die kort terugblikt, danken we voor zijn 

bijdragen aan de DOV-bijeenkomsten en uiteraard 

blijft hij ook als fractievoorzitter van harte welkom.

Nieuwe partners
Voor onze leden proberen we elk jaar weer een 

gevarieerd programma samen te stellen met een 

grote diversiteit. We blijven altijd op zoek naar 

ondernemers die de deuren van hun bedrijf willen 

openzetten en de medeleden een kijkje achter de 

schermen willen bieden of juist een vraag hebben 

waarover de andere ondernemers eens kunnen 

meedenken. Deze bezoeken, die exclusief voor DOV-

leden zijn, worden aangekondigd op onze website.

Als bestuur zijn we ook heel erg blij dat we op steeds 

meer (preferred) businesspartners kunnen rekenen. 

Deze Dordtse ondernemers zorgen er met een hun 

ondersteuning voor dat onze vereniging haar leden 

net iets meer kan bieden én wij onze contributie 

laag kunnen houden. Naast onze bestaande partners 

Verstegen Accountants, Van Pelt Ontwikkelt, 

DordtOnderneemt en Postillion Hotel zijn afgelopen 

half jaar aangesloten: Ames, de Persgroep, de 

Rabobank Drechtsteden en D & O Uitvaartzorg.

Na een stralende zomer en najaar wachten ons de 

drukke wintermaanden. Met voor u hopelijk ook een 

moment om rustig terug te blikken op het afgelopen 

jaar. Voor mij persoonlijk was het een onstuimig jaar, 

maar ook daarbij heb ik ook binnen de DOV veel 

betrokkenheid ontmoet. Daar ben ik dankbaar voor. 

Ik wens u veel leesplezier.

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

Als ik terugkijk naar onze netwerk- en ledenbijeenkomsten ben ik een trotse voorzitter.
Trots op de hoge opkomsten en de mooie contacten die worden gelegd. 

VOORWOORD
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‘Versterken arbeidsmarkt 
is mijn grootste opgave’ 
Peter Heijkoop (33) heeft zijn eerste 
maanden als wethouder achter de rug. 
Met in zijn portefeuille werk en inkomen 
(Participatiewet), arbeidsmarktbeleid en 
werkgelegenheid, onderwijs en educatie zal hij 
vaak met ondernemers in Dordrecht contact 
zoeken. ,,De urgentie om de arbeidsmarkt te 
verbeteren, is enorm.”

De nieuwe wethouder mag dan zelf geen bedrijf 

hebben, als kind uit een ondernemersgezin weet hij 

maar al te goed wat het ondernemerschap inhoudt. 

,,Mijn ouders hadden een boerderij en elk jaar was 

anders. Als er een goed jaar was, stond er een nieuwe 

auto op het erf. Mijn broer heeft nu een klein bedrijf 

in grondverzet en bij hem maak ik van dichtbij de 

onzekerheid in tijden van crisis mee, maar ook de 

vitaliteit; het direct weer kansen zien. Bij hem zie ik 

ook de maatschappelijke betrokkenheid die we van 

huis uit hebben meegekregen. Dat vertaalt zich in 

de manier waarop je je werk doet. Zo heeft hij zeven 

jongens uit de bijstand aangenomen.” 

Matchmakers
Daarmee belandt Heijkoop direct bij een onderwerp 

waar hij zich de komende periode voor zal inzetten, 

net als zijn voorganger Bert van de Burgt: zorgen 

dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 

kans krijgen. ,,Natuurlijk is aandacht voor de grote 

werkgevers daarbij belangrijk, maar ik wil de kleinere 

ondernemers zeker niet uit het oog verliezen. Het 

MKB blijft immers de banenmotor. De betrokkenheid 

bij de medewerkers is in kleinere bedrijven vaak 

groot. Dat zie ik bij mijn broer en ik merk hoe blij 

die jongens zijn met hun baan. Ik vind dat iedereen 

mee moet doen in de samenleving. Dat klinkt als een 

open deur, maar ik ben daarom trots op het regionale 

bedrijfsleven dat voldoende garantiebanen heeft 

gerealiseerd. Participatieplekken vind ik nog wat te 

vrijblijvend. 

Hoe stimuleer je dat er nog meer gebeurt? Ik 

wil bij ondernemers meer aandacht vragen voor 

jeugdwerklozen en mensen met een lage of zonder 

startkwalificatie. De komende twee jaar gaan 

zogenoemde Matchmakers ruim 300 kwetsbare 

jongeren actief opzoeken en hen op weg helpen naar 

een (leer)werkplek of een opleiding.” 

PETER HEIJKOOP, NIEUWE WETHOUDER DORDRECHT

,,We komen uit een tijd waar alles efficiënter
en effectiever moest. Daarin zijn we een beetje
doorgeschoten, vind ik. Ook als overheid.” 

Wethouder Peter Heijkoop.
FOTO RONALD VAN DEN HEERIK
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Ook het aan het werk krijgen van de 50-plussers 

blijft volgens hem een uitdaging. Baanbrekend 

Drechtsteden, een samenwerking tussen de Sociale 

Dienst Drechtsteden en uitzendbureau Randstad, 

lukt het om mensen te plaatsen met diverse 

aantrekkelijke regelingen. ,,Maar het kan nog 

beter.”

Urgentie
Volgens Heijkoop zijn de Drechtsteden druk bezig 

om het vestigingsklimaat voor ondernemers 

aantrekkelijker te maken en de regio meer 

bekendheid te geven als dé maritieme delta in 

Nederland. De Drechtsteden profileren zich op 

internationale beurzen. Er komt een Economic 

Board die op strategisch niveau meedenkt. Met 

het MKB Katalysatorfonds stimuleert de regionale 

overheid innovatie. De samenwerking tussen 

bedrijfsleven en de Duurzaamheidsfabriek groeit. 

,,We mogen als Dordrecht trots zijn op hoe we 

gestegen zijn op de ladder als aantrekkelijke stad; 

sociaal economisch lopen we aanzienlijk achter.

De urgentie op de arbeidsmarkt is echt enorm, 

omdat er nog te veel mensen aan de kant staan. 

Dat is een opgave van het hele college van b en w. 

Daarnaast zitten er nu nog 9000 jongeren op het 

Da Vinci College: talent dat we als regio hard nodig 

hebben. Voor de korte termijn is het belangrijk

dat werkgevers samen met het Da Vinci College

deze jongeren voldoende mogelijkheden om via 

stages, onderzoeksopdrachten, projecten en 

dergelijke, de praktijk te leren.. Door de crisis is de 

mismatch alleen maar gegroeid. Aan de onderkant 

zijn banen verdwenen, aan de bovenkant is de

vraag toegenomen. Er is veel behoefte aan 

stageplekken, om te zorgen dat die mismatch

kleiner wordt. En er moeten banen bijkomen,” 

onderstreept Heijkoop. 

Out of the box
,,We moeten nieuwe bedrijven aantrekken, maar 

vooral ook bestaande bedrijven faciliteren, 

zodat ze kunnen groeien. Het versterken van 

de arbeidsmarkt is voor mij de grootste opgave. 

Daar heb ik ondernemers bij nodig. Je zult mij 

dus ook aantreffen bij de DOV. Als overheid 

hebben we een aanjagende rol en soms moeten we 

meer out of the box denken. In aanbestedingen 

kunnen we bijvoorbeeld de banenverplichting nog 

nadrukkelijker meenemen. We komen uit een tijd 

waar alles efficiënter en effectiever moest. Daarin 

zijn we een beetje doorgeschoten, vind ik. Ook als 

overheid. Het is mooi dat een werkgever niet alleen 

een plek biedt aan een kwetsbare jongere of iemand 

met een arbeidshandicap omdat het moet; niet 

alleen vanwege een quotumregeling. Het gaat ook 

om maatschappelijke betrokkenheid.”

Op 14 december organiseren de Drechtsteden een 

werkcongres De economie herstelt... nu de banen nog. 

Eén loket voor werkgevers
De laatste arbeidsmarktcijfers van het UWV laten 

zien dat er steeds meer baanopeningen komen. Het 

gaat vooral om banen in de technische sector, weet 

Peter Heijkoop. ,,De komende tijd zal alles in het 

werk worden gesteld om de vacatures te vervullen. 

Dat is goed voor de bedrijven en voor de mensen 

die nu langs de kant staan. Om werkgevers in de 

regio beter van dienst te zijn, worden regionaal de 

krachten gebundeld. Daarvoor gaan wij een team 

(Baanbrekend en UWV) vormen voor een integrale 

dienstverlening aan werkgevers. Een belangrijke 

winst voor bedrijven is dat zij bij een loket terecht 

kunnen met al hun vragen.”

Op 14 december vindt het werkcongres De economie herstelt... nu de banen nog! plaats met inspirerende 

bijdragen uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de politiek. Er worden ontwikkelingen op het gebied van 

economie en arbeidsmarkt gedeeld, evenals inspirerende voorbeelden. De deelnemers worden uitgedaagd 

actief mee te denken in diverse workshops, met als doel om coalities te smeden voor een snellere economische 

groei in de Drechtsteden en bouwstenen te leggen voor een gezamenlijke agenda. Het werkcongres is een 

initiatief van het programma Arbeidsmarkt Drechtsteden en wordt gehouden in de Duurzaamheidsfabriek, van 

15.00 tot 20.00 uur. 

Meer informatie via n.kwakernaat@dordrecht.nl/ 078-7704830

De economie herstelt... 
nu de banen nog!

,,Als overheid hebben we een
aanjagende rol en soms moeten we
meer out of the box denken.” 

Wethouder Peter Heijkoop.
FOTO RINIE BOON
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,,De contacten waren uitermate plezierig. Ik heb ook 

vrijwel geen enkele bijeenkomst van de DOV, maar 

ook van de Werkgevers Drechtsteden, verzuimd. Ik 

hou van het collectief, maar ook van de individuele 

contacten met de ondernemers. Voor Anneke Maag-

denberg en Teun Muller, de boegbeelden van de 

grootste ondernemersverenigingen, en het werk dat 

zij verzetten, heb ik veel waardering. Als wethouder 

heb je deze organisaties nodig. Ik ben blij dat ik de 

ruimte kreeg om mijn verhaal te vertellen over de 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het 

belang van de samenwerking tussen onderwijs en 

bedrijfsleven. De bijeenkomsten heb ik zeker als 

podium benut om onze gezamenlijke maatschappe-

lijke doelstellingen te halen en het algemeen belang 

te dienen.”

Goed hart
,,Dat belang wordt door meer mensen gedragen dan 

ik van tevoren had gedacht. Er zijn ondernemers 

die zelf een kind met een beperking hebben, of in 

hun familie of omgeving en die het goede hart laten 

kloppen. Ik ontmoet vaak ondernemers die de moti-

vatie hebben om voor anderen van betekenis te zijn. 

Natuurlijk heb ik er begrip voor dat het in de crisis 

moeilijker is om deze mensen een plek te bieden. 

Ondernemers zijn daar heel eerlijk in. Maar ik heb 

altijd wel contacten opgedaan en visitekaartjes 

kunnen wisselen. Voor mij waren die bijeenkomsten 

dus heel zinvol en ik heb ze ten volle benut.”

Met de ondernemers zijn de afgelopen jaren ook voor-

zieningen ingericht die het makkelijker maken om 

mensen met een afstand of een beperking een kans te 

geven op een reguliere of een participatieplek, vertelt 

Van de Burgt. Werkgevers worden fi nancieel tege-

moet gekomen en ontzorgd. Volgens hem ligt er nog 

steeds een taak voor de overheid om de verbinding 

tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. ,,De 

Duurzaamheidsfabriek is het summum. De overheid 

zet een pand neer waar ondernemers hun toekomsti-

ge werknemers kunnen laten opleiden en dan hoop je 

dat ondernemers zich eigenaar gaan voelen van het 

onderwijs. Dat moet nog wel groeien.”

Inhoud
Nog een tip voor de DOV? ,,In het algemeen zou de 

organisatiegraad van ondernemers in Dordrecht 

een stuk hoger moeten zijn. En de bijeenkomsten 

zouden inhoudelijk nog kunnen verbeteren. Qua 

samenwerking met de gemeente zijn de verhoudin-

gen alleen maar gegroeid. Dat moet ook, want we 

moeten samen werken aan een betere stad en regio. 

Daar profi teren we allemaal van.”

Bert van de Burgt heeft afscheid 
genomen als wethouder, maar blijft in de 
gemeenteraad actief als fractievoorzitter van 
het CDA. Hoe blikt hij terug op zijn contacten 
met het bedrijfsleven? 

‘Als wethouder heb je de 
ondernemersverenigingen nodig’

‘Ik ontmoet vaak 
ondernemers die de 
motivatie hebben om 
voor anderen van 
betekenis te zijn’

Raadslid Bert van de Burgt in gesprek
tijdens de regionale bijeenkomst van

ondernemersverenigingen in september.
FOTO RINIE BOON



Holtburgh investeert in vastgoed! 
Met ons team op de Mijlweg in Dordt 
zoeken wij continue naar interessante 
beleggingskansen voor onze 
(inter)nationale clientèle. 

Holtburgh Diensten
Asset management
Portefeuillestrategie
Aan- en verkoopbegeleiding 
Sale & Leasebacktransacties

Holtburgh Expertise
Winkelvastgoed
Kantoren en Logistiek
Woningbeleggingen

Neem gerust contact op voor een 
vrijblijvende kennismaking. 
Wij zien u graag!

Mijlweg 61
3316 BE Dordrecht
T : +31  (0)78 618 80 30
F : +31  (0)78 617 59 10
W : www.holtburgh.nl
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Bakker Bart Dordrecht bezorgt lekkere belegde broodjes, 
gebak, broden, maar ook zachte en harde onbelegde broodjes. 
Denk aan ontbijt en lunch (ook voor medewerkers), bruiloften, 
verjaardagen, etc.

Menukaart/bestellijst verkrijgbaar via 
Dordrecht.achterom@bartnet.nl 
Boven de 30 euro gratis bezorging en binnenstad Dordrecht 
altijd gratis. Grote bestellingen graag een dag van te voren. 

Bestellen kan per telefoon 078-2020200
Per email Dordrecht.achterom@bartnet.nl
Per website www.bakkerbart.nl

Leden van
DOV krijgen
10% korting!

0177554.pdf   1 5-10-2016   11:50:320177801.pdf   1 5-10-2016   13:32:06



NIEUWE LEDEN

11

Nieuwe leden stellen zich voor
De DOV groeit gestaag richting de 400 leden. Vrijwel wekelijks sluiten nieuwe bedrijven en 
organisaties zich aan bij de vereniging. Een greep uit de nieuwe aanwas.

Marc Janssen
Holtburgh Property Investment & Management BV 
,,Vanuit ons kantoor aan de Mijlweg 

manage ik samen met een team van vijf 

mensen investeringen van onszelf en 

van derden in vastgoed in Midden- en 

Zuid-Nederland. Het gaat om particu-

liere investeringen, zoals familie-

kapitaal. We zijn dus geen reguliere 

vastgoedbeheerder. Daarnaast zijn we 

een investment agency: we begeleiden 

particulieren en internationale beleg-

gers in het vinden van investeringen in 

vastgoed en begeleiden de transacties. 

Dat doen we sinds 2010.”

 

Waarom bent u lid geworden
van de DOV?
,,Om ons netwerk in de Drechtste-

den verder uit te breiden en meer 

bekendheid te geven aan ons bedrijf. 

En ik ben benieuwd wat er leeft onder 

de medeondernemers. Ik wil zelf ook 

graag meedenken over de economische 

keuzes die deze regio moet maken. 

Daar heb ik wel een mening over. We 

zijn in Dordrecht gevestigd, omdat ik 

er al jarenlang woon, maar zijn hier 

nog niet actief op de markt. De ambitie 

om in de Drechtsteden te investeren is 

er nu wel, omdat ik in deze regio geloof 

en kansen zie.” 

Madelon Janssen  
Bakker Bart

,,Dit voorjaar heb ik Bakker Bart 

overgenomen op het Achterom in 

Dordrecht. Ondernemer ben ik al veel 

langer. Met mijn man had ik 13 jaar een 

camping in Frankrijk en daarna heb 

ik vijf jaar als zzp’er gezocht naar wat 

ik leuk vond. De horeca bleef trekken. 

Met 12 parttime medewerkers kan ik 

de zaak de hele week open houden. 

Een van hen vond ik via Baanbrekend 

Drechtsteden. Daar ben ik heel 

tevreden over. En ik wil graag de link 

leggen met het onderwijs. Ik  vind dat 

je jongeren de kans moet geven om te 

ervaren wat een vak inhoudt.”

Waarom bent u lid geworden
van de DOV?
,,Als duo-raadslid heb ik in 

Papendrecht al mijn contacten. Als 

ondernemer in Dordrecht zie ik 

zoveel gebeuren. Als lid wil ik iets 

toevoegen en iets leren, sparren, ideeën 

ontvouwen en uitwerken, samen 

werken. Ik zou graag samen met een 

andere ondernemer een hotelletje of 

B&B openen, want naast maritiem 

is toerisme ook belangrijk en ik zie 

toeristen nog te vaak om vijf uur 

weer naar huis gaan. De eerste goede 

contacten zijn al gelegd. De medeleden 

zijn heel behulpzaam.”

Hoessin Jouhri
‘s Heeren Loo Zorggroep locatie Auriga

,,’s Heeren Loo biedt op de Dordtse loca-

tie Auriga aan de Grafelijkheidsweg 24 

uurs zorg aan kinderen en jongeren tus-

sen 9 en 25 jaar met een verstandelijke 

beperking en/of gedragsproblematiek. 

Wij ondersteunen hen bij het maken van 

hun eigen keuzes. Een daarvan is bege-

leiding naar opleiding en/ of werk. Sinds 

dit jaar gebeurt dat ook via jobcoaching. 

Ik zoek (leer)werk- of stageplekken en 

samen met mijn collega’s zorg ik tevens 

voor begeleiding op de werkvloer.” 

Waarom bent u lid geworden?
,,Wij hopen dat we bij de DOV onder-

nemers treffen die plekken beschikbaar 

stellen voor onze bewoners. Wij komen 

ook wat brengen: cliënten met heel veel 

talent. Maar er moeten voor hen wel 

kansen gecreëerd worden.”

Wat verwacht u van de DOV?
,,De bijeenkomsten bieden de mogelijk-

heid om te netwerken en te vertellen wat 

onze cliënten in huis hebben en wat wij 

kunnen betekenen voor een werkgever. 

Met mijn beveiligings- en bewakings-

bedrijf Securit-All & Services ben ik al 

langer lid van de DOV.”

René van der Voorn
Pyrotek Netherlands BV 

,,Wij zijn een van origine Amerikaans 

bedrijf gespecialiseerd in vloeibaar 

metaal pompen voor de smelterijen 

in de Europese markt. Wij doen de 

verkoop, voorraadbeheer en technische 

ondersteuning voor pompen voor 

de zink- en aluminiumindustrie. 

Daarnaast zijn we het internationale 

verkoopkantoor voor zinksmeltovens. 

We leveren vooral aan klanten in 

Duitsland en Italië. Dat doen we 

met elf mensen. In 2014 zijn we van 

Heinenoord naar Dordrecht verhuisd, 

omdat we hier een mooi kantoorpand 

met magazijn vonden passend bij onze 

groei. En vanwege de qua logistiek 

aantrekkelijke ligging. Wekelijks komt 

er materiaal uit de Verenigde Staten 

aan in de haven. Deze regio is toch de 

gateway to Europe.”

 

Waarom bent u lid geworden
van de DOV?
,,We verpakken een deel van onze 

goederen in de kisten van de firma 

Stam en zijn door Wim benaderd om 

lid te worden. Ook al hebben we lokaal 

geen klanten, we zitten hier wel. En 

alles wat er in de omgeving speelt, 

speelt ook voor ons, zoals beveiliging 

en bereikbaarheid. Daarom vonden we 

het goed om ons aan te sluiten bij deze 

ondernemersvereniging.”
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Administratie

Jaarverslaggeving (inclusief publicatiegegevens)

Bedrijfsovername

Omzetting rechtsvorm

Begeleiding bij oprichting/keuze rechtsvorm

Belastingadvies
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Aangiften
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 Inkomstenbelasting ondernemers
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T. 010 - 465 14 88  |  info@rovame.nl
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metalent

BESCHIKBARE 
VAKKRACHTEN 

VOOR DE METAAL-, 
INDUSTRIE- EN 

MARITIEME SECTOR

job

Leren en 
werken

Carrièrekansen 

Uitzenden

Zzp’ers 

deltametaal
Altijd de beste vakkrachten 
in de metaal-, industrie- en 
maritieme sector

Ontdek de mogelijkheden 
op www.deltametaal.nl
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‘Economische dynamiek
in de Drechtsteden is hoog’
De Rabobank Drechtsteden is een nieuwe 
preferred business partner van de DOV.
,,Wij geloven in de kracht van netwerken. 
Samen bereik je meer. Ondernemers bewijzen 
dat keer op keer,” zegt Leendert van Wezel 
(46), directeur bedrijven, die optimistisch is 
over de economische groei in de regio. 

,,Als bank zijn wij geworteld in de regio. De regio 

zit diep in onze genen. Wij zijn dichtbij en goed op 

de hoogte van wat er regionaal speelt. Omdat we 

veel ondernemers spreken, leggen we waar mogelijk 

ook zelf contacten tussen ondernemers. Daarom 

investeren we ook in lokale en regionale netwerken. 

De DOV is gestart in 1902, heeft vele jaren 

doorstaan en daarmee haar toegevoegde waarde 

wel bewezen. Het is een levende organisatie, die 

zich aanpast aan nieuwe thema’s. De rol die de DOV 

speelt om ondernemers en gemeentebestuurders bij 

elkaar te brengen is groot. Door onze aanwezigheid 

bij de netwerkbijeenkomsten horen we veel en 

krijgen ook snel feedback. Daar hechten we veel 

waarde aan. Als betrokken bank voor ondernemers 

en facilitator van verbindingen leveren we graag een 

extra bijdrage aan de DOV,” licht Van Wezel toe.

Meer investeringen
Van Wezel signaleert dat de economische 

dynamiek in de Drechtsteden hoog is. ,,Ik ben 

optimistisch over de economische groei. We 

zien meer investeringsbeslissingen, nieuwe 

vestigingen en meer mensen nemen de stap naar 

het ondernemerschap. We financieren weer volop 

in vastgoed en in innovatie: robotisering, groene 

innovatie, energiebesparende oplossingen. Ook 

ondersteunen we toonaangevende circulaire 

initiatieven. Onze directievoorzitter Piet 

Hoogendoorn zit niet voor niets in de Raad van 

Toezicht van Cirkellab, dat de circulaire economie

in de Drechtsteden aanjaagt.”

Stapelfinanciering
Economische dynamiek vraagt om een 

flexibiliteit van financiers. ,,Inderdaad. Daarom 

hebben we hebben onze processen inmiddels 

zo ingericht dat we snel kunnen reageren 

op de vraag. Daarnaast bieden we diverse 

financieringsvormen op maat: van equipmentlease 

tot groenfinanciering. Bij investeringsplannen 

die meer nodig hebben dan alleen een bank 

leggen we tegenwoordig ook contacten met 

fondsen. Crowdfunding of private equity zien 

wij niet als bedreiging. Wij werken samen met 

toonaangevende crowfdfundingplatforms, zoals 

Money Meets Ideas en Collin Crowdfund. Het 

is mooi als we ondernemers kunnen helpen met 

een stapelfinanciering. Juist omdat die nieuwe 

financieringsmogelijkheden er zijn, worden 

ambitieuze plannen haalbaar.” 

Branchekennis
Om ondernemers te versterken, zet de Rabobank 

ook in op het delen van kennis met zijn klanten.

Bij een breed pallet aan bedrijven haalt de

bank gedetailleerde branchekennis op en 

specialisten vertalen recente ontwikkelingen 

door naar kansen of bedreigingen. ,,Zo kan een 

ondernemer zien hoe hij presteert ten opzichte

van concurrenten en verbeterpunten ontdekken.

We organiseren voor ondernemers ook Mini-

masters (zie kader). Het geeft veel bevrediging

dat je klanten iets kunt aanreiken waar ze iets

aan hebben.” 

Lees ook de blog van Leendert van Wezel op 

LinkedIn.

13

Minimasters
Ondernemers kunnen intekenen op een

exclusief programma met acht colleges over 

onder meer persoonlijk leiderschap, financieel 

management, marketing, innovatie en HR.

De colleges worden gegeven door topdocenten 

en het programma wordt afgesloten met een 

certificaat. Daarnaast is er een speciaal

Minimasterprogramma over bedrijfsoverdracht, 

vooral interessant voor familiebedrijven.

Het Minimasterprogramma start in november.

www.rabobankdrechtsteden.nl

Directeur bedrijven Leendert van Wezel:
,,Om ondernemers te versterken, zet de
Rabobank ook in op het delen van kennis
met zijn klanten.” FOTO RABOBANK DRECHTSTEDEN

LEENDERT VAN WEZEL, RABOBANK DRECHTSTEDEN 



Golf Business 
Edition Connected
Benzine 115 pk 6-versnellingsbak

* Deze actie is geldig tot en met 31 december 2016. **Bijtellingsvoordeel berekent o.b.v. 60 maanden 52% inkomstenbelasting en kentekenregistratie in 2016. Het maximale voordeel is opgebouwd uit een Connected Series  
pakketvoordeel. De vanafprijs is inclusief BTW en BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Voor meeruitvoeringen gelden de prijzen uit de daarbij behorende prijslijsten.

Ames heeft vestigingen in: Dordrecht,
Ridderkerk, Oud-Beijerland, Sliedrecht,
‘s-Gravendeel en Zwijndrecht
Telefoonnummer 078 - 64 84 201

www.ames.nl

In 2017 wordt de bijtelling voor plug-in hybrides verhoogd naar 22%.
Maar als u nog voor 1 januari een Volkswagen GTE aanschaft, geniet u nog van de lage bijtelling. Daarbij hebben we alle Volkswagen GTE uitvoeringen tijdelijk in prijs 
verlaagd. Dus als u nog dit jaar een GTE bestelt, geniet u van een nog lagere bijtelling en bespaart u in 5 jaar tijd zomaar € 8.000. Maar wees er snel bij, want op = op!

Brandstofverbruik Ø tussen 1,5 en 1,7 L/100 km, CO2-uitstoot Ø tussen 35 en 39 g/km.

Kijk voor meer informatie op www.autolagebijtelling.nl

Wat gaat u doen met € 8.000?

Lease voor 1 januari een Volkswagen GTE 
en bespaar tot € 8.000* op uw bijtelling.

Alleen nog in 

2016 15%
BIJTELLING

0162380.indd   1 4-10-2016   16:48:28

Open als u ons 
nodig heeft

7 dagen,
5 avonden open!

maandag - vrijdag 09.00 - 22.00 uur
zaterdag 09.00 - 18.00 uur
zondag 12.00 - 17.00 uur

Netwerkplein: 

Ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen
Je bent van harte welkom om te komen werken of vergaderen op het 
netwerkplein. Makro heeft snelle wifi en bij de bar kun je terecht voor 
een lekker bakje koffie en een vers broodje.

Op het netwerkplein van Makro worden wekelijks bijeenkomsten 
georganiseerd voor – en vaak door – ondernemers. Denk aan interessante 
sprekers, workshops of trainingen over een specifiek onderwerp.

Kijk op www.makro.nl/ontdek voor de kalender

MAKRO DORDRECHT Toermalijnring 2000, 3316 LC Dordrecht www.makro.nl

0177791.pdf   1 7-10-2016   14:20:21



NIEUWS

15

Per 1 januari 2017 gaat ook voor plug-in hybride auto’s een bijtelling 

van 22% gelden. 2016 is daarmee het laatste jaar dat u een Volkswagen 

GTE kunt aanschaffen met maar 15% bijtelling.  Om u optimaal te laten 

profi teren van deze kans zijn de Golf GTE en Passat GTE vanaf nu bij Ames 

Autobedrijf verkrijgbaar als extra rijk uitgeruste Connected Series.

15% bijtelling als u in 2016
een GTE aanschaft

De Volkswagen GTE is dus niet alleen zuinig voor het milieu maar ook voor 

uw portemonnee. Least u vóór 1 januari een Volkswagen Passat Variant GTE 

met slechts 15% bijtelling, dan bespaart u tot € 8.000 in 5 jaar tijd op uw 

bijtelling. Wilt u meer informatie ontvangen over een Volkswagen GTE of de 

bijtellingsregels? Neem dan contact met ons op. We vertellen u graag meer! 

Ames Autobedrijf

T: (078) 648 42 01

E: info@ames.nl

I: www.ames.nl

Ames heeft vestigingen in:

Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Oud-Beijerland en 

’s-Gravendeel (servicevestiging)

Wie gaat mee naar Dordrecht, Zuid-Afrika?
Het bestuur van de DOV heeft de intentie uitgesproken om in januari of 

februari 2017 nog een keer naar Dordrecht, Zuid-Afrika te reizen. Dit ter 

voorbereiding van het bezoek dat enkele Zuid-Afrikaanse ondernemers in juli 

zullen brengen aan Dordrecht. En om de vinger aan de pols te houden bij de 

diverse projecten die in gang zijn gezet. ,,We zouden het fantastisch vinden 

als er nieuwe Dordtse ondernemers aansluiten bij het reisgezelschap om te 

zien wat ze kunnen betekenen voor de ondernemers in onze zustergemeente,” 

zegt voorzitter Anneke Maagdenberg. Voor informatie is Anneke bereikbaar 

via voorzitter@dov.nl.

Netwerken bij Makro Dordrecht
Vanuit de gedachte ‘je netwerk kan niet groot genoeg zijn’ kun je bij Makro 

Dordrecht niet alleen meer terecht voor zakelijke inkopen en shoppen, maar 

ook om ondernemers te ontmoeten en te werken. In de vernieuwde zaak op 

Dordtse Kil III, die eind september offi cieel  en feestelijk werd heropend, 

is een opvallend en fraai netwerkplein ingericht. Een marktplaats met een 

huiselijke setting en plekjes waar je rustig kunt overleggen of die kunnen 

dienen als fl exwerkplek. Er wordt gewerkt volgens het seats2meet concept, 

waarmee Makro sinds korte tijd samenwerkt. Ook zullen er events worden 

georganiseerd. Vestigingsmanager Theo Veling is trots op het resultaat: ,,Wij 

willen iets extra’s betekenen voor ondernemers zonder dat daar voor ons direct 

commercieel belang aan kleeft.” Behalve het netwerkplein zijn in de nieuwe de 

Makro meer pleinen te vinden, waar de producten op thema zijn geclusterd.

Het netwerkplein.
FOTO MAKRO DORDRECHT

Duurzaamheidsfabriek:
Fieldlab Smart Industry 
De Dordtse Duurzaamheidsfabriek heeft de status van Fieldlab Smart 

Industry gekregen. De landelijke taskforce (FME, TNO, het ministerie van 

Economische Zaken, VNO-NCW, Kamer van Koophandel, Nederland ICT) 

heeft dit besloten. Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven samen 

met het onderwijs doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, 

testen en implementeren. Mensen leren hier ook deze oplossingen toe te 

passen. Door deze status kan de Duurzaamheidsfabriek zich nog verder 

ontplooien als cross sectorale innovatielocatie voor het midden- en 

kleinbedrijf in combinatie met het onderwijs. Ook nemen de mogelijkheden 

voor het ontwikkelen van hoger onderwijs toe. 

www.duurzaamheidsfabriek.nl

Opnieuw & Co: Hergebruikt Werkt!
Kringloopwarenhuis Opnieuw & Co in Dordrecht is eind september offi cieel 

heropend. Hiermee werd een metamorfose afgesloten van alle vijf kringloopwinkels 

van Opnieuw & Co in de Drechtsteden en de BAR-gemeenten. Wethouder Peter 

Heijkoop en HVC-directeur Dion van Steensel spraken vol lof over Opnieuw & Co, 

met Da Vinci College en Bouman GGZ (Antes) als aandeelhouders, dat aan bijna 

400 mensen werk biedt en jaarlijks 400.000 betalende klanten trekt. Met HVC 

wordt intensief samengewerkt bij het inzamelen, scheiden en hergebruiken.

Directeur Marcel van Goch benadrukte dat de moderne kringloopwinkels 

hun maatschappelijke doelstellingen behouden: het creëren van (sociale-) 

werkgelegenheid, het ontlasten van het milieu door hergebruik en een bijdrage 

leveren aan armoedebestrijding. De nieuwe slogan van Opnieuw & Co is dan ook: 

Hergebruik Werkt! Voor de Voedselbank Dordrecht nam voorzitter Matthijs van 

Muijen een cheque van 750 euro in ontvangst.

Marcel van Goch, directeur Opnieuw & Co, wethouder Peter Heijkoop,
HVC-directeur Dion van Steensel, Voedselbank-voorzitter Matthijs van
Muijen en Jan Laurijssens van de Raad van Commissarissen (vlnr). 



KONINKLIJKE
VAN DER WEES GROEP

Logisitieke dienst-
verlening in speciaal 
transport

Koninklijke Van der Wees 
Groep richt zich sinds 
1907 op het bijzonder 
transport van zware en 
omvangrijke lading over 
land en water. 

Onze bedrijfsactiviteiten 
omvatten logistiek, 
opslag, watertransport, 
wegvervoer, trading en 
haven- en sleepdiensten. 
Ook voor het zagen van 
stalen damwanden, 
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www.vanderwees.nl     
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Drechtsteden. Voor meer informatie 
neem contact op met mevr. Verwoert 
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,,Ik merk in de Drechtsteden heel veel bescheiden-

heid,” zegt Van Eekelen (39). De opvolgster van 

Richard Korteland is geboren in Brabant, studeerde 

bedrijfskunde in Leiden en woont in Wassenaar.

,,Wat hier gebeurt mag veel meer worden uitgedra-

gen. Brussel en de rijksoverheid kijken steeds meer 

naar regio’s. Daarom is het belangrijk dat een paar 

mensen het goede verhaal vertellen op de juiste 

plaats. Burgemeester Brok verkoopt de Drechtste-

den wat dat betreft heel mooi en charmant, maar 

dat moet vaker gebeuren.”

Concreet en realistisch
Iedereen kent Dordrecht inmiddels, stelt ze. 

,,Koningsdag heeft gewerkt als katalysator. Zoiets 

moeten we ook op economisch gebied vinden. De 

nog te vormen Economic Board kan daarin een rol 

spelen. Zijn opdracht is krachten bundelen tussen 

de 3 O’s - ondernemers, onderwijs en overheid -, 

het stimuleren van innovatie en banen creëren. Ik 

ben blij met de opmerking van ondernemers dat er 

concrete doelen moeten worden gesteld. Maar die 

moeten wel realistisch zijn, vind ik. Goede ideeën 

voor doelen zijn welkom, evenals namen van onder-

nemers die in de board willen plaatsnemen.”

Samen met haar Sliedrechtse collega Hans Tanis 

gaat ze de oprichting van de Economic Board aanja-

gen. ,,Daarbij kijken we ook naar de ervaringen 

buiten deze regio. Elders in het land, onder meer 

in de regio Zwolle, hebben dergelijke boards zich al 

bewezen.”

Communiceren
Meer trots kan de regio volgens haar ook zijn op de 

reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen 

de 3 O’s. ,,Kijk eens naar de Duurzaamheidsfabriek; 

sinds kort een van de vijftien locaties in Nederland 

die de titel Fieldlab Smart Industry mogen voeren. 

Een proefplaats waar studenten en bedrijven 

oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. 

De Drechtsteden investeren ook in Fieldlab Smash, 

Smart Maintenance of Ships, in de Rotterdamse 

RDM campus.”

Van Eekelen noemt het belangrijk dat ondernemers 

communiceren waar ze mee bezig zijn en waar 

mogelijk data delen om elkaar te inspireren en te 

versterken. Ook wil ze oog hebben voor de kleine 

ondernemers. ,,Ik was er zelf een tot voor kort. 

Twaalf jaar geleden heb ik bewust een eigen zaak 

opgezet, omdat ik weg wilde uit het Binnenhof, de 

Haagse kaasstolp, waar ik destijds werkte. Met Life 

Events gaf ik training in persoonlijke presentatie 

en advies op het gebied van zakelijke etiquette. 

Daarnaast was ik voor de VVD als raadslid actief in 

mijn woonplaats Wassenaar,” vertelt ze.

Belang
,,Als zelfstandige heb ik altijd met anderen sa-

mengewerkt. Ik weet dus dat er in samenwerking 

voor iedereen een belang moet zitten. De focus van 

ondernemers ligt bij ondernemen. Maar samen 

hebben we ook een groter belang: onze economie 

klaarmaken voor de toekomst en de verdienkracht 

versterken. De overheid kan geen banen creëren, 

maar wel een steuntje in de rug geven, faciliteren 

en investeren in bijvoorbeeld de revitalisering van 

een industrieterrein zoals de Westelijke Dordtse 

Oever of in de Fieldlabs. Mijn Dordtse collega 

Peter Heijkoop en ik trekken daar gezamenlijk in 

op. Belangrijk is dat we het met elkaar doen en 

enthousiast blijven. De tijd is rijp om het samen op 

te pakken.”

INTERVIEW
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‘Economische ‘Koningsdag’ vinden’
Van ondernemer naar wethouder. Anouk van Eekelen, nieuwe wethouder in Papendrecht, met 
economie in de Drechtsteden in haar portefeuille, heeft er zin in. ,,Dit is een topregio met 
zoveel kansen die we beter moeten benutten.”

Anouk van Eekelen, de nieuwe
portefeuillehouder economie in de Drecht-
steden, was tot voor kort zelf ondernemer.

FOTO RICHARD VAN HOEK

ANOUK VAN EEKELEN, NIEUWE PORTEFEUILLEHOUDER REGIONALE ECONOMIE

‘Ik weet dat er in 
samenwerking voor 
iedereen een belang 
moet zitten.’
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Doel? De regio nadrukkelijker op de kaart zetten en 

de samenwerking tussen de bedrijven optimaliseren. 

Het werd allemaal besproken tijdens een bijeenkomst 

op 21 september met ruim 400 gasten in het 

Postillion Hotel Dordrecht.

Burgemeester Brok, voorzitter van het 

Drechtstedenbestuur, reageerde op de economische 

effecten van de Miljoenennota op de eigen regio. 

Blij is hij met de groeiende samenwerking in de 

Drechtsteden op tal van terreinen. Met name de 

ondernemersverenigingen uit de regio zwaaide 

hij lof toe. Maar Brok plaatste ook de nodige 

kanttekeningen. ,,We zien in de troonrede dat

de werkgelegenheid stijgt, maar in onze regio

achter blijft. Er is een arsenaal aan regelingen 

beschikbaar voor ondernemers, maar die moeten wel 

benut worden. Dit vraagt van u als ondernemers dus 

meer inspanningen,” aldus Brok. Reden

genoeg voor hem om een pleidooi te houden voor 

duurzame samenwerking tussen bedrijven, onderwijs 

en de overheid.

Meer dan maritiem
Zijn toespraak vormde de opmaat naar de noodzaak 

om een Economic Board in de regio in leven te 

roepen. Brok: ,,Met mensen die gevraagd en 

ongevraagd gaan spiegelen en impulsen geven.”

Vier toppers uit het regionale bedrijfsleven

traptende discussie af: Peter van der Meer (Albert 

Schweitzer ziekenhuis), Leen de Koning (Amega), 

Joop Mijland (containerterminal Alblasserdam) 

en Peter Rietberg (Van Leeuwen Buizen). Het 

kwartet maakte glashelder duidelijk hoe belangrijk 

samenwerking voor het bedrijfsleven is. 

Economic Board: 
concreet aan de slag
Met als thema Drechtsteden in de ban van ‘de rem er af’ hebben leden van negen
regionale ondernemersvereniging het licht op groen gezet voor het instellen van een 
economisch sociale raad of Economic Board van statuur en doorzettingskracht.

David Roelofs, DAR Bouwadvies 
Alblasserdam, lid OKA
,,Ik vind het mooi dat je hier een gemêleerd 

publiek treft. Deze bijeenkomst is heel 

laagdrempelig. Ondernemers van grote en kleine 

bedrijven kunnen elkaar hier vinden. Je kunt 

echte contacten opdoen, die kunnen resulteren in 

samenwerking. Vanuit de OKA heb ik gemerkt dat 

dit werkt, omdat je elkaar als lid wat wil gunnen. 

Door zo’n grote bijeenkomst te organiseren, 

doorbreek je de kleinschaligheid van de lokale 

ondernemersverenigingen. We hebben een 

gezamenlijk belang om de Drechtsteden groot te 

maken. Lokaal ben je daar niet primair mee bezig, 

maar nu we hier met zijn allen zijn, dringt dat 

wel door. Ik vind de Economic Board een goed 

initiatief, maar laat er alsjeblieft een voorzitter 

komen die breder kijkt dan maritiem. Natuurlijk 

moet je je ergens op focussen als je je presenteert 

in het buitenland, maar dat kan ook techniek zijn 

met maritiem als onderdeel.”

XXXXXXXXXXXXXXXX. FOTO RINIE BOON

GROTE OPKOMST REGIONALE BIJEENKOMST

‘Er is een arsenaal 
aan regelingen 
beschikbaar voor 
ondernemers,
maar die moeten 
wel benut worden.’



Maar ook innovatie en het definiëren van wat 

de ondernemers bindt – ,,We zijn veel meer dan 

maritiem” – scoorden hoog. 

Doeners
Duidelijk is ook dat de Economic Board een boeg-

beeld dient te krijgen, er denkers, doeners en verbin-

ders in moeten plaatsnemen vanuit grote én kleinere 

bedrijven, er concrete doelen gesteld moeten worden 

en helder moet worden hoe deze te bereiken zijn. 

Uiteraard werd de noodzaak van goede infra-

structuur genoemd en oog hebben voor de vaarwegen 

die kansen bieden. Andere thema’s die aan de orde 

kwamen: meer aandacht voor het aantrekken van 

bedrijven, plus een pleidooi voor hbo in Dordrecht.

Al met al een reeks van wensen en de aanwezige 

ondernemers reageerden positief op de aangedragen 

suggesties. Eén ding werd tijdens deze bijeenkomst 

duidelijk: de wil om de handen waar mogelijk in

een te slaan is beslist aanwezig.
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Niek Oooijevaar, Havenbedrijf Rotterdam
,,Een bijeenkomst als deze verstrekt de 

onderlinge banden tussen de ondernemers 

en met de gemeentebesturen. Je kunt hier 

je netwerk vergroten en dan ben je al bezig 

met verbinden. Door als gemeenten samen 

te werken heb je een groter budget om deze 

regio goed neer te zetten op de juiste beurzen. 

Ik denk dat dit vruchten kan afwerpen in de 

locatiekeuze van grote bedrijven.  We zijn echt 

te bescheiden en zijn te lang niet trots geweest 

op wat we in huis hebben. Gelukkig begint dat 

nu te kantelen.”

Marcel van Bijnen,
algemeen directeur Drechtsteden
,,Wat een energieke bijeenkomst! Ik merk

dat ondernemers de noodzaak zien 

om vraagstukken rond arbeidsmarkt, 

bereikbaarheid, innovatie en de aansluiting 

met het onderwijs op te pakken. En dat het 

bedrijfsleven ook zelf ondernemend bezig is 

om deze regio verder te brengen. Ook ben ik 

verheugd over de steun voor de Economic Board. 

De boodschap dat de board een aansprekend 

boegbeeld moet hebben, concreet aan de slag 

moet, een visie moet ontwikkelen voor de 

langere termijn en breder moet kijken dan de 

maritieme sector is duidelijk overgekomen.”

DOSSIER
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INTERVIEW

Harry (l) en Ad de Jong: steeds vernieuwend
in hun sector. FOTO RINIE BOON

,,Waarom? Natuurlijk om ons te presenteren 

als bedrijf. Daarnaast kan de DOV met extra 

ondersteuning van haar leden meer dingen 

mogelijk maken. Ik heb ontdekt dat er hele leuke 

ondernemers lid zijn van de DOV. Ik ontmoet er 

bekenden, maar ook nieuwe mensen uit allerlei 

disciplines met wie je een geweldig gesprek kunt 

aangaan. Wanneer kom je hen anders tegen in 

een ongedwongen setting? En er is veel kennis 

aanwezig. Ik vraag ook wel: hoe pak jij dat aan of 

hoe zou jij dat doen? Ik doe er ook ideeën op en wie 

weet inspireer ik weer andere ondernemers?”

150 jaar
Ad en zijn broer  Harry zijn groot gegroeid in 

het familiebedrijf waar ze beiden al zo’n 35 jaar 

werkzaam zijn. Ad kan dan ook in geuren en 

kleuren, soms geëmotioneerd, vertellen over 

de ontwikkeling van en belevenissen met de 

uitvaartonderneming, die in 2017 anderhalve eeuw 

bestaat. Want net als andere sectoren verandert 

ook de uitvaartzorg in rap tempo. Dat vraagt van 

Ad en Harry de Jong en de 29 vaste medewerkers 

flexibiliteit, alert blijven en kansen zien om je te 

onderscheiden.

,,Met de bouw van ons uitvaartcentrum compleet 

met restaurant, bloemenzaak en natuursteenbedrijf 

in 1997 waren we vernieuwend in onze sector. 

Er werd met ongeloof naar ons gekeken. Ook 

onze dienstverlening met de rouwhuiskamers is 

bijzonder. Nabestaanden kunnen hier 24 uur per 

dag terecht of vanuit huis via een camera hun 

dierbare zien. Ik stel mezelf altijd de vraag: wat zou 

ik zelf fijn vinden? De technische mogelijkheden 

zijn er. En wat blijkt? Vooral ‘s nachts, als mensen 

niet kunnen slapen, maken ze gebruik van de 

cameraverbinding.”

Uitdaging
Ook de uitvaart zelf kan via HD-camera’s 

gelijktijdig of op een later moment in alle rust 

worden bekeken. ,,Wij zijn dienstverleners in 

optima forma, 7 dagen per week, 24 uur per dag. 

Dat is ons met de paplepel ingegoten. We hebben 

dan ook het mooiste vak van de wereld: je mag 

iemand begeleiden bij een afscheid. De waardering 

die we ontvangen is de grootste drijfveer voor onze 

medewerkers.”

,,Een grote uitdaging,” zegt Ad, ,,is hoe 

milieuvriendelijk we de uitvaart kunnen maken, 

meer circulair.” Ook voor de DOV ziet hij een 

uitdaging. ,,Het zou mooi zijn als de DOV nog 

meer in staat is ondernemers te verbinden, door 

bedrijfsbezoeken, maar ook door bijvoorbeeld

met een denktank samen vraagstukken te 

bespreken of problemen op te lossen. Momenten 

waarop je echt kunt meedenken met elkaar, 

waardoor je er als lid nog meer uit kunt halen en 

optimaal gebruik kunt maken van je netwerk.”

‘Ik stel altijd de vraag:
wat zou ik zelf fijn vinden?’
Dordrecht en Omstreken Uitvaartverzorging is al ruim twee decennia lid van de DOV. Maar 
pas sinds een paar jaar bezoekt Ad de Jong regelmatig de bijeenkomsten en is nu zelfs 
businesspartner geworden. 

FAMILIEBEDRIJF D EN O UITVAARTVERZORGING BIJNA 150 JAAR

“Het zou mooi zijn als
de DOV nog meer in 
staat is ondernemers
te verbinden.”



Inmiddels ruim 
12,5 jaar een 
sparringpartner 
voor het MKB!

Ten Raede Groep

“We voelen ons uitstekend thuis in de rol van veelzijdig dienstverlener,” dat 
zegt Jan Willem Bozuwa zonder dik te willen doen. “Het onderscheidende 
vermogen van Team Ten Raede, zoals wij dat noemen, is dat we op veel 
terreinen direct inzetbaar zijn. We hebben veel meer te bieden dan een 
doorsnee administratiekantoor.”

Alle disciplines onder één dak
Terugkijkend kun je vaststellen dat Ten 
Raede Groep (TRG) zich in de loop van de 
jaren hee�  ontwikkeld van een conventioneel 
administratie- en assurantiekantoor tot een 
ona� ankelijk full service MKB advieskantoor. 
“Groei is overigens geen doel op zich. Klanten 
waarderen onze werkwijze en daarom breiden 
we uit. Door steeds een beetje overcapaciteit 
te houden kunnen we groei steeds uitstekend 
opvangen. Bij TRG zijn alle specialisaties, 
kennis en ervaring op het gebied van 
� nanciën, � scaliteit, MKB verzekeringen en 
HRM samengebracht onder een dak. Zo zijn 
we gegroeid naar 25 medewerkers. Doel is 
veel binnen de eigen organisatie te regelen. 
Lukt dat niet, dan hebben we een uitgebreid 
netwerk waar we zaken met een gerust hart 
aan toe kunnen vertrouwen.”

HRM uitgelicht
Een van deze specialisaties is HRM. De 
vraagstukken die zich op HRM vlak 
voordoen zijn complex en dynamisch. 
De ontwikkelingen door onder andere de 
toenemende wet- en regelgeving vragen 
veel van de ondernemer. Het inregelen van 
een degelijke  ziekteverzuimverzekering, 
het verzorgen van een personeels- en 
salarisadministratie, het opstellen 
van arbeidscontracten en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, het zijn maar enkele 
voorbeelden waar elke  ondernemer met 
personeel mee te maken hee� . In al deze 
zaken ontzorgt Ten Raede Groep haar relaties. 
Ondernemers kunnen zich daardoor blijven 
focussen op ondernemen, zonder a� eiding 
door zaken waar zij zich eigenlijk niet mee 
bezig willen houden. 

“Wij staan naast de ondernemer en zijn 
in staat om alles te overzien en daarop te 
anticiperen. Het is de grote kracht van Ten 
Raede Groep dat alle facetten van het vak 
worden beheerst. Meer partijen bij elkaar 
brengen en onze veelzijdige dienstverlening 
nog verder uitbouwen; daar gaat Ten Raede 
Groep voor” aldus Gerard Verkruijsse. 

Directieleden Gerard Verkruijsse en Jan-Willem Bozuwa

0163391.pdf   1 7-10-2016   13:30:41
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Mkb’ers vinden weg
naar katalysatorfonds

Vijf ondernemingen hebben inmiddels een bijdrage 

ontvangen en bij het ter perse gaan van het magazine 

werden weer twee aanvragen onder de loep genomen. 

,,We hebben nu circa 15 aanvragen gehad en ze blijven 

binnenstromen,” vertelt Robin van der Zee, secretaris 

van de adviesraad, in de Duurzaamheidsfabriek, waar 

het Katalysatorfonds is ondergebracht.

De adviesraad bestaat uit vijf gerenommeerde 

ondernemers met Niels Wepster van SEAM 

Investments in Dordrecht als voorzitter. Samen 

met Ton Kraak van Dieseko uit Sliedrecht, Marco 

Huisman van Veth Propulsion uit Papendrecht, 

Kees van der Graaf jr. van baggerbedrijf De Boer/

Dutch Dregging uit Sliedrecht en Paul Bosman uit 

Dordrecht adviseert hij over de toekenning van een 

subsidie. Edward Gilding van het InnovationQuarter 

is aangesloten vanwege zijn betrokkenheid bij andere 

innovatietrajecten in de regio.

Drijfveren
Van de vijf ton die de Drechtsteden voor drie jaar 

beschikbaar hebben gesteld binnen de regionale 

Innovatiestrategie maritieme topregio is het eerste 

half jaar 96.000 euro bij de ondernemers beland. De 

bedragen voor goedgekeurde aanvragen liepen uiteen 

van 2500 tot 25.000 euro. Het maximale subsidiebe-

drag is 40.000 euro. Het gaat in alle gevallen om een 

cofi nanciering van maximaal 50 procent. De onderne-

mers moeten dus zelf een vergelijkbaar bedrag in het 

project steken.

Robin van der Zee vertelt dat bedrijven kunnen 

worden begeleid bij het indienen van hun aanvraag. 

Daarna is de mondelinge toelichting van groot belang, 

is zijn ervaring. ,,Die toelichting helpt om voeling te 

krijgen bij het idee en de drijfveren en capaciteiten 

van de ondernemer. De leden van de adviesraad weten 

uit eigen ervaring wat het vergt om echt ergens voor te 

gaan. Je voelt ook de energie als er een echt goed idee 

op tafel ligt. En de leden van de adviesraad zetten niet 

alleen hun kennis maar ook hun netwerk in om de ini-

tiatieven sterker te maken. Ook voor vervolgstappen 

brengen we de aanvragers met relevante bedrijven en 

private investeerders in contact.”

Proeflocaties
Behalve van individuele bedrijven komen er ook 

aanvragen van kwartiermakers, voor grootschaliger, 

locatiegebonden voorzieningen en proefl ocaties voor 

R&D activiteiten, waarvan meerdere bedrijven ge-

bruik kunnen maken. ,,Met dit fonds proberen we nog 

meer bedrijven die iets willen testen met studenten of 

innovatiemanagers een plaats te geven in de

Duurzaamheidsfabriek. Inmiddels werken hier al ruim 

80 bedrijven samen met het onderwijs.

De fabriek beschikt over expertise en faciliteiten

voor het ontwikkelen, produceren en testen van

prototypes.” Ondernemers die meer willen weten

over het MKB-Katalysatorfonds kunnen contact

opnemen met Robin van der Zee:

rvanderzee@duurzaamheidsfabriek.nl, 06 12684341

www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl

Elio Barone (l) en wethouder Jasper Mos
bij de offi ciële uitreiking van de subsidie
uit het MKB-Katalysatorfonds.
FOTO ROBIN VAN DER ZEE

Het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden draait sinds maart, maar de regionale ondernemers uit de 
(maritieme) maakindustrie weten de weg te vinden naar het subsidiesteuntje in de rug voor innovatieve 
producten. ,,We zijn blij verrast over de diversiteit en inventiviteit van de ingediende projecten.”

Wie ontving subsidie?
DOV-lid Imbarcazione Barone ontving 

25.000 euro  voor de verdere ontwikkeling 

van de FUTURO MK I, de meest duurzame 

watertaxi ter wereld worden. ,,We zijn erg 

blij met deze fi nanciële ondersteuning. Met 

de FUTURO willen we hybride gaan varen: 

in de stad elektrisch, op de rivieren op 

biobased-brandstof. We werken daarvoor 

samen met Aarts Dieseltechniek en studenten 

in de Duurzaamheidsfabriek werken aan de 

technische uitdagingen van het ontwerp, onder 

begeleiding van Da Vinci en Lexlab, samen met 

Marin en TU Delft,” aldus Elio Barone.

Netics uit Alblasserdam kreeg 16.000 euro 

voor verder onderzoek naar de ontwikkeling 

van een Baggerfabriek waarin baggerspecie uit 

een gebied wordt verwerkt tot bouwproducten 

voor projecten in datzelfde gebied. Gebroeders 

de Koning uit Papendrecht kunnen met 25.000 

euro verder haalbaarheidsonderzoek doen 

naar Modulair drijvend groen, eilanden die 

in stedelijke havengebieden de ruimtelijke 

ordening en tegelijkertijd de waterkwaliteit 

verbeteren. Koedood Dieselservice uit Hendrik-

Ido-Ambacht kan 25.000 euro investeren in de 

verdere uitwerking van een product waarmee 

binnenvaartschippers continu inzicht hebben in 

hun NOx en Co2- uitstoot. Hierdoor kunnen ze 

zuiniger en milieuvriendelijker varen.

De Europese Logistieke Vervoerders Coöperatie 

in Dordrecht kreeg 2.500 euro voor het 

ontwikkelen van een herbruikbare steun voor 

het vastzetten van binnenvaartlading.
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Inmiddels ruim 
12,5 jaar een 
sparringpartner 
voor het MKB!

Ten Raede Groep

“We voelen ons uitstekend thuis in de rol van veelzijdig dienstverlener,” dat 
zegt Jan Willem Bozuwa zonder dik te willen doen. “Het onderscheidende 
vermogen van Team Ten Raede, zoals wij dat noemen, is dat we op veel 
terreinen direct inzetbaar zijn. We hebben veel meer te bieden dan een 
doorsnee administratiekantoor.”

Alle disciplines onder één dak
Terugkijkend kun je vaststellen dat Ten 
Raede Groep (TRG) zich in de loop van de 
jaren hee�  ontwikkeld van een conventioneel 
administratie- en assurantiekantoor tot een 
ona� ankelijk full service MKB advieskantoor. 
“Groei is overigens geen doel op zich. Klanten 
waarderen onze werkwijze en daarom breiden 
we uit. Door steeds een beetje overcapaciteit 
te houden kunnen we groei steeds uitstekend 
opvangen. Bij TRG zijn alle specialisaties, 
kennis en ervaring op het gebied van 
� nanciën, � scaliteit, MKB verzekeringen en 
HRM samengebracht onder een dak. Zo zijn 
we gegroeid naar 25 medewerkers. Doel is 
veel binnen de eigen organisatie te regelen. 
Lukt dat niet, dan hebben we een uitgebreid 
netwerk waar we zaken met een gerust hart 
aan toe kunnen vertrouwen.”

HRM uitgelicht
Een van deze specialisaties is HRM. De 
vraagstukken die zich op HRM vlak 
voordoen zijn complex en dynamisch. 
De ontwikkelingen door onder andere de 
toenemende wet- en regelgeving vragen 
veel van de ondernemer. Het inregelen van 
een degelijke  ziekteverzuimverzekering, 
het verzorgen van een personeels- en 
salarisadministratie, het opstellen 
van arbeidscontracten en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, het zijn maar enkele 
voorbeelden waar elke  ondernemer met 
personeel mee te maken hee� . In al deze 
zaken ontzorgt Ten Raede Groep haar relaties. 
Ondernemers kunnen zich daardoor blijven 
focussen op ondernemen, zonder a� eiding 
door zaken waar zij zich eigenlijk niet mee 
bezig willen houden. 

“Wij staan naast de ondernemer en zijn 
in staat om alles te overzien en daarop te 
anticiperen. Het is de grote kracht van Ten 
Raede Groep dat alle facetten van het vak 
worden beheerst. Meer partijen bij elkaar 
brengen en onze veelzijdige dienstverlening 
nog verder uitbouwen; daar gaat Ten Raede 
Groep voor” aldus Gerard Verkruijsse. 

Directieleden Gerard Verkruijsse en Jan-Willem Bozuwa
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Juridische advisering inzake ruimtelijke 
ordening en omgevingsrecht

proces-, interim- en projectmanagement
begeleiding bouwprojecten

vertegenwoordiging bij gemeente, rechtbank
en Raad van State inzake (hoger) beroepsprocedures

opstelling ruimtelijke onderbouwingen
opstelling bestemmingsplannen

incompany-cursussen
contractbegeleiding UAV-GC
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DISTILLEERDERIJ RUTTE

DORDTSE RELATIEGESCHENKEN!
Likeuren, vodka en jenevers waar ook 

de whiskyliefhebber van gecharmeerd is.

Nu ook: de price winning gins!
De Rutte gin won goud in Amerika, 

en wordt geroemd in de pers als
“BESTE GIN VAN DE WERELD”

Maak er een mooi geschenk van 
met bijpassende tonic.

VERGADEREN EN/OF PROEVEN
Bezoek met uw gasten of 

collega’s een bijzondere plek: 
De Rutte Proefkamer!
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Wij bieden u een totaaloplossing op 
het gebied van Security, Facility, 
Technology, Consulting & Academy
voor uw organisatie!

info@seris-group.nl
www.seris-group.nl
(088) 73 74 700

  Voor uw
Veiligheid
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Het is nu ruim vier maanden geleden dat de Ver-

klaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft. Sinds 1 

mei jongstleden is de Wet deregulering beoordeling 

arbeidsrelaties van kracht. Dit betekent dat vanaf die 

dag zzp’ers en hun opdrachtgevers gebruik kunnen 

maken van een door de Belastingdienst goedge-

keurde (model)overeenkomst. Indien conform deze 

overeenkomst wordt gewerkt, kan de opdrachtgever 

niet aansprakelijk worden gesteld voor de belastingen 

die verschuldigd zouden zijn indien sprake is van een 

werknemer.

De afgelopen maanden is het afschaffen van de VAR 

en de invoering van de goedgekeurde (model)over-

eenkomsten geregeld in negatieve zin in de publiciteit 

geweest. De Belastingdienst keurt drie kwart van de 

overeenkomsten af, het afstemmen met de Belasting-

dienst duurt langer dan verwacht en geregeld conclu-

deren media dat opdrachtgevers veel minder gebruik 

maken van zzp’ers. Maar is dit laatste wel terecht?

Laat ik vooropstellen dat het afschaffen van de VAR 

en de invoering van de goedgekeurde (model)over-

eenkomsten niet de oplossing is voor het probleem: 

de oneigenlijke zzp-constructies. Zolang er grote 

verschillen bestaan tussen de fiscale en arbeidsrech-

telijke behandeling van werknemers ten opzichte van 

zzp’ers, zal de zzp’er populair zijn. 

Een opdrachtgever loopt het risico dat de Belasting-

dienst een zzp’er aanmerkt als werknemer. De drie 

criteria waaronder fiscaal een zzp’er als werknemer 

wordt aangemerkt zijn ontleend uit het arbeidsrecht. 

Dat wil zeggen dat sprake moet zijn van persoonlij-

ke arbeid, een gezagsverhouding en van loon. Het 

afschaffen van de VAR heeft hier geen verandering in 

gebracht. 

De goedgekeurde (model)overeenkomst (en voorheen 

de VAR) biedt alleen zekerheid voor fiscale doelein-

den. Arbeidsrechtelijk loopt de opdrachtgever nog 

steeds een risico. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, een eventu-

eel verplicht gestelde cao en een eventueel verplicht 

gesteld pensioenfonds. 

Vaak is overduidelijk dat geen sprake is van een 

dienstbetrekking. In dat geval zal fiscaal ook geen 

risico worden gelopen (de fictieve dienstbetrekkingen 

buiten beschouwing gelaten). Het is dan ook niet 

nodig om een goedgekeurde (model)overeenkomst te 

gebruiken. 

Soms kun je betwisten of de zzp’er niet gewoon een 

werknemer is. Dan zal een goedgekeurde (model)

overeenkomst gewenst zijn, maar zal de opdrachtge-

ver ook de arbeidsrechtelijke risico’s moeten overzien. 

Ten tijde van de VAR besloot de opdrachtgever vaak 

toch gebruik te maken van de zzp’er. Blijkbaar had hij 

genoeg argumenten om te stellen dat geen sprake was 

van een dienstbetrekking. Het afschaffen van de VAR 

zal hier geen verandering in hebben aangebracht. 

Is de afschaffing van de VAR dan een reden om niet 

langer gebruik te maken van de zzp’er?

Uiteraard kunnen wij u helpen bij deze afweging en 

bij het opstellen en afstemmen van een overeenkomst.

mr. Jan van Neerbos RB

Arbeidsrechtelijk loopt de opdrachtgever
van een ZZP’er nog steeds een risico

COLUMN
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Sfeervolle en zinvolle 
seizoenafsluiting
Het is een mooie traditie geworden van de DOV om in 

de tuin van het Dordrechts Museum het seizoen af te 

sluiten als opmaat naar de vakantie. Op 4 juli was het 

weer zo ver. Bestuurslid Pieter Honing wees in zijn 

welkomstwoord op het groeiend aantal ondernemers 

dat zich bij de DOV aansluit en op het succes van bij-

eenkomsten. Al met al reden genoeg voor het bestuur 

van de DOV om op de ingeslagen weg door te gaan. 

Daarnaast onderstreepte Honing dat de DOV op veel 

terreinen haar invloed uitoefent om het ondernemers-

klimaat in Dordrecht te optimaliseren. 

,,Dat wij overigens op de goede weg zijn, bleek recent 

uit het feit dat onze mooie gemeente een behoorlijke 

stijging heeft gemaakt op de ranglijst van aantrek-

kelijke steden,’’ aldus Honing. ,,Het blijkt weer eens 

dat, als gemeente en de ondernemers de juiste focus 

hebben en blijven investeren in onze stad, dit niet 

onopgemerkt blijft bij inwoners en bezoekers. Samen 

zijn we dus sterk en het is juist die mooie onderlinge 

samenwerking van ons allen, die het verschil maakt 

en ons onderscheidt.”

Ook burgemeester Brok was blij met de tal van posi-

tieve ontwikkelingen in de stad. En ook hij was trots 

op het feit dat Dordrecht op het lijstje van gemeenten 

die zijn beoordeeld van plaats 30 naar plaats 14 is 

opgeklommen. ,,Een geweldige prestatie,” aldus Brok. 

Zijn credo: ,,Daarom moeten we koersvast blijven 

in onze stad!” Maar ook dit: ,,Dordt moet zich sterk 

blijven maken voor meer werkgelegenheid.” Ook 

wees de burgemeester nadrukkelijk op het feit dat de 

intensieve banden met Dordrecht in Zuid Afrika zeer 

positief zijn. Wat hem betreft reden genoeg om deze 

band nog verder te versterken in de komende jaren.

Voor de jaarlijkse verloting had een groot aantal
leden producten en diensten ingebracht die
met veel plezier werden verloot door voorzitter
Anneke Maagdenberg en Pieter Honing.

Opbrengst: 1866 euro en een tevreden
 Stichting Ambulance Wens. FOTO’S RINIE BOON



26

Op Louter Bloemen/Duivelseiland en 

Krabbepolder/Zeehavengebied hebben de 

ondernemers zich inmiddels verenigd om te komen 

tot twee aparte Bedrijven Investeringszones (BIZ). 

Samen met de gemeente en het Havenbedrijf 

Rotterdam gaan zij zich extra inspannen 

om het openbaar gebied schoner, veiliger 

en representatiever te maken. Ook komt er 

parkmanagement, zoals op Dordtse Kil III.

,,De gemeente juicht dit van harte toe. Met de 

BIZ ontstaat er een organisatievorm waarmee 

de ondernemers kostenvoordeel kunnen behalen 

én waarmee de gemeente en het Platform WDO 

makkelijker kunnen overleggen en afspraken 

maken. We hopen dat er ook een BIZ tot stand 

komt op Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West. 

Door betere samenwerking kunnen ondernemers 

hun bedrijfsomgeving nog aantrekkelijker maken, 

hun concurrentiepositie verbeteren en zorgen 

dat de economische motor van de Drechtsteden 

nog beter gaat draaien. We gaan er echt vanuit 

dat de draagvlakmetingen die begin 2017 onder 

de ondernemers worden gehouden een positieve 

uitslag geven en dat de BIZ-en in 2017 een feit zijn.”

Schouders eronder zetten
DOV-bestuurslid Rob Kooijman, zelf met Bardahl 

gevestigd op Dordtse Kil I deelt die visie. ,,We 

verwachten begin 2017 een nieuw bestuur te kunnen 

installeren van wat nu nog de Stichting Beveiliging 

Bedrijventerreinen Dordrecht - Dordtse Kil 1,2 en 

Amstelwijck West heet. De oude bestuursleden, 

onder wie Menke Hopma en Peter Brandenburg die 

zich vele jaren hebben ingezet, nemen dan afscheid. 

We hopen zeker het camerabewakingssysteem en 

de surveillances, die hun waarde hebben bewezen, 

voor dit gebied te kunnen behouden. We laten 

onderzoek doen naar de wensen van de bedrijven,” 

vertelt Kooijman. ,,Nieuwe mensen hebben al 

aangegeven hun schouders eronder te willen zetten 

en we streven op termijn naar een BIZ. Daaraan 

moet wel minstens de helft van de bedrijven op 

de drie terreinen meedoen. We zien dat de andere 

bedrijventerreinen al voorop lopen, dus hopen we 

op bereidheid bij de ondernemers van Kil I en II en 

Amstelwijck-West.” 

Hij noemt de uitwisseling van informatie en 

ideeën in het Platform WDO heel positief. ,,Het is 

nu belangrijk dat het enthousiasme bij de andere 

ondernemers terecht komt. Mensen met ideeën, 

plannen of klachten kunnen die zeker bij de DOV of 

het Platform melden.”

Toegevoegde waarde
Op het verbeteren van de samenwerking zijn ook de 

zogenoemde Clustersessies gericht; ondernemers in 

dezelfde of aanpalende sectoren leren elkaar tijdens 

een lunchsessie echt beter kennen en inspireren 

elkaar. 

Van Kleef: ,,We hebben nu drie geslaagde sessies 

gehad. Het is meer dan gezellig netwerken met een 

biertje in je hand. Het gaat mij erom onderlinge 

verbindingen tot stand te brengen tussen de 

mooie bedrijven die hier zitten. Iedereen is 

Op de Dordtse Westelijke Oever wordt hard gewerkt; door de ruim 750 bedrijven én door het 
WDO platform waarin ook de DOV is vertegenwoordigd. Gebiedsmanager Aldo van Kleef licht 
de stand van zaken toe.

‘Terreinen moeten visitekaartje 
zijn voor nieuwe ondernemers’
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Digitaal panel en 
informatiepunt
Ondernemers op de Westelijke Dordtse 

Oever hebben recent resultaten ontvangen 

van een eerste enquête over werkgelegenheid 

en scholing. Voor een tweede enquête over 

de Bedrijven Investeringszone (BIZ) kunnen 

ondernemers zich nog aanmelden: a.van.

kleef@dordrecht.nl. Begin 2017 komt er ook 

een fysiek punt in het gebied waar mensen 

informatie kunnen krijgen en hun mening 

kunnen geven over de plannen voor de WDO 

en waar vergaderingen plaatsvinden. 

42% besparing na
gratis energiescan; 
nog scans 
beschikbaar 
De energiescans die zijn gedaan bij 

ondernemers op de Dordtse Kil I, II en 

Amstelwijck-West leveren nu al forse 

besparingen op. Van 15 procent tot een 

uitschieter van 42 procent. ,,Met minimale 

investeringen is het energieverbruik dus al 

flink terug te dringen. Dat levert dus een 

lagere energierekening op, maar draagt ook 

bij aan een verlaging van de CO2-uitstoot,” 

stelt gebiedsmanager Aldo van Kleef. Tot nu 

toe hebben vijftig bedrijven gereageerd en 

zijn er 15 onder de loep genomen door een 

gespecialiseerd en onafhankelijk bureau. De 

actie loopt tot eind 2016. Er zijn nog scans 

beschikbaar. Meldt u dus snel aan voor een 

gratis een energiescan. Het loont de moeite 

en kost niets. Aanmelden kan via a.van.

kleef@dordrecht.nl

welkom tijdens zo’n lunch. Een schilder of een 

elektrotechnisch bedrijf kan ook iets betekenen 

voor een onderneming die zich richt op maritiem 

of logistiek. Daarvoor is het wel belangrijk om te 

weten van elkaars bestaan en elkaars toegevoegde 

waarde te zien.”

De bestaande samenwerking tussen ondernemers 

leidt er in elk geval toe dat het Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO-B) weer in de wacht wordt 

gesleept. ,,Mede door de inzet van enkele 

ondernemers die in hun vrije tijd meegaan op 

schouwrondes om te kijken of de wegen heel zijn, 

de lantaarnpalen het doen, of er pallets netjes 

staan opgeslagen en of er geen wietkwekerijen in 

leegstaande panden zitten. Door die samenwerking 

en de gezamenlijke beveiliging zijn de inbraken in 

het gebied te verwaarlozen. Dat niveau moeten we 

met elkaar zien te handhaven.”

Uitstraling
Van Kleef benadrukt het belang van een goede 

uitstraling van de bedrijventerreinen. ,,Zij zijn 

het visitekaartje voor de ondernemingen die we 

willen aantrekken voor de leegstaande panden 

én voor de Dordtse Kil III en IV en dragen bij 

aan een positieve waardeontwikkeling van het 

vastgoed. Juist bestaande ondernemingen kunnen 

bijdragen aan het vestigingsklimaat; er zitten 

superinteressante bedrijven qua innovatie en 

economische bijdrage aan de Drechtsteden. Ik 

ontdek telkens weer nieuwe,” zegt hij enthousiast. 

,,We moeten nu slagen maken. Alle lichten staan op 

groen om de economische positie van de Westelijke 

Dordtse Oever en de rest van de regio te verbeteren. 

Ook de bestaande bedrijven moeten daarvan 

meeprofiteren.”

Aldo van Kleef is bereikbaar via 06-27821412 of 

a.van.kleef@dordrecht.nl. Rob Kooijman en Anneke 

Maagdenberg (plv) vertegenwoordigen de DOV in 

het Platform Westelijke Dordtse Over: robk@dov.nl 

of voorzitter@dov.nl.

‘Ook de bestaande 
bedrijven moeten 
meeprofiteren’



Marga kan wel 
zonder haar, 
maar niet 
zonder hem.

Kankerpatiënten zijn dichtbij hun familie
dankzij het Familiehuis Daniel den Hoed

www.nietzonderjou.nl

Theo logeert in het Familiehuis Daniel den Hoed  

als Marga (59) in het Erasmus MC Kanker Instituut 

wordt behandeld. In deze heftige periode is de  

dagelijkse nabijheid en steun van haar man voor  

Marga enorm belangrijk. 

Help kankerpatiènten en hun familie,

Geef aan stichting Familiehuis Daniel den Hoed

NL27INGB0000007585
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Dordt Onderneemt v.l.n.r.: Bert ten Veen,
 Esther van der Kaag, Boukje van de Ven, 
Reineke de Vries en Jeroen Elzerman. 

Team Dordt Onderneemt
weet de weg
Dordt Onderneemt is hét centrale aanspreekpunt voor ondernemers 

binnen de gemeente Dordrecht. Het team bestaat uit vijf leden met 

ieder een eigen specialisatie. Wij zijn de intermediair tussen het lokale 

bedrijfsleven en de gemeente. Wilt u als ondernemers iets weten op het 

gebied van vergunningen, huisvestingsmogelijkheden, beleid, projecten, 

bestemmingsplannen of bedrijventerreinen, dan kun u contact opnemen 

met één van de accountmanagers. Wij kennen de procedures, weten de 

juiste contactpersonen te bereiken en beschikken over toegang tot de 

benodigde informatie. Ondernemers krijgen bij ons advies op maat.

Daarnaast komen wij graag in contact met ondernemers om te 

weten wat er speelt in uw branche of gebied of om u te informeren 

over gemeentelijke regelgeving, plannen en ontwikkelingen. Met het 

organiseren en bezoeken van diverse ondernemersbijeenkomsten willen 

we de drempel om direct contact met ons te zoeken laag houden. 

Graag maken we met u kennis op één van de bijeenkomsten van de DOV.

TE HUURTE HUUR

078 613 55 99
info@vanpeltontwikkelt.nl

Uitzendtalent
Gesprekspartner
op niveau in 
Alblasserdam

#7 / 2016 DEONDERNEMER.NL

Vloerspecialist op 
zichtlocatie langs A15

DUTCH FLOORSTORE

VERSCHIJNT MAANDELIJKS BIJ  AD DE DORDTENAAR / AD RIVIERENLAND

Groen
Ondernemers ontdekken
duurzaamheid

Minister 
Henk Kamp
‘Om te groeien 
moet je investeren’
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SST Staalsnijtechniek bv
Bunsenstraat 95    3316 GC  Dordrecht    The Netherlands
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0162116.pdf   1 27-9-2016   17:05:040162159.indd   1 27-9-2016   16:55:28

MS4C B.V. is gespecialiseerd in het leveren 
van hoogwaardige kwaliteitsproducten en 
diensten zoals:

- technische rubber- en kunststof vormdelen
- vulcaniseren van staal en gietijzer
- statische en dynamische afdichtingen
- mechanische afdichtingen
- vlakpakkingen
- Lobster ( Gasket Insertion Tool )

MS4C-producten worden geleverd in ELKE 
gewenste vorm en afmeting voor ELKE 
toepassing!

MS4C biedt altijd oplossingen voor 
vraagstukken; zowel voor simpele, complexe 
alsook acute toepassingen en situaties.

“SNEL HELPEN EN ONTZORGEN”
is de kracht van MS4C.

MS4C levert wereldwijd. Ook biedt MS4C 
opslagruimte voor klantproducten welke op 
ieder willekeurig moment kunnen worden 
afgeroepen.

Relaties van MS4C bevinden zich onder 
andere in de sectoren: Olie & gasindustrie, 

baggerindustrie, maritieme sector, OEM 
markt (o.a. machine- en cilinderbouw), 
aandrijvings- & besturingstechniek en 
infrastructuur.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op met de MS4C 
verkoop-afdeling in Papendrecht. 
Telefoon: 0180 -74 60 18
E-mail: info@ms4c.eu

Aanvullende informatie via www.MS4C.eu
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GROTE COLLECTIE 
FLORIS VAN BOMMEL
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KOOIJMAN SCHOENEN
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Sinds begin 2016 is de Ambachter eigenaar van het 

Dordtse Krijgsman Bouw en tevens lid van de DOV. 

,,Ik geloof in lokaal ondernemerschap en daarvoor 

moet je bij de DOV zijn. Ik wil het netwerk beter 

leren kennen, ontdekken waar kansen liggen en heb 

al positieve contacten opgedaan.”

In de ‘huiskamer’ van het bedrijf aan de Sikkel-

straat vertelt hij over zijn loopbaan als ondernemer:

,,Ik ben een praktijkman. Na twee jaar timmeren

bij een baas dacht ik: wat hij kan, kan ik ook. In 

2007 begon ik voor mezelf; met een oude wagen en 

een bak met handgereedschap. In 2008 had ik al 

mijn eerste jongen in loondienst: mijn zwagertje,

die al vanaf zijn 14de met mij meeliep.” 

Automatiseren
Het was midden in de crisis en hij zag dat de vijver 

steeds kleiner werd. ,,Daarom zocht ik een andere 

vijver op: de montagetechniek. Bouwgerelateerde 

handelsbedrijven gingen dat onderdeel juist uitbe-

steden en mijn bedrijf Bossenbroek Montagetech-

niek kon daardoor groeien. Ik begreep het vak van 

verkoop tot oplevering. Daarbij is communicatie 

de afgelopen jaren heel belangrijk geweest op de 

bouwplaats. .We hebben ons best gedaan om ons 

op dat gebied te onderscheiden. Die werkwijze 

heb ik ook doorgevoerd binnen Krijgsman Bouw. 

Klanten moeten goed geïnformeerd zijn, snel en 

adequaat een gedegen antwoord krijgen, ook al in 

het offertetraject. Die alerte houding blijkt een van 

de redenen waarom mensen voor ons kiezen. We 

automatiseren ook enorm op dat vlak. Er zitten echt 

vier goudvinkjes op kantoor en nog eens zo’n zestien 

man op de bouwplaatsen. Daarnaast hebben we een 

fl exibele schil van zzp’ers.” Een waardevolle erfenis 

van de crisis, noemt hij dat. ,,Ik wil hen het liefst 

vasthouden en aannemen als we groeien.”

Regio
Adriaan Bossenbroek wil zich met Krijgsman 

Bouw vooral richten op de regio. ,,De meeste van 

onze medewerkers komen uit deze omgeving. Dat 

betekent dat we weinig reistijd hebben, weinig 

onwerkbare uren, dat de euro’s die we verdienen 

ook hier worden uitgegeven. Dat is een bewuste 

keuze en leidt al tot bijzondere opdrachten en een 

mooie orderportefeuille.”

Een andere bewuste keuze is de aansluiting bij 

Cirkelstad Drechtsteden, een regionaal en landelijk 

platform dat werkt maakt werk van steden zonder 

afval en zonder uitval. ,,Het rentmeesterschap voor de 

aarde, het sociaal willen ondernemen moet het ‘zijn’ 

van je bedrijf worden. Dat begint door mensen om me 

heen te verzamelen met dezelfde passie. Daarom ben 

ik aangesloten bij Cirkelstad Drechtsteden, waar we 

met diverse partijen gaan werken aan het hergebruik 

van afval en mensen die aan de kant staan een kans 

geven. Bij ons werkt een Wajonger. Ik vind het leuk 

om hem te motiveren en stimuleren. Dan zie je dat hij 

verantwoordelijkheid gaat nemen. Als ondernemer 

draag je ook zo bij aan een sociale omgeving.”

Van timmerman op zijn 16de tot directeur van een twee bouwondernemingen met ruim
20 medewerkers. Al jong had Adriaan Bossenbroek (30) een stip op de horizon: in de bouw de 
hele breedte beslaan. ,,Door de overname van Krijgsman Bouw, een vakvolwassen bedrijf, kan
ik dit doel veel sneller realiseren.” Een gesprek over kansen zien, je onderscheiden en passie.

INTERVIEW

‘Ik geloof in lokaal 
ondernemerschap’ Adriaan Bossenbroek: ,,De meeste van

onze medewerkers komen uit en werken
in deze omgeving.” FOTO RINIE BOON
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ADRIAAN BOSSENBROEK VAN KRIJGSMAN BOUW

Cirkelstad
Bij Cirkelstad Drechtsteden zijn tot nu toe 

aangesloten: Krijgsman Bouw, Dura Vermeer, 

Buurman, Woonbron, Van der Tol, de 

Drechtsteden, Ingenieursbureau Drechtsteden 

en Cirkellab. Deze vooruitstrevende partijen 

gaan concreet aan de slag met circulaire en 

inclusieve projecten in de Drechtsteden.

www.cirkellab.nl
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Hallo
Winkelcentrum Sterrenburg

Gratis parkeren

Facebook.nl/jumbosterrenburg

1. Euro’s goedkoper

2. Service met een glimlach

3. Voor ál uw boodschappen

4. Vers is ook écht vers

5. Vlot winkelen

6. Niet tevreden? Geld terug!

7. Uw wensen staan centraal

Nu iedere
zondag
geopend
van 12.00 tot 18.00 uur

De  7   zekerheden 
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INTERVIEW

Ze constateert dat er afgelopen half jaar een flinke 

vooruitgang is geboekt. Een van de mijlpalen is de 

ondertekening van een intentieverklaring eind juni 

tijdens de bijeenkomst Bereikbare Drechtsteden: 

25 bedrijven en organisaties gaan bijdragen aan het 

verminderen van de files. Inzet: 10 procent van de 

werknemers en leden uit de spits halen in 2017.

Om ondernemers daarbij te ondersteunen, kunnen 

ze gebruik maken van een postcodescan. Ze krijgen 

daarmee inzicht in het woon-werkverkeer hun 

werknemers, zowel qua afstand als vervoermiddel. 

,,Bij Ames beginnen we met een nulmeting, die we 

presenteren tijdens het congres ‘Van praten naar 

doen’ op 30 november.”

Mobiliteitsdiensten
Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking 

met VNO-NCW West en R10. Daar worden 

ook enkele innovatieve mobiliteitsdiensten 

gepresenteerd van de Marktplaats voor Mobiliteit 

van De Verkeersonderneming. Deze moeten 

ondernemers en hun werknemers verleiden om hun 

reisgedrag onder de loep te nemen en inspireren 

tot een keuze voor andere reismogelijkheden of 

-momenten. Het bedrijfsleven is betrokken bij de 

beoordeling van de aanbesteding en steeds vaker 

ook bij de doorontwikkeling van bijvoorbeeld start-

ups, vertelt Schouten. Vanaf eind november zijn de 

mobiliteitsdiensten te vinden op de Marktplaats 

van De Verkeersonderneming.

Daarnaast is afgelopen maanden de actie Wild van 

de spits in de Drechtsteden gelanceerd. Met succes. 

Een kleine duizend mensen uit de regio reist nu 

- tegen een maandelijkse vergoeding - buiten de 

spits.

Doorstroming
Verder hebben ondernemers en de gemeenten Hen-

drik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht afgesproken om 

de doorstroming van verkeer bij de Sandelingen-

knoop op de A16 te verbeteren. Over de A15 ligt een 

aparte bijeenkomst in het verschiet. Ondernemers 

hebben in juni uitgesproken samen met de regio te 

gaan optrekken in de lobby rond de A15. En er is 

behoefte aan een onderzoek naar de ontstaansre-

den van files op deze snelweg in de regio. 

Ook hebben ondernemers tijdens een 

inspiratiebijeenkomst hun wensen delen met de 

provincie Zuid-Holland, die de nieuwe concessie 

regelt.

Overlast beperken
Belangrijk is de communicatie rond de 

werkzaamheden die gaan plaatsvinden op 

de aansluitingen N3/A16 en N3/A15, stelt 

Anna Schouten. ,,We kijken daarbij ook welke 

maatregelen bedrijven zelf kunnen bedenken om de 

overlast voor henzelf tot een minimum te beperken. 

Daarom is het fijn dat het zakelijk platform blijft 

groeien. Steeds meer bedrijven zien het belang in 

van samen nadenken over duurzame mobiliteit en 

bereikbaarheid voor de Drechtsteden en zijn bereid 

daarvoor samen de mouwen op te stropen.”

Platform en contact
Het platform bestaat uit de Drechtsteden, 

ambassadeurs, partnerambassadeurs, zoals de 

DOV, vrienden en De Verkeersonderneming. 

Samen zetten zij in op slimme mobiliteit, wat wordt 

vertaald naar concrete projecten om te zorgen dat 

de Drechtsteden duurzaam bereikbaar blijven. 

Meer informatie:

Anna.schouten@turn.nl

www.samenbereikbaar.nl

‘Samen bereikbaar’
uit de startblokken
‘Samen Bereikbaar, Duurzaam op weg’, het initiatief van het bedrijfsleven en de Drechtsteden, 
is uit de startblokken. Er ligt een intentieverklaring, er is een website, de Marktplaats voor 
Mobiliteit is binnenkort beschikbaar voor de regio, het aantal betrokken ondernemers groeit. 
,,Enthousiaste ondernemers die willen aansluiten, zijn van harte welkom,” zegt projectleider 
Anna Schouten.
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350 euro korting
op een fiets
Ondernemers gevestigd op een fileknelpunt 

kunnen hun medewerkers een aantrekkelijke 

fietskortingsregeling aanbieden als stimulans om 

uit de auto te stappen. Werknemers kunnen 350 

euro korting krijgen op een fiets, e-bike

of elektrische scooter. De actie is verlengd tot 

eind december.

Meer informatie op  www.samenbereikbaar.nl 

onder activiteiten.

In de Drechtsteden gaan 25 bedrijven en
organisaties bijdragen aan het verminderen
van de files. Inzet: 10 procent van de werknemers
en leden uit de spits halen in 2017.
FOTO SAMEN BEREIKBAAR
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Bestuur DOV
Het bestuur van de DOV bestaat uit de volgende personen:

DOV: de grootste belangenbehartiger
van Dordtse ondernemers sinds 1902
Met zo’n 350 leden en opgericht in het jaar 
1902 vormt de DOV het grootste en oudste 
ondernemersnetwerk in Dordrecht.

De DOV is belangenbehartiger voor Dordtse 

ondernemers en anticipeert op actuele 

economische en maatschappelijke ontwikkelingen, 

onder andere door structureel gesprekspartner te 

zijn binnen de overheden.  Als belangenbehartiger 

neemt de DOV deel in tal van projecten die te 

maken hebben met ondernemen in Dordrecht 

en organiseert de DOV minimaal 6x per jaar een 

netwerkbijeenkomst.

Een onafhankelijke en door de overheid erkende 

belangenbehartiger voor ondernemers waarin

alle branches thuishoren. Dat is de DOV. Of het nu 

gaat om een advocatenkantoor of een loodgieter, 

om een bouwmarkt of een restaurant, een bank of 

een fabriek: de DOV is er voor alle ondernemers, 

groot of klein. 

Jurian Duijzer

Detailhandel

Tel. 078-6143826

Bijeenkomsten najaar 2016/ voorjaar 2017
De data, invulling en locaties staan nog niet allemaal vast. Maar noteer onderstaande data vast in de 

agenda, zodat u deze in elk geval niet hoeft te missen.

   

Donderdag 27 oktober Ledenbezoek HVC

November B2B-bijeenkomst (ovb)

Woensdag  11 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie

Februari 2017  Ledenbezoek Albert Schweitzer ziekenhuis 

15 maart 2017 B2B (ovb)

Pieter Honing

Horeca

Tel. 06-21554031

Rob Kooijman 

Bedrijventerreinen en 

Duurzaamheid

robk@dov.nl

Anneke Maagdenberg

Voorzitter

voorzitter@dov.nl

Jaap Wijnja 

Secretaris 

secretaris@dov.nl

Moahmed Tinzine

Penningmeester 

penningmeester@dov.nl

Gökhan Sarier

Arbeidsmarkt en 

Onderwijs

info@sarier.nl
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DE NIEUWE VOLVO S90 EN V90
NU IN DE SHOWROOM

De Volvo S90 en V90 bieden een nieuwe vorm van luxe, met u als 
uitgangspunt. Ze combineren verfijnde, natuurlijke materialen met 

geraffineerde, intuïtieve technologie. Dat leidt tot een fantastische 
rijervaring, de rust van Scandinavische luxe en het comfortabele  

gevoel van ongeëvenaarde veiligheid. De volgende generatie  
Volvo’s is te bewonderen bij ons in de showroom.

KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT.
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Een aandeel in elkaar

Ontdek hoe het werkt op rabobank.nl/kommaarop

Ondernemers zitten vol met energie, ambities en ideeën. Ze willen vooruit, hun

plan uitvoeren. De Rabobank helpt ondernemers verder met tips en adviezen

en voor klanten met een goed plan: financiering binnen één dag. 

Kom maar op met dat plan.

financieren
wij binnen
één dag.

Een 
goed plan
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