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IN DIT MaGaZINE:  Madelon Janssen gaat de boer op ● afscheid Jasper Mos  ● 
herMan Kersbergen volgt econoMisch nieuws  ● pelt ’t laM over daMplein

Voor een 
ondernemend
Dordrecht



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!

drs. M.J. (Marc) Janssen, MRE
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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Beste lezer,
voor u ligt de voorjaarsuitgave van ons DoV 
Magazine. Wij zijn er weer trots op en zoals 
altijd hebben wij getracht om u een diversi-
teit aan artikelen en interviews te bieden en 
u daarmee te informeren wat de DoV-leden 
bezighoudt. 

We volgen ontwikkelingen zoals duurzaamheid, 

bereikbaarheid, innovaties, maatschappelijk onder-

nemen en de energietransitie. Over het energieak-

koord voor deze regio vindt u in dit magazine een 

artikel en een uitnodiging voor een informatiebij-

eenkomst. 

Middels ons magazine willen we ook leden met 

elkaar verbinden, want daar staan we tenslotte voor. 

DOV staat immers ook voor Dordtse Ondernemers 

Verbinden en Door Ondernemingen Verbonden. 

Onze leden Arie Bras en Martine de Jager vertellen 

hoe zij elkaar hebben gevonden rond de wet AVG, 

waar we allen mee te maken hebben. 

Indien u van mening bent dat u een product of 

dienst ontwikkelt of iets organiseert waarover onze 

leden meer zouden moeten weten, schroomt u dan 

niet om contact met ons op te nemen. 

Heel blij zijn we met het ‘behalen’ van de BIZ op de 

industrieterreinen Dordtse Kil I en II en Amstel-

wijck-West. Een knap onderhandelingsresultaat. 

Bereikt mede dankzij de inzet van de DOV-leden 

Rob Kooijman en Joep van Eijk. Soms was het 

spitsroeden lopen, maar het resultaat is een artikel 

en een felicitatie waard.

Onze B2B-bijeenkomsten en ledenbezoeken worden 

goed bezocht, maar we willen altijd meer leden 

ontvangen. Ik hoop dan ook dat wij u regelmatig 

mogen begroeten. De data staan, voor zover bekend, 

in dit magazine en op onze website. De ervaring 

leert dat ondernemers die bekend zijn door hun 

aanwezigheid bij onze bijeenkomsten, gemakkelijk 

gevonden worden en elkaar de omzet gunnen. Met 

gunnen begint en eindigt ondernemen. Altijd en 

voor iedereen.

Mede namens het DOV-bestuur wens ik u een mooie 

en succesvolle zomer toe. 

Anneke Maagdenberg

Voorzitter DOV

VoorWoorD

nieuwjaarsreceptieKiltunnel ledenbezoek

schmidt Zeevis
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Copenhagen bruist de hele dag. Stap binnen 
voor een goede kop koffie, een lekker taartje, 

een fijne lunchplank, een drankje of een heerlijk 
diner in brasserie CPH. Geniet van een culinair 

verrassingsmenu op niveau in restaurant Copenhagen 
op onze entresol en relax in de zon op ons ruime terras.

Copenhagen is informeel, gastvrij en vooral erg lekker. 
We verwelkomen je graag van dinsdag  

tot en met zondag vanaf 11 uur.
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Madelon janssen is de drijvende kracht 
achter het succesvolle Bakker Bart-filiaal 
aan het achterom. Ze houdt niet alleen van 
brood bakken en klanten ontvangen, maar 
ook van verbindingen zoeken. „Dat past mij 
heel erg en dat past ook bij de DoV, net als 
gastvrijheid”, zegt het kersverse bestuurslid 
detailhandel.

Madelon en haar echtgenoot Arno runden dertien 

jaar een camping in Frankrijk voordat zij zich eind 

2012 in Papendrecht settelden, om vervolgens als 

zzp’er aan de slag te gaan, Madelon onder meer als 

hostess. De horeca bleef trekken en in 2016 stortte 

zij zich vol in de franchiseformule Bakker Bart.

Waarom koos je voor het ondernemerschap?
„Ik ben heel eigenwijs. Ik zou geen baas boven 

me kunnen dulden. Altijd zie ik waar het beter 

of anders kan en wil daar dan iets mee. Het spel 

van ondernemen is zo leuk; naar de klant, naar de 

medewerkers. Het brede concept. Het is geen baan, 

maar een levensstijl.”

In het begin bakte ze dagelijks om kwart over vier 

’s ochtends zelf brood; nu alleen nog op zaterdag en 

zondag. De andere dagen is een bakker in dienst en 

in totaal 14 parttime medewerkers. Daarnaast heeft 

ze vijf kinderen en ondersteunt ze haar man, die in 

de politiek zit. Ook is ze bestuurslid van Koninklijke 

Horeca Nederland. „Ja, het is best pittig, maar de 

zaak draait. Ik moet nog wel bijsturen, maar het 

begint weer te kriebelen. Daarom ben ik aan het 

rondkijken naar een andere onderneming erbij en ga 

ik aan de slag als bestuurslid bij de DOV.”

Hoe kijk jij aan tegen de binnenstad?
„Economisch gaat het best goed, ook met de Dordtse 

binnenstad, maar de saamhorigheid vind ik nog 

beperkt. De POBD neemt wel initiatieven, maar 

die worden niet door iedereen even enthousiast 

ondersteund, waardoor evenementen niet van 

de grond komen. De verbinding onderling mag 

veel groter worden, ook van franchisenemers en 

bedrijfsleiders. Zij moeten inzien dat een stapje 

extra zetten ook voor hen iets kan opleveren in 

hun grote organisatie: doelen halen, een voorbeeld 

zijn, opvallen. Wat helpt is dat er nu duidelijkheid 

is over de terrassen. De regels zijn versoepeld en er 

wordt beter gehandhaafd. Daardoor zijn er tussen 

de horecaondernemers geen scheve gezichten meer 

nodig.”

Wat zie je als jouw taak als bestuurslid?
„Mijn taak is om de detailhandel meer bij de DOV 

te betrekken. Daarvoor ga ik ook de boer op, met 

mensen in gesprek: wat voor ideeën heb jij? Wat 

verwacht je van de DOV? Zal hen eens meenemen als 

introducé. Het is een businessclub, waar je nieuwe 

mensen leert kennen die business kunnen opleveren. 

De gunfactor is heel belangrijk, daar staat de DOV 

ook voor. Dat mogen we zeker promoten. En andere 

ondernemers kunnen met je meedenken en je 

ondersteunen. Contact hoeft niet altijd geld op te 

leveren. Het gaat ook om klaar staan voor elkaar. 

Je hebt allemaal hetzelfde doel: een winstgevende 

onderneming; een mooi bedrijf dat bevrediging 

oplevert. Als je mensen happy ziet rondlopen, word 

je zelf ook happy en dat is toch het doel van het 

leven.”

‘Saamhorigheid kan beter’
NIEuW bEsTuurslID MaDEloN jaNssEN

“de gunfactor is heel belangrijk,
daar staat de dov ook voor.”

foto rinie boon
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Het bleef tot het laatste moment spannend, 
maar in maart werd duidelijk dat de bedrijven 
Investeringszone (bIZ) Dordtse Kil I, II en 
amstelwijck-West kan rekenen op een groot 
draagvlak onder de ondernemers. 

„Dit betekent dat we alle activiteiten van de Stich-

ting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht 

(SBBD) kunnen continueren en stapje voor stapje 

kunnen verbeteren. We zijn dus ontzettend blij dat 

we met het nieuwe bestuur het stokje niet voor niets 

hebben opgepakt”, zegt SBBD-voorzitter en DOV-lid 

Joep van Eijk.

Alle bestuursleden hebben de afgelopen maanden, 

samen met Frank Swaghoven van ParkTrust veel 

inspanningen geleverd om ondernemers over de 

streep te trekken. Alle 360 bedrijven/ 410 objecten 

werden persoonlijk bezocht en/of aangeschreven. 

En soms bleef het niet bij één bezoek.

„Het leuke is wel dat we een heleboel positieve 

gesprekken hebben gehad en zelfs rondleidingen 

kregen. De contacten zijn nu in elk geval 

aangehaald”, vertelt Rob Kooijman, die zich als 

ondernemer op Kil I en vanuit de DOV hard heeft 

gemaakt voor de BIZ. 

Toezicht
„Op het laatst betaalden nog maar zeventig 

bedrijven voor beveiliging voor het hele terrein. 

Dat was natuurlijk niet houdbaar. Terwijl we er 

wel allemaal van profiteren. Cameratoezicht, het 

afsluiten van terreinen, beveiligers die ’s nachts en 

in het weekend rondrijden en alert zijn op verdachte 

auto’s. Ze stappen zelfs uit om te controleren of 

de motorkap nog warm is en waar de bestuurder 

is gebleven. Dat zijn geen overheidstaken, zoals 

sommige ondernemers beweren”, stelt Kooijman.

De bijdrage hiervoor zal voortaan worden geïnd 

door de gemeente. Het bestuur gaat zich nu richten 

op het optimaliseren van de beveiliging. „We krijgen 

extra subsidie om verbeteringen door te voeren aan 

het camerasysteem. Er komen camera’s bij op het 

Schotmanterrein/ Amstelwijck-West. Daar is nu 

weinig toezicht. En de portacabin op de Kamerlingh 

Onnesweg verdwijnt. Die is niet meer nodig en past 

niet in het aantrekkelijke beeld dat de gemeente wil 

creëren op de bedrijventerreinen.”

Van Eijk: „Ook gaan we meer inzetten op schoon, 

heel en veilig. De verlichting wordt vervangen 

door led. En we zijn betrokken bij overleg over een 

aparte vrachtwagenparkeerplaats met faciliteiten 

en over het openbaar vervoer, zeker nodig vanwege 

de komende werkzaamheden aan de uitvalswegen 

A16 en N3. Daarnaast denken we aan trajecten als 

gezamenlijk inkopen of verduurzamen. Bedenk dat 

er om je heen heel veel potentiele klanten zitten. 

We moeten proberen elkaar aan de gang te houden. 

Dat sluit ook aan bij het motto van de DOV: elkaar 

business gunnen.”

Parkmanagement
Een belangrijke verandering is de komst van 

parkmanagement. Park Trust bestrijkt voortaan de 

hele Westelijke Dordtse Oever. Dat leverde direct 

al veertig meldingen op van scheve lantaarnpalen, 

kapotgereden stoepen. „Ook bedrijven zullen zich 

aan de spelregels moeten houden bij bijvoorbeeld 

het schoonhouden van hun terrein, zodat we 

een aantrekkelijke locatie blijven met een goede 

uitstraling, ook voor nieuwe bedrijven.”
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‘Activiteiten SBBD nu 
continueren en verbeteren’

VolDoENDE DraaGVlaK Voor bIZ

Met een meerderheid van de stemmen 
en een woZ-waarde van 80 miljoen 

voor en 30 miljoen tegen viel de 
stemming ruimschoots positief uit.



ParkTrust is een Parkmanagementorganisatie 
welke in Dordrecht is gevestigd en onder andere de 
bedrijventerreinen Louterbloemen, Krabbepolder/
Zeehavenhavengebied, Kil III en nu ook Kil I, II en 
Amstelwijck-West in beheer heeft. In totaal zijn we 
werkzaam op ruim 50 bedrijventerreinen. Het bedrijf 
is in 2005 door Ad van den Berg opgericht. 

ParkTrust is specialist op het gebied van mediati-
on, veiligheid en wetgevingen en de medewerkers 
hebben een groot aantal relevante opleidingen 
gevolgd (recherche, verkeer, milieu) welke in en op 
een bedrijventerrein van toepassing zijn. Door een 
brede politie achtergrond van enkele tientallen jaren 
zijn goede contacten met gemeenten en andere 
overheden opgebouwd. 

Mijn naam is Frank Swaghoven en ik ben vanaf 
maart 2017 werkzaam bij ParkTrust B.V. Na 15 jaar te 
hebben gewerkt bij de Koninklijke Marechaussee ben 
ik als particulier rechercheur gaan werken bij een 
schade expertise bureau alwaar ik me bezighield met 
o.a. de opsporing van gestolen voertuigen. Daarna 
ben ik als hoofd beveiliging gaan werken bij een vast-
goedbedrijf waarna ik vervolgens als rayonmanager 
en later als businessunit manager ben gaan werken 
binnen de beveiligingsbranche. 

Na gunning van de opdracht om een BIZ te gaan 
opzetten op Kil I, II en Amstelwijck-West ben ik vanaf 
september 2017 begonnen met het benaderen van 
de ondernemers op deze bedrijventerreinen. Doel-
stelling was om iedereen te informeren en te enthou-

siasmeren over het initiatief van het bestuur i.o. van 
deze BI-Zone. Na de onlangs gehouden stemming 
bleek dat de meerderheid van de ondernemers 
achter de plannen stonden om het gebied verder te 
ontwikkelen en naar een hoger peil te tillen.

Als parkmanager is het nu aan mij de taak om, in 
opdracht van het bestuur, de plannen van de BI-zone 
waar te gaan maken en de meerwaarde van de 
investering te laten zien aan de ondernemers. 

Voor vragen kan er altijd contact 
met mij worden opgenomen. 
Frank Swaghoven | 06-40711661
frank@parktrust.nl | www.parktrust.nl
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Veldhuijzen & Nuiten Advocaten & Mediators

Burg. de Raadtsingel 89, 3311 JG Dordrecht

T: 078 - 613 39 66 

F: 078 - 631 09 38

E: mail@veldlaw.nl

 www.veldlaw.nl

Hét 
Dordts 
kantoor 

voor 
ondernemers
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Hij had graag nog wat lopende zaken 
willen afronden, maar kijkt vooral terug 
op een „fantastische tijd” als wethouder 
Economische Zaken en Financiën in 
Dordrecht. 

Zeven jaar was hij aanspreekpunt voor de DOV. 

„Ik heb met plezier samengewerkt met de DOV, 

bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de 

koopzondag, waarin de DOV een belangrijke, 

stimulerende rol heeft gespeeld. Ik kan niet 

anders dan constateren dat wij gezamenlijk de 

waarde ervan voor de binnenstad zagen. En we 

zien nu, onder de streep, absoluut een vooruitgang 

qua bezoek, sfeer en gezelligheid”, zegt Mos. 

„En bij het nieuw vorm geven van de Bedrijven 

Investeringszones heeft de DOV een belangrijke rol 

gespeeld.” 

Winst
Hij is er trots op dat hij de stad verder heeft mogen 

helpen in haar ontwikkeling. „Het is mooi dat je 

als bestuurder het verschil mag maken.” Met de 

Drechtsteden had hij verder willen komen. „De 

winst is dat we met elkaar in gesprek zijn en dat er 

één organisatie is die onze regio vertegenwoordigt. 

En dat we als bestuurders gezamenlijk optrekken. 

Bijvoorbeeld met mijn Papendrechtse collega 

Anouk van Eekelen ben ik samen opgetrokken 

richting de provincie voor bedrijventerrein Dordtse 

Kil IV, maar ook voor de uitbreidingen van Boskalis 

en Fokker in Papendrecht”, zegt hij.

„Het liefst zou ik ook de ondernemers-

dienstverlening in één organisatie gebundeld 

zien. In het huidige hybride model kunnen 

bedrijven nog steeds rondshoppen binnen de 

afzonderlijke gemeenten of het kan zelfs een 

reden zijn om te vertrekken of niet te vestigen. 

Met een nog serieuzer gezamenlijk budget en 

uitvoeringscapaciteit hadden we het verschil 

kunnen maken. Er is nu eenmaal geld nodig om 

projecten van de grond te krijgen.”

„Wat mij betreft kunnen we als gemeentes veel 

meer doen in samenwerking met het bedrijfsleven 

en het is jammer dat er soms nog te veel in hokjes 

of dogmatisch wordt gedacht. Er zijn hier veel 

bedrijven die kunnen bijdragen aan circulaire 

economie en duurzaamheid. Gemeenten kunnen 

hen faciliteren. Bijvoorbeeld bij aanbestedingen, 

al is dat soms lastig of kostbaarder, maar wel 

relevant voor onze toekomst. Of door als launching 

customer bedrijven een opdracht te gunnen. Je 

geeft dan wel meer geld uit, maar daarmee kun 

je op termijn wel je doelstelling bereiken. Die 

belangenafweging maakt dat ik politiek leuk vind 

en best ga missen.” 

INTErVIEW

‘Mooi als je als bestuurder het 
verschil mag maken’

WETHouDEr jasPEr Mos VErlaaT DorDTsE PolITIEK

Jasper Mos was een trouwe 
bezoeker van de dov-bijeenkomsten. 

hier in gesprek met rob Kooijman
foto rinie boon

‘bedankt DoV’
Jasper Mos was een trouwe en zeer 

toegankelijke bezoeker van de DOV-

bijeenkomsten. „Ik heb in diverse commissies 

met bestuursleden te maken gehad en heb bij 

de bijeenkomsten veel nuttige dingen gehoord; 

ook dingen die je niet altijd hoort via de 

officiële kanalen. Van een uitbreiding van een 

bedrijf en de aanschaf van een bedrijfspand tot 

een overname of aanstaande ontslagronde. Dat 

laatste is bijvoorbeeld ook relevant voor collega 

Peter Heijkoop, wethouder arbeidsmarkt en 

werkgelegenheid. Ik wil de leden van de DOV 

bedanken voor hun gastvrije, kritische en 

constructieve houding. Mijn werk had ik niet 

zo goed kunnen doen zonder de informatie 

van DOV-leden. Wat ik wil meegeven? Zorg 

dat je als ondernemers gezamenlijk optrekt 

en met een eenduidig verhaal komt naar het 

gemeentebestuur. Laat je niet uitspelen.’’
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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.

Ozgur Özen
Eetcafé Babylon, Dordrecht
„Ik heb altijd in de horeca gewerkt 

en wilde graag voor mezelf beginnen. 

Op de hoek van de Voorstraat en het 

Scheffersplein heb ik veertien jaar 

geleden eetcafé Babylon geopend, 

een Turks restaurant met veel trouwe 

bezoekers. In de zomer hebben we 

op de beste locatie van het plein een 

terras: we hebben de eerste en de 

laatste zonnestralen. Dan werken hier 

zo’n zestien medewerkers.”

Waarom bent u lid geworden en 
wat zijn uw verwachtingen?
„Bestuurslid Gökhan Sarier is een 

goede vriend en heeft uitgelegd waar 

de DOV voor staat. Ik vind het mooi 

om samen sterker te kunnen staan 

als ondernemers. We werken op het 

Scheffersplein al perfect samen. Maar 

met elkaar kunnen we de binnenstad 

nog gezelliger maken, zodat er ook 

meer exclusieve winkels komen. Daar 

profiteren we allemaal van. Een van 

de grote problemen blijft de leegstand 

en de hoge huren. Ja, er komt veel 

horeca bij, maar het volhouden valt, 

zeker met die hoge huren, niet mee. 

Samen kunnen we een vuist maken.”

Diana Langerak
Marketing & communicatie, 
Dordrecht
„Ik ben in maart 2017 voor mezelf 

gestart. Toen nog naast mijn betaalde 

baan. Na een half jaar kwamen er al 

zoveel opdrachten op me af dat ik me 

volledig kon richten op mijn bedrijf: 

marketing en communicatie van stra-

tegie tot uitvoering, on- en offline. Ik 

werk zowel voor het bedrijfsleven als 

binnen non-profit en het onderwijs. 

Dat is een leuke combinatie en zorgt 

voor afwisselende klussen die zowel 

boeiend als uitdagend zijn.”

Waarom bent u lid geworden?
„Om mijn netwerk te verbreden. Ik 

ben als introducee op de nieuwjaars-

receptie geweest en had een hele leuke 

avond en interessante gesprekken. De 

DOV is een mooie, brede vereniging 

met leden uit heel veel branches en ze 

organiseert interessante, inhoudelijke 

bijeenkomsten. Ik zie de DOV als een 

professionele, degelijke vereniging 

die ook innovatief wil zijn als ik kijk 

naar de onderwerpen die aan de orde 

komen.”

Marco Brand
Stichting Leerorkest Drechtsteden

„Stichting Leerorkest pleit voor 

muziek als vak op de basisschool, 

net als taal en rekenen. Wij geven 

sinds dit schooljaar scholen de kans 

vakdocenten in de klas te halen, 

kinderen kennis te laten maken met 

diverse instrumenten en uiteindelijk 

met de hele klas een symfonieorkest te 

vormen, waarin kinderen zich kunnen 

uiten. Een muziekinstrument spelen 

en samen muziek maken hoort bij de 

basis. Het verbetert de lesprestaties 

en de sociale vaardigheden, doordat 

ze in harmonie samenwerken.”

Waarom bent u lid geworden?
„Wij willen onze boodschap breed 

uitdragen, ook onder ondernemers. 

En we zijn zelf een stichting die 

zelfstandige docenten werk biedt in 

de klassen, maar ook werk- en parti-

cipatieplekken wil aanbieden in ons 

instrumentendepot. Het Leerorkest 

dient een gemeenschappelijk belang 

en we zouden graag vanuit de DOV 

willen zien dat ondernemers dit steu-

nen, op welke manier dan ook, zodat 

we een gegarandeerd bestaan kunnen 

hebben.”

Martin van der Gijp
Drechtsteden Consultancy, 
Dordrecht

„Als detacheringsbedrijf leveren wij 

mensen aan de bouw en industrie. 

Van verkeersregelaars tot stratenma-

kers en schilders; overal waar hand-

jes nodig zijn. Ik heb zelf gewerkt 

in installatietechniek en tankcle-

aning en moest bij mijn toenmalige 

werkgever op een gegeven moment 

mensen gaan inhuren. Toen dacht 

ik: mensen uitlenen, kan ik zelf ook 

en dat doe ik sinds 2004. We hebben 

een dipje gehad, maar merken dat er 

weer veel werk is. Daarnaast ben ik 

met mede-ondernemers actief in het 

vastgoed en sinds kort ook in vermo-

gensbeheer.”

Wat was de reden om lid te 
worden van de DoV?
„Als het nodig is, help ik net zo mak-

kelijk zelf een handje mee. Zo ook 

bij de Kiltunnel als verkeersregelaar. 

Daar zag ik tijdens het DOV-ledenbe-

zoek enkele bekenden. Toen besloot 

ik mezelf aan te melden als lid, om 

nieuwe ondernemers te ontmoeten, 

mensen die net als ik in deze regio 

hun bedrijf hebben.”



Iris kan wel 
zonder haar, 
maar niet 
zonder hem.

Kankerpatiënten zijn dichtbij hun familie
dankzij het Familiehuis Daniel den Hoed

www.nietzonderjou.nl

Johan logeert in het Familiehuis Daniel den Hoed  

als Iris (25) in het Erasmus MC Kanker Instituut  

wordt behandeld. In deze heftige periode is  

de dagelijkse nabijheid en steun van haar vader  

voor Iris enorm belangrijk. 

Help kankerpatiènten en hun familie,

Geef aan stichting Familiehuis Daniel den Hoed
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‘Sleutel ligt nu in samenwerking 
tussen de ondernemers’

WETHouDEr PIET slEEKING oVEr INVEsTErINGEN IN DorDTsE bINNENsTaD

De gemeente heeft afgelopen twintig jaar 
miljoenen geïnvesteerd in de Dordtse 
binnenstad en het winkelhart heeft blijvend 
aandacht binnen het stadskantoor. „Maar 
de sleutel om de binnenstad in de lift te 
houden, ligt toch in de samenwerking 
tussen de ondernemers. Velen voelen te 
weinig mede-eigenaarschap.” 

Dat zegt demissionair wethouder Piet Sleeking, 

terugblikkend op de afgelopen vier jaar en 

vooruitkijkend naar de nieuwe collegeperiode. Hij 

wijst op het groeiend aantal toeristische bezoekers, 

ook uit Vlaanderen, op het grote culturele aanbod 

met het Dordrechts Museum als trekker, de horeca 

die tegen de klippen op is gegroeid, de komst van 

Jac Hensen en de Primark −„daar zijn we nog 

steeds heel blij mee, want deze zaak trekt een 

nieuwe doelgroep, voornamelijk uit de regio.” 

Zorgen blijven er ook over de leegstand, vooral van 

het voormalige V&D-pand. Volgens Sleeking zijn er 

serieuze gegadigden voor (een deel van) het pand en 

een alternatief is nog steeds om er deels kantoren 

of appartementen te maken. De verkoop van de 

verwaarloosde pandjes in de Voorstraat-Midden 

noemt hij „een pak van mijn hart; voor de hele 

binnenstad.” In opdracht van de gemeente worden 

jonge ondernemers geënthousiasmeerd om dit deel 

van de winkelstraat een nieuwe impuls te geven.

regelingen
Enkele eigenaren van panden met een achterkant 

aan de Voorstraatshaven zijn inmiddels ook 

genegen om verloedering aan de waterzijde aan 

te pakken. Van de subsidieactie Verfpot is zo’n 

twintig keer gebruik gemaakt. „De regeling zelf 

heeft een groter effect gehad, want het was een 

reden om met eigenaren in gesprek te gaan over de 

uitstraling van de straat en hun bijdrage daaraan.” 

Ook de regeling voor pop-up-shops, die in 2018 ook 

nog beschikbaar is, hebben bijgedragen aan het 

aantrekkelijker maken van de stad. 

Over inkrimping van het winkelgebied wordt niet 

meer actief nagedacht. De Voorstraat Noord valt 

niet langer onder het kernwinkelgebied. Voor de 

Voorstraat-West leefde de gedachte aan een mix 

van winkels en wonen, maar juist dit gedeelte 

leeft helemaal op met couleur locale winkels. Ook 

de panden rond de Visbrug krijgen een nieuwe 

invulling. „Niet alles loopt even goed, maar er 

ontstaan steeds weer nieuwe initiatieven.”

opgave
Om de binnenstad levendig te houden, is het 

volgens Sleeking ook zaak dat de retailers 

niet langer achteroverleunen. „Er is gedeeld 

eigenaarschap. Ondernemers betalen een 

bijdrage aan het Ondernemersfonds (POBD), wij 

betalen 65.000 euro per jaar.  We zijn met POBD, 

horeca en DOV in gesprek over draagvlak en 

centrummanagement om de sfeer en samenwerking 

in de binnenstad verder te verstevigen. En er 

ligt nog een opgave om Dordtenaren uit de 

buitenwijken en de regio te verleiden om te komen 

winkelen in de binnenstad. Kansen zijn er genoeg, 

zeker met de komende mijlpalen, zoals de ode aan 

400 jaar Synode met vanaf november een half 

jaar activiteiten, in 2020 vieren we 800 jaar Stad. 

Ondernemers kunnen daarop aanhaken, ook in de 

buitenwijken.”

voor de voorstraat-west leefde de gedachte aan een 
mix van winkels en wonen, maar juist dit gedeelte 

leeft helemaal op met couleur locale winkels.  
foto rinie boon
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Wij doen waar wij goed in zijn: wij luisteren naar u en denken met u mee. Op deze basis 
bieden wij u samen met onze ervaring en expertise een totaaloplossing voor al uw vraagstukken 
op het gebied van Security, Services, Technology, Monitoring, Consulting & Academy.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en de Total Security Solutions voor uw organisatie? 
Neem dan contact op met SERIS als eerste stap naar een verrassende oplossing.
info@seris.nl  -  www.seris.nl
(088) 73 74 700
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0209695.pdf   1 11-4-2018   15:18:55

www.ames.nl

Bekijk al onze classic cars op www.ames.nl/classiccars

Ames Autobedrijf is een familiebedrijf met 
historie. In 1947 openden de gebroeders Ames in 
Leerdam hun bedrijf dat de geschiedenis in gaat 
als de eerste Volkswagendealer van Nederland. In 
1952 opende oudste broer Jan Ames de eerste 
Volkswagendealer in Dordrecht en tevens één van 
de eerste dealerbedrijven van het land. 

Omdat wij trots zijn op deze bijzondere historie 
en deze in leven willen houden, hebben wij door 

de jaren heen unieke Classic Cars verzameld. 
Auto’s die we met veel passie hebben gekocht en 
onderhouden en auto’s met elk een eigen verhaal.

De Ames Classic Cars zijn te bewonderen bij de 
verschillende  vestigingen. Op onze website maakt 
u kennis met de unieke collector’s items van Ames.

De auto’s zijn gezien de historische waarde niet 
bestemd voor de verkoop.

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht (servicevestiging/occasions),
Ridderkerk, Sliedrecht, Oud-Beijerland en ‘s-Gravendeel (servicevestiging)
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Volg ons op social media

Facebook YoutubeInstagram
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Ondernemers vinden  
elkaar via DOV voor AVG
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Meer cruiseschepen naar Dordrecht
Dordrecht kan de komende jaren veel meer cruiseschepen verwachten door de samenwerking in de Waterdriehoek: Kinderdijk, Biesbosch, Dordrecht. 

„Kinderdijk trekt zo’n 1000 riviercruises per jaar en kan die niet altijd kwijt. We werken nu nauw samen met Kinderdijk om de cruisemarkt te veroveren door de 

Waterdriehoek als één product aan te bieden. Als je Kinderdijk boekt, kun je ook in Dordrecht aanleggen en dan met de Waterbus naar de molens – hiervoor is een 

speciale steiger aangelegd - en dit combineren met een bezoek aan de historische binnenstad. Het Nationaal Bureau voor Toerisme zet onder de noemer  

Holland Waterland ook deze drie iconen in het spotlicht”, vertelt Rick Naaktgeboren, opgavemanager Levendige Binnenstad. 

Ook in Amsterdam loopt de cruisemarkt tegen grenzen aan en speelt Dordrecht in op de zoektocht naar een tweede Nederlandse hub. „Dat betekent nog meer 

toeristen in de binnenstad, waar ondernemers op kunnen inspelen door bijvoorbeeld ook op maandagochtend open te zijn.” Hij verwacht ook een spin-off voor de 

regionale maritieme sector, aangezien veel rederijen in de winter onderhoudsplekken zoeken voor hun schepen.

Met de nieuwe aVG voor de deur zocht  
arie bras, directeur van de Kiltunnel  
ondersteuning bij de uitvoering. Via de  
DoV kwam hij in contact met Martine de 
jager. „We weten vaak niet wat onze  
buren doen. Dat is eigenlijk jammer. Via  
de DoV is deze opdracht mooi binnen  
het netwerk gebleven.”

Dat er werk zou zitten aan het voldoen aan de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

had Bras wel verwacht, mede naar aanleiding van een 

presentatie van Ten Holter Noordam Advocaten bij 

de DOV. 

„Maar de impact ervan had ik onderschat. En 

bovendien moeten we op 25 mei al aan de wet 

voldoen. We konden er met onze eigen capaciteit niet 

uitkomen en toen heb ik de DOV-voorzitter gebeld en 

zij heeft ons in contact gebracht met Martine de Jager 

van Madéja HRM. Ik had tijdens de ledenbijeenkomst 

bij HBO Drechtsteden met haar aan tafel gezeten, 

maar toen niet de link gelegd”, zegt Bras. 

afweging
„En nu is ze voor ons volop bezig om het bedrijf te 

scannen en in kaart te brengen hoe we met onze 

gegevens moeten omgaan. Dat gaat zowel over 

personeelsgegevens als de gegevens van de vaste 

klanten en de camerabeelden die we kunnen benutten 

bij ongelukken of incidenten. De AVG helpt om nog 

eens goed naar je eigen proces te kijken. Je moet 

telkens een afweging maken of je gegevens wel of niet 

nodig hebt of moet bewaren en hoe lang. Het is de 

kunst om een werkbare modus te vinden.”

Martine de Jager vertelt: „Toen ik bij Arie Bras 

binnenkwam, herkenden we elkaar van het DOV-

dictee. Ik vind het heel mooi dat binnen de DOV 

wordt gekeken naar elkaars expertise en je met elkaar 

in contact wordt gebracht. Ik ben sinds september 

vorig jaar lid, omdat ik van ondernemers om me heen 

wil leren: hoe doen zij het, wat kan ik bieden? De 

DOV doet echt aan kennisdeling en het is niet alleen 

eenrichtingsverkeer.” 

Voor de Kiltunnel gaat ze een opleiding volgen tot 

functionaris gegevensbescherming. „HRM is mijn 

specialiteit en ik ben goed in het doen van onderzoek. 

Voor de AVG neem ik de hele organisatie door, want 

deze wet raakt alles, van personeel tot klanten. Een 

mooie opdracht én heel interessant.”

Via het DoV-netwerk schakelde arie bras  
Martine de jager in voor de invoering van 

de aVG in de Kiltunnel-organisatie. 
foto rinie boon
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VIND JOUW MBO-OPLEIDING OP DAVINCI.NL

VOOR ELKE PASSIE
EEN MBO-OPLEIDING

Bij het Da Vinci College staan we bekend om ons ruime aanbod aan hoogkwalitatieve mbo-opleidingen én de sterke begeleiding door docenten en 

loopbaanadviseurs. Dit alles binnen een uitdagende, innovatieve, kleinschalige en veilige leeromgeving. Met als resultaat het behalen van het mbo-diploma.
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Het Centrum komt in de bestaande plint en 

verhuist later naar het hart van de Campus 

Leerpark, in het hbo-gebouw dat is gepland naast 

de Duurzaamheidsfabriek. „We doen op ons mbo en 

hbo, in de Duurzaamheidsfabriek en de Maakhal 

al allerlei projecten samen met ondernemers. Dit 

willen we nog verder uitbreiden en zorgen dat de 

opleidingen goed aansluiten bij de behoeften van 

bedrijven en de arbeidsmarkt, zoals we ook doen 

met HBO Drechtsteden”, zegt Marloes de Vries, lid 

van het college van bestuur van het Da Vinci college. 

Het Centrum krijgt ook een loketfunctie voor 

ondernemers en startups. „In de Maakhal werken 

startups al samen met onze studenten. Zij zien 

hoeveel energie er gaat zitten in het opzetten van 

een bedrijf, welke vraagstukken er spelen én hoeveel 

energie ervan uit gaat. Dat past helemaal in onze 

visie: leren in een hybride leeromgeving.”

adviesraad
Aansluitend bij de opening van het Centrum zegt 

ze: „ Economische opleidingen vormen een groot 

bestanddeel van ons aanbod. Tegelijkertijd is het 

noodzakelijk en past het bij ons om een adviesraad 

op te richten met ondernemers om samen te 

bespreken hoe we dit onderwijs nog beter kunnen 

inrichten en uitvoeren. Samen kunnen we er nog 

meer uithalen voor deze regio.”

De Vries en Michel Molier, directeur economie 

en ondernemerschap, zijn beiden actief in 

landelijke organisaties rond onderwijs en handel 

en ondernemen, zoals de Sectorkamer Handel van 

de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB). 

„Wij zien net als in de rest van het land een 

groeiende belangstelling voor handelsopleidingen 

op een hoger niveau, al blijft er vanuit de retail 

ook vraag naar niveau 2-studenten. Wij leiden 

nog steeds op voor het vak van verkoper, maar 

dan geanticipeerd op de huidige ontwikkelingen 

van blurring – het mixen van functies en aanbod, 

gastvrijheidsconcepten, de inzet van IT en 

klantbeleving.” 

Nieuw: mbo-bedrijfskunde
„Daarnaast hebben we binnen de SBB vastgesteld 

dat er behoefte is aan medewerkers in de zakelijke 

dienstverlening die breed inzetbaar zijn en zich 

kunnen doorontwikkelen”, zegt De Vries. 

Dat heeft geleid tot de start volgend schooljaar van 

de nieuwe mbo-opleiding bedrijfskunde. Het Da 

Vinci college is hiermee een koploper in het land. 

Studenten krijgen een breed programma binnen 

de zakelijke dienstverlening en specialiseren 

gaandeweg in processen die je in een bedrijf 

tegenkomt zoals marketing, logistiek, administratie, 

accountancy- en personeelsmanagement, aangevuld 

met de vereisten rondom 21 st century skills 

wat zich richt op soft skills, digitalisering en het 

verandervermogen. 

„We denken voortdurend na over veranderende 

beroepen. Met deze opleiding zijn de studenten 

van meerdere markten thuis. Wij zien kans deze 

opleiding te ontwikkelen in een doorlopende leerlijn 

naar het hbo. Bedrijven – ook in de detailhandel - 

hebben zich altijd moeten doorontwikkelen om te 

kunnen inspelen op de steeds veranderende vraag, 

zeker de laatste jaren met bijvoorbeeld de komst van 

sociale media, digitalisering  en data analytics. Dat 

vraagt voortdurend  iets van je medewerkers. Alles 

is nu gericht op een leven lang ontwikkelen.”

Da Vinci college opent Centrum 
voor Ondernemerschap

Met pop-up shops, zoals second wave aan de 
vriesestraat, brengen studenten van de opleiding 

ondernemer retail hun kennis in de praktijk. 
foto da vinci college
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Het Da Vinci college opent in september een Centrum voor ondernemerschap op het leerpark. 
Een fysieke plek die de contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven moet versterken.



„Investeren in een duurzame economie levert veel 

op: een schone toekomst en nieuwe werkgelegen-

heid op alle niveaus. Er liggen enorme kansen voor 

bedrijven als het gaat om innovatieve oplossingen op 

het gebied van duurzame energie, elektrisch transport, 

zonnepanelen en offshore energiewinning. Met het 

juiste beleid draait de Nederlandse economie in 2030 

op schone groei, in plaats van op vervuilende brand-

stoffen. Maar dat Nederland van 2030 komt er niet 

vanzelf. Het vergt bereidheid om samen te werken en 

langdurig vast te houden aan een uitgestippelde route 

om zekerheid te creëren en innovaties en investeren 

te stimuleren. Dat is precies wat ik zie gebeuren in de 

Drechtsteden. Daarom draag ik dit regionale energie-

akkoord een warm hart toe.” 

ambitie
Samsom is de landelijke verbinder en het boegbeeld 

van het traject dat in 2017 in de Drechtsteden in gang 

is gezet. De regio startte als een van de vijf pilotregio’s 

in Nederland. Inmiddels ligt er een ambitieuze stra-

tegie, tekenden afgelopen februari dertig (overheid)

organisaties, instellingen en bedrijven het Samenwer-

kingsakkoord Drechtsteden Energieneutraal 2050. Er 

is een projectorganisatie en worden aanvragen gedaan 

voor investeringssubsidies van het Rijk om hele wij-

ken aardgasvrij te maken.

Procesmanager Eelke Kraaijeveld: „We waren een 

pilotregio en dat heeft ons op een voorsprong gezet. 

We willen graag koploper blijven, zodat we vooraan in 

de rij staan bij ontwikkelingen en deze regio concurre-

rend kan blijven, ook voor bedrijven. We merken dat 

mensen graag bij ons komen werken, juist omdat we 

voorop willen lopen in de energietransitie.”

Investeringsgolf

„Ja, het is een zoektocht waarbij we te maken krijgen 

met tal van experimenten en innovaties. Bijzonder is 

dat in deze regio is afgesproken om dat samen te doen, 

ook met het bedrijfsleven. We hebben korte lijnen, 

bundelen kennis en informatie, delen ervaringen, 

lobbyen samen, brengen regelingen en mogelijkheden 

in kaart, zodat het makkelijker wordt om de omslag te 

maken.  De ambitie is dat in 2035 de bebouwde om-

geving aardgasvrij is. Dat betekent dat er een enorme 

investeringsgolf zal plaatsvinden. Ook bedrijven zullen 

moeten investeren, maar kunnen daar net zo goed van 

profiteren”, verwacht Kraaijeveld.

De installatiebranche werkt nu samen met de Duur-

zaamheidsfabriek om jongeren snel op te leiden voor 

de energievragen van de toekomst. In januari opende 

Diederik Samsom daar officieel het ‘Huis van de 

energietransitie’, een nieuwe hybride leeromgeving die 

ontwikkeld is vanuit het publiek-private samenwer-

kingsproject Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

De energietransitie betekent een grote opgave, ook voor deze regio. „Ik adviseer om niet alleen te denken in termen van opgaves, maar 
vooral ook in termen van kansen”, zegt Diederik samsom, voorzitter van de Programmaraad voor het Energieakkoord Drechtsteden.
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‘Denk vooral in kansen’
DrECHTsTEDEN KoPloPEr WIl KoPloPEr blIjVEN IN ENErGIETraNsITIE

Diederik Samsom In januari opende in januari officieel het 
‘huis van de energietransitie’ in de duurzaamheidsfabriek. 

foto rini boon
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Energie. „De technische ontwikkelingen gaan spec-

taculair hard. We hebben vakkrachten nodig. Echte 

duurzaamheid bereiken we alleen door samen te 

werken”, aldus Diederik Samsom tijdens de opening. 

besparen
Zichtbaar zijn nu al de vier windmolens die draaien 

langs de Dordtse Kil. Aan de aanleg van het warm-

tenet wordt volop gewerkt. Onderzocht wordt of 

het warmtenet kan worden doorgetrokken naar de 

Dordtse bedrijventerreinen. De actie Zon op Be-

drijfsdaken heeft ruim 60.000 panelen opgeleverd. 

Kraaijeveld: „Heel veel bedrijfsdaken kunnen nog 

worden voorzien van zonnepanelen. Belangrijk 

daarbij is ook om de panden eerst te verduurzamen. 

Immers wat je niet verbruikt, hoef je niet op te 

wekken. De BIZ-en kunnen in dit traject ook een rol 

gaan spelen. Uitgangspunt is om de transitie vanuit 

een positieve houding vorm te geven. De Omge-

vingsdienst zal daarin een partner zijn en bedrijven 

informeren. Handhaving kan dienen als stok achter 

de deur.” 

Het Energieakkoord zet tevens in op zero-emissie 

voertuigen en slimmere logistieke systemen. „Regio-

naal hebben we ook een stevige agenda op het gebied 

van mobiliteit. Als we zero-emissie samen sneller 

kunnen oppakken, dragen we ook bij aan een gezon-

dere leefomgeving voor de bewoners en werknemers 

en optimale vervoersbewegingen.”

Potentieel
Kraaijeveld wijst op nog een resultaat van de 

energietransitie. In deze regio besteden bewo-

ners, instellingen, organisaties en bedrijven nu 

circa 1 miljard euro per jaar aan energie. „Dat geld 

verdwijnt nu allemaal buiten de regio. Er ligt dus 

een enorm potentieel voor de regionale economie 

als we onze energie zelf kunnen opwekken, betere 

woningen hebben en op termijn mogelijk zelfs meer 

te besteden hebben.”

„Alle partners zijn behoorlijk ambitieus. Zij willen 

voor hun kinderen en kleinkinderen deze stip op de 

horizon zetten. We nodigen alle ondernemers uit om 

aan te sluiten. Vragen en ideeën zijn welkom.”

Eelke Kraaijeveld is bereikbaar via 

ecm.kraaijeveld2@drechtsteden.nl of 078- 770 2632.

Meer informatie is te vinden op  

www.drechtsteden.nl/duurzaamheid/energie/ 

energiestrategie-drechtsteden

Het doel om bedrijfsdaken op de Westelijke 
Dordtse over te voorzien van zo’n 15.000 
zonnepanelen is ruimschoots overschreden. 
resultaat van de eerste actie Zon op 
bedrijfsdaken: een investering van circa 20 
miljoen euro in 60.000 panelen op 33 daken. 
Goed voor 22 megawatt. 

Ongeveer de helft daarvan belandt op daken op de 

bedrijventerreinen langs de Dordtse Kil. Daarnaast 

reageerden ook andere Dordtse bedrijven op de 

actie en doen enkele bedrijven ook mee met hun 

vestigingen elders in Nederland.

„De deelname is boven verwachting en levert 

een flinke bijdrage aan de doelstelling van 

energieopwekking die we in Dordrecht met elkaar 

moeten bereiken. 22 megawatt is goed voor het 

elektriciteitsgebruik van 5000 woningen”, vertelt 

projectleider Jeroen Tent. De energie wordt in 

eerste instantie gebruikt door de bedrijven zelf, 

maar kan worden terug geleverd aan het stroomnet. 

Voordeel
Deelname aan de actie levert de ondernemers 

voordeel op van gezamenlijke inkoop van 

panelen en bijbehorende installaties en het 

installeren daarvan, maar zo nodig ook van een 

aantrekkelijker financiering en bovendien een 

investeringsmogelijkheid met een aantrekkelijk 

rendement. „En vanwege de omvang van het 

project is er professioneel projectmanagement 

geregeld en worden de ondernemers dus 

ontzorgd.” Gezamenlijk is ook de SDE+ subsidie 

van de rijksoverheid binnengehaald, een 

exploitatiesubsidie die een vaste prijs voor de 

opgewekte stroom garandeert.

Los van het opwekken van energie is het besparen 

minstens zo belangrijk. Jeroen Tent: „Vanuit het 

duurzaamheidsprogramma van de Westelijke 

Dordtse Oever hebben enkele bedrijven een 

energiescan laten maken. We denken nu na over 

een Energie Prestatie keuring, waarmee bedrijven 

‘laaghangend fruit’-maatregelen kunnen nemen 

die binnen vijf jaar zijn terugverdiend en waarmee 

ondernemers aan de Omgevingsdienst ZHZ én aan 

hun klanten kunnen tonen dat zij werken aan een 

duurzame bedrijfsvoering.”

Een tweede Zon op Bedrijfsdaken-actie  

is voorzien in het najaar 2018. 

Voor informatie: j.tent@dordrecht.nl 

Veel meer zonnepanelen 
op Dordtse bedrijfsdaken

Diederik samsom op 
8 mei in gesprek met 
ondernemers
Diederik Samsom gaat op 8 mei over de 

energietransitie en de gevolgen daarvan 

in gesprek met ondernemers tijdens een 

gezamenlijke bijeenkomst van de DOV, 

OVZ en de Rabobank Drechtsteden. Ook de 

Zwijndrechtse wethouder Jacqueline van 

Dongen, portefeuillehouder Energietransitie 

Drechtsteden, geeft een toelichting. 

Aanmelden kan via dov.nl/agenda.



ZONNE-ENERGIE
EEN BESTE INVESTERING!

Zonnepanelen van Energiehuis van Buren
Energiehuis van Buren levert maatwerk. Elk dak is anders en niet iedereen heeft 
hetzelfde budget, daarom adviseren wij kosteloos aan huis. Een adviseur van 
Energiehuis van Buren vertelt u in begrijpelijke taal de verschillende mogelijkheden. 
Daarna weet u veel meer over de verschillen in zonnepanelen en de systemen die 
er zijn om uw eigen energie op te wekken. Ook kunt u op verschillende manieren 
zonnepanelen aanschaffen, door middel van contante betaling of fi nanciering.

Samen met u kijkt de adviseur naar wat er bij u mogelijk is en zoeken we naar het 
beste zonnepaneel-systeem voor uw dak met het best haalbare rendement.  

Energiehuis van Buren werkt samen met gerenommeerde merken voor de 
zonnepanelen en omvormers.

Zonne-energie is een verstandige en 

rendabele investering. Energie van de 

zon via zonnepanelen spaart zowel het 

milieu als uw portemonnee.

Voor een vrijblijvend adviesgesprek en offerte bel of mail: 
078 61 777 11 • info@energiehuisvanburen.nl  

www.energiehuisvanburen.nl  
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Yarden & Mirjam
Toermalijnring 1020
3316 LC Dordrecht
mirjam.uitvaartzorg@yarden.nl

Mirjam Hamoen Stephanie Dorresteijn

VOOR HET MELDEN 
VAN OVERLIJDEN 

BELT U 

078 711 0201 
06 19 47 28 15 

(24 uur per dag) 

Wij zijn er voor iedereen, 
ook voor particulieren 
en elders verzekerden.

Star Award beste franchisenemer 2016/2017

Afscheid nemen is niet loslaten, 
maar een andere manier van vasthouden.
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NIEuWs

In de Dordtse wijk Crabbehof staat aan de 

Van Karnebeekstraat een bijzonder bedrijf, 

toonde coördinator Mascha Lageweg tijdens 

ons ledenbezoek afgelopen april. Crabbehoeve 

is in een kleine drie jaar uitgegroeid van een 

stadslandbouwproject tot een bewonersbedrijf met 

een volwassen verdienmodel. Een bedrijf door en 

voor bewoners. Zo’n vijftig vrijwilligers uit de buurt 

en omliggende wijken zorgen er met elkaar voor 

dat de (moes)tuin wordt onderhouden en producten 

oplevert voor de verkoop. En gezamenlijk zetten 

ze zich in voor uiteenlopende activiteiten; van 

biljartles tot textieltafel en taalcafé, koffie-inloop 

tot activiteiten voor kinderen. Gezamenlijk is ook 

het gebouw opgeknapt en houden vrijwilligers 

de lunchroom draaiende, verhuren de zalen voor 

vergaderingen, bijeenkomsten feestjes en dansles. 

De opbrengsten komen ten goede aan de activiteiten 

voor de wijkbewoners en het onderhoud. „Het gaat 

met vallen en opstaan, want je bent een bedrijf aan 

het opstarten. Maar we worden steeds zakelijker. 

Mensen hebben veel voor elkaar over en komen hier 

tot bloei. Daar doen we het toch voor.” 

Crabbehoeve: bewonersbedrijf met verdienmodel

21

De DOV heeft sinds 2015 een band opgebouwd met 

ondernemers in Dordrecht in Zuid-Afrika. Twee keer 

bezochten Dordtse ondernemers de Dordtse zusterstad 

en Afrikaanse collega’s zijn op tegenbezoek geweest in 

Nederland; de laatste keer bij de viering van 115 jaar 

DOV in september 2017. „Dankzij de DOV hebben 

we met veel mensen kennis kunnen maken”, zeiden 

Dimakatso Matshabane (agrariër), Bulelani Ketsekile 

(architect) en priester Temba Goliash. Vol inspiratie en 

ideeën vertrokken zij naar huis. 

In het najaar van 2018 staat weer een reis gepland, 

maar de exacte datum volgt nog. Burgemeester 

Wouter Kolff gaat deze keer voor het eerst mee. 

Ook Gea Davids neemt namens de gemeente deel 

aan de reis. Enkele ondernemers hebben zich al 

gemeld bij voorzitter Anneke Maagdenberg. Wilt 

u meer weten over de reis, het programma en wat 

u voor ondernemers daar kunt betekenen? Neem 

dan contact op met Anneke Maagdenberg via 

voorzitter@dov.nl of spreek haar aan tijdens een 

van de bijeenkomsten. 

„Wij willen heel graag dat er steeds nieuwe 

ondernemers mee gaan, zodat er continuïteit in de 

contacten blijft. De reis en het verblijf zijn als altijd 

voor eigen rekening. Laat daar geen misverstand over 

bestaan”, benadrukt de voorzitter.

Ga mee op werkbezoek naar Dordrecht, Zuid-Afrika

foto rinie boon

Graantje meepikken van  
viering 400 jaar Synode
Dordrecht brengt eind dit jaar, begin 2019 
een ode aan de synode. op 13 november is 
het 400 jaar geleden dat Dordrecht voor 180 
dagen het centrum van Europa was. ruim 100 
predikanten, professoren en politici kwamen 
naar onze stad tijdens de synode van Dordt. 
alle Dordtenaren worden uitgedaagd mee te 
doen aan de herdenking. 

„We verwachten meer dan 100.000 bezoekers, ook 

uit het buitenland, zoals Korea, Zwitserland en de 

Verenigde Staten waar veel belangstelling is voor 

de Synode. We willen graag ook ondernemers bij de 

festiviteiten betrekken. Wie meedoet kan een graantje 

meepikken van de feestelijkheden”, aldus Geesken 

Bloemendal, aanjager van de Mijlpalen op weg naar 

2020. 

De door de Nederduits Gereformeerde Kerk belegde 

kerkvergadering duurde vanaf 13 november 1618 een 

half jaar, met 180 vergaderingen. Honderd van de 

beste calvinistische theologen uit Europa kwamen 

bijeen in Dordrecht.

Inzicht en invloed
Bloemendal benadrukt dat Ode aan de Synode geen 

religieuze herdenking is, maar meer een inzicht 

in de samenleving van toen, de achtergrond en de 

geschiedkundige waarde én wat de invloed is op 

de Nederlandse samenleving in het heden en het 

verleden. 

Ode aan de Synode duurt van november dit jaar tot 

en met mei 2019. Gewerkt wordt aan evenementen 

die vooral plaatsvinden in de Dordtse binnenstad 

en internationale ambitie hebben met focus op 

de regio en nationaal. Er is in elk geval ook grote 

belangstelling van de media. De grote stroom aan 

toeristen biedt kansen voor de ondernemers in de 

stad, stelt Bloemendal: van horeca, merchandising of 

een speciaal product voor bezoekers.

Meer weten? Neem contact op met de DOV-

bestuursleden Ferry de Klerk (ferry@dov.nl) of 

Madelon Janssen (madelon@dov.nl). Of met Geesken 

Bloemendal-ter Horst (geesken@bloemendal.net) Of 

kijk op www.synode400.nl.
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Rolluiken en Rolhekken

Parkeergarage / Afsluitsystemen

Brand(rol)deuren en schermen

Overhead en Snelrol deuren

Winkelpuien

Terrasoverkappingen

Slagbomen

Toermalijnring 520
3316 LC  Dordrecht
Tel.: 078 - 648 95 40
Fax: 078 - 648 95 41
Mob: 06 - 54 72 80 72
info@rolluikenservice.nl
www.rolluikenservice.nl

toegangstechn iek
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Staand van links naar rechts: Cees Kooiman, Esther Vieveen, Raymond Bosman en José 
van den Hurk. Zittend: Mahinder Lalaram en Francien Dam

Onze uitvaartverzorgers staan de familie bij, 
vanaf het moment direct na het overlijden tot 
en met het laatste afscheid. Zij hebben alle 
kennis van zaken (ook rituele uitvaarten), voel-
en uw wensen aan en geven de familie volop 
de aandacht die nodig is.

Wellicht heeft u door eerdere ervaringen een 
voorkeur voor een specifieke uitvaartverzorger. 
Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met 
uw wensen.

José, Raymond, Esther, Cees, Francien of Ma-
hinder doen er alles aan om u zo goed mogeli-
jk door deze periode heen te helpen. 

Het is op die momenten fijn en rustgevend als 
een deskundige u bijstaat. Iemand die dag 
en nacht voor u klaarstaat en aan wie u alles 
rondom het regelen van de uitvaart kunt toev-
ertrouwen.

UITVAARTVERZORGERS VAN 
DORDRECHT EN OMSTREKEN

Nassauweg 190, 3314 JR Dordrecht T 078 648 34 83

Bij overlijden en vragen: 0800 – 099 55 15 (gratis) 24/7 bereikbaar.
www.uitvaartdordrecht.nl
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‘Interesse internationale 
bedrijven voor regio groeit’  

MarTIN bloEM VaN DEal DrECHTsTEDEN

„Wij zijn niet van het afwachten en  
proberen als ondernemer onder de  
ondernemers te acteren”, zegt Martin bloem, 
directeur van DEal Drechtsteden, 
de economische promotor van deze regio. 
En dat begint resultaat op te leveren. 

„We zien dat veel bedrijven zich op de Drechtsteden 

oriënteren als zij zich willen vestigen, uitbreiden 

of verplaatsen”, aldus Bloem. Tijdens een 

ledenbijeenkomst gaf Bloem inzicht in de 

inspanningen die worden gedaan om deze regio onder 

de aandacht te brengen als ideale vestigingslocatie. 

Vorig jaar kwamen delegaties van twaalf 

nationaliteiten op bezoek, van Egypte en Duitsland 

tot Letland, Oman en China en werden 125 events 

bezocht in binnen- en buitenland.

„In de Drechtsteden zijn natuurlijk al veel 

internationaal opererende bedrijven gevestigd die hun 

klanten goed kennen. Wij hoeven daarom niet per se 

naar Shanghai of Hong Kong om toch internationale 

bedrijven te ontmoeten. Wij leiden rond, luisteren 

goed naar de vraag, bedenken welke gemeente een 

ondernemer het best kan accommoderen en brengen 

hem in contact met bijvoorbeeld Dordt Onderneemt.” 

In totaal was Deal vorig jaar betrokken bij 108 

projecten. Daarvan zijn tien projecten, goed voor 765 

arbeidsplaatsen, geconcretiseerd.

Deal werkt nauw samen met het Innovation Quarter, 

het Foreign Investment Agency en met Rotterdam 

als Maritime Capital of Europe. „De Drechtsteden 

zijn met binnenvaart, offshore, de bagger- en 

maakindustrie aanvullend op Rotterdam, waar 

veel internationale hoofdkantoren zijn gevestigd. 

Op het gebied van maritiem en logistiek hebben we 

contacten gelegd in Noordwest en Zuidoost Europa. 

Turkse reders bijvoorbeeld zoeken stabiele landen 

waar ze investeringen kunnen doen.” Ook vanuit 

Azië is belangstelling in de regio getoond. Bloem 

noemt de internationale interesse hoopgevend, maar 

weet dat bij acquisitie vaak een lange adem nodig is.

Kracht
Hij wijst op de grote hoeveelheid bedrijventerreinen 

in de regio. „Er zijn er wel zestig en ja, er is vraag 

naar bedrijfsruimte, maar als je geen grote kavels 

kunt aanbieden tel je niet altijd mee. Ook is er 

een gebrek aan kadefaciliteiten. Dat zijn redenen 

waarom bedrijven dan toch niet voor deze regio 

kiezen.”

Los van maritiem, logistiek en grootschalige 

bedrijvigheid probeert Deal nu ook medische, 

chemische en duurzame bedrijven voor de 

Drechtsteden te interesseren. „We zijn heel actief 

met één uitstraling en dat geeft kracht en identiteit.”

NIEuWs

23

Wat is DEal Drechtsteden?
DEAL Drechtsteden is in 2014 opgericht om de 

Drechtsteden te promoten als aantrekkelijke 

vestigingslocatie en voor de acquisitie van 

bedrijven. De organisatie met zeven mensen 

wordt bekostigd door de zeven gemeenten in 

de Drechtsteden, ontwikkelingsbedrijf ROM-D 

en het Havenbedrijf Rotterdam. ROM-D 

begeleidt een bedrijf dat zich wil vestigen bij 

de praktische zaken. 

DEAL werkt nauw samen met de plaatselijke 

acquisitieteams en ondersteunt de Economic 

Development Board Drechtsteden

Tips zijn welkom
„Netwerken is ontzettend belangrijk. Wij moeten 

het hebben van contacten met ondernemers. 

Veel leads hebben een basis in de lokale 

ondernemersgemeenschap. Het echte succes is 

als we elkaar kunnen versterken, als DOV-leden 

ons tips geven en andersom kunnen wij als speler 

op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven 

mogelijk oplossingen bewerkstellingen.”

directeur Martin bloem (derde van links) ontving onder 
meer een delegatie uit de oekraïense havenstad Kherson

foto deal drechtsteden
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DOV-lid Jubal drum & bugle corps organiseert 

zaterdag 15 september de eerste editie van de ‘Open 

Dutch Music Games Championships’. Dit grootse 

muzikale evenement voor show- en muziekkorpsen 

vindt plaats in het FC Dordrecht stadion. Door Jubal 

georganiseerde muziekevenementen in Dordrecht, en 

met name in ons Dordtse stadion, kennen een lange 

historie. Eén van de grootste recente evenementen 

was ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 

Juba in 2011l, toen het jubileum van de vereniging 

hier groots werd gevierd. 

Naast deelname van Jubal en jeugdcorps Jong 

Jubal, die beiden de nationale titel verdedigen, ko-

men korpsen uit het hele land naar onze stad. Ook 

zijn er al inschrijvingen vanuit Duitsland 

en België. Toegangskaarten zijn te bestellen via 

www.dutchmusicgames.nl/kaarten

Op Koningsdag presenteren Jubal en Jong Jubal ’s 

middags voor het eerst hun nieuwe shows op het 

Statenplein. Deze zomer heeft Jubal alweer haar 

vijfde tournee door Amerika op de agenda staan. 

„We kunnen hiervoor nog steun gebruiken. Dat kan 

al vanaf honderd euro met een bedrijfslogo op de 

Jubal truck”, vertelt voorzitter Hans Kloppert. Meer 

informatie: bestuur@jubal.org. 

Als journalist bij De Dordtenaar had Herman al 

contact met de DOV. Destijds met toenmalig voor-

zitter Jan Valster. „ Jan was ook raadslid en wij had-

den een erg goede band. Ik kreeg altijd de primeur 

van zijn DOV-nieuwjaarsrede,” herinnert hij zich. 

Jan Valster maakte ook een nieuwsbrief en na zijn 

plotselinge overlijden, kwamen de nieuwe voorzitter 

Gerard Hovius en bestuurslid Leen van Pelt met het 

verzoek of Herman dit wilde voortzetten. „Ik zat 

toen net voor mijn VUT en sindsdien schrijf ik voor 

de Dordtse ondernemers. Ik ben inmiddels toe aan 

de vvijfde voorzitter”, zegt hij. „Ik heb bewondering 

voor de bestuursleden. Zij steken naast hun bedrijf 

enorm veel tijd in de vereniging.’’

Primeurtje
De onlangs overleden Gerard Hovius is volgens hem 

van groot belang geweest voor de vereniging. „Hij is 

de man die in de gaten had dat de DOV een bredere 

basis moest krijgen, naast de middenstanders. Zo 

zijn ook de bedrijventerreinen in beeld gekomen en 

de beveiliging daarvan. En als oud-wethouder zag 

hij het belang van goed contact met het gemeen-

tebestuur. Dat is tot vandaag de dag nog zo. Je 

moet niet op elkaars stoel willen zitten, maar 

die contacten leveren wel wat op.”

Herman onderhoudt zelf ook contact met de 

gemeente, met ministeries en de Kamer van 

Koophandel. Zo scharrelt hij elke dag zijn nieuws bij 

elkaar. „Ik krijg persberichten of een telefoontje. Na 

al die jaren heb ik goede relaties opgebouwd. Af en 

toe krijg ik nog een primeurtje. Dat vind ik leuk. Ik 

blijf toch een journalist”, grijnst hij.

De berichten maakt hij kort en bondig. „Ik ga er 

vanuit dat ondernemers weinig tijd hebben om te 

lezen, vandaar. Nee, van de DOV-leden zelf krijg ik 

niet veel nieuwtjes. Ze zijn altijd welkom, maar ik 

begrijp wel dat ze daar niet mee bezig zijn.”

stage
Zelf heeft hij er nog steeds lol in om de 

bijeenkomsten te bezoeken en verslag te doen. 

„Je steekt eens wat op bij de bedrijven en van de 

sprekers en hoort wat er speelt. Ik vind het ook 

heel goed dat de DOV over de grens van de stad 

heen kijkt en met ondernemersverenigingen in de 

regio informatie uitwisselt en zo nodig gezamenlijk 

initiatief neemt.”

Waar wat hem betreft nog wel een schone taak ligt 

voor de DOV of de gezamenlijke verenigingen is 

om makkelijker stageplekken aan te bieden. „Als 

opa weet ik hoe moeilijk het is voor scholieren en 

studenten om een goede stageplek te vinden. Al 

heb ik mijn kleinkinderen altijd wel kunnen helpen 

door mijn contacten binnen de DOV.”

Achter de schermen altijd 
alert op economisch nieuws
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herman Kersbergen doet niet
alleen verslag van leden-
bijeenkomsten, hij verzorgt 
ook het nieuws op de website. 
foto rinie boon

HErMaN KErsbErGEN blIjFT aCTIEF

al zo’n twintig jaar is Herman Kersbergen 
(82) een trouw gezicht op onze ledenbijeen-
komsten. achter de schermen verzorgt hij 
dagelijks het nieuws op onze website. „Ik 
volg het nieuws erg goed en heb daar nog 
steeds plezier in.” 

Jubal organiseert Open Dutch Music 
Games Championships in eigen stad

0210042.pdf   1 17-4-2018   12:12:08
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Het heeft even geduurd, maar het resultaat 
mag er zijn, vindt DoV-lid Pel ’t lam. ruim 
twintig jaar was hij betrokken bij plannen 
maken voor de herinrichting van het Damplein. 
„Het was een mooi, maar complex proces. We 
zijn allemaal heel tevreden.” 

Dit voorjaar werd het winkelplein officieel 

heropend. Voorzien van nieuwe bestrating en 

een wandelgebied, een andere inrichting van de 

parkeerplekken, meer groen, bankjes, terrassen en 

zelfs een speelplaats voor de kinderen.

Het maximaal haalbare, aldus ’t Lam, die vanaf 

1995 al menig plan in de prullenbak heeft zien 

belanden. „Ik kwam hier 23 jaar geleden en 

werd al snel bestuurslid en voorzitter van de 

winkeliersvereniging. Zo lang is ook al gesproken 

over de herinrichting van het plein, dat dateert 

van 1964. Sinds 1985 was er vrijwel niks meer 

veranderd. Het was een onoverzichtelijke betonbak”, 

blikt ’t Lam terug. 

Maar alle plannen waren niet haalbaar; financieel 

of wegens gebrek aan draagvlak. „In 2013 daagde de 

gemeente ons uit opnieuw met een breed gedragen 

plan te komen, maar voor de uitwerking bleek 

uiteindelijk geen budget. Vrij snel erna bleek er 

wel geld voor een sobere, doelmatige aanpak. Op 

voorwaarde dat we met een bredere werkgroep aan 

de slag gingen.”

Compromissen
Dus zaten er niet alleen winkeliers, bewoners en 

vastgoedeigenaren aan tafel, maar ook gebruikers, 

nog meer bewoners en organisaties zoals de 

Fietsersbond en het burgerinitiatief Stadslab Water 

in de Dordtse Ruimte. ’t Lam: „Je kunt op heel veel 

manieren kijken naar zo’n plein. Wij als winkeliers 

wilden meer parkeerplaatsen, de Fietsersbond wilde 

juist meer ruimte voor de fiets. Het is een plein van 

compromissen geworden, met als uitgangspunten: 

toegankelijk van 8 tot 80 jaar, aangenaam om 

te verblijven, goed bereikbaar en voldoende 

‘Ondernemers zien voordeel 
van het collectief in’

NIEuW ElaN Voor DaMPlEIN EN WINKElIErsVErENIGING

Pel ’t Lam heeft dit voorjaar ook het startsein 

kunnen geven voor de uitbreiding van zijn 

Plus- supermarkt: van 1000 naar 1600 

vierkante meter. „Het bestaande assortiment 

en de versgroepen krijgen meer ruimte en 

we krijgen een versmarkt. Gemak en vers 

wordt steeds belangrijker. Mensen willen 

korter in de keuken staan, maar wel gezond 

eten. We gaan hier maaltijden bereiden met 

verse producten die mensen thuis kunnen 

verwarmen of afmaken. Dit wordt het hart 

van de winkel. We hebben ook steeds meer 

streekproducten in de zaak. Mensen willen 

toch weten waar hun eten vandaan komt.” 

Daarnaast wordt de bevoorrading inpandig. 

Inspelen op 
trends
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parkeerruimte.” Ook de Dubbelsteynlaan is bij het 

plan betrokken en kreeg speciaal oranje asfalt.

saamhorigheid
„Ik ben het meest blij met het feit dat we weer een 

plein hebben dat uitnodigt, kwaliteit uitstraalt 

en past bij onze ondernemers, die staan voor 

gastvrijheid en kwaliteit hoog in het vaandel 

hebben staan. Het Damplein is toch een uniek 

stukje Dordrecht. We hebben hier nooit leegstand 

gehad, je vindt hier nog echte specialisten waar 

mensen uit andere delen van de stad ook voor 

omrijden”, weet hij. 

„We hebben ook altijd een goed georganiseerde 

winkeliersvereniging gehad en de saamhorigheid 

en samenwerking als de laatste jaren alleen 

maar groter geworden. Degenen die nog geen lid 

waren zijn nu ook aangesloten, waardoor we nu 

een dekkingsgraad hebben van ruim 80 procent. 

Allemaal op basis van vrijwilligheid. We hebben ook 

allerlei activiteiten in de planning. En weet je wat 

zo leuk is: organisaties melden zich spontaan aan 

om iets op het plein te doen: sportdemonstraties, 

fietsenkeuring, een concert. De ideeën hoeven niet 

eens vanuit de winkeliers alleen te komen.”

Het Damplein en de winkeliersvereniging stralen 

nieuw elan uit. „We hebben een nieuw logo, nieuwe 

vlaggen en een nieuwe website waarop alle leden 

zich kunnen presenteren. Dan zien ondernemers 

ook het voordeel van het collectief in. Het Damplein 

is weer klaar voor de toekomst.” 

Quiet is een nieuw landelijk initiatief 

dat navolging krijgt in de Drechtsteden. 

De Quiet Community verbindt mensen 

die in armoede leven met bedrijven en 

particulieren. Via een digitaal systeem 

krijgen mensen, die een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken, producten of diensten 

aangeboden. 

Alleen al in Dordrecht leven circa 4500 

huishoudens met problematische schulden 

en zo’n 9600 hebben vergroot risico hierop. 

„Met Quiet Drechtsteden bieden we 

geen oplossing, maar kunnen we wel de 

omstandigheden en de eenzaamheid iets 

verzachten”, vertelt projectmanager Tatjana 

Dekker. 

„Wij werken samen met bestaande orga-

nisaties in de regio die zich inzetten voor 

mensen in armoede, zoals de Voedselbank 

en de wijkteams. Quiet is vooral een middel 

om deze mensen te bereiken en om verbin-

ding te kunnen maken met het aanbod.” 

Pizza en knipbeurt
Bedrijven reageren positief op dit initiatief, 

ervaart ze. „We zijn nog maar net begonnen 

en hebben nu al  aanbiedingen voor gratis 

etentjes, bezorgpizza’s en knipbeurten. 

Voor ondernemers is Quiet een heel laag-

drempelige manier om iets aan te bieden 

aan deze mensen.” 

Bijdragen zijn welkom op allerlei gebied; 

van een fiets tot een voetbal of een keer uit 

eten, maar ook hulp bij solliciteren, inzicht 

krijgen in de financiën of hulp om iemands 

talenten te (her)ontdekken om zo weer 

invloed te krijgen op de eigen situatie. 

Meer informatie of iets in de aanbieding? 

Kijk op www.quiet.nl/drechtsteden

Quiet wil armoede 
verzachten

Een terugblik…
Dordt Onderneemt heeft in 2017 circa 

duizend ondernemers geholpen met hun 

vraag aan de gemeente en twaalf nieuwe 

bedrijven begeleid naar definitieve vestiging 

in Dordrecht. Daarmee zijn ondernemers 

deels ontzorgd van het doorlopen van 

gemeentelijke processen en hadden ze één 

aanspreekpunt bij de gemeente dat als vraag- 

en antwoordloket diende. 

… en een vooruitblik.
In 2018 staat er een hoop te gebeuren. De 

accountmanagers richten zich als vanouds 

op het relatiebeheer met bestaande én star-

tende ondernemers, maar daarnaast zal ook 

de nadruk komen te liggen op het verbeteren 

van de dienstverlening vanuit de gemeente. 

Zo komt er dit jaar een nieuwe gemeentelijke 

website en wordt alle informatievoorziening 

voor ondernemers overzichtelijker ingedeeld. 

De accountmanagers van Dordt Onderneemt 

zijn regelmatig te vinden bij de netwerkbij-

eenkomsten voor eventuele vragen hierover.

Heb je als ondernemer een dringende vraag 

aan de gemeente? Neem dan direct contact 

op met Dordt Onderneemt om te kijken hoe 

de accountmanagers jou van dienst kunnen 

zijn.
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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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Locatie Dordrecht 

Mijlweg 63, 3316 BE 

Locatie ’s-Hertogenbosch

De Grote Beer 10, 5215 MP 

0203949.indd   1 18-4-2018   9:35:14 DISTILLEERDERIJ RUTTE
Al bijna 150 jaar distilleert Rutte jenevers, gins en likeuren. Dat gebeurt 
vandaag de dag nog op dezelfde wijze als toen. Alle smaak en kleur is 
afkomstig van natuurproducten zoals vers fruit, kruiden en noten. Dat 
ziet u, ruikt en proeft u!

Het historische pand in de oude binnenstad van Dordrecht is nog in 
de originele staat. Nog steeds worden hier de distilleerketels gestookt 

en worden kleine producties zelfs 
nog met de hand gevuld. Boven 
de distilleerderij, in de vroegere 
woonkamer van Simon Rutte, is nu de 
sfeervolle Proefkamer gevestigd waar 
we onze gasten verwelkomen. 

Ruttes Celery gin is onlangs in New 
Orleans verkozen tot beste nieuwe gin 
wereldwijd, door topbartenders tijdens 
Tales of the Cocktail, het belangrijkste 
bartenderevent ter wereld. Om dit 

te vieren introduceren wij een nieuwe 
workshop; maak zelf uw eigen gin!

Kijk voor boekingen en meer informatie op 
www.rutte.nl 
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Cort van der Lindenstraat 12
3317 RK Dordrecht

“Voor a l les op gebied van 
zakel i jke d ienstver len ing.”

t:  06 - 42 14 60 37
i:  www.benjohannes.nl
e:  benjohannes@me.com

KVK: 56967047       |       BTW: NL180225650B01       |       Bank: 0449896102

Ben Johannes
Ben Johannes
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Van Pelt 
ontwikkelt 
De Johan van 
Beverwijck

Vernieuwde showroom 
Ames Auto Casa SEAT

In januari is de omgevingsvergunning afgegeven 
voor de bouw van het appartementencomplex 
De johan van beverwijck aan de spuiboulevard, 
op de plek van het te slopen aNWb-pand.

De 53 luxe appartementen en penthouses variëren 

in grootte van 80 tot 325 m2. Daarnaast krijgt elk 

appartement een ruim, op het zuiden gelegen terras 

van 15 tot 95 m2. De appartementen zijn verdeeld over 

twee bouwdelen van acht verdiepingen en één van vier 

verdiepingen. Kenmerkend is de moderne architectuur 

met veel glas en veel licht en het gebruik van duurzame 

materialen.

De potentiële kopers worden nauw betrokken bij de 

ontwikkeling van het plan en kunnen zelf de indeling en 

grootte van hun appartement bepalen, waarbij alleen de 

plaats van de liften, leidingschachten en meterkasten 

vast ligt. Ook is het mogelijk om appartementen te 

koppelen of te splitsen. Hierdoor ontstaat maximale 

vrijheid en flexibiliteit.

Op de begane grond komen commerciële functies. Daar-

achter en op de eerste verdieping komt een inpandige 

parkeergarage, exclusief voor de bewoners.

De belangstelling voor wonen in De Johan van Bever-

wijck is enorm groot, inmiddels hebben zich meer dan 

500 potentiële kopers aangemeld. Dat is niet zo verwon-

derlijk: mensen willen weer in het centrum wonen met 

de supermarkt om de hoek, dichtbij de voorzieningen, 

openbaar vervoer voor de deur en vlakbij de gezellige 

historische binnenstad.

Binnenkort gaat de pre sale van start. Geïnteresseer

den krijgen dan online een goed beeld van de apparte-

menten, het opleveringsniveau en een indicatie van de 

verkoopprijzen. Het is dan nog niet mogelijk een appar-

tement te kopen, maar wel om voorkeuren aan te geven. 

Rond de zomervakantie zijn de definitieve verkoopprij-

zen bekend en wordt gestart met de verkoop.

Meer informatie over De Johan van Beverwijck is te vin-

den op www.spuiboulevard-dordrecht.nl of te verkrijgen 

via Waltmann Makelaars.

Na een zeer grondige verbouwing 
vindt u een geheel vernieuwde 
showroom van ames auto Casa in 
Dordrecht. om de klanten nog beter 
van dienst te zijn en de modellen 
van sEaT nog beter tot hun recht 
te laten komen is het pand aan de 
laan der Verenigde Naties volledig 
gemoderniseerd 

SEAT is een merk is dat een vernieuwde 

showroom verdient en de gerenoveerde 

showroom onderstreept dat SEAT een 

merk van hoog niveau is. 

De afgelopen jaren heeft SEAT met suc-

ces geïnvesteerd in nieuwe aansprekende 

modellen en nieuwe technologieën, 

waardoor het vertrouwen in het auto-

merk sterk is gegroeid. Met succesvolle 

modellen als de SEAT Leon, de Ibiza en 

de nieuwe SUV’s Arona en Ateca ontdek-

ken steeds meer rijders het merk SEAT. 

Samen met het vakkundige onderhoud, 

de service en garantie zorgt dat ervoor 

dat SEAT het sterkst groeiend merk in 

Europa is. 

Voor Ames des te meer reden om de 

showroom van Ames Auto Casa te ver-

nieuwen en te investeren in de toekomst.

Toekomstbestendig
Dat de moderne showroom toekomstbe-

stendig is, is aan alles te merken. Door de 

nieuwe indeling en inrichting is het een 

prettige ruimte geworden waar de model-

len van SEAT overzichtelijk opgesteld 

kunnen worden. Via de grote connected 

sales schermen kan de klant samen met 

de verkoopadviseur zelf de auto kan sa-

menstellen en worden de selecties direct 

op het beeld geprojecteerd. Uiteraard 

sluit het pand ook aan bij onze duurzame 

bedrijfsvoering, zo maken we bijvoor-

beeld gebruik van LED verlichting.
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Voor meer informati e:
Timo Pauw
M 06 55 82 38 04
E   ti mo.pauw@persgroep.nl

Breng je bedrijf onder de aandacht van je 
doelgroep door gerichte advertenti es 

bij onze vele nieuwssites. 
Bereik in Dordrecht en omgeving 

ruim 1.3 miljoen bezoekers per maand!



   35.000 cbm storage capacity in Dordrecht, The Netherlands

   20 tanks for storage of various mineral oil products and biodiesels

   Loading and discharging road tank trucks and tank containers

   Handling barges and seagoing vessels

   Permit for blending products with different customs statuses

   230.500 m³ storage capacity in K1, K2 and K3, mild - & stainless steel tanks

   Focus on storage of Biofuels, Chemicals and Lubricants
   Four jetties to handle barges and seagoing vessels 

   First Come, First Serve (No slot planning) for tank trucks

   24/7 service for vessels / barges / rail tank cars

WWW.HAANOILSTORAGE.NL

WWW.STANDIC.COM

0209576.pdf   1 12-4-2018   13:28:25

MAKRO VOOR AL UW BBQ ACCESSOIRES

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag: 09:00 - 22:00 uur

zaterdag: 09:00 - 18:00 uur

zondag: 12:00 - 17:00 uur

Makro Dordrecht   -   Toermalijnring 2000   -   3316 LC Dordrecht
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Rabobank-bijeenkomst 
Innoveren & investeren

Boekhouding in beweging

De wereld verandert continu: in veel sectoren ont-

staan nieuwe businessmodellen en nieuwe techno-

logische ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel 

tempo op. Met deze ontwikkelingen zoals blockchain, 

artificiële intelligentie en Internet of Things wordt 

volop geëxperimenteerd. Hoe de wereld er over vijf 

jaar uitziet is niet te voorspellen, maar hij ziet er in 

ieder geval anders uit dan vandaag. 

Innovatie is al lang niet meer iets extra’s om als 

bedrijf energie in te steken, maar is essentieel om 

de toekomstbestendigheid van je business model 

te garanderen. Dit vraagt dus van onze zakelijke 

klanten dat ze continu bezig zijn met veranderingen 

en innovaties in de markt.

uitnodiging
Altijd al willen weten hoe de meest innovatieve 

bedrijven in de Drechtsteden kunnen blijven ver-

nieuwen? Meer weten over de financieringsmogelijk-

heden voor uw innovaties? Én wat een investeerder 

meer dan kapitaal te bieden heeft? Kom dan ook naar 

de bijeenkomst Innoveren & Investeren op 23 mei 

van 14.30 tot 17.00 uur bij de Duurzaamheidsfabriek 

in Dordrecht. 

Tips
Ervaren ondernemers vertellen waarom en hoe zij 

investeringen en subsidies hebben aangetrokken om 

hun innovaties te financieren, welke uitdagingen zij 

daarbij tegenkwamen én zij geven tips aan onderne-

mers voor succesvolle financieringsaanvragen. Maar-

ten Korz, themamanager Innovatie Rabobank, zet 

uiteen op welke manier hij ondernemers kan helpen 

zichzelf continu te innoveren. Daarnaast presenteren 

fondsmanagers Liduina Hammer van UNIIQ en 

Nienke Vledder van ENERGIIQ de proposities van de 

fondsen van of in beheer van InnovationQuarter en 

hun ervaringen omtrent succesvol innoveren. 

Ik nodig u van harte uit voor deze bijeenkomst.  

Aanmelden kan via communicatie.ds@rabobank.nl.

René Kerstens

Directievoorzitter Rabobank Drechtsteden

Het saaie en ingewikkelde karakter van de boekhou-

ding is aan verandering onderhevig. Waar het vroe-

ger nog een dagtaak was om de inkoopfacturen goed 

te verwerken in de administratie zijn er tegenwoordig 

scan- en herkenoplossingen. Hierdoor kan de boek-

houder bijna met zijn ogen dicht de inkoopfacturen 

verwerken. Waar vroeger de directeur zijn complete 

auto moest doorzoeken naar verloren bonnetjes, kan 

hij nu middels een app een foto maken waardoor 

de bon direct de boekhouding in gaat. Kortom, de 

boekhouding is in beweging en de boekhouder en 

accountant moeten meebewegen. De grote vraag 

hierbij is, waar gaat het naar toe met de boekhouding 

en misschien nog wel belangrijker, wat is dan de rol 

van de huidige boekhouder of accountant?

De boekhouder gaat zich toeleggen op het zo efficiënt 

mogelijk inrichten van de boekhouding, waardoor 

hij een paar dagen na afloop van de maand een 

maandrapportage kan overhandigen aan de directie. 

Kortom, hij zal de boekhouding de goede richting op 

moeten sturen, want anders wordt hij ingehaald door 

de slimme, vaak geautomatiseerde oplossingen van 

de softwareontwikkelaars.

En de rol van de accountant dan? Voor de klanten 

waarvoor de accountant de administratie voert, 

zal hij in de eerste twee maanden na afloop van het 

boekjaar zijn jaarrekening in concept gereed moeten 

hebben. Dat is nogal wat, want men heeft het al zo 

druk in het eerste kwartaal. Aan de andere kant 

biedt het ook kansen. Want eigenlijk wordt er van de 

accountant maandelijks al een verkorte versie van 

de jaarrekening verwacht en dan is de jaarrekening 

na afloop van het jaar nog slechts een invuloefening. 

De accountant kan zich dan gedurende het jaar meer 

toeleggen op analyse van de cijfers en advisering 

die daaruit volgt en stiekem vinden accountants dat 

ook veel leuker dan alleen maar bezig zijn met de 

boekhouding. 

Mr. Jan van Neerbos RB

rené Kerstens
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Haal meer 
uit uw website!

Benieuwd naar de 
prestaties van uw website? 

Vindbaarheid
Adverteren
Beveiliging

Content
Gebruikerservaring

Social Media

Neem een kijkje op www.zpressdigital.nl
of mail naar digital@zpress.nl

ONDERDEEL VAN



Een congres of seminar begint niet met een locatie, maar met  
de mensen die het organiseren en hosten. De professionals van  
Postillion Hotels hebben deze kennis en ervaring in huis. Zij zetten uw 
wensen om in een efficiënt en succesvol evenement. Gastvrijheid is 
daarbij van groot belang, want zelfs in het hosten van grotere groepen 
verdient iedere gast evenveel aandacht. Wilt u meer weten over de 
mogelijkheden voor uw evenement? Maak een afspraak of kom kijken 
in onze hotels en convention centra.

postillionhotels.com

Iedere gast verdient 
evenveel aandacht

Amersfoort
Amsterdam 

Arnhem
Bunnik

Deventer 
Dordrecht

Haren
Rotterdam

“Wij regisseren 
alles… tot op het 
kleinste detail.”

Mind your
business

Sabine Kwak
Commercieel medewerker binnendienst



DOV: de grootste belangenbehartiger
van Dordtse ondernemers sinds 1902
Met ruim 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. 

CoNTaCT

DOV magazine is het gratis magazine

van de Dordrechtse Ondernemers

Vereniging voor leden, overheden,

banken en belangstellenden.

Telefoonnummer DoV

06-27144652

secretariaat: loes Könemann

postbus 1122

3300 bc dordrecht

e. secretariaat@dov.nl

i. www.dov.nl

bankrekeningnummer

nl18 abna 0817 4167 14

bTW nummer

nl8017.10.984.b.01

adviseurs

herman Kersbergen (communicatie) 

erica de winter (evenementen)

Jan-willem lemkes (wijkwinkelcentra)

Ere leden

p.w. hendriks

J.M. hopma

a.c.a. timmers

Tekst en coördinatie

conny taheij

Fotografie

rinie boon

acquisitie

Zpress Media group,

Michel loopik

tel: 078-639 7070

Vormgeving

Zpress studio

berna dijkhuizen

Druk

drukkerij dekkers van gerwen, dordrecht

ColoFoN
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Bestuur DOV
Het bestuur van de DoV bestaat uit de volgende personen:

Madelon janssen

Detailhandel

madelon@dov.nl

Bijeenkomsten voorjaar en zomer 2018

8 mei   Diederik Samsom over Energietransitie en duurzaamheid. Gezamenlijke bijeenkomst  

van de Rabobank Drechtsteden en OVZ. DOV en VAO sluiten daarbij aan. 

5 juni Ledenbezoek Stadskantoor ism ministerie Veiligheid en Justitie : Cybersecurity

2 juli BBQ, Tuin Dordrechts Museum

Augustus Ledenbezoek

19 september B2B met Federatie Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden

rob Kooijman 

bedrijventerreinen en 

Duurzaamheid

robk@dov.nl

anneke Maagdenberg

Voorzitter

voorzitter@dov.nl

jaap Wijnja 

secretaris 

secretaris@dov.nl

Mohamed Tiznine

Penningmeester 

penningmeester@dov.nl

Ferry de Klerk

Horeca

ferry@dov.nl

Gökhan sarier

arbeidsmarkt en 

onderwijs

gokhan@dov.nl
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Ontdek Rabo SmartPin op rabobank.nl/smartpin

· Niet meer achter je geld aan  · Handig voor onderweg

· Professioneel                               · Voordelig:  €11 p/mnd,  €0,15 per transactie

Rabo SmartPin. Maak van je smartphone een pinapparaat.

Met Rabo
SmartPin.

"Natuurlijk
kunt u hier

pinnen."
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