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HET LANG BELOOFDE LICHT AAN HET 
EINDE VAN DE TUNNEL IS ER. DE BESMET-
TINGEN MET HET CORONAVIRUS NEMEN 
IN RAP TEMPO AF. HET VACCINEREN 
DRAAIT OP VOLLE TOEREN. HORECA EN 
SCHOLEN ZIJN WEER OPEN, DE SPORT 
KOMT WEER OP GANG. ER KAN STEEDS 
MEER. DE HARD GETROFFEN SECTOREN 
VAN ONDERNEMEND NEDERLAND KUN-
NEN WEER OPKRABBELEN UIT HET DAL. 
HEBT U DAAR OOK NAAR UITGEKEKEN?

Ik ben blij dat ik u weer een nieuw nummer 
van ons magazine kan aanbieden. Wat mij 
betreft is het de voorbode van veel meer 
‘gewone’ dingen, zoals onze bijeenkomsten 
bij Freek van der Valk en inloopborrels bij 
onze leden. Met online bijeenkomsten 
hebben we ons wel gered in deze coronatijd, 
maar niets gaat boven elkaar weer live zien 
en spreken. U kreeg al een uitnodiging voor 
onze haringparty in Theehuys Polderzicht op 
7 juli. Terwijl ik dit schrijf is deze activiteit nog 
onder voorbehoud, maar als het even meezit 
zien we elkaar dan.

Dit en de vorige nummers van Impact 
mogen van mij ‘collectors items’ worden. Ze 
geven een beeld van een bijzondere periode 
in de wereld, ons land en onze regio. Met 
verslagen van onze online bijeenkomsten en 
gesprekken met ondernemers-in-coronatijd. 
Bijzonder om op terug te kunnen kijken 
maar niet iets om nog een keer mee te maken.

In dit nummer van Impact praten we met 
burgemeester Jan van Belzen. Hij stopt 
ermee op 1 oktober, kort na zijn 67e verjaar-
dag. Onze vereniging heeft zestien jaar lang 
een uitstekend contact met hem gehad. En 
dat vindt hij zelf ook. In het interview geeft 
hij ons als ondernemers complimenten voor 
ons ondernemerschap. Mooi om te lezen, en 
fijn dat dat gezien wordt door het gemeen-
tebestuur.

Bijzonder is ook het verhaal van de zusjes 
Tchai, Peggy en Shirley, en hun juridisch 
bureau Tchai Legal. Vol ambitie, talent en 
werklust zijn ze hard op weg een succes van 
hun leven te maken. Inspirerend!

Andere ondernemers die we in beeld brengen 
zijn Ton van Dalen (Oxin Growers), Michael de 
Rouw (VBE Group) en Hans Eggelmeijer 
(Simonis Verf). En we krijgen een kijkje in de 
vakantiekoffer van notaris Hans Schuurman. 
Kortom, weer verhalen genoeg om te lezen.

Ik wens u allen en al uw dierbaren, ondanks 
de beperkingen die er misschien nog zijn, 
een mooie zomer en fijne vakantie toe. En 
blijf vooral gezond!

Jan Willem 
van Hellemond
Voorzitter

OMHOOG UIT HET DAL
- VOORWOORD -

Samen voor een gezonde toekomst
Ons nieuwe distributiecentrum aan de Laurierweg staat symbool voor onze toekomst. Een gezonde 

toekomst. Het geeft Bakker letterlijk en fi guurlijk ruimte om verbeteringen door te voeren voor Bakker 
als geheel. Zo zorgen we dat we voorop blijven lopen, met een fi jn werkklimaat, goede arbeidsomstandig-

heden en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. We halen het beste uit elkaar door werkplezier!  

“Om Dutch Fresh Port te laten slagen 
als agroversfoodcluster moet de 
basis goed zijn. En de basis is een 
juiste infrastructuur voor vervoer 
en voor mensen die hier werken. 
Zo voorkomen we opstoppingen en 
onnodige CO2- uitstoot en creëren we een 
toegankelijke werkplek. Een gave werkplek, waar 
mensen op af komen. Want we hebben enorm veel 
gedreven medewerkers nodig. Als dat goed geregeld 
is, komt parallel daaraan de samenwerking binnen 
het cluster. Daarbij mogen we best de ambitie 
hebben om het meest duurzame bedrijventerrein 
van Europa te worden.” 

Maarten van Hamburg, Managing Director Bakker divisie

47950.BB Advertentie 230-300mm_v3.indd   147950.BB Advertentie 230-300mm_v3.indd   1 19-05-2021   08:1819-05-2021   08:18

“  Niets gaat 
boven elkaar 
weer live zien 
en spreken. “
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Dutch Fresh Port
DE KRACHT VAN 
SAMENWERKEN

+31 180 2000 30 
info@dutchfreshport.eu
dutchfreshport.eu

+31 180 2000 30 
info@dutchfreshport.eu

Wij staan voor de dynamiek van de samenwerking 
op Dutch Fresh Port. Ondernemers, onderwijs 
en overheid zetten samen de schouders onder 
onze innovatieve, duurzame en succesvolle 
gezamenlijke toekomst.
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BABYPARK
Gerhard Verdouw • gerhard@babypark.nl

BABYPARK.COM

- NIEUWE LEDEN -

Wij helpen jou om hacks te voorkomen 

Hoek en Blok heeft de IT Security test ontwikkeld 

om mkb-bedrijven snel en kostenefficiënt inzicht te 

 verschaffen in de actuele beveiliging van hun IT.

Zo krijg je op begrijpelijke wijze inzicht in je actuele  

IT-risico’s en concrete handvatten om structurele 

 verbeteringen door te voeren in jouw organisatie.

Zorg dat jouw bedrijf geen slachtoffer wordt!

Sliedrecht | Barendrecht | info@hoekenblok.nl | hoekenblok.nl
Rust en ruimte om te ondernemen

Kan jouw bedrijf  
door een hack 10 dagen 

zonder IT-systemen?
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WELKOM!

ALPROKON ALUMINIUM DEVELOPMENT
Richard Snel • info@alprokon.com

ALPROKON.COM

SAFE BEVEILIGING
Jacqueline Beer • j.beer@safe-beveiliging.nl

SAFE-BEVEILIGING.NL 
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Zakendoen?

Borsboom & Hamm advocaten
Weena 614, 3012 CN Rotterdam
Postbus 293, 3000 AG Rotterdam
T 010 - 201 29 39
E info@borsboomhamm.nl
www.borsboomhamm.nl

Zaken doen?

 

MASTENBROEK 
UITVAARTVERZORGING 

0180 723204 
             Dag en nacht 

 

Eerste Barendrechtseweg 180-b 
2992 BS  Barendrecht 
www.mastenbroekuitvaart.nl 

&Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 • 2992 XC Barendrecht
Telefoon 0180 - 695 115 • Telefax 0180 - 695 110 • E-mail info@vdladvocaten.nl

www.vdladvocaten.nl

Betaalbaar en laagdrempelig 
arbeidsrechtelijk advies.

Van start tot einde dienstverband.

Vaak advies nodig? Kies voor ons abonnement: 5 uur per 
maand arbeidsrechtelijk advies voor € 575,- excl. BTW

Incidenteel advies nodig? Kies voor advies op maat tegen
een uurtarief van € 125,- voor het MKB.

Projectmatig advies nodig? Kies voor een vooraf
vastgestelde totaalprijs en voorkom verrassingen.

Weet vooraf wat het kost.

tchai-legal.nl  •  info@tchai-legal.nl  •  010 261 34 42

Het opstellen 
van de arbeids-
overeenkomst

Het beëindigen
van de arbeids-
overeenkomst

Problemen tijdens 
de arbeids-

overeenkomst

> G R O N D W E R K E N
> R I O L E R I N G E N
> W E G E N B O U W
> B E S T R A T I N G E N

INFRA HOLLAND  •  Achterzeedijk 57 unit 7  •  2992 SB  Barendrecht
0180 - 629111  •  INFRAHOLLAND.NL

De nieuwe BMW iX3 is een echte, volbloed BMW. Volledig elektrisch, maar met hetzelfde DNA als al zijn geweldige voorouders. 
Met net zoveel gemak als plezier rijdt u ruim 460 km op een acculading. En laadt u in een half uur weer op tot bijna 80%. 
Krachtig. Efficiënt. En gewoonweg adembenemend. Zo BMW kan elektrisch zijn.

De nieuwe BMW iX3 staat nu in onze showrooms en is met BMW Operational Lease leverbaar vanaf € 869,- per maand. 
Maak een afspraak met één van onze verkoopadviseurs om hem te ontdekken.

BMW Dubbelsteyn         BMW de Fonkert                  
Mijlweg 61             Burgemeester de Zeeuwstraat 130    
3316 BE Dordrecht          3281 AL Numansdorp
(078) 652 76 00           (0186) 658 111
www.dubbelsteyn.nl         www.dubbelsteyn.nl   

Het gemiddelde stroomverbruik van de BMW iX3 is 18,5 kWh/km. Data op basis van peildatum 01-07-2020.

THE iX3



positie. Maar heel wat telers hebben geen 
bedrijfsopvolger. Als zij hun bedrijf beëindigen, 
bestaat de kans dat hun areaal naar de 
sierteelt of de boomkwekerij gaat. Dan zijn 
we deze leden kwijt. We zetten dus sterk in 
op acquisitie van nieuwe leden. Er zijn nog 
veel telers die niet georganiseerd zijn. Daar 
liggen kansen. We hebben ook goede 
argumenten voor telers om zich te 
organiseren. De invloed van ‘Europa’ wordt 
steeds groter. Daarvoor is tegenwicht nodig.’’

Een andere uitdaging zijn de strenge markt-
eisen waarmee telers te maken hebben. ,,Het 
verzet tegen chemische gewasbeschermings-
middelen is groot, maar ik ben ervan overtuigd 
dat je voor sommige ziekten toch echt niet 
zonder kunt. Een apothekerskastje blijft nodig.’’ 

Ton heeft soms moeite hoe de overheid met 
de sector omgaat. ,,Soms is er gewoon te 
weinig contact, en heeft de overheid geen 
goed zicht op wat er werkelijk speelt. Neem 
nou voedselverspilling. Dat tegengaan is 
prima, maar we krijgen wel heel veel regels 
opgelegd. Wat onze sector verspilt is echter 
een fractie van de voedselverspilling door 
consumenten. Daar is veel meer winst te 
behalen.’’

OXIN GROWERS

- ONDERNEMER IN BEELD -

TON VAN DALEN

“  Ons doel is een 
faire prijs voor 
onze telers te 
bewerkstelligen. “

Het agrarische dorp Barendrecht, beschreven en 
getekend rond 1800.

BOEREN EN TUINDERS ZIJN ER NAUWELIJKS 
MEER TE VINDEN IN BARENDRECHT. DE 
WIJDSE POLDERS VAN WELEER HEBBEN 
PLAATSGEMAAKT VOOR WOONWIJKEN 
EN BEDRIJVENTERREINEN. TOCH ZIJN DE 
TELERS NIET HELEMAAL VERTROKKEN UIT 
HET ‘STILLE EN VRUCHTBARE BARENDRECHT’.

Neem Oxin Growers. Eén van de grootste 
telerscoöperatie van Nederland zetelt in 
Barendrecht, aan de Ebweg. Ruim 260 
aangesloten telers in het hele land èn in 
België zijn dagelijks bezig om groenten en 
fruit van topkwaliteit te leveren: vollegronds-
groenten, glasgroenten en hard- en 
zachtfruit. Oxin kan zich op veel van de ruim 
dertig productgroepen marktleider noemen. 
Paprika geldt als de belangrijkste teelt. 

Oxin Growers brengt deze producten op de 
markt en ontzorgt de telers: door met de 
handelshuizen te onderhandelen over een 
faire prijs, maar ook met waardevolle teelt- 
en marktcijfers, inkoopvoordelen, onder-
steuning bij administratie, certificering en 
kwaliteitsverbetering, en toegang tot 
(Europese) subsidies.

Oxin Growers is in 2020 ontstaan uit een 
fusie van Van Nature en Best Of Four. Ton 
van Dalen (59, commercieel directeur) vormt 
samen met Hans Prins (de financiële man) 
de directie. Ton: ,,Tegenwoordig hebben we 
te maken met een beperkt aantal inkopende 
partijen. Onze tegenspelers zijn de inkopers 
van de handelshuizen, die zaken doen met 
bijvoorbeeld de supermarktketens. Het is 
een spel van onderhandelen, maar hier 
gelden ook de wetten van vraag en aanbod. 
Ons doel is een faire prijs voor onze telers te 
bewerkstelligen. Ze moeten voldoende 
rendement kunnen behalen om hun bedrijf 
up to date te houden en te kunnen voldoen 
aan alle eisen die aan de sector worden 
gesteld.’’ Om de telers bij dit handelsproces 
betrokken te houden, functioneren er 
verschillende productcommissies.

TEGENWICHT NODIG
Een van Ton’s uitdagingen voor de komende 
jaren is het ledenbestand van de coöperatie 
tenminste op peil te houden. ,,Meer leden 
betekent een sterkere onderhandelings-
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Om relaties de juiste aandacht te kunnen geven, 
houdt Duisenburgh het aantal cliënten per adviseur 
bewust beperkt. Dat was onder meer de motivatie 
waarom Jack zich in 2014 als partner aansloot 
bij Duisenburgh Vermogensregie Nederland, 

Hiervoor was hij vele jaren werkzaam als senior 

banken. 

Uit de adviespraktijk
Een ondernemer die zijn bedrijf verkocht kwam via 
klantaanbeveling in gesprek met Jack Verkamman. 
Hieruit volgde een vermogensplan voor het 
vrijgekomen vermogen dat onder andere voorzag 
in een pensioenaanvulling voor over 15 jaar. Dit 

onder vermogensbeheer met een beheerst risico. 
Het geld dat voor de lange termijn kon worden 
geparkeerd, werd naast diverse vastgoedposities 

er een schenkingsplan gemaakt voor de kinderen 
van de ondernemer. Natuurlijk bleef er ruim 
voldoende spaargeld over voor leuke dingen met 
het gezin.

Beleggen met bescherming
Er is gekozen voor een unieke wijze van 
vermogensbeheer: vermogensbeheer met extra 
bescherming. Verkamman: “Hierbij worden 
neerwaartse beursrisico’s, ook crashes voor een 
belangrijk deel afdekt, waardoor dalingen van het 
portefeuillevermogen aanzienlijk beperkt blijven. 

komt de portefeuille hierdoor beduidend sneller in 
de plus dan bij traditioneel vermogensbeheer. Dit 
resulteert uiteindelijk in een hoger totaalrendement 
en veel meer rust.”

Bel voor een vrijblijvende afspraak.

OP KOERS MET UW VERMOGEN

Ondernemers en particulieren met grotere vermogens die willen weten hoe ze die optimaal 

met hoge marges, maar om het vinden van de best passende oplossingen voor de klant en zijn 

van mijn klant.”

Duisenburgh Vermogensregie Verkamman
Jack (J.M.) Verkamman, 
senior vermogensspecialist DSi

Unieke oplossingen

085–4 894 894   of   06-52 52 59 94 (direct)   
jmverkamman@duisenburgh.nl
www.duisenburgh.nl/verkamman
Postadres: Fortlaan 19, 3281 KA Numansdorp

NIEUW IN NUMANSDORP, DICHTBIJ  
MIJN KLANTEN, CENTRAAL IN DE REGIO

Numansdorp - Barendrecht - �olen - Yerseke

• KOPEN
• VERKOPEN
• TAXATIES
• VERKOOPSTYLING

078 - 202 10 20
WWW.INTRAHUIS.NL

BEL ONS VOOR EEN 
GEHEEL VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK!

WIL JE ECHT 
IMPACT MAKEN OP 
DE WONINGMARKT? 

Benieuwd naar wat Simonis Verf 
voor u kan betekenen?
Check onze website!

Simonis Verf, dé totaal
leverancier voor de vakman!

Met negen vestigingen 
verspreid door Zuid-Holland 
zijn we altijd bij u in de buurt. Van ondersteunende ICT

naar strategische ICT

Averas voor onafhankelijk advies
Kijk op www.averas.nl of bel +31634234929

De ontwikkelingen op het gebied van Cloud, apps en internet-of-
things zorgen voor veel nieuwe mogelijkheden & uitdagingen in de 
wijze waarop u uw klanten bedient. Maar ook hoe u uw medewerkers 
laat (samen)werken en de bedrijfsprocessen verder kan stroomlijnen. 

Averas is graag uw gesprekspartner om u te ondersteunen bij het 
definiëren van een ICT visie en het uitstippelen van de juiste koers.

Vraag Verkenning Actie

LOODGIETERSBEDRIJF
N.A.J. DEN DRIJVER

WIJ VERZORGEN AL UW:
LOODGIETERS-

WERKZAAMHEDEN
SANITAIR- 

EN ZINKWERK

LOODGIETERSBEDRIJF
N.A.J. DEN DRIJVER

WIJ VERZORGEN AL UW:

LOODGIETERSWERKZAAMHEDEN
SANITAIR- EN ZINKWERK

Achterom 67 – Barendrecht
Tel. 0180 – 613308 b.g.g. 620286

Achterom 67
Barendrecht
Tel. 0180 613308 
b.g.g. 620286



een bestaan. En zo is het ook. Ik ben 
Barendrechter geworden te midden van de 
Barendrechters.’’

BOOMING
Een van zijn eerste ontmoetingen na zijn 
aantreden was met leden van de Vereniging 
Barendrechtse Ondernemers. De bijeen-
komst werd gehouden in De Wevershoeve. 
,,Sindsdien heb ik goede contacten gehad 
met de Barendrechtse ondernemers. Ik ging 
aan de slag in een gemeente waar alles 
‘booming’ was. We bouwden duizend huizen 
per jaar. Het waren ook de jaren dat we het 
ook op economisch gebied heel goed deden. 
Dat bleek onder meer uit jaarlijkse 
onderzoeken van Elsevier, een soort 
economische graadmeter. We hadden dan 
ook veel bedrijfsterrein uit te geven. De 
Vaanparken ontstonden in die tijd.’’

Nu is Barendrecht in een andere fase 
terechtgekomen. ,,We hebben niet zoveel 
grond meer uit te geven, maar het 
ondernemerschap is er nog steeds. We 
weten nog niet wat er gebeurt als de 
coronasteun van de Rijksoverheid opdroogt. 
Dan zal pas echt blijken hoe we er voor staan. 
Corona is een gezondheidscrisis. Daarna 
volgt een economische crisis, en die wordt 
vaak gevolgd door een sociale crisis. We zijn 
er nog niet, denk ik, ook al zijn we allemaal 
gevaccineerd.’’ Barendrecht kan overigens 
wel wat hebben, denkt Van Belzen. 

Jan van Belzen besloot zich van dat protest 
weinig aan te trekken en gewoon aan de 
slag te gaan. Het verzet was ook meer 
gericht tegen zijn partij, de SGP, dan tegen 
zijn persoon. In de zestien jaar die volgden 
werd het bewijs daarvoor geleverd. Van 
Belzen wordt nu breed gewaardeerd voor de 
manier waarop hij invulling geeft aan het 
burgemeesterschap, boven de partijen staat 
en verbindend bezig is. ,,Ik wil een 
burgemeester zijn voor álle Barendrechters’’, 
zei hij bij zijn installatie. ,,Beoordeel mij 
kritisch op mijn daden, maar niet op basis 
van vooroordelen vooraf.’’

NATUURLIJK MOMENT
Heel bewust koos hij ervoor om op 1 oktober 
aanstaande te stoppen. Hij is dan net 67 
geworden. ,,Een natuurlijk moment’’, volgens 
Van Belzen. Zijn vrouw Arja, met wie hij in 
2019 trouwde na het overlijden van zijn 
eerste vrouw Anneke, heeft daardoor toch 
nog even van nabij kunnen meemaken wat 
het burgemeesterschap betekent. ,,Dat is 
fijn, want het is moeilijk uit te leggen wat dit 
ambt allemaal met zich meebrengt. Het is 
geen kantoorbaan, en je bent een publiek 
persoon.’’

Van Belzen voelt zich na 16 jaar burge-
meesterschap met al zijn vezels verbonden 
aan de Barendrechtse gemeenschap.  ,,Jaap 
Smit, de Commissaris van de Koning, zei 
eens: burgemeester zijn is geen baan maar 

HET IS ALWEER ZESTIEN JAAR GELEDEN. TIJDENS EEN BIJZONDERE RAADSVERGADERING 
IN HET GEMEENTEHUIS WERD OP VRIJDAG 1 JULI 2005 DRS. J. VAN BELZEN 
GEÏNSTALLEERD ALS NIEUWE BURGEMEESTER VAN BARENDRECHT. JAN VAN BELZEN WAS 
DE OPVOLGER VAN BURGEMEESTER THIEU VAN DE WOUW, DIE DATZELFDE JAAR MET 
PENSIOEN GING. DE GEMEENTERAAD VAN BARENDRECHT STOND UNANIEM ACHTER DE 
BENOEMING VAN VAN BELZEN. HET VERZET ONDER EEN DEEL VAN DE BEVOLKING TEGEN 
DE KOMST VAN EEN SGP-BURGEMEESTER VERSTOMDE SNEL.

BURGEMEESTER 
JAN VAN BELZEN 
STOPT OP 1 OKTOBER

- AFSCHEID-

“  Ik ben trots op het 
ondernemerschap 
in deze regio. “

15



,,Barendrecht heeft een goede sociale en 
economische structuur. Ten diepste gaat het 
om werkgelegenheid. Werk trekt mensen, 
mensen trekken voorzieningen, winkeliers 
en ondernemers. En dat brengt welvaart. De 
delta waartoe Barendrecht behoort, met de 
haven in de buurt, is een prima plek om te 
wonen, te werken en te ondernemen. We 
kunnen hier wel tegen een stootje. Ik ben 
ervan overtuigd dat we het hier goed blijven 
doen. Ja, ik zie toekomst in Barendrecht.’’

Zorgen heeft Van Belzen wel over de 
woningmarkt. ,,Het bouwen van huizen moet 
echt prioriteit krijgen, ook om onze jonge 
mensen hier te houden. Dat is ook het 
belang van onze ondernemers. Als ze 
eenmaal vertrokken zijn, komen ze niet meer 
terug.’’

OPSLAG VAN CO2
Van Belzen voelt zich wel thuis in zijn rol als 
kroonbenoemde burgemeester. ,,Ik kan 
boven de partijen staan, heb geen achterban 
te bedienen en kan daardoor ook soms 
impopulaire dingen zeggen. Ik heb wel altijd 
gekozen voor het belang van onze inwoners.’’ 
Daar kreeg hij in 2009 mee te maken toen 
het rijk CO2 wilde opslaan in lege 
aardgasvelden in Barendrecht. Gemeente en 
rijksoverheid stonden toen lijnrecht 
tegenover elkaar. ,,Ik heb toen wel het 
gesprek hierover met ‘Den Haag’ gezocht. 

We zijn beide overheid, maar hoe gaan we 
hier nu mee om? Zou het rijk doorzetten?’’ 
Een echte clash met het rijk ging aan de 
burgemeester voorbij. Mede door hevig verzet 
van de bevolking besloot de toenmalige 
minister Maxime Verhagen in november 
2010 de stekker uit de plannen te trekken.

we hebben er wel een XTC-laboratorium 
opgerold. Ondermijning nestelt zich juist op 
plekken waarvan iedereen denkt ‘hier is niets 
aan de hand’. Criminelen zijn slim, en weten 
Barendrecht goed te vinden als ideale 
uitvalsbasis met al die snelwegen in de 

buurt. We moeten hen echt dwars zitten, 
want ze tasten onze rechtsstaat aan. En ze 
gebruiken ondernemers die te goeder trouw 
zijn. Mijn oproep aan ondernemers: hou je 
ogen open, wees alert, zorg voor awareness 
in je bedrijf, en ga niet in op voorstellen die 
heel mooi lijken maar een fuik blijken te zijn 
waar je niet meer uitkomt. Ook al heb je het 
financieel moeilijk, ga nooit in zee mee 
criminelen. En zie je wat verdachts, bel 
meteen de politie. Melden, melden, melden!’’

Met een goed gevoel kijkt Van Belzen terug 
op zijn contacten met VBO Fresh Port. ,,Het 
is een mooie bundeling van 

Het CO2-dossier maar ook het feit dat 
Barendrecht een overkapping van negen 
spoorlijnen heeft afgedwongen, zegt volgens 
Van Belzen iets over het karakter van de 
Barendrechter. ,,Als Barendrechters iets echt 
niet willen, dan worden de krachten 
gebundeld en laat de bevolking een enorme 
onverzettelijkheid zien. De Barendrechter 
gaat recht op z’n doel af. Ze zeggen klip en 
klaar hoe ze erover denken. En hoe ze over 
jou denken. Dat kan best heftig zijn, maar 
toch heb ik dat altijd heerlijk gevonden. Als 
bestuurder weet je dan altijd waar je aan toe 
bent.’’

TOPSPORT
Een van de mooie kanten van het 
burgemeesterschap is volgens Van Belzen 
de variatie in de dingen waarmee hij bezig is. 
,,Soms is het wel topsport, omdat je vaak en 
snel moet wisselen van onderwerp en 
aandachtspunt. De ene keer zijn het mooie 
dingen, dan weer moeilijke dingen. De ene 
keer zijn het de grote lijnen van beleid, de 
andere keer bied je een luisterend oor aan 
een individuele inwoner met problemen. 
Ook daar maak ik tijd voor vrij in mijn 
agenda. Sommige mensen zijn daarover heel 
verbaasd. Maar op de schaal van Barendrecht 
lukt het gelukkig nog om daarvoor tijd uit te 
trekken.’’

ONDERMIJNING
Als hoeder van openbare orde en veiligheid 
richt burgemeester Van Belzen zich onder 
meer op de bestrijding van ondermijnende 
activiteiten. ,,We hebben prachtige 
bedrijfsterrein, maar ook in onze gemeente 
hebben we met ondermijning te maken. 
Neem Bijdorp. Dat ziet er prachtig uit, maar 

ondernemerschap. De verhouding tussen de 
vereniging en de gemeente is altijd goed 
geweest. Dat tekent ook de bestuurskracht 
van VBO, het professioneel, innovatief en 
toekomstgericht denken van deze 
vereniging.’’ 

De vertrekkende burgemeester vindt het 
lastig om te benoemen wat hij heeft 
bijgedragen aan de ontwikkeling van 
Barendrecht. ,,Ik heb geprobeerd te 
verbinden, hier en daar een duwtje in de 
goede richting geven, soms kon ik iets 
betekenen in de levens van mensen. Maar 
laat de geschiedenis daar maar een oordeel 
over geven.’’

Jan van Belzen werd geboren op 26 
augustus 1954 te Kampen. Hij studeerde 
geschiedenis en werkte als leerkracht. In 
1994 werd hij lid van de gemeenteraad van 
de voormalige gemeente Werkendam. In 
deze gemeente was hij van 1997 tot 1999 
wethouder voor SGP. In 1999 werd hij 
burgemeester van de Alblasserwaardse 
gemeente Graafstroom. In 2005 volgde zijn 
benoeming tot burgemeester van 
Barendrecht.

“  Burgemeester zijn 
is geen baan maar 
een bestaan. “

Burgemeester Van Belzen en Commissaris der Koning Jaap Smit bij de uitreiking van het predikaat ‘Hofleverancier’ 
aan Den Otter Verhuizingen en Transporten (13 november 2015).

Burgemeester Van Belzen en Trigion-directeur Kowalski 
bij de start van camerabewaking op de Barendrechtse 
bedrijventerreinen (juli 2009).

VBO-nieuwjaarsreceptie 10 januari 2019.
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Door de maatregelen om het coronavirus in 
te dammen kunnen helaas vergaderingen, 
congressen en andere zakelijke bijeen-
komsten niet altijd meer fysiek op dezelfde 
locatie plaatsvinden. Gelukkig zijn er in Het 
Kruispunt genoeg mogelijkheden waardoor 
uw bijeenkomst tóch plaats kan vinden! Of u 
nu een live, hybride of online evenement wilt 
organiseren, bij Het Kruispunt bent u aan het 
juiste adres.

DE KRACHT VAN ONLINE EN HYBRIDE
Het Kruispunt is dé plek waar een 
professionele livestream plaats kan vinden. 
Ze hebben alles in huis en kunnen indien 
gewenst alle werkzaamheden compleet uit 
handen nemen. Dus wilt u een talkshow, 
interview, pubquiz, productpresentatie, 
college of webinar streamen? Geen probleem! 
Door de technische voorzieningen zijn zij in 
staat uw evenement in een handomdraai 
online plaats te laten vinden. Ook denken ze 
graag mee over manieren van opnemen en 
uitzenden. Het Kruispunt heeft de expertise 
in huis voor het maken van een draaiboek en 
het meedenken over inhoud, vorm en 
uitvoering.

- ADVERTORIAL -

LIVE, ONLINE EN HYBRIDE: 
ORGANISEER EEN CORONA-PROOF EVENEMENT IN HET KRUISPUNT!

EEN GREEP UIT DE MOGELIJKHEDEN:
• Een live-registratie of hybride evenement 
 in de theaterzaal waar het publiek online 
 en interactief deelneemt;
• Een vooraf opgenomen presentatie in een 
 van de mooie ruimtes, om later op een 
 zelf gekozen moment uit te zenden;
• Een (amateur)voorstelling zichtbaar maken 
 op een andere locatie;
• Een vergadering online plaats laten vinden 
 en waar iedereen vanuit zijn eigen huis aan 
 kan deelnemen. 

LIVE BIJEENKOMSTEN VOLGENS DE 
GELDENDE CORONA-MAATREGELEN
Bij Het Kruispunt is een bijeenkomst op 
veilige afstand én volgens de laatste 
COVID-19 richtlijnen heel goed mogelijk. Het 
naleven van de maatregelen op een veilige 
en verantwoorde manier is vastgelegd in een 
protocol dat voldoet aan de landelijke richtlijn. 
Daarnaast zorgen ze voor optimale hygiëne. 

MEER INFORMATIE?
Benieuwd naar de mogelijkheden om van 
uw evenement een online succes te maken 
of wilt u een bijeenkomst organiseren op 1.5 
meter? Samen met u kijkt Het Kruispunt 
naar de wensen, juiste opstelling, uitstraling 
en invulling om tot een mooi resultaat te 
komen. 

Neem voor meer informatie contact op met 
Bart van Dorp, bart@hetkruispunt.nl of ga 
naar HETKRUISPUNT.NL/VERHUUR

Barendrecht | Middenbaan 111 
HETKRUISPUNT.NL
INFO@THEATERHETKRUISPUNT.NL

HET KRUISPUNT IS DÉ DYNAMISCHE CULTURELE ONTMOETINGSPLEK VOOR BARENDRECHT 
EN OMSTREKEN. DE MODERNE, INDUSTRIËLE EN SFEERVOLLE UITSTRALING MAAKT HET DE 

IDEALE LOCATIE VOOR CONGRESSEN, VERGADERINGEN EN EVENEMENTEN.

Een slim bedrijfspand 
dat bij je past

“V lot geinstal leerd in elk gebouw”

Achterzeedijk 57 unit 40
2992 SB  Barendrecht
www.viertron.nl

Voor een sterk staaltje ondernemen

Als ondernemer of directeur in het MKB heeft u weinig 
tijd. Wat anderen beter kunnen besteedt u slim uit. 
BAKKER accountants & adviseurs helpt u met accountancy, 
financiële en fiscale zaken, zodat u de rust en ruimte 
heeft om te doen waar het om draait - kansen benutten, 
pionieren en koersen op succes. Kortom, doen waar u in 
uitblinkt en dat is ondernemen!

Bent u op zoek naar de juiste sparringpartner? 
Heeft u behoefte aan een persoonlijke aanpak? Wilt u altijd 
helder inzicht hebben in uw financiële situatie? Maak dan 
snel een afspraak, onder het genot van een kop koffie leren 
we u graag beter kennen!

Burg. de Zeeuwstraat 296 | Ridderkerk
T 0180-425011 | bakker-accountants.nl

ACCOUNTANTS  •  ADVISEURS  •  FISCALISTEN 
SALARISADMINISTRATIE  •  CORPORATE FINANCE
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IN BARENDRECHT IS EEN NETWERK ACTIEF 
VOOR HET VERHOGEN VAN KENNIS 
ONDERLING OVER VERDUURZAMEN VAN 
WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN. DIT 
GAAT OVER HET NEMEN VAN MAAT-
REGELEN, ZOALS ISOLEREN VAN DAK, 
GEVEL EN VLOER EN HET VERVANGEN VAN 
ENKEL NAAR TENMINSTE DUBBELGLAS.

In 2023 moeten bedrijven voldoen aan het 
energielabel C. Ook woningen zullen op den 
duur een minimaal een label B moeten 
hebben.

SLUIT U AAN
Het netwerk is er voor en door ondernemers, 
(gemeentelijke) organisaties, instellingen, 
verenigingen en individuele inwoners. Het 
netwerk zet zich in voor een sociaal en 
economisch duurzamer Barendrecht. Meer 
dan vijftig organisaties zijn aangesloten.

Het netwerk organiseert jaarlijks een aantal 
evenementen. Vanwege corona is dit helaas 
minder dan voorheen geweest. Echter, in het 
najaar wordt er een Duurzaamheidsprijs 
uitgereikt en wel op zaterdag 30 oktober aan 
de meest innovatieve en duurzame idee. 

Wilt u samen met de Duurzaamheids-
netwerk een activiteit organiseren. Laat het 
ons weten. Wilt u deel uit maken van het 
bestuur? Meld u dan aan via e-mail: 
duurzaamheidskring@barendrecht.nl

OVER DE DUURZAAMHEIDSKRING

Duurzaamheidskring Barendrecht is een netwerk van Barendrechtse bedrijven, (gemeentelijke) 
organisaties, instellingen, verenigingen en individuele inwoners. De kring zet zich in voor een 
sociaal en economisch duurzamer Barendrecht. Meer dan vijftig organisaties zijn aangesloten.

Centraal staat het delen van kennis en ervaringen. Over verduurzaming en duurzame maatregelen. 
De kring organiseert jaarlijks een aantal evenementen. Ter lering, inspiratie en samenwerking.

De oprichtingsdatum viel samen met de landelijke Dag van de Duurzaamheid, 11 november 2011. 
Ruim 30 mensen tekenden de ‘Verklaring van Barendrecht’ tijdens de conferentie ‘Duurzaam: 
samen sterk!’ De gemeente ondersteunt de Duurzaamheidskring bij hun activiteiten. Met geld en 
faciliteiten, zoals communicatiekanalen en netwerken. De wethouder Duurzaamheid is voorzitter 
van het bestuur.

ORGANISATIE
De Duurzaamheidskring Barendrecht bestaat uit de volgende bestuursleden:

Tanja de Jonge wethouder duurzaamheid, lokale initiatieven, cultuur
Krijn Ratsma voorzitter van stichting Energieke Regio
Peter Manders directeur van woningcorporatie Patrimonium
Peter van Zomeren manager bedrijven bij Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden
Jan-Willem van Hellemond directeur Velo Beheer B.V.
Edo van Baars beleidsmedewerker energietransitie gemeente Barendrecht 

Wilt u samen met de Duurzaamheidskring een activiteit organiseren. Laat het ons weten. Wilt u 
deel uit maken van het bestuur? Meld u dan aan via e-mail: duurzaamheidskring@barendrecht.nl

SLUIT JE AAN BIJ HET 
DUURZAAMHEIDSNETWERK 

WETSWIJZIGINGEN VOOR 
ZZP’ERS PER 1 JULI 2021

VANAF 1 JULI 2021 KRIJG JE TE MAKEN MET NIEUWE WETTEN EN REGELS. DE 
BELANGRIJKSTE WETSWIJZIGINGEN VOOR ZZP’ERS OP EEN RIJ.

3. BETROUWBAARHEIDSNIVEAU EH1 VAN 
 EHERKENNING STOPT
eHerkenning is de digitale sleutel voor 
ondernemers en de overheid. Alle bedrijven 
met uitzondering van eenmanszaken, doen 
al btw-aangifte met behulp van eHerkenning. 
Ook andere overheidsorganisaties vragen 
ondernemers gebruik te maken van dit 
inlogsysteem om zaken te regelen. Dit geldt 
soms ook voor een eenmanszaak. Bijvoor-
beeld als je bij de gemeente een parkeer-
vergunning voor je bedrijfsauto aanvraagt.

Met e-Herkenning is inloggen veilig. Op die 
manier weten organisaties zeker wie je bent. 
Daarnaast geeft het jou extra zekerheid dat 
de site waar je inlogt betrouwbaar en veilig 
is. Vanwege strengere eisen wordt het 
laagste betrouwbaarheidsniveau van het 
inlogsysteem, EH1, stopgezet. Leveranciers 
van eHerkenningsmiddelen informeren 
ondernemers over het stopzetten en 
upgraden van EH1.

4. AUTEURSRECHT
Vanaf 7 juni gelden nieuwe Europese regels 
over het auteursrecht. Deze regels zijn een 
aanvulling op bestaande regels en geven jou 
een betere onderhandelingspositie. Als jij als 
zzp’er wordt ingehuurd om bijvoorbeeld 
teksten te schrijven heb jij het auteursrecht 
tenzij je de rechten overdraagt. Behoud je je 
rechten dan moet de opdrachtgever jou 
verplicht op de hoogte houden waar jouw 
teksten geplaatst worden en je hiervoor een 
vergoeding geven.

1. GEEN ONGEVRAAGDE TELEFONISCHE 
 VERKOOP MEER
Krijg jij weleens ongevraagde verkoop-
telefoontjes? Dat is vanaf 1 juli verleden tijd. 
Bedrijven moeten consumenten en 
ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid, 
zoals een eenmanszaak, om toestemming 
vragen. Word jij als zzp’er ingehuurd om 
klanten te bellen? Dan moet dit, als het om 
consumenten of bedrijven zonder rechts-
persoonlijkheid gaat, van te voren gevraagd 
zijn. Als een potentiële klant openstaat voor 
een telefoongesprek moet je met nummer-
herkenning bellen. Bedrijven met rechts-
persoonlijkheid mag je zonder toestemming 
bellen mits je nummerherkenning aanstaat. 
Bestaande klanten mag je voor een bepaalde 
periode zonder toestemming bellen. Hier-
voor is nog geen wettelijke termijn bepaald.

2. ALLE RECHTSPERSONEN DEZELFDE 
 REGELS VOOR BESTUUR EN TOEZICHT
Veel zzp’ers kiezen bij de start van hun bedrijf 
voor een eenmanszaak. Deze rechtsvorm heeft 
lage opstartkosten en belastingvoordelen voor 
starters. Om meerdere redenen, bijvoorbeeld 
omdat je gaat samen werken met andere 
ondernemers, kun je ervoor kiezen om de 
rechtsvorm te wijzigen. Als je kiest voor een 
rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid word 
je bestuurder of toezichthouder van je bedrijf 
en ben je persoonlijk minder aansprakelijk.
Vanaf 1 juli zijn de regels voor alle 
rechtspersonen hetzelfde. Wanneer je de 
regels niet naleeft kun je persoonlijk toch 
aansprakelijk worden gesteld.

- KORTE BERICHTEN -

Bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels op ONDERNEMERSPLEIN.NL
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The Greenery biedt samen met haar telers en toeleveranciers een 
jaarrond assortiment van groente en fruit, dat vanzelfsprekend 
voldoet aan alle voedselveiligheidseisen, duurzame teelt en con-
sumentenwensen.

Wij kunnen deze kwaliteit garanderen doordat we inzicht hebben 
in en grip houden op alle schakels  binnen de keten. 

Onze waardeketen begint bij de bron en eindigt bij  de consument. 
The Greenery investeert continu in teelt, duurzaamheid, logistiek, 
digitalisering, marketing, verpakkingen en nieuwe producten. Zo 
anticiperen we beter op trends en veranderingen waaraan onze 
markt continu onderhevig is. Zonder ooit concessies te doen aan 
onze betrouwbaarheid van levering. En dat is voor iedereen van 
waarde, van teler tot retailer tot consument.

Bekijk de dynamiek van onze waardeketen op thegreenery.com
The Greenery bv, Postbus 79, 2290 AB  Barendrecht, Telefoon (0180) 65 59 11, info@thegreenery.com

Onze waarde 
groeit in 
iedere schakel 
van de keten.

Advertentie VBO Magazine 190 x 135.indd   1Advertentie VBO Magazine 190 x 135.indd   1 13-06-2021   20:5613-06-2021   20:56

De inspiratie 
voor op het werk!
Professionele koffi eautomaten, koffi e en bijbehorende ingrediënten voor op het werk.

Fortune Coffee regio Rijnmond  | 0180 - 414 203 | rijnmond@fortune.nl | fortune.nl

Zoek je de juiste financiële koers? 
Wij staan voor transparante, inzichtelijke 
oplossingen met toegevoegde waarde.

Financiële planning  |  Interim management   |  Financial services      
Meerwedesingel 81   |  Barendrecht | www.mirofinancialservices.nl

MiRo Financial Services is een financieel advieskantoor. 
Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen u bij uw 
financiële zaken.  Hierbij staan transparantie, kwaliteit 
en klantgerichtheid hoog in het vaandel. Onze aanpak is 
verfrissend met als doel complexe vraagstukken begrijpelijk 
te maken. Zodat u een oplossing krijgt die past bij uw situatie.

DAADKRACHTIG
IN BEVEILIGING
DAADKRACHTIG 
IN BEVEILIGING+31 (0)180 203 203  -  info@oxin-growers.nl

oxin-growers.nl

•  Oxin Growers is een fl exibele en 
slagvaardige telerscoöperatie die de afzet 
van groenten en fruit voor haar leden 
verzorgt.

•  Alle verse producten van Oxin Growers 
worden met zorg en aandacht geteeld door 
vakkundige telers.

•  Alle teeltbedrĳ ven zĳ n GlobalGap 
gecertifi ceerd en een aantal van onze leden 
teelt op biologische wĳ ze en zĳ n Skal 
gecertifi ceerd.

•  Onze telers verwerken en verpakken 
groenten en fruit precies zoals u dat wenst. 
De leden leveren de producten volledig 
winkelklaar af, voor optimale versheid.



Peggy (29) rondde aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam twee masters af: arbeidsrecht en 
de togamaster (strafrecht). Ze werkte 
vervolgens bij een advocaten-kantoor en als 
docent burgerlijk recht aan de Erasmus 
Universiteit. Naast haar werk voor Tchai Legal 
is ze nu jurist arbeidsrecht bij een HR- en 
salarisadministratiekantoor in Rijswijk.

Shirley (33) voltooide de master arbeidsrecht 
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Daarna werkte ze bijna vijf jaar als advocaat 
arbeidsrecht en ondernemingsrecht. 
Vervolgens werd ze docent arbeidsrecht aan 
de Erasmus Universiteit. Haar werk voor 
Tchai Legal combineert ze met een functie 
als beleidsmedewerker bij de Rijksoverheid, 
waar ze zich met werkloosheidswetgeving 
bezighoudt. 

Hoe komen twee zusjes ertoe om bijna 
identieke loopbanen te kiezen? Shirley: ,,Na 
het vwo op het Walburg College bezocht ik 
een open dag van de Erasmus Universiteit. 
Het recht sprak me aan, omdat je er zoveel 
meer mee kunt dan veel mensen denken. En 
ook wel een beetje omdat ik niet wist wat ik 
anders zou willen studeren. Ook advocaat 
Jos Borsboom (oud-voorzitter van VBO Fresh 
Port, red.) moedigde me aan. Later drong het 
pas goed door hoeveel kanten je op kunt als 
jurist.’’

GOEDE KEUZE
Drie jaar later stond Peggy voor dezelfde 
keuze. ,,Ik wilde eerst helemaal geen rechten 
doen, dat deed m’n grote zus al. Ik ging naar 
vele open dagen, zocht een beetje in de hoek 
van media en journalistiek, maar kreeg 
nergens echt een klik mee. Toch wilde ik wel 
studeren, want dat sfeertje beviel me wel. 
Toen ik met Shirley mee ging naar een 
proefcollege op de Erasmus, werd ik over de 
streep getrokken voor rechten. M’n zus hielp 

PEGGY & SHIRLEY TCHAI

daarbij: ze overtuigde me dat het een goede 
keuze was. En ze had gelijk.’’

De zussen delen hun passie voor het 
arbeidsrecht. ,,Het is een heel sociaal stukje 
van het recht’’, legt Peggy uit. ,,We maken 
ons sterk voor deskundig en betaalbaar 
advies in begrijpelijke taal. Als experts op het 
gebied van het aangaan, verloop en 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
vinden wij het belangrijk dat werknemers en 
ondernemers juridisch sterk staan. Zonder 
dat dit een vermogen kost.’’ 

Tchai Legal begon drie jaar geleden als 
hobby, maar de groei zat er snel in. 
Ondernemers (grote maar nadrukkelijk ook 
de kleinere) én werknemers hebben de weg 
naar het kantoor gevonden. Het zijn voor 
Shirley en Peggy volle werkdagen door de 
combinatie met de andere functies. ,,Maar 
juist die andere werkzaamheden en 
contacten met andere mensen houden ons 
fris.’’ Ontslagzaken en arbeidsconflicten zijn 
veel voorkomende dossiers. De meeste 
zaken eindigen niet bij de rechter, want vaak 
wordt mediation ingezet om er uit te komen. 
,,We hebben wel een tip: bel ons op tijd, om 
fouten te voorkomen.’’

Op hun vakgebied doen de zusjes niet onder 
voor elkaar. ,,Ja, ik zal altijd het jonge zusje 
blijven’’, zegt Peggy. ,,Maar we gaan nu 
regelmatig bij elkaar te rade, om te sparren 
en te vragen wat de ander van een zaak vindt.’’

De zussen delen nog een passie: schrijven. 
Peggy schrijft in haar vrije tijd boeken (fictie). 
Shirley werkt aan een studieboek over het 
arbeidsrecht voor bachelorstudenten 
Rechtsgeleerdheid.

TCHAI-LEGAL.NL

“  Bel ons op tijd, 
om fouten te 
voorkomen. “

- TWEEGESPREK -

TCHAI LEGAL
DE IN BARENDRECHT OPGEGROEIDE ZUSJES PEGGY EN SHIRLEY TCHAI RUNNEN 
SAMEN TCHAI LEGAL. DE TWEE JURISTEN HEBBEN DAARIN HUN KENNIS VAN EN 

ERVARING MET HET ARBEIDSRECHT GEBUNDELD.
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TONK 
OOK VOOR ONDERNEMERS

Nog aan te vragen tot 30 september

DE TIJDELIJKE ONDERSTEUNING 
NOODZAKELIJKE KOSTEN (TONK) IS 
BEDOELD OM EEN TERUGVAL IN JE 
INKOMSTEN ALS GEVOLG VAN DE 
CORONACRISIS OP TE VANGEN. DE 
UITKERING GELDT VOOR HUISHOUDENS, 
DUS OOK VOOR ONDERNEMERS. 

MET TERUGWERKENDE KRACHT
De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 
september 2021. De gemeente voert de 
regeling uit en kan TONK met terug-
werkende kracht toekennen.
De tegemoetkoming is bedoeld voor huis-
houdens die als gevolg van het coronavirus 
te maken hebben met een onvoorzienbare 
en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, 
die daardoor noodzakelijke kosten zoals 
woonlasten niet meer kunnen betalen, en 
waarvoor andere regelingen niet of 
onvoldoende uitkomst bieden.

TONK is een vergoeding voor noodzakelijke 
kosten zoals woonlasten en hoef je in de 
meeste gevallen niet terug te betalen. 
Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, 
hypotheekrente en kosten voor 
nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De 
tegemoetkoming kan ook in de vorm van 
een lening worden verstrekt.

TONK is geen inkomensondersteuning. De 
hoogte van TONK uitkering hangt af van je 

situatie. De gemeente kijkt onder andere 
naar de hoogte van je (woon)kosten, je 
inkomen op dit moment en welk deel van de 
kosten je nog zelf kunt betalen.

VOORWAARDEN
Gemeentes controleren of een huishouden 
onvoldoende draagkracht heeft:

- Vaste lasten kunnen niet meer uit het  
 gezinsinkomen en het beschikbare  
 privévermogen betaald worden.
- Bij vermogen wordt alleen gekeken naar  
 het direct beschikbaar privévermogen en  
 niet naar vermogen uit onderneming.  
 Direct beschikbaar privévermogen is: 
 contant geld, geld op betaal- en  
 spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals 
 bitcoins), de waarde van effecten 
 (beleggingsrekeningen met aandelen,  
 obligaties, en opties en effecten in depot).
- Gemeenten mogen een vermogensgrens 
 vaststellen. Dit kan per gemeente 
 verschillen.
- TONK is bedoeld voor mensen ouder dan  
 18 jaar.

Inkomsten die niet meetellen:
- waarde van je woning
- tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL)
- tegemoetkoming in loonkosten (NOW)

AANVRAAGPROCES
Je kunt TONK aanvragen bij je 
woongemeente.

- KORTE BERICHTEN -

HomeFit© - Thuiswerkplek
695,00 excl. BTW   -   Gratis geleverd

HomeFit© - specificaties

• Direct te gebruiken, geen montage nodig. Werkplek 

wordt compleet gemonteerd geleverd.

• De romp, top en werkblad 18 mm met melamine 

toplaag voorzien van lasertec techniek.

• Stalen onderdelen afgewerkt met duurzame 

poedercoating.

• Zit-sta bureau in hoogte verstelbaar tussen de 68 en 

118 cm, volgens NEN EN 527-1:2011 type D.

• Hoogte van het bureau is af te lezen op de display in 

het blad.

• Handige metalen opberggoot (aortagoot) voor laptop 

en andere accessoires.

• Handgrepen kastdeuren aluminium.

• poten zijn voorzien van justeerdoppen met een 

verstelbereik van 20 mm voor gemakkelijk waterpas 

stellen.

• Deuren voorzien van wieltjes voor eenvoudig openen 

en stabiliteit bij open stand.

• Accessoire: inbouwcontactdoos in het blad.

• Optioneel is elektrificatie in het blad mogelijk.

HomeFit© - Verkoop adviesprijs

HF105 695,- (ex. BTW)

HomeFit© - normeringen

• NEN EN 527-1:2011 type D

ILO -
arbeidsnormen van de Verenigde Naties

Bladen zijn leverbaar als duurzaam PEFC 
gecertificeerd hout.

Voldoet aan de MVI-criteria van de rijksoverheid
voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

HomeFit© - keurmerken en kwalificaties

Thuiswerkplek - HomeFit©

Elektrisch verstelbaar 
met bediening in blad

Aluminium handgrepen

Werkblad kan in andere 
kleur gekozen worden

Kastje Zittend werken Staand werken

Deuren met wieltjes voor 
openen en stabiliteit

Hoogte verstelbaar van 
68 - 118 cm

Handige opberggoot

68

68
 -

 1
18

30 80 80Gratis Bento Box (t.w.v. 79,00)

Bijdorp Oost 38  -  2992 LA Barendrecht  -  T. 0180 619744

.COM
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AL MEER DAN EEN HALVE EEUW IS 
SIMONIS VERF EEN GEVESTIGDE NAAM 
ALS LEVERANCIER VAN VERVEN EN 
SCHILDERSBENODIGDHEDEN. HANS 
EGGELMEIJER (58) WERKT NU TWAALF 
JAAR BIJ SIMONIS. HIJ GEEFT ALS 
DIRECTEUR VERKOOP LEIDING AAN DE 
SALES.

Hans ‘zit’ bijna zijn hele leven al in de verf en 
werkte voor fabrikanten en grossiers. Hij 
houdt kantoor in de Simonis-vestiging aan 
de Berkenwoudestraat in Rotterdam. Achter 
een bescheiden ogende voorgevel gaan een 
enorme verkoopruimte en aangrenzend 
magazijn schuil. Dat magazijn zorgt voor de 
bevoorrading van de Simonis-vestigingen in 
Zuid-Holland.

Hans Eggelmeijer klaart zijn klus samen met 
ongeveer 85 collega’s, werkzaam op de in 
totaal 17 verkooppunten: 9 vestigingen 
Simonis Verf en 8 vestigingen Sikkens Zuid 
Holland. Sinds vijf jaar is Sikkens Zuid-
Holland een dochteronderneming van 
Simonis.

Vanuit Rotterdam worden meer dan 
vierduizend actieve klanten bediend. 
Allemaal professionals: schilders en 
schildersbedrijven. ,,Ruim zestig procent van 
de aankopen wordt afgehaald. De rest 
bezorgen we met onze eigen bezorgdienst. 
Met de garantie: vóór acht uur ‘s morgens 
besteld, dezelfde dag in huis.’’

Hans: ,,We werken in een behoorlijk 
traditionele markt. En de concurrentie is best 
groot. Klanten in deze bedrijfstak zijn niet zo 
veranderlijk. Service is in onze business heel 
belangrijk. Onze klanten willen op ons 
kunnen vertrouwen en bouwen, en verder 

HANS EGGELMEIJER

geen gedoe: afspraken nakomen, op tijd 
leveren. Een van onze klanten zei eens: jullie 
moeten eigenlijk onzichtbaar voor ons zijn. 
Dan gaat het goed.’’

Het afgelopen coronajaar is voor Simonis 
uitzonderlijk goed verlopen. ,,Veel 
ondernemers hebben het zwaar gehad, dus 
ik durf het bijna niet te zeggen. Maar 2020 
was voor ons één van de beste jaren. Er is 
veel ingekocht, het werd bijna hamsteren. 
Daarnaast is er veel gebouwd en verbouwd. 
Thuiswerkers gingen met hun huis aan de 
slag. En vastgoedeigenaren haalden 
onderhoudswerk in hun lege kantoorpanden 
naar voren. Dat merkten we allemaal goed 
aan onze verkopen.’’

Die verkopen gingen door terwijl het aantal 
klantbezoeken door buitendienstmede-
werkers fors terugliep. ,,Dat zette ons wel aan 
het denken. De verkopen gingen onverminderd 
door, dus is het bezoeken van onze klanten 
nog wel nodig in de mate waarin we dat 
altijd deden? Toch denk ik wel dat het 
opzoeken van onze klanten nodig blijft. We 
zijn niet alleen sterk afhankelijk van goede 
service, maar ook van goede relaties. En daar 
hoort zo nu en dan een lekker bakkie koffie bij.’’

- ONDERNEMER IN BEELD -

SIMONIS VERF

“  Jullie moeten 
eigenlijk 
onzichtbaar zijn, 
dan gaat het goed. “

“  Vóór acht uur ‘s 
morgens besteld, 
dezelfde dag in huis. “
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Ervaar volledigheid;
Typisch Tinke.

De ruimte optimaal benutten
GOED IDEE

Adresgegevens
GKB Realisatie bv
Middelweg 1
2992 SP  Barendrecht

Contact
t 0180 64 29 29
e realisatie@gkbgroep.nl
i www.gkbgroep.nl

GKB Realisatie voor bedrijven
Ruimte voor ondernemen
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activiteiten van VBO FreshPort in 2020, zoals 
verschillende online bijeenkomsten en het 
golftoernooi. ,,Wat echt in het water viel was 
de viering van het 35-jarig bestaan van onze 
vereniging. Dat houden we dus nog tegoed.’’

ONDERMIJNING
Ook burgemeester Van Belzen ontkwam er 
niet aan terug te blikken op de gevolgen van 
de coronacrisis voor ondernemers. ,,Voor u 
als ondernemers is het een spannende tijd. 
Eén die wendbaarheid, veerkracht, 
flexibiliteit en creativiteit vraagt.’’

Verder ging de eerste burger in op de 
beveiliging van de bedrijfsterreinen. 
,,Inmiddels zijn ruim 30 camera’s geplaatst. 
Maar de criminaliteit neem toe en 
ondermijning en cybercrime blijven daarom 
ook in 2021 belangrijke thema’s. Het college 
is voornemens ANPR-camera’s te plaatsen 
op toegangswegen en het gebied dat grenst 
aan Rotterdam-Zuid. Zo willen we meer zicht 
krijgen op wie onze gemeente binnenkomt. 
Dit helpt ons in de aanpak van straatroof, 
inbraak en georganiseerde criminaliteit. Het 
college hecht aan bedrijventerreinen met 
‘schone’ ondernemers.’’

Andere thema’s die de burgemeester 
belichtte, waren de omgevingsvisie (‘hoe ziet 
Barendrecht er over 20 jaar uit?’), de 
bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, 
duurzaam ondernemen en de energie-
transitie. ,,Eén van de speerpunten van de 
Energieke Regio Barendrecht is het versneld 
verduurzamen van Bedrijventerrein Vaanpark, 

waarvoor een subsidie 
van de provincie Zuid-
Holland is ontvangen. 
Vanaf 2021 wordt de 
innovatieprijs uitgereikt 
voor het meest 
duurzame initiatief in 
Barendrecht.’’ 

Ook lokale inkoop blijft 
een belangrijk thema. 
Het percentage lokale 
inkoop is de afgelopen 
jaren toegenomen en ligt 
voor 2020 tot nu toe op 
39% (peildatum oktober 
2020).

eerste coronadode op 6 maart. En op die 
beruchte zondag 15 maart kwam Nederland 
zo’n beetje tot stilstand. Met de horeca 
voorop.’’

Naast het menselijk leed werd het 
bedrijfsleven overspoeld door zorgen. ,,De 
steunpakketten boden wel wat lucht, maar 
als je voor elke tientje tekort of verlies voor 
vijf, zes euro wordt gecompenseerd, zit je 
nog steeds met een tekort.’’ Maar volgens de 
VBO-voorzitter toonde ondernemend 
Nederland ook heel veel veerkracht en 
vindingrijkheid. ,,Ook bij onze Barendrechtse 
ondernemers.’’

Jan Willem van Hellemond ging verder in op 
de ontwikkelingen rond de Brexit en de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen. ,,Al 
twijfelt de president (Trump, red.) zelf daar 
nog steeds aan, de kiezer heeft inmiddels 
gesproken en Joe Biden maakt zich op voor 
zijn verhuizing naar het Witte Huis. Al denk ik 
dat de inauguratie van Biden Donald Trump 
niet tot zwijgen zal brengen. In de VS is nog 
allerminst sprake van een rustige, stabiele 
situatie. Met alle mogelijke gevolgen voor de 
wereld en wereldeconomie van dien.’’

In een kort filmpje werd teruggeblikt op de 

De digitale bijeenkomst werd ook benut om 
de nieuwe naam – VBO FreshPort - en het 
nieuwe beeldmerk officieel te onthullen.

OP VOLLE TOEREN
Jan Willem van Hellemond schetste hoe het 
coronavirus begin 2020 Nederland en 
daarmee ook de Nederlandse economie in 
zijn greep kreeg. ,,Voorspoedig begon het 
jaar 2020. De economie draaide op volle 
toeren. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Zelfs 
toen de eerste berichten uit China over een 
nieuw virus binnenkwamen, maakten we 
ons geen zorgen. Dat was iets van ver weg. 
Daar hadden wij, hier in Europa, weinig mee 
te maken. Maar dat veranderde snel. Via 
Noord-Italië kwam het coronavirus onze kant 
op. U weet allemaal hoe het verder is gegaan. 
De eerste besmetting op 27 februari. De 

HET NIEUWE JAAR 2021 WERD DOOR VBO 
FRESHPORT NIET INGELUID TIJDENS DE 
VERTROUWDE NIEUWJAARSBIJEENKOMST 
IN HET GEMEENTEHUIS. HET WERD EEN 
ONLINE BIJEENKOMST OP 7 JANUARI 2021.

De gebruikelijke sprekers waren er wel: 
voorzitter Jan Willem van Hellemond en 
burgemeester Jan van Belzen. Voor de 
burgemeester werd het zijn laatste 
nieuwjaarstoespraak voor de Barendrechtse 
ondernemers: op 1 oktober aanstaande legt 
hij zijn functie neer.

NIEUWE JAAR ONLINE 
INGELUID

- LEDENBIJEENKOMST -

“  De nieuwe naam en 
het nieuwe beeldmerk 
werden onthuld. “

“  Deze tijd vraagt 
veerkracht, flexibiliteit 
en creativiteit. “

Burgemeester Van Belzen houdt zijn nieuwjaarstoespraak voor de Barendrechtse ondernemers.

Met het nieuwe beeldmerk op het scherm wordt geproost op het nieuwe jaar.

3332



Ons online koopgedrag speelt een 
belangrijke rol in deze drukte. Doordat we 
het afgelopen jaar met z’n allen vooral 
thuisbleven is de bestelknop van vele 
webwinkels massaal gevonden. Al die 
bestelde goederen moeten vervoerd worden 
van fabrikanten  - veelal in het Verre Oosten 
– naar de importeurs, en in die markt spelen 
de zeven business units van de VBE Group 
een stevige rol.

Ook de export vanuit Nederland en Europa 
draait op volle toeren. ,,Als we nu een 
exportcontainer boeken, gaan de spullen pas 
over anderhalve maand de boot op. In onze 
branche is dat heel veel tijd.’’ Michael loopt 
niet graag te koop met het feit dat zijn 
bedrijf floreert. ,,Ik ken ook veel ondernemers 
die door de coronacrisis hard zijn getroffen. 
Daar zitten genoeg droevige verhalen 
tussen. We gebruiken onze voorspoed ook 
om wat vet op de botten te krijgen. Want ik 
sluit niet uit dat er in de nasleep van corona 
nog wel klappen vallen.’’

VAN BEBBEREN
De geschiedenis van de VBE Group gaat 
terug tot 1974. Het begon met Van Bebberen 
Transport in Heerjansdam, geheel gericht op 
het internationale wegvervoer. Sindsdien 
heeft de groep haar activiteiten uitgebreid 
naar zeevracht, luchtvracht, consolidatie, 
warehousing, 3PL-logistiek en douane-
inklaring. Direct tot de VBE Group behoren 

“  Er is geen betere plek om te 
netwerken dan de golfbaan. “

“  Ik sluit niet uit dat 
er in de nasleep 
van corona nog wel 
klappen vallen. “

MICHAEL DE ROUW

VBT Transport, BTS Logistics, TIS Logic en 
Tunderman. Daarnaast is de VBE Group ook 
voor het meerdendeel eigenaar van de MSA 
Group, met NVO Consolidation, NWS 
Shipping en NLD Customs als business units. 
De bedrijven bieden werk aan 248 mensen. 
De klanten bevinden zich overal ter wereld, 
en ook de bestemmingen zijn wereldwijd.

Vrijwel zijn hele leven werkte Michael in de 
logistieke sector. Onder meer voor een Duits 
bedrijf, waarvoor hij een kantoor in 
Rotterdam opzette. In 2008 kocht hij zich in 
in de VBE Group, waarvan hij nu eigenaar is. 
In 2014 werd een eigentijds kantoor aan de 
1e Barendrechtseweg in gebruik genomen. 
Daar werken ongeveer 75 mensen. Kantoren 
zijn er verder op Schiphol, in Duitsland, 
België, Frankrijk en Engeland.

Michael ziet digitalisering als een van de 
grote uitdagingen voor zijn bedrijfstak. ,,Het 
gaat heel snel. We investeren veel in ict, 
digitalisering en - om de klant te bereiken 
- ook social media. Hoeveel kleinere 
bedrijven zijn in staat om die ontwikkelingen 
bij te houden?’’

GOLF
Michael de Rouw vierde onlangs zijn 
vijftigste verjaardag. Een paar golfvrienden 
trakteerden hem op een paar dagen in 
Zuid-Limburg, waar een mooie golfbaan op 
hem wachtte. Want Michael golft graag. ,,Er 
is geen betere plek om te netwerken dan de 
golfbaan.’’ 

- ONDERNEMER IN BEELD -

VBE GROUP
HET IS DRUK BIJ DE VBE GROUP VAN MICHAEL DE ROUW. ZEVEN GESPECIALISEERDE 

LOGISTIEKE BEDRIJVEN VORMEN DE GROEP, DIE ZICH HEEFT ONTWIKKELD TOT 
MARKTLEIDER OP HET TERREIN VAN LOGISTIEK, WAREHOUSING EN TRANSPORT. 

,,JA, HET IS EIGENLIJK DRUKKER DAN OOIT. DE SCHEPEN, VLIEGTUIGEN EN TRUCKS 
VAN EN NAAR EUROPA ZITTEN TJOKVOL’’, ZEGT MICHEL.
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“Bescherming 
bieden met Jan 

& Theo”

TOTAALADVISEUR OP FINANCIEEL EN FISCAAL GEBIED, KWALITEIT, EFFICIENCY, HR, IT & AUDIT

visser-visser.nl

Dat is samen ondernemen met Visser & Visser! 

Wat is de volgende stap in uw ondernemerschap?
Vanuit onze vestiging in Barendrecht laten we uw bedrijf graag groeien.

Bekijk het hele verhaal van Jan & Theo en andere ondernemers uit de regio via..

WEINIG ONDERNEMERS DENKEN 
AAN HET VERKOOPKLAAR MAKEN 
VAN HUN BEDRIJF, ALS ZIJ NOG 
VOLOP IN HUN ‘ONDERNEMERSLE-
VEN’ STAAN. LOGISCH MISSCHIEN, 
MAAR NIET VERSTANDIG. VOOR ON-
DERNEMERS GELDT DAT ZE VROEG 
OF LAAT HUN BEDRIJF GAAN VER-
KOPEN. HET IS GOED OM DAAR TIJ-
DIG BIJ STIL TE STAAN. ONDERNE-
MERS DIE ERVOOR ZORGEN DAT 
HUN ONDERNEMING IN OPTIMALE 
CONDITIE VERKEERT, MAKEN NA-
MELIJK MEER KANS OP EEN SUC-
CESVOLLE VERKOOP.

Wat betekent het verkoopklaar ma-
ken van uw bedrijf in de praktijk? Ad-
viseurs Corporate Finance Marijn van 
der Hoofden en Rutger Groenewegen 
delen graag hun ervaringen en 5 prak-
tische tips.

1. MAAK UZELF MISBAAR
Dat u trots bent op uw onderneming 
spreekt voor zich en dat u daaraan 
veel tijd besteedt ook. Toch is het be-
langrijk om u zelf misbaar te maken. 
Immers, zodra u uw bedrijf verkoopt, 
zult u niet meer (of in ieder geval een 
stuk minder) actief zijn in het bedrijf. 
‘De vent maakt de tent’ klinkt leuk, 
maar maakt een verkoop soms ge-
compliceerd. Als uw klanten veel 
waarde hechten aan het contact met 
u, dan vreest een toekomstige koper 
dat hij klanten gaat verliezen na de 
bedrijfsoverdracht. Denk dus goed na 

over wie binnen het bedrijf uw werk-
zaamheden kan overnemen en werk 
daar tijdig naartoe.

2. ZORG DAT UW ADMINISTRATIE  
 OP ORDE IS
Bij een bedrijfsovername worden vaak 
verschillende rapportages besproken. 
Het is belangrijk dat u vlot en accuraat 
in de informatiebehoefte van potenti-
ele kopers kunt voorzien. Dit wekt ver-
trouwen en toont aan dat u ‘in control’ 
bent. Wanneer zaken onduidelijk blij-
ven of niet goed en snel kunnen wor-
den beantwoord, leidt dat vaak tot 
druk op de koopprijs. Duidelijke (ma-
nagement)rapportages, een goede 
gestructureerde administratie, over-
zichtelijke contracten; al deze facetten 
bieden de koper zekerheid en dragen 
bij aan een soepele verkoop.

3. MINIMALISEER RISICO’S UIT HET  
 VERLEDEN
Een potentiële koper heeft altijd een 
informatie achterstand ten opzichte 
van de verkopende partij. De meeste 
kopers zijn zich hiervan terdege be-
wust en zullen openstaande risico’s – 
denk bijvoorbeeld aan een claim die 
nog niet is afgehandeld – negatiever 
uitleggen dan u dat wellicht zelf doet. 
Het is daarom raadzaam om eventue-
le claims, of andersoortige risico’s uit 
het verleden, zoveel mogelijk af te 
handelen, zodat u deze niet hoeft mee 
te nemen naar de onderhandelingstafel.

4. ZORG VOOR FOCUS EN EEN  
 PASSENDE BEDRIJFSSTRUCTUUR
Het klinkt voor de hand liggend, maar 
zorg ervoor dat de koper goed begrijpt 
wat hij koopt. Gaandeweg kunnen er 
allerlei nevenactiviteiten binnen de 
onderneming zijn ontstaan wat het 
zicht op de core business vertroebeld 
voor een koper. Ook kan de bedrijfs-
structuur een wirwar worden waarvan 
alleen u nog begrijpt hoe het zit. Dit is 
voor een potentiële koper onaantrek-
kelijk, want het maakt de koop on-
overzichtelijk en onduidelijk. Zorg bij 
het verkoopklaar maken van uw be-
drijf dus voor een duidelijke focus. 

Ontvlecht of stop met nevenactivitei-
ten en structureer uw onderneming 
duidelijk.

5. MANAGE UW WERKKAPITAAL  
 EN DOE DIT TIJDIG
Werkkapitaal is doorgaans voer voor 
discussie bij overnametrajecten. Een 
koper eist namelijk dat er door de ver-
koper voldoende werkkapitaal wordt 
achtergelaten. Maar hoeveel is dat 
dan? We zien te vaak dat onderne-
mers grote voorraden opbouwen , 
omdat dit prettig werkt. Daarmee is 
op zich niks mis, maar een koper zal 
zich snel op het standpunt stellen dat 
deze voorraad gewoon onderdeel is 
van het bedrijf en dus volledig mee 
over dient te gaan. Als u met minder 
voorraad ook had kunnen werken, had 
u meer liquide middelen overgehou-
den, die u vervolgens bij had kunnen 
plussen op de overnamesom. Zorg 
dus tijdig (!) voor een goed werkkapi-
taalmanagement (voorraad-, debiteu-
ren- en crediteurenbeheer). Hoe min-
der middelen u hierin vastzet, hoe 
meer u liquide overhoudt. Door dit te 
kunnen aantonen met historische ba-
lansposities, kunt u een koper gemak-
kelijk overtuigen dat de beperkte hoe-
veelheid werkkapitaal volstaat om de 
onderneming te laten doordraaien.

UW BEDRIJF VERKOOPKLAAR 
MAKEN? START OP TIJD!
Uit alles blijkt dat het verkoopklaar 
maken van uw bedrijf een proces is 
dat u tijdig moet starten. U kunt nooit 
te vroeg beginnen, maar helaas wel te 
laat. Sparren met deskundigen is voor 
ondernemers altijd een goed advies 
en dat geldt zeker ook voor dit onder-
werp. Wat is een goed moment? Hoe 
ligt uw bedrijf in de markt? Waar moet 
u beginnen met verkoopklaar maken? 
Groenewegen & Lukaart Corporate Fi-
nance wisselt daarover graag met u 
van gedachten. 

Een vrijblijvende afspraak is zo ge-
maakt. Neem gerust contact met ons 
op via 010 – 522 68 00 of stuur een mail 
naar info@groenewegen-lukaart.nl. 

- ADVERTORIAL -

5 tips om uw bedrijf verkoopklaar te maken
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WAT IS BITCOIN?

Bitcoin is een virtuele munt, een soort computercode waar mensen een bepaalde waarde 
aan hechten. Bitcoin is gedecentraliseerd, wat wil zeggen dat er geen centrale bank of land 
is die Bitcoin uitgeeft. Maar dus ook geen toezichthoudend orgaan dat ingrijpt als de Bitcoin 
beurs zou crashen. 

Er zijn maximaal 20.999.849,9769 bitcoins in de wereld. Die bitcoins worden gecreëerd of 
ontwikkeld (“mijnen” heet dat in het jargon) door mensen met krachtige computers die 
ingewikkelde berekeningen doen met hun computer. Die berekeningen maken het voor 
gewone gebruikers mogelijk om transacties te doen met bitcoins. Dat mijnen wordt 
mettertijd telkens moeilijker. 

Elke transactie die gebeurt met Bitcoin wordt bijgehouden in een groot virtueel boek: de 
blockchain. Die blockchain wordt ook niet op één centrale plaats bijgehouden, maar 
wereldwijd verspreid onder duizenden computers. Op die manier zou het systeem ook 
minder kwetsbaar zijn voor mensen of groepen die het hele systeem zouden willen plat 
leggen. 

Alle bitcoins zijn cryptomunten, maar niet alle cryptomunten zijn bitcoins. Naast Bitcoin 
bestaan er nog een hele reeks zogenaamde “altcoins”. Enkele bekendere altcoins zijn 
Litecoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Monero. Deze altcoins werken zeker niet allemaal 
volgens dezelfde principes als Bitcoin.

OP WOENSDAG 17 MAART 2021 WERD 
DIGITAAL DE ALGEMENE LEDEN-
VERGADERING VAN DE VBO FRESH PORT 
GEHOUDEN. DE JAARVERSLAGEN VAN 
SECRETARIS EN PENNINGMEESTER 
WERDEN VASTGESTELD, EVENALS HET 
VERSLAG VAN DE KASCONTROLE-
COMMISSIE (RENÉ VAN DER KEUR EN 
MARIJN NEDERLOF).

De begroting voor 2021 werd ongewijzigd 
vastgesteld. Het contributiebedrag voor 2022 
werd bepaald op 425 euro.

Ook de samenstelling van het bestuur was 
een agendapunt. De aftredende en herkies-
bare bestuursleden Jolanda van Zijderveld, 
Danielle de Wilde en Khalid Kassrioui werden 
herbenoemd in hun functie.

BEGROTING ONGEWIJZIGD 
VASTGESTELD, BESTUURSLEDEN 

HERBENOEMD

- ALGEMENE LEDENVERGADERING -

systeem en publiceerde hij hierover enkele 
boeken. Als privébelegger startte hij in 2005 
met beleggingen in bedrijven die een 
significante (grondstof)ontdekking hebben 
gedaan. Sinds 2008 runt hij het Commodity 
Discovery Fund. Voor de VBO-vergadercamera 
ging Middelkoop in op actuele ontwikkelingen 
in de financiële wereld, en de opkomst van 
de bitcoin en andere alternatieven voor het 
gewone geld, zoals grondstoffen.

Middelkoop voorspelde op 17 maart onder 
meer dat de koers van de bitcoin een grote 
vlucht zou nemen. Die voorspelling kwam 
uit. Van ruim 48.000 euro steeg de waarde 
naar het voorlopige hoogtepunt van bijna 

59.000 euro op 14 april. Inmiddels is de koers 
weer een stuk lager (zo’n 30.000 euro op 30 
mei), mede als gevolg van uitspraken van 
Tesla-baas Elon Musk.

Tenslotte adviseerde Middelkoop de 
Barendrechtse ondernemers meer aandacht 
te hebben voor zilver als belegging, een in 
zijn ogen ondergewaardeerd metaal.

WILLEM MIDDELKOOP
De ledenvergadering werd afgesloten met 
een inleiding door publicist en ondernemer 
Willem Middelkoop. Vanaf de jaren negentig 
doet hij onderzoek naar het financiële 

Willem Middelkoop
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AANDACHT VOOR MEER LOKALE INKOOP
De afgelopen jaren zijn verschillende acties 
in gang gezet om lokale inkoop te bevorderen. 
Zo trekt de gemeente nauw op met VBO 
Fresh Port, dat ondernemers vertegen-
woordigt. Ook is het bewustzijn om lokaal in 

te kopen vergroot bij zowel medewerkers 
van de gemeente als bij ondernemers. Er zijn 
informatiemomenten met ondernemers om 
elkaar beter te leren kennen, uitleg te geven 
over aanbestedingstrajecten en hoe onder-
nemers voor de gemeente beter vindbaar 
zijn, onder andere via aanbestedingsplatform 
Tenderned. Daarnaast evalueren gemeente 
en ondernemers met elkaar om te leren hoe 
het nog beter zou kunnen. 

“  Een resultaat om 
trots op te zijn. “

DE GEMEENTE BARENDRECHT ZET ACTIEF 
IN OP HET INKOPEN BIJ ONDERNEMERS 
BINNEN DE GEMEENTE. MET SUCCES: HET 
STREEFPERCENTAGE IN HET COLLEGE-
PROGRAMMA OM VOOR 30 PROCENT 
LOKAAL IN TE KOPEN IS RUIMSCHOOTS 
OVERTROFFEN. DE GEMEENTE KOCHT IN 
2020 VOOR 36 PROCENT LOKAAL IN.

“Een resultaat om trots op te zijn! In 2018 
kochten we voor 27 procent lokaal in dus 
deze stijging is echt heel mooi. Juist in deze 
tijd van Corona moet de gemeente inkopen 
doen bij lokale ondernemers. Deze cijfers 
laten zien dat dit ook lukt”, aldus wethouder 
Arnoud Proos. Met lokale inkoop wil de 
gemeente het ondernemersklimaat in 
Barendrecht stimuleren en de onderlinge 
samenwerking binnen de gemeente 
versterken. Uiteraard binnen de kaders die 
de aanbestedingsregels stellen.

Het plan biedt ruimte aan onderwijs, startups, 
research, development en experience. Het 
idee van een campus past uitstekend in de 
gebiedsontwikkeling van De Stationstuinen. 
Een plek waar wonen, werken, leren en 
recreëren samenkomen.“

INTERESSE?
Ondernemers of onderwijsorganisaties die  
interesse hebben om een bijdrage te leveren 
aan de campusontwikkeling van Dutch 
Fresh Port zijn harte welkom om contact op 
te nemen met Gertjan Verstoep (strategisch 
adviseur regionale economie gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk / 
06-28242406).

De ondernemers van Dutch Fresh Port 
maken al dagelijks werk van de vernieuwing 
van verslogistiek. Noodzakelijk om een 
toekomstbestendig AGF-cluster neer te 
zetten. Dit kan alleen met voldoende, goed 
opgeleide mensen en ondernemers die 
aansluiten  op de praktijk van vandaag én 
morgen. Het doel van Dutch Fresh Port is om 
wereldwijd koploper te blijven. Een campus 
kan de motor zijn achter innovatie en groei.

Arnoud Proos, wethouder Economische 
Zaken van de gemeente Barendrecht: “Het 
AGF-cluster heeft steeds meer behoefte aan 
een soort vrijplaats om op andere manieren 
het AGF-cluster sterker te maken. Noem het 
een clubhuis. Daar kunnen ze bijvoorbeeld 
samen met het onderwijs en slimme 
startups werken aan nieuwe concepten en 
banen van de toekomst. De innovatie van 
verslogistiek versterkt het verdienvermogen 
van morgen. Verduurzamen en moderniseren 
van het cluster is belangrijk: onderzoek, 
onderwijs en innovatie zijn de motor achter 
de doorontwikkeling van het AGF-cluster. 

DUTCH FRESH PORT VERKENT IN 2021 EN 2022 DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE OPRICHTING 
VAN EEN CAMPUS. HIERMEE WIL HET GESPECIALISEERDE BEDRIJVENTERREIN IN 
VERSLOGISTIEK EEN HIGHTECH BASIS BIEDEN VOOR INNOVATIE, OPLEIDING EN WERVING 
VAN TALENT. ÉN VOOR HET OPLOSSEN VAN GROTE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN IN 
DE SECTOR AARDAPPELEN, GROENTE EN FRUIT (AGF), WAARONDER DE ENERGIE- EN 
VOEDSELTRANSITIE. WETHOUDER ARNOUD PROOS: “HEEL MOOI, ZO’N VRIJPLAATS OM 
HET AGF-CLUSTER STERKER TE MAKEN.”

CAMPUSONTWIKKELING 
DUTCH FRESH PORT 

VAN START

- VAN DE GEMEENTE -

STEEDS MEER LOKALE INKOOP

ONDERNEMERS LOGGEN IN OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE MET EHERKENNING, DE 
ZAKELIJKE VORM VAN DIGID. IN 2021 MOETEN GEMEENTEN EN ANDERE 
OVERHEIDSINSTANTIES OVER OP EEN HOGER NIVEAU (EH3). GEMEENTE BARENDRECHT 
HEEFT DIT PER 1 JUNI DOORGEVOERD. EHERKENNING OP NIVEAU 1 (EH1) IS DUS NIET MEER 
VOLDOENDE ALS U IETS BIJ DE GEMEENTE WILT AANVRAGEN OF REGELEN.

VERHOOG NAAR NIVEAU 3 BIJ UW EIGEN LEVERANCIER
Sinds 1 juni hebben ondernemers voor het aanvragen van een dienst via de gemeentewebsite 
van Barendrecht EH3 nodig. Dit zorgt ervoor dat gevoelige informatie veilig kan worden 
verwerkt. Per 1 juli mag niveau EH1 niet meer en is een hoger niveau verplicht. Dit is geregeld in 
de Wet digitale overheid.
Verhogen van het niveau van uw eHerkenning regelt u bij uw eigen leverancier van 
eHerkenning. Houd er rekening mee dat het verhogen van het niveau door de leverancier wat 
tijd kan kosten.

MEER INFORMATIE?
Kijk voor informatie over eHerkenning en het ophogen van het betrouwbaarheidsniveau op de 
website van de gemeente https://www.barendrecht.nl/eherkenning of ga naar: 
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning / 
https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht

PERSOONLIJK CONTACT!
Heeft u vragen of opmerkingen voor de 
gemeente? Neem dan contact op met onze 
bedrijfscontactfunctionaris:
• Dilek San, 06-21530407, d.san@bar-organisatie
• Raoul Verhagen, 06-29416738, 
 r.verhagen@bar-organisatie.nl

VEILIG ONLINE ZAKEN REGELEN MET 
EHERKENNING NIVEAU 3 
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Achterzeedijk 57 – Unit 66  |  Barendrecht  |  Tel. 0180 61 40 88  |  info@velobeheer.nl Meer informatie:  velobeheer.nl

Achterzeedijk 57 - Barendrecht

VELO INDUSTRIETERREIN

OP ZOEK NAAR
BEDRIJFSRUIMTE?

INFORMEER
NAAR DE

VERHUUR
MOGELIJKHEDEN.

Reclame mèt een goed verhaal

Ebweg 3a, Barendrecht | 0180 64 54 34 | 2met.nl

BAAN BEDRIJFSKLEDING B.V.  
DAT WERKT!
0180-641890

BAANBREKER.NL

Onze Green choice 
selectie.

 De juiste keuze voor een 
eerlijke prijs. 

Producten die garant staan 
voor een gezonder en  veilig 
werkklimaat. 
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Tielseweg 20
2994 LG Barendrecht

0180 785137

Ervaar de passie….
Een heerlijk belegd broodje, een smakelijk en verrassend 
borrelhapje met een voortreffelijke wijn tijdens uw receptie 
of een compleet verzorgd bedrijfsevenement. Het maakt 
ons niet uit, wij verzorgen het voor u met passie en laten uw 
smaakpapillen genieten van wat wij u bieden. Wij leveren 
maatwerk en laten u ervaren hoe wij de liefde voor ons vak 
uitoefenen, ongeacht uw budget.
Uw wensen zijn onze zorg

info@panita-catering.nl
www.panita-catering.nl



en doet onderzoek naar de interactie 
tussen mens en machine. Hij leidt in Delft 
een lab dat fundamentele wetenschap 
koppelt aan maatschappelijke uitdagingen 
op het gebied van transport, energie en 
zorg. Bij zijn technische oplossingen staat 
altijd de mens centraal: zo heeft hij 
bijvoorbeeld bijgedragen aan intuïtievere 
besturingssystemen voor auto’s, waarbij de 
besturing meer wordt als die van een 
ruiter te paard. Of aan nieuwe 
rekenkundige modellen die beschrijven 

hoe piloten verschillende zintuigen 
gebruiken bij het besturen van hun 
vliegtuig; of die beschrijven hoe onze 
reflexen bijdragen aan het bewegen van 
onze ledematen.

Hoe slimmer robots worden, hoe meer we 
ze om ons heen zullen zien — thuis, op 
straat, in winkels en op de werkvloer — en 
hoe meer ze dus ook direct te maken 
krijgen met mensen. Robots zullen dan 
menselijk gedrag moeten snappen, 
moeten kunnen samenwerken met 
mensen, met ze kunnen communiceren 
en zelfs van ze kunnen leren. Andersom 
geldt dat net zo. De mens moet een idee 
hebben wat de robot gaat doen, wat hij 
niet gaat doen, wat hij kan doen, wat hij 
niet kan doen. Robot en mens zullen 
elkaars handelen moeten begrijpen.

Abbinks visie is dat robot en mens niet 
alleen samen moeten werken, maar 
uiteindelijk ook samen moeten leven: 
mens en robot in symbiose. Abbink: “In 
een symbiotische mens-robot-
samenleving is het doel niet dat robots 
mensen vervangen, maar dat robots 
mensen aanvullen en uitbreiden. Ik zoek 
naar die magische balans waarbij de 
symbiose tussen mens en robot meer is 
dan de som van de delen.”

MENS EN MACHINE
Tijdens het kerstontbijt konden we kijken en 
luisteren naar een presentatie van David 
Abbink. Hij is hoofddocent aan de TU Delft 

HET IS ALWEER EVEN GELEDEN, MAAR 
OMDAT IMPACT NIET EERDER VERSCHEEN 
KUNNEN WE NU PAS TERUGBLIKKEN OP 
HET ONLINE KERSTONTBIJT WAARMEE 
WE HET BIZARRE JAAR 2020 AFSLOTEN.

Het VBO FreshPort-kerstontbijt werd 
gehouden op vrijdagmorgen 18 december. 
De lekkernijen kwamen uit een heerlijke 
ontbijtbox. Deze kon een dag eerder, op 17 
december, ‘s middags door de leden worden 
opgehaald bij het Van der Valk Hotel 
Ridderkerk. Bestuursleden stonden in de 
‘drive through’ klaar om de ontbijtboxen uit 
te delen. Uitstappen was niet nodig.

NADENKEN OVER MENS 
EN MACHINE TIJDENS 

KERSTONTBIJT
- KERSTONTBIJT -

“  Hoe slimmer robots 
worden, hoe meer  
we ze om ons heen 
zullen zien. “

“  Ontbijtboxen vol 
heerlijkheden in de 
drive through. “
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TIJDENS DE ONLINE LEDENBIJEENKOMST 
VAN WOENSDAG 14 APRIL WAREN DE 
CAMERA EN MICROFOON GERICHT OP 
TV-JOURNALIST PETER TETTEROO.

Als beginnend journalist reisde Peter Tetteroo 
(1963) voor KRO-Brandpunt in november 
1989 naar Berlijn. Twee dagen later viel de 
Muur. Peter deed live verslag, avond aan 
avond. Hij reisde korte tijd later naar Roemenië: 
daar viel het regime van Ceausescu. Soort-
gelijke taferelen in Joegoslavië, Rusland, 
Indonesië, Congo. In die dagen was de grap 
op de Brandpunt-burelen: ‘Overal waar Peter 
komt, breekt de revolutie uit’. Onvermoeibaar 
reist Tetteroo voor Nederlandse en buiten-
landse omroepen naar crisisgebieden in 
Afrika, het Midden-Oosten, Rusland en 

“  Voor het oog van de 
camera vonden we een 
gestolen Picasso in een 
vuilniszak. “

Latijns-Amerika. Voor zijn documentaire 
Welcome to North Korea ontving hij een 
International Emmy in New York. 
Tetteroo neemt zijn publiek mee naar het 
slagveld, de natuurramp, de revolutie. Hij 
maakt het verhaal indringend door in te 
zoomen op het individu. Bloedstollend en 
hartverscheurend; of juist alledaags, alles 
passeert de revue, in een bizar decor. 

DE KUNSTDETECTIVE
Voor onze ondernemers belichtte Tetteroo in 
het bijzonderl de reportages (‘De 
Kunstdetective’) die hij heeft gemaakt met 
kunstdetective Arthur Brand tijdens diens 
jacht op gestolen kunst. Daarbij kon het 
voorkomen dat ze na vier dagen posten door 
criminelen naar het Amsterdamse Bos 

worden geleid. Vervolgens vinden ze, voor 
het oog van de camera, een gestolen Picasso 
in een vuilniszak achter een boom.
ARTHURBRAND.COM

OP PAD MET DE 
KUNSTDETECTIVE

- LEDENBIJEENKOMST KUNSTSPEURDER -
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Ames Ridderkerk 
heeft de Volkswagen 
Service Quality Award 
2021 gewonnen in de 
categorie ‘klanten-
tevredenheid’. Dat 
betekent dat zij zich een 
jaar lang ‘beste Volkswagen 
Werkplaats van Nederland’ 
mag noemen. 

AMES RIDDERKERK UITGEROEPEN TOT 

BESTE VOLKSWAGEN 
WERKPLAATS 

VAN NEDERLAND

Servicemanager Arnaud de Graauw (rechts) ontvangt de award uit handen 
van Jeroen Bonnema (Dealer Accountmanager Pon’s Automobielhandel)

Het gehele team van Ames Ridderkerk

Het winnen van de Volkswagen 
Service Quality Award 2021
 is een echte teamprestatie

www.ames.nl
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 Advies en ondersteuning ten behoeve van SROI

 Organiseren en faciliteren van trainingen

 Verhuur trainings- en vergaderruimtes

 Branchevoorlichting werkzoekenden

 Werkcoaching

MET SUCCES

SAMEN OP LONDEN 6 WWW.TRAININGSCENTRUMRIJNMOND.NL

ALLEEN OP DE WERELD

Mijn schrik werd veroorzaakt door de vraag: waar bemoeit deze rechter zich mee? Sinds wanneer heeft 
een rechter het recht om zich te bemoeien met het beleid van een bedrijf? Begrijp me goed, ook ik heb 
het goed voor met het milieu, maar dit ging me als persoon waar het ondernemersbloed door de aderen 
stroomt toch wel wat ver. Natuurlijk hoort Shell met enkele andere toonaangevende bedrijven tot een van 
de grootste uitstoters van CO2. Maar het bedrijf is toch op de goede weg, met ontwikkelingen op waterstof-
gebied, windenergie en de inzet van vele laadpalen? Van de energiereuzen hoort Shell toch tot de netste 
jongetjes van de klas? De rechter dacht hier anders over en Shell moet versneld haar uitstoot gaan 
beperken. Als eerste bedrijf in de gehele wereld wordt een bedrijf door een rechter tot zoiets gedwongen. 

Ik moest direct denken aan het boek ‘Alleen op de wereld’ van de Franse schrijver Hector Malot. Dit boek 
gaat over het jongetje Remi. Remi werd ooit te vondeling gelegd in Parijs en moest zijn gehele leven 
knokken om te overleven. Dit geldt natuurlijk niet voor Shell, een rijk en machtig bedrijf. Maar de 
overeenkomst met Remi is wel dat Shell nu hetzelfde gevoel kan hebben als de kleine 
Franse jongen. Sta ik er alleen voor op deze aardbol?

De basis van de rechterlijke uitspaak is het Klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 
door vele landen werd omarmd. Het doel was en is nog steeds erg goed: laten we 
met z’n allen de CO2-uitstoot beperken om zo de opwarming van de aarde tegen 
te gaan. De afspraken van dit akkoord zijn in 2020 ingegaan en Milieudefensie was 
er als de kippen bij om Shell voor het gerecht te slepen. Voor Shell een hele 
uitdaging. Zij hadden toch niet aan tafel gezeten bij het sluiten van dit akkoord, zijn 
zij verantwoordelijk voor het gedrag van de eindgebruiker? Kortom, verwarring alom 
en vele milieuorganisaties staan nu klaar om andere energie-reuzen aan te pakken. De 
verwachting is dan ook dat andere energie-reuzen zoals, BP, Chevron, Exxon Mobile en 
Total door andere plaatselijke milieuorganisaties voor de rechter worden gesleept.

Ongetwijfeld zal Shell in hoger beroep gaan, maar de gehele wereld zal de 
rechtszaken tegen andere energiereuzen ook gaan volgen. Als straks alle 
grote energiereuzen gelijk aan de streep komen te staan en op de gehele 
wereld gelijk worden behandeld, dan is er niets aan de hand en zijn we 
op de goede weg. Indien dit niet het geval is en er andere regels gelden 
voor bedrijven uit andere landen, dan wordt het speelveld ongelijk en 
kan de rechtszaak die tegen Shell is gevoerd in de vuilnisbak. De 
huidige ontstane situatie kan zelfs leiden tot voordeel voor Shell. Dat 
heeft dan immers een voorsprong ten opzichte van andere 
bedrijven en kunnen dan de eerste “schone” energiereus van de 
wereld worden.

In 2023 wordt het Klimaatakkoord van Parijs onder de loep 
genomen. Houden alle landen zich aan de gemaakte afspraken? 
Ik verwacht de komende tijd vele rechtszaken. Komt Shell er 
alleen voor te staan of komen alle energiereuzen, ook die uit 
Rusland of India gelijk aan de streep te staan door gerechtelijke 
uitspraken? Ik ben benieuwd. “Alleen op de wereld” is uiteindelijk 
ook goed afgelopen. Na jaren werd Remi gekoppeld aan zijn echte moeder 
en leefden ze nog lang en gelukkig. Hopelijk onze kinderen ook.

DICK NOOTENBOOM

OP WEG NAAR ONZE PROJECTEN LUISTER IK GRAAG NAAR RADIO 1. EIND MEI SCHROK IK 
ENORM VAN EEN BERICHT. DE RECHTBANK VAN DEN HAAG HAD UITSPRAAK GEDAAN IN 
EEN ZAAK VAN MILIEUDEFENSIE MET ENKELE ANDERE ORGANISATIES TEGEN SHELL. 
SHELL WERD DOOR DE RECHTER GEDWONGEN OM HAAR BELEID TE WIJZIGEN. SHELL 
MOET VAN DE RECHTER IN 2030 HAAR CO2 UITSTOOT MET 45 PROCENT TERUGBRENGEN 
TEN OPZICHTE VAN 2019 EN TEVENS EEN ZWAARWEGENDE INSPANNING VERRICHTEN OM 
DE UITSTOOT DOOR LEVERANCIERS EN EINDGEBRUIKERS TE BEPERKEN.

- COLUMN -

AFTER COVID EVENTS
Citygames | Beachgames
Maatwerkevenementen | Personeelsfeesten
Productpresentaties | Opening pand | enz.

ONLINE 
Pubquizen | Workshops

Escapegames | Townhallmeetingen
Kwartaalmeetingen | Jaarvergaderingen

010 - 205 40 30  |  rotterdambusinessevents.nl
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Nalatenschappen, 
starters op de woningmarkt 
die profiteren van de vrijstelling 
van overdrachtsbelasting, oversluitin-
gen van hypotheken, ondernemers die 
langskomen omdat het ondernemen weer op 
gang komt, dit soort dossiers komen de afgelopen 
maanden in grote aantallen voorbij. Hans Schuurman 
maakt dan ook lange dagen. Zijn jonge kinderen van zes en acht 
ziet hij op doordeweekse dagen maar kort. Des te welkomer zijn de 
korte vakanties waarvan de familie Schuurman met enige regelmaat geniet.

,,Lange vakanties zijn in onze situatie niet zo handig. Collega-notaris Martin Tempelaar 
kan het kantoor in mijn vakantie prima draaiende houden, maar het is voor zowel zijn als 
mijn werkhoeveelheid beter als de vakanties niet al te lang zijn.’’ Hans is een liefhebber van 
wintersport. Vorig jaar lukte het nog net om naar het Zwitserse Adelboden af te reizen, maar dit jaar 
staken de coronamaatregelen daar een stokje voor. ,,Ja, voor het eerst in tientallen jaren konden we 
dit jaar niet op de ski’s staan.’’
In de zomer duren de vakanties voor de familie Schuurman maximaal tien dagen. ,,Dat heeft alles met 
het kantoor te maken. Veel zaken blijven gewoon liggen totdat je weer terug bent. Als je dat te veel 
laat oplopen, kom je jezelf alleen maar tegen. Spoedzaken worden natuurlijk wel opgepakt.’’

Wat de vakantiebestemming betreft, houdt het gezin Schuurman wel van een beetje luxe. ,,We 
moeten het op vakantie beter hebben dan thuis, is ons motto. Het wordt dan al gauw een mooi hotel. 
Met een mooi zwembad of aan zee, want onze kinderen houden veel van zwemmen. Noordwijk of 
Cadzand bijvoorbeeld als we in Nederland blijven. En Spanje, Ibiza of Mallorca als het een trip naar het 
buitenland wordt. Daar vind je mooie kindgerichte hotels.’’
Voordat de kinderen kwamen maakte Hans Schuur-
man graag verre reizen, met de Verenigde Staten als 
een van de favoriete bestemmingen. ,,Daar zijn de 
kinderen nu nog te jong voor.’’

In de koffer van Hans Schuurman zitten vooral attribu-
ten voor aan de waterkant. Van emmer en schepje 
voor de kinderen tot een pet, een zwembroek en 
slippers. En natuurlijk zonnebrandcrème. Boeken 
zitten niet in de bagage (‘Daar kom ik niet aan toe’), 
maar wel vakliteratuur die hij nog wil doornemen.

GROENHOUDT.NL

WAT ZIT ER IN DE KOFFER VAN

GROENVELD EN VAN HOUDT NOTARISKANTOOR
HANS SCHUURMAN

HET IS ALLERMINST RUSTIG IN DE NOTARIS-
PRAKTIJK VAN MR. H. CHR. (HANS) SCHUUR-
MAN (57), HET IN BARENDRECHT ZEER 
BEKENDE NOTARISKANTOOR GROENVELD 
EN VAN HOUDT AAN DE BINNENLANDSE 
BAAN. HANS WERKT ER SINDS 1990. IN 2006 
NAM HIJ HET KANTOOR OVER.

Notaris Hans Schuurman

•Corona stickers• 

•Desinfectie zuil•

•Tijdelijk schermen•

•Indoor signage•

schildersbedrijfnieuwewaterweg.nl

Hoogwaardig
schilderwerk

Schildersbedrijf
Nieuwe Waterweg B.V.
010 429 24 20

Voor al uw:
• Buitenschilderwerk
• Binnenschilderwerk
• Wandafwerking
• Beglazing
• Metaalconservering
• Houtrotreparatie

Nieuwe luxor theater - Rotterdam

BOUW JIJ 
MET ONS MEE ?

Arnhemseweg 12 (Vaanpark 4), 2994 LA  Barendrecht
T: 078 674 1456  M: 06 4625 0079  E: info@welbouw.nl  W: welbouw.nl

Wij zijn een regionaal bouwbedrijf 
gericht op bedrijven, de 
(semi)-overheid en particulieren, 
dat op het gebied van nieuwbouw, 
verbouw, transformatie en 
renovatie grote en kleine 
projecten realiseert. Samen met u 
werken wij naar het gewenste 
eindresultaat.

OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR HET 
(VER)BOUWEN VAN EEN WONING EN/OF UTILITEITSBOUW. 
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WELBOUW.NL

RENOVATIE

VERBOUW

TRANSFORMATIE

NIEUWBOUW

EEN BETROUWBARE
PARTNER
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WEBSITE OF WEBSHOP 
MAATWERK

LATEN MAKEN?

Brancom Internetbureau

  088 1900 999

  info@brancom.nl

  www.brancom.nl


