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- VOORWOORD -

ONZEKERHEDEN
EÉN NUMMER VAN IMPACT GELEDEN
SCHREEF IK OVER HET LICHT AAN HET
EINDE VAN DE TUNNEL. DE BESMETTINGEN
MET HET CORONAVIRUS NAMEN IN RAP
TEMPO AF. HET VACCINEREN DRAAIDE OP
VOLLE TOEREN EN ALLES KWAM WEER OP
GANG. DE ZIEKENHUIZEN KEERDEN
LANGZAAM TERUG NAAR NORMAAL.
De realiteit van eind november is wel even
anders. Records aan aantallen besmettingen.
De zorg staat weer onder druk. En voor het
demissionaire kabinet zit er niets anders op
dan de teugels weer aantrekken. Met felle
discussies over 2G en 3G, ook op de werkvloer.

van AgroFair. Een terugblik op het afscheid
van burgemeester Jan van Belzen ontbreekt
evenmin.
Ik wens u allen en al uw dierbaren, ondanks
de beperkingen en alle onzekerheden, een
mooie decembermaand en een gezellige
jaarwisseling toe. Ik kijk er naar uit u in het
nieuwe jaar weer live én gezond te kunnen
ontmoeten!

Jan Willem
van Hellemond
Voorzitter

Laat ik er maar over ophouden, want ik durf
niet meer te voorspellen hoe het komende
maanden zal gaan. Eén ding weet ik zeker:
van de flexibiliteit, de creativiteit en de
overlevingsdrang van ondernemers zal weer
veel gevraagd worden.
De pandemie is in alle sectoren voelbaar.
Mooi is het om te zien hoe ondernemers –
ondanks hun zorgen - hiermee omgaan. Hoe
ze van de nood een deugd maken. Neem
nou Daniëlle de Wilde. Ze zag haar agenda
vol boekingen voor evenementen leeglopen.
Maar er kwamen online alternatieven voor
terug. En hoe! We vroegen haar ernaar voor
dit nummer van Impact.

Ervaar volledigheid;
Typisch Tinke.

In dit nummer een terugblik op de enige
bijeenkomst in het hotel van Freek van der
Valk die we de afgelopen twee jaar konden
houden. De tweede moesten we helaas
annuleren, maar gastspreker Bernard
Hammelburg houdt u tegoed. Activiteiten in
de buitenlucht waren er gelukkig wel, zoals
de fijne golfmiddag en de allereerste VBO
FreshPort Haringparty, middenin de
Barendrechtse Zuidpolder.
In de serie ‘Ondernemer in beeld’ kunt u
Jacqueline Beer (Safe) en Alexander von
Burg (Coolmark) beter leren kennen. Thijs
van den Heuvel vertelt hoe de Olympic Fruit
Group aan de nieuwe generatie wordt
overgedragen. En we krijgen een kijkje in de
vakantiekoffer van Rikkert van Rhee, de CFO

“ Ik wens u allen
een mooie
decembermaand. “
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Gouden toekomst dankzij
maatschappelijke focus
op gezonde voeding
Van ondersteunende ICT
naar strategische ICT
De ontwikkelingen op het gebied van Cloud, apps en internet-ofthings 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

- ADVERTORIAL -

Agro-Vers-Food cluster moet het van de daken schreeuwen

AgroVersFood-logistieke cluster Dutch Fresh Port
heeft een gouden toekomst. Het is de frontrunner in
vestigingsplaatsvoorwaarden, een superplek voor AGFbedrijven en aanverwante logistiek. Om bedrijven te
verleiden, the war on talent’ te winnen en pionier te
worden in kennisoverdracht moet Dutch Fresh Port zijn
maatschappelijke meerwaarde meer profileren. Schreeuw
het van de daken: Dutch Fresh Port maakt Nederland fit
met de beste gezonde voeding.

Averas voor onafhankelijk advies
Kijk op www.averas.nl of bel +31634234929
Tijdens netwerkevent Fresh Ambition op
4 november kwamen diverse thema’s aan
bod. De sprekers Marcel Michon (Buck
Consultants International), Stan de Caluwe
(Cargo Hyperloop Holland) en Johan in ’t
Veld (VBO Fresh Port) zien de toekomst van
het AgroVersFood-logistieke cluster zonnig
in. De een als station van een hyperloop
die versproducten razendsnel naar de hele
Europese markt transporteert, de ander als
een belangrijk economisch cluster waar
politici en beleidsmakers niet omheen kunnen.
Nieuw talent
De grootste uitdaging is het werven van
nieuw talent. Michon: “Dutch Fresh Port heeft
alles in zich om personeel aan te trekken:
innovatieve technieken, duurzame visie en
de maatschappelijke relevantie van gezonde
voeding. Nederland weet dit echter niet. Laat je
zelf zien en interesseer jongeren voor dit vak.”

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

ONLINE
Pubquizen | Workshops
Escapegames | Townhallmeetingen
Kwartaalmeetingen | Jaarvergaderingen

010 - 205 40 30 | rotterdambusinessevents.nl

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

Niets doen is geen optie
Saskia Vogelaar van Birch beaamt deze
visie. “Niets doen is geen optie. Durf samen
te werken in kennisprogramma’s, ontwikkel
een gezamenlijke lobby en verbeter het
klimaat voor start- en scaleups.” Geld
verdienen voor verduurzaming is volgens
Wendy van Vliet, projectleider verkenning
reststromenhub, een kwestie van omdenken.
“Zie reststromen groente en fruit niet langer
als geldverslindend afval, maar als een
nieuwe grondstof die geld oplevert.”
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- LEDENBIJEENKOMST -

GOLFEN ALS VANOUDS
OP WOENSDAG 15 SEPTEMBER KONDEN DE LEDEN VAN VBO FRESH WORLD ELKAAR
WEER ONTMOETEN OP DE GOLFBAAN.
Op het terrein van Golfclub Oude Maas werd het jaarlijkse VBO Golfevent gehouden. Zowel voor
ervaren als niet-ervaren golfers werd een wedstrijd georganiseerd. Voor de leden zonder
ervaring was er een golfclinic onder leiding van een ervaren instructeur. Na het golfen werd
gezellig nagepraat onder het genot van een Walking Dinner.
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- ADVERTORIAL -

Reclame mèt een goed verhaal

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

Customs

www.msa-group.com

CONSOLIDATION
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SHIPPING

CUSTOMS

www.vbegroup.nl

LOGISTICS

TRANSPORT

info@vbegroup.nl

LOGIC

Gemeentesecretaris Gert-Jan Bravenboer
had lovende woorden over de manier
waarop Van Belzen omging met de
Barendrechters. Hij belichtte de laatste jaren,
die intensief waren en waarin Van Belzen zijn
eerste echtgenote verloor en de spanningen
in de gemeenteraad toenamen.

Na de raadsvergadering waren er
afscheidsrecepties voor maatschappelijke
partners, bestuurlijke relaties en inwoners
van Barendrecht. VBO FreshWorld was
daarbij vertegenwoordigd door voorzitter Jan
Willem van Hellemond en secretaris John
Breedveld.

- AFSCHEID-

BURGEMEESTER

JAN VAN BELZEN
TIJDENS EEN BIJZONDERE RAADSVERGADERING IS OFFICIEEL AFSCHEID GENOMEN
VAN BURGEMEESTER JAN VAN BELZEN, DIE ZESTIEN JAAR DIT AMBT IN BARENDRECHT
HEEFT BEKLEED. BIJ DIE GELEGENHEID ONTVING HIJ DE EREPENNING
VAN DE GEMEENTE BARENDRECHT.

De bijzondere raadsvergadering in het
gemeentehuis stond onder voorzitterschap
van raadsnestor Dirk Vermaat. Zestien jaar
geleden leidde dezelfde Vermaat de
oppositie tegen de komst van een SGPburgemeester. Nu kreeg Vermaat de
ambtsketen omgehangen door Van Belzen.

DOOR HET OOG VAN DE NAALD
In zijn slotwoord herinnerde burgemeester
aan de treinbotsing bij Barendrecht in 2009.
Twee goederentreinen botsten op elkaar.
,,Barendrecht is toen door het oog van de
naald gekropen. Sindsdien ben ik veranderd,
was de onbevangenheid bij mij verdwenen
en werd ik me, meer dan ooit, bewust van de
risico’s die je draagt als gemeente.’’ Sinds die

“ De Barendrechter
zegt zonder omwegen
hoe hij ergens over
denkt. “

OPVOLGER
Van Belzen’s opvolger is waarnemend
burgemeester Govert Veldhuijzen. Na
de verkiezingen in maart 2022 gaan de
fractievoorzitters in gesprek met de
commissaris en wordt er gekeken naar
de procedure voor een kroonbenoemde
burgemeester. In overleg met de
minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties wordt dan bepaald
of de zoektocht naar een nieuwe
burgemeester kan beginnen.

dag is Van Belzen
meer dan ooit
gefocust op
veiligheid op het
spoor en in tunnels.

Een indrukwekkend rijtje sprekers zwaaide
Van Belzen lof toe. Hij werd ‘een door en door
betrouwbare man’ genoemd. ,,Uit één stuk
Hollandse klei getrokken”, noemde de
Rotterdamse bugemeester Ahmed
Aboutaleb zijn Barendrechtse collega.
Als burgemeester vertrekt van Belzen, maar
achter de geraniums gaat hij niet zitten. Hij
blijft actief als ondersteuners van de
burgemeesters in de regio op het gebied van
tunnelveiligheid. Ook voor het Rijk blijft hij
op het veiligheidsterrein actief, liet secretarisgeneraal Jan Hendrik Dronkers van
Infrastructuur en Waterstaat weten.
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nog steeds.’’ Hij heeft waardering voor de
Barendrechters gekregen. ,,De Barendrechter
die zonder omwegen meteen zegt hoe hij
ergens over denkt. Recht voor zijn raap, soms
ongenuanceerd, maar altijd in gesprek.
Aan de nieuwe burgemeester de schone
taak dus, om goed te blijven luisteren en het
dialoog open te houden. Want ook dat is een
vorm van veiligheid, een benaderbare
gemeente zijn die open staat voor
gesprekken, vragen, suggesties en kritiek.”

Volgens Van Belzen
is het
burgemeestersambt door de jaren
heen complexer
geworden. ,,Inwoners
zijn mondiger. In
sommige opzichten
ook harder en
individualistischer.
De samenleving is
veranderd, verandert
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Voor al uw:
• Buitenschilderwerk
• Binnenschilderwerk
• Wandafwerking
• Beglazing
• Metaalconservering
• Houtrotreparatie

Als u niet weet waar u naartoe wilt, weet u ook niet
welke weg u moet kiezen. Andersom geldt dit ook.
Als u wél weet waar u heen wilt, weet u dus ook
welk pad u moet nemen. Voor ondernemers is dat
laatste belangrijk. Wie zomaar lukraak een pad kiest,
kan vroeg of laat onaangenaam verrast worden.
Om die reden is vooruitkijken belangrijk. Daarin
ligt de leidraad voor uw dagelijkse doen en laten.

Schildersbedrijf
Nieuwe Waterweg B.V.
010 429 24 20

Nieuwe luxor theater - Rotterdam

ALS ONDERNEMER STAAT U DAGELIJKS VOOR TIENTALLEN KEUZES. DE MEESTEN KLEIN EN MISSCHIEN
WEL REGELMATIG TERUGKEREND. ANDERE KEUZES ZIJN MOEILIJKER, HEBBEN IMPACT OP DE LANGE
TERMIJN EN GAAN GEPAARD MET ONZEKERHEDEN. WIE VOOR DERGELIJKE KEUZES STAAT, HEEFT
MEER NODIG DAN EEN GOED RICHTINGSGEVOEL. STERKER NOG, SOMMIGE BESLUITEN, BIJVOORBEELD
ALS HET GAAT OM INVESTERINGEN, MEDEWERKERS OF INTERNATIONAAL ZAKENDOEN, KUNT U ALLEEN
OP EEN GOEDE MANIER NEMEN ALS U WEET WAT UW DOELEN ZIJN.

schildersbedrijfnieuwewaterweg.nl

BAANBREKER.NL

WAT WILT U WEL EN WAT NIET?
Veel ondernemers hebben ‘tussen de regels door’
wel een bepaald beeld van wat ze willen bereiken
met hun bedrijf en wat ze in hun persoonlijk leven
nastreven. Toch kun je dat moeilijk een plan
noemen. Daarvoor is méér nodig. Dat begint met
nadenken over wat u als ondernemer wél, maar
ook wat u niet wilt. Dat kan van alles zijn. Wilt u
niet meer dan tien werknemers? Dan heeft u
daarmee een leidraad voor bepaalde keuzes. Of
wilt u een nieuwe markt aanboren of uw
verdienmodel aanpassen? Wat u wel en niet wilt,
geeft richting aan de keuzes waarvoor u als
ondernemer komt te staan.
VOLG DE ONTWIKKELINGEN
Naast deze persoonlijke afwegingen is het zaak
om de ontwikkelingen in uw branche te volgen.
Welke ontwikkelingen hebben effect op uw
business en hoe kunt u zorgdragen voor een
toekomstbestendig bedrijfsconcept en verdienmodel? Wellicht is bijsturen nodig of moet u
andere keuzes maken. In dat geval is het fijn dat u
weet welke kaders u voor u zelf wilt hanteren.

Onze Green choice
selectie.
De juiste keuze voor een
eerlijke prijs.
Producten die garant staan
voor een gezonder en veilig
werkklimaat.
advertentie VBO 4.indd 1

- ADVERTORIAL -

Hoogwaardig
schilderwerk

RUN UW MKB-ONDERNEMING
MET OOG VOOR STRATEGIE

BAAN BEDRIJFSKLEDING B.V.
DAT WERKT!
0180-641890
12-03-2020 12:50

JUISTE OVERWEGINGEN BIJ BELANGRIJKE
BESLISSINGEN
Sommige grote ondernemingen verwerken deze
strategische overwegingen in een officiële missie,
visie en strategie en koppelen daar hun (investerings)
plannen aan. Veel mkb-ondernemingen doen dit
alleen als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld
een financieringsaanvraag. Maar tussen grote
strategische plannen optuigen en niets doen zit
nog veel ruimte. Het is belangrijk om een helder
toekomstbeeld of doel inzichtelijk te hebben,
zodat u bij belangrijke beslissingen weet wat u in

uw overwegingen moet meenemen en waarom.
Het laat zich raden dat een dergelijke, goed
overwogen beslissing beter uitpakt, dan een
impulsieve bevlieging.
REGELMATIG TERUGKEREND
GESPREKSONDERWERP
Voor de adviseurs van Schipper Accountants is deze
strategische blik op de toekomst een regelmatig
terugkerend onderwerp van gesprek. Wilt u
hierover sparren met één van onze adviseurs?
Dan maken we daarvoor graag tijd vrij. Neem
vandaag nog contact met ons op.
KANTOOR BARENDRECHT BREIDT UIT
Een goed overwogen beslissing pakt beter uit dan
een impulsieve bevlieging. Gelukkig staat u er bij
het maken van keuzes niet alleen voor. Schipper
Accountants staat als adviseur naast de ondernemer.
Door de groeiende vraag aan specialistisch advies,
breidt ons kantoor aan de Escudostraat in
Barendrecht vanaf januari 2022 verder uit. Op deze
manier zijn we nog beter in staat om ondernemers
in de regio Rijnmond bij te staan als sparringpartner,
adviseur en vertrouwenspersoon.
Naast ons kantoor in Barendrecht vindt u ons op
nog 8 andere locaties in Zuidwest-Nederland. Onze
historie gaat terug naar 1938. Inmiddels behoren
we met ruim 80 jaar werkervaring, ruim 375 medewerkers en 9 vestigingen in Zuidwest-Nederland
tot de top 25 accountants- en advieskantoren in
Nederland.

Barendrecht | Escudostraat 37
SCHIPPERACCOUNTANTS.NL
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- ONDERNEMER IN BEELD -

“ We willen onze
klanten van a
tot z ontzorgen. “

ALEXANDER VON BURG WERKT RUIM 25 JAAR BIJ COOLMARK EN IS ALWEER EEN
AANTAL JAREN COMMERCIEEL DIRECTEUR. HET BEDRIJF IS GEVESTIGD AAN DE ZWETH 24,
OP BEDRIJVENTERREIN DIERENSTEIN. COOLMARK IS EEN TOTAALLEVERANCIER OP HET
GEBIED VAN KOUDE- EN KLIMAATTECHNIEK EVENALS WARMTEPOMPEN VOOR DE
INSTALLATIEBRANCHE IN NEDERLAND. BIJ HET BEDRIJF WERKEN 54 MENSEN,
INCLUSIEF DE BUITENDIENST.

De handelsonderneming vertegenwoordigt
in Nederland diverse toonaangevende
merken, waaronder Mitsubishi Heavy
Industries, Carrier en Danfoss. Daarnaast
vormt maatschappelijk verantwoord
ondernemen een belangrijk onderdeel van
de cultuur binnen Coolmark. Koude- en
airconditioninginstallateurs kunnen bij
Coolmark terecht voor technische ondersteuning en alle benodigde producten en
systemen. ,,We leveren een zeer uitgebreid
assortiment, in totaal ’meer dan 20.000
producten. Daarbij kunnen we bogen op een
halve eeuw ervaring.

“ Wij zijn meer dan
een groothandel. “
ADVIES
Behalve voor onze producten kunnen
installateurs ook terecht voor een uitgebreid
advies, of het nu gaat om het ontwerpen of
bouwen van een nieuwe installatie of om
service-werkzaamheden. Complete projecten
worden begeleid en Coolmark verzorgt
uiteenlopende producttrainingen voor de
installatiebranche. ,,We zijn dus beslist geen
dozenschuiver. Wij zijn meer dan een
groothandel. We willen onze klanten vooral
ontzorgen, van a tot z’’, aldus Alexander.

ALEXANDER VON BURG

COOLMARK

Klimaatverandering en gedragsverandering
gaan hand in hand en staan ook bij Coolmark
op de agenda. ,,We focussen op het leveren
van energiezuinige oplossingen, zoals
warmtepompen, met slimme regelsystemen.
Daarbij adviseren en ondersteunen wij de
installatiebedrijven met onze uitgebreide
kennis van zaken over o.a. de ingebruikname
en energiezuinig inregelen van installaties bij
de eindgebruikers, zodat de apparatuur zo
optimaal en efficiënt mogelijk kan
presteren.’’ Klimaat- en verwarmingssystemen worden steeds vaker gecombineerd.
De ontwikkelingen gaan snel en de techniek

wordt steeds complexer. Het is mede onze
taak om de juiste kennis bij installatiebedrijven op dit terrein up-to-date te
houden. Daarom investeren wij als Coolmark
veel in opleidingen en trainingen.
SCHAARSTE
De coronacrisis zorgde bij Coolmark voor veel
extra aanvragen en leveringen. Zo hebben
veel thuiswerkers airconditioning laten
installeren die door Coolmark aan de
installateurs zijn geleverd. Daarnaast hebben
gestegen prijzen van grondstoffen en
halffabricaten evenals containerschaarste
invloed op de bedrijfsvoering. ,,Het is best
een uitdaging om de voorraden op peil te
houden, nog los van de fors gestegen
transportkosten’’, weet Alexander. ,,Tot nu toe
lukt het goed de bestellingen snel uit te
leveren, als het even kan de volgende dag.’’
Coolmark is een dochteronderneming van
de Zweedse handelsgroep Beijer Ref AB.
Beijer Ref is wereldmarktleider in de koel- en
klimaatindustrie. Coolmark heeft in de
Benelux vier zusterbedrijven, waaronder een
hypermodern logistiek centrum in Oirschot.
In Barendrecht heeft Coolmark overigens
ook nog een afhaalbalie.
COOLMARK.NL
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- ADVERTORIAL -

LIVE, ONLINE EN HYBRIDE:

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

ORGANISEER EEN EVENEMENT
IN HET KRUISPUNT!

WWW.TRAININGSCENTRUMRIJNMOND.NL

ALLES ONDER ÉÉN DAK
• Theaterzaal (annex filmzaal)
• Live, hybride en online
• Vergaderruimtes (voorzien van
verschuifbare wanden waardoor deze
flexibel in te delen zijn)
• Restaurant Spruit eten & drinken
• Tot +/- 500 personen
• Volop gratis parkeergelegenheid

VELO INDUSTRIETERREIN

OP ZOEK NAAR
BEDRIJFSRUIMTE?

INFORMEER
NAAR DE

VERHUUR

MOGELIJKHEDEN.

Achterzeedijk 57 - Barendrecht
Achterzeedijk 57 – Unit 66 | Barendrecht | Tel. 0180 61 40 88 | info@velobeheer.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. OF HET NU EEN LIVE,
HYBRIDE OF ONLINE EVENEMENT IS, BIJ HET
KRUISPUNT BENT U AAN HET JUISTE ADRES.

MEER INFORMATIE?
Benieuwd naar de mogelijkheden? 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

Meer informatie: velobeheer.nl
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- ONDERNEMER IN BEELD -

SAFE BEVEILIGING
JACQUELINE BEER (53) STAAT AAN HET
ROER VAN HET BEDRIJF DAT HAAR VADER,
GEORGE BEER, BIJNA 45 JAAR GELEDEN
HEEFT OPGERICHT. DAT BEDRIJF AAN DE
PUTSELAAN IN ROTTERDAM-ZUID HEETTE
TOEN DE SLEUTEL- EN SLOTENSPECIALIST.
Anders dan nu waren het vooral particulieren
die de winkel binnenstapten. Nu zijn het
vooral bedrijven, scholen en instellingen die
hun panden door Safe laten beveiligen tegen
ongenode gasten. Business-to-business dus.
Jacqueline, opgeleid voor de horecabranche
en werkzaam in het buitenland, kwam in de
zaak toen een personeelslid van haar vader
vertrok en zij ‘even’ zou helpen. Dat kon mooi
tussen twee horecaseizoenen in. Maar
Jacquline’s vader, nu 82, werd ziek en mede
daardoor rees de vraag: stoppen we met de
zaak of gaan we door. Jacqueline besloot
ervoor te gaan. ,,Omgaan met mensen en
dingen organiseren vind ik leuk, en dat kan
ook allemaal in een bedrijf als dit.’’
Jacqueline zette, nadat zijn de onderneming
had overgenomen, wel een nieuwe koers uit:
van winkel voor de particulier naar B-to-B. In
2004 verhuisde Safe naar de huidige locatie,
een verzamelgebouw op Vaanpark IV in
Barendrecht.
,,We zijn nu specialist op het gebied van
toegangcontrole. We doen alles wat met het
vergrendelen en ontgrendelen van deuren te
maken heeft. Met 35 medewerkers zijn we

actief in heel Nederland en ook in België’’,
legt Jacqueline uit. Safe heeft een
indrukwekkend portfolio.

“O
 nze kracht: we
maken het zelf,
en we plaatsen
het zelf. “

Gerenommeerde retailketens als Zeeman en
Jumbo Supermarkten maken graag gebruik
van de expertise van Safe. Maar ook scholen,
woningcorporaties en zorginstellingen zijn
klant van het Barendrechtse bedrijf. De
sluitsystemen voor bijvoorbeeld winkels
worden in Barendrecht geassembleerd. ,,Dat
is onze kracht: we maken het zelf en we
plaatsen het zelf. We leveren geen doos met
spullen, maar een werkend project.’’
Voor woningcorporaties wordt Safe ingezet
voor projecten rond het Politiekeurmerk
Veilig Wonen. Soms gaat het om duizenden
woningen tegelijk. Sterk in opmars zijn
tenslotte de elektromechanische oplossingen.
Systemen, al dan niet programmeerbaar,
waarbij het draait om toegangscontrole.
Denk aan de deur die je alleen met een tag,
kaart of gezichtsherkenning kunt openen.
,,Deze tak van sport vraagt ook veel expertise
op het gebied van ict en programmeren.’’
Safe weet haar werknemers goed vast te
houden. ,,We kennen weinig verloop. We
werken hier hard, maar we hebben ook veel
plezier met elkaar. De sfeer is goed. Mensen
met twee rechter handen en de goede
instelling zijn altijd welkom. Soft skills zijn
belangrijker dan diploma’s.’’
SAFE-BEVEILIGING.NL

JACQUELINE BEER
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Hoi, ik ben B@RY
√ Snelle verwerking van jouw administratie
√ Actueel inzicht
√ Efficiëntie en gemak
Jouw boekhouding in control.
Dat geeft rust en ruimte.

Check alle voordelen
van B@RY via de QR.

BRY@hoekenblok.nl
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- LEDENBIJEENKOMST -

HARINGPARTY

ELKAAR WEER ZIEN, MET HARING EN MUZIEK...

Na een lange periode waarin fysieke
ontmoetingen niet mogelijk waren, kon op
woensdag 7 juli 2021 weer een echte
ledenbijeenkomst worden gehouden. Het
werd meteen de allereerste VBO Fresh Port
Haringparty. Bij Theehuys Polderzicht aan de
3e Barendrechtseweg verzorgde Panita
Catering een heerlijke maaltijd met verse
haring en andere lekkernijen. ‘Twips!’ leverde
de muzikale noot. Naast het haringhappen
was er volop gelegenheid om te netwerken
en met elkaar bij te praten.

“ Het was de allereerste
haringparty van VBO
Fresh Port. “
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OPENHARTIGE
MARK TUITERT
BIJ VBO
FRESHPORT

onderneming: First Energy Gum, die een
energiekauwgom voor sporters op de markt
brengt.
Mark Tuitert is beoefenaar van het stoïcisme:
de kunst situaties te accepteren zoals ze zijn.
Hij schreef er zelfs een praktisch boek over:
‘Drive’. Stoïcijnse filosofie ontstond door
tegenslag. De grondlegger van het
stoïcisme, Zeno, leed schipbreuk tijdens een
storm. Hij verloor zijn al bezittingen en
besloot zich te richten op zijn filosofische
ontwikkeling.

- LEDENBIJEENKOMST 6 OKTOBER VOOR HET EERST SINDS OKTOBER 2019 WAS ER OP 6 OKTOBER 2021 WEER EEN ‘ECHTE’
LEDENBIJEENKOMST - MET SPREKER - IN HET VAN DER VALK HOTEL RIDDERKERK. DIE
SPREKER WAS TOPSPORTER MARK TUITERT.

Mark Jan Hendrik Tuitert (1980) is een
Nederlands voormalig langebaanschaatser.
Hij werd op 20 februari 2010 olympisch
kampioen op de 1500 meter in Vancouver.
Eerder werd hij samen met Erben
Wennemars en Carl Verheijen als eerste
ploeg wereldkampioen op de achtervolging
in 2005 en individueel Europees kampioen
allround in 2004. Op 14 december 2010 werd
hij verkozen tot Sportman van het Jaar 2010.
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VOLHOUDEN BIJ TEGENSLAG
Buiten het schaatssucces kreeg Mark ook te
maken kreeg met dieptepunten en
teleurstellingen in sport, privé en werk.
Tegenover de leden van VBO FreshPort sprak
hij er openhartig over. Over het moeizame
huwelijk van zijn ouders, loyaliteit en loslaten.
Over niet oordelen maar vragen stellen. Over
keihard werken, maar toch niet presteren. En
over het teambelang dat je eigen belang
dient. ,,Stoïcisme is niet dat je je afsluit van je
ambities, maar dat je die actief najaagt. Het
leven is leuker met een uitdaging, niet
omdat je gelukkig wordt van het halen van
het doel, maar omdat je op de weg daarheen

het echte leven meemaakt: het worstelen.
Niet stilzitten met boeken vol wijsheid, maar
de wijsheid hebben om het vol te houden bij
tegenslagen en te genieten van het moois.
Inderdaad is het wel een paradox: dat je gaat
voor het allerhoogste, maar ook net zo
gelukkig bent en je gemoedsrust bewaart als
je verliest.’’
In zijn boek ‘Drive’ beschrijft Mark het herstel
van de relatie met zijn vader na vijf jaar
zonder contact na een vechtscheiding. ‘’Na
de scheiding kwam ik vanuit primaire
emoties tot een keuze voor mijn moeder en
was mijn vader de boeman en grote
schuldige. Pas toen ik die emotie durfde
loslaten, ging ik begrijpen wat hij als vader
had moeten doormaken. Geen contact
kunnen hebben met je kinderen is
ontzettend heftig. Hij heeft altijd het juiste
voor ons willen doen, en gedaan. Dat
perspectief is nu verder veranderd omdat ik
zelf vader ben. Het is verkeerd dat ik in die
kwaadheid bleef hangen, en hij in die
frustratie. Het stoïcisme leert je bij uitstek
dat dit soort emoties je ervan weerhoudt om
een goed leven te leiden.’’
MARKTUITERT.NL

Op 4 maart 2014 maakte Tuitert bekend dat
hij stopt met schaatsen op professioneel
niveau. In 2017 startte hij zijn eigen

“ Het leven is leuker met
een uitdaging. Op weg
naar het doel maak je
het echte leven mee. “
27
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Simonis Verf, dé totaal
leverancier voor de vakman!

wenst u
fijne feestdagen
en een mooi
en gezond 2022!

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

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

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

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

www.vdladvocaten.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

N.A.J. DEN DRIJVER

UITVAARTVERZORGING

LOODGIETERSBEDRIJF

Zoek je de juiste financiële koers?

WIJ VERZORGEN AL UW:

Wij staan voor transparante, inzichtelijke
oplossingen met toegevoegde waarde.

N.A.J. DENLOODGIETERSDRIJVER
WERKZAAMHEDEN
SANITAIRLOODGIETERSWERKZAAMHEDEN
EN ZINKWERK
WIJ VERZORGEN AL UW:

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.

SANITAIR- EN ZINKWERK

>
>
>
>

GRONDWERKEN
RIOLERINGEN
WEGENBOUW
B E S T R AT I N G E N

0180 723204
Dag en nacht

Eerste Barendrechtseweg 180-b
2992 BS Barendrecht

Achterom 67

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

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

MASTENBROEK

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

www.mastenbroekuitvaart.nl

- ONDERNEMER IN BEELD -

GKB Realisatie voor bedrijven
Ruimte voor ondernemen

DANIËLLE DE WILDE
ROTTERDAM BUSINESS EVENTS

De ruimte optimaal benutten
GOED IDEE
Adresgegevens

Contact

GKB Realisatie bv
Middelweg 1
2992 SP Barendrecht

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

DANIELLE DE WILDE RUNT SINDS 2002
ROTTERDAM BUSINESS EVENTS,
ORGANISATOR VAN EVENEMENTEN, IN
WELKE VORM DAN OOK. TEAMUITJES, DE
OPENING VAN EEN PAND, EEN
JUBILEUMFEEST, EEN BUSINESSTALKSHOW,
EEN PERSONEELSFEEST, HET IS GESNEDEN
KOEK VOOR DANIËLLE EN HAAR TEAM. ZE
MAAKTE VAN HET HONDERDJARIG
BESTAAN VAN EUSER TRANSPORT EEN
GROOT FEEST, EN ZORGDE ONLANGS
VOOR EEN GOED VERLOOP VAN HET
NETWERKEVENT VAN DUTCH FRESH PORT
BIJ VAN GELDER GROENTE EN FRUIT.
Maar veel activiteiten – zo niet de meeste kwamen in het voorjaar van 2020 tot stilstand,
toen corona opeens ieders agenda bepaalde
en die van Rotterdam Business Events liet
leeglopen. Annulering op annulering volgde.
Wat te doen?
,,Corona bracht ons veel ellende, maar ook
iets moois: online events. Dat deden we niet,
en waren we vóór corona ook niet van plan.
Maar uit pure nood zijn we er in 2020 mee
begonnen. We maakten onze eerste online
pubquiz heel simpel, met onze telefoon als
videocamera. Dat was zo’n succes dat we de
boel snel professioneler gingen aanpakken,
met een studio hier vlakbij en vakmensen
aan de knoppen.’’

De inspiratie
voor op het werk!
Professionele koffieautomaten, koffie en bijbehorende ingrediënten voor op het werk.

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

Daniëlle de Wilde verzorgde alle online bijeenkomsten
van VBO FreshPort in 2020 en 2021.

De ontspannende pubquiz werd gevolgd
door de serieuzere digitale bijeenkomsten.
,,Bedrijven hebben dit echt ontdekt, want ze
zijn coronaproof, kostenbesparend en goed

voor het milieu omdat er door medewerkers
van een bedrijf minder gereisd hoeft te
worden. Voor een internationale onderneming
organiseerden we vóór corona kwartaalmeetings op kantoor. Daar konden relatief
weinig medewerkers bij aanwezig zijn. Nu
kan iedereen meedoen aan een online
meeting, waar ze ook zijn in binnen- of
buitenland. Vanuit onze studio maken we
een talkshow, met publiek overal ter wereld.’’
Ook Hunter Douglas heeft de online meetings
ontdekt. ,,In een lege hal van Hunter Douglas
in Rotterdam-Zuid bouwden we drie studio’s
van waaruit we twee dagen lang het online
programma verzorgden.’’
Voor Rotterdam Business Events was 2020
het slechtste jaar ooit, maar de stijgende lijn
werd dankzij het online-concept snel gevonden.
,,We draaiden in 2020 onze beste decembermaand ooit. Op sommige dagen hadden we
wel acht shows per dag, voor allerlei bedrijven
en organisaties. En ook ‘s nachts gingen we
door, voor Amerikaanse bedrijven die ons via
hun Nederlandse vestiging hadden ontdekt.’’
Daniëlle heeft de overtuiging dat ze nog wel
even doorgaat met online events, ook als
corona wat achter de horizon verdwijnt. ,,Dit
concept bevalt – naast de reguliere events
die we ook nog steeds verzorgen - prima, om
verschillende redenen. Dit is dus wel een
blijvertje.’’
ROTTERDAMBUSINESSEVENTS.NL
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- IJSSELMONDSE KNOOP -

DE WERKZAAMHEDEN
ZIJN BEGONNEN

DE RECONSTRUCTIE VAN DE IJSSELMONDSE KNOOP IS BEGONNEN. DE
BARENDRECHTSE WETHOUDER TANJA DE JONGE, VOORZITTER VAN HET DAGELIJKS
BESTUUR VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NIEUW REIJERWAARD (GRNR),
SLOEG VRIJDAG 22 OKTOBER DE CEREMONIËLE EERSTE PAAL. DE GROOTSCHALIGE
WERKZAAMHEDEN DUREN ONGEVEER ANDERHALF JAAR.
De reconstructie is nodig voor een betere,
vlotte bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Dutch Fresh Port en Cornelisland.
Maar liefst 116 heipalen zijn nodig voor het
eerste deel van de aan te leggen fietsonderdoorgang onder de Verbindingsweg.

De aansluitingen Verenambachtseweg,
IJsselmondse Randweg, Dierensteinweg en
Verbindingsweg krijgen een dubbele
kruising met verkeerslichten en extra
opstelstroken. Na de reconstructie is er op de
IJsselmondse Knoop voor fietsers een vrije

doorgang zonder gelijkvloerse kruisingen
met gemotoriseerd wegverkeer, meer
veiligheid voor alle weggebruikers en een
betere bereikbaarheid van en snellere
doorgang naar de bedrijventerreinen en de
snelweg.
De reconstructie van de IJsselmondse Knoop
is om een aantal redenen noodzakelijk. Bij de
besluitvorming over de ontwikkeling van
Nieuw Reijerwaard is ingeschat dat deze
ontwikkeling, samen met de ontwikkeling op

“ De reconstructie
zorgt voor een betere
bereikbaarheid. “
Dutch Fresh Port en Cornelisland, een flinke
verkeerstoename van en naar het gebied zou
betekenen. De bedrijvigheid groeit, waardoor
meer groente en fruit de weg op gaat. Een
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logisch gevolg hiervan is dat steeds meer
medewerkers van huis naar hun werk op het
bedrijventerrein (en andersom) reizen. Ook
leveren steeds meer leveranciers hun
producten af.
In 2019 is de Verbindingsweg op de toename
van verkeer voorbereid met het verbreden en
vernieuwen van deze weg. Nu is de
IJsselmondse Knoop aan de beurt. De
afspraak is dat deze reconstructie klaar moet
zijn op het moment dat 40 procent van het
uitgeefbare deel van bedrijventerrein Nieuw
Reijerwaard in gebruik is genomen.
Tijdens de werkzaamheden houdt de GRNR
rekening met alle weggebruikers,
omwonenden en bedrijven. Alle bedrijven op
Dutch Fresh Port en Cornelisland blijven
bereikbaar. Er is voorzien in een omleiding
voor fietsers vanaf begin 2022.
NIEUWREIJERWAARD.EU
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EEN BETROUWBARE
PARTNER
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.

NIEUWBOUW
TRANSFORMATIE
VERBOUW
RENOVATIE

Veiligheid
in Barendrecht.
DAADKRACHTIG
Door een bedrijf uit
IN BEVEILIGING
Barendrecht!
Zwolseweg 6 | 2994 LB Barendrecht | 0180 699025

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

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

BOUW JIJ
MET ONS MEE ?

WIL JE ECHT
IMPACT MAKEN OP
DE WONINGMARKT?

Betaalbaar en laagdrempelig
arbeidsrechtelijk advies.
Van start tot einde dienstverband.

WWW. ABCACCOU NT ANTS. NL

PAY R O L L & H R S E R V I C E S
Het opstellen
van de arbeidsovereenkomst

Het beëindigen
van de arbeidsovereenkomst

Problemen tijdens
de arbeidsovereenkomst

Weet vooraf wat het kost.

JURIDISCH ADVIES

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.

A C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S
BARENDRECHT

•

ROT T ERDAM

•

AM ST ERDAM

•

DEN HAAG

•
•
•
•

KOPEN
VERKOPEN
TAXATIES
VERKOOPSTYLING

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

BEL ONS VOOR EEN
GEHEEL VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK!

078 - 202 10 20
WWW.INTRAHUIS.NL

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

RICHARD DE GEUS
DE WEG OP IN iX VAN BMW

meer ook de Steering & Lane Control
Assistant met uitgebreide functieomvang en
Side Collision Warning met actieve
bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen.
Het assistentiesysteem Park Assistant Plus
helpt bij het parkeren en manoeuvreren en
toont dankzij talrijke camera’s de volledige
omgeving van de BMW.

Ook tijdens het rijden voel je dat puur
elektrisch rijden toch heel anders is dan
hybride rijden. De enorme kracht van de
elektromotoren komt veel beter tot uiting.
Bij een hybride auto is de sport om je
rechtervoet niet te enthousiast in te trappen
omdat anders de (overigens o zo heerlijke)
V6 van de X5 direct aanslaat. Bij de iX is de
verleiding extra groot om de zelfbeheersing
te verliezen, dus wees gewaarschuwd!”

- AUTOTEST -

De iX komt op de markt in twee versies, een
xDrive40 en xDrive50. Allebei met
vierwielaandrijving dus, met dank aan de
elektromotoren op de voor- en achteras. In
de 40 zijn die goed voor 340 pk, in de 50
leveren ze samen 523 paardenkrachten
(goed voor een acceleratie van 4,5 seconde
naar 100 kolometer per uur).
Beide versies hebben ook een eigen
accupakket, met bijbehorende actieradius.
Op papier zijn het altijd klinkende cijfers,
maar de praktijk zal het leren. Marcel
Moerkerken schat in dat je met de iX 40 - die
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bij hem al voor de officiële introductie in de
showroom stond - de 400 kilometer wel
moet kunnen halen, afhankelijk van rijstijl en
temperatuur.
TOUCHSCREEN
In het interieur valt het brede, licht gebogen
touchscreen op. Het systeem reageert op stem
en gebaren. De iX is standaard uitgerust met
een enorm gamma bestuurders- en andere
assistentiesystemen. De uitrusting Driving
Assistant Professional biedt optimaal
comfort en veiligheid in kritieke of monotone
verkeerssituaties. Het systeem omvat onder

Richard de Geus (52), mede-eigenaar van
VBO lid BAKKER accountants & adviseurs
maakte voor Impact een proefrit met de iX.
Zijn eigen auto is op dit moment BMW’s X5
45e, een hybride voertuig. Als BMW-rijder
stapte Richard extra gemotiveerd in. Een
wereld van enorm verschil, vergeleken met
zijn allereerste auto, een Ford Escort uit 1979
die hij van zijn opa overnam.
In de uitvoering die Dubbelsteyn | De Fonkert
beschikbaar stelde kost de iX 101.000 euro
inclusief BTW. De vanaf prijs is 86.996 euro.

BIJTELLING IN 2022

ONLANGS PRESENTEERDE BMW DE GLOEDNIEUWE IX. EEN STEVIGE SUV, MET AAN
BOORD HET NIEUWSTE OP HET GEBIED VAN ELEKTRISCH RIJDEN.
,,WAT HET UITERLIJK EN INTERIEUR BETREFT, LAAT BMW HIER ECHT EEN ANDERE
AUTO ZIEN’’, ZEGT MARCEL MOERKERKEN VAN DUBBELSTEYN | DE FONKERT BMW &
MINI IN NUMANSDORP. HIJ VERWACHT DAT BMW MET DEZE IX LAAT ZIEN WELKE
KANT HET OP GAAT MET HET DUITSE MERK.

‘ANDERS DAN HYBRIDE’
,,Als je de iX voor het eerst ziet heb je direct
door dat het niet zomaar om een nieuw
BMW model gaat maar om een echt totaal
ander design’’, zegt Richard, wijzend op de
imposante neus. ,,Het eerste dat opvalt als je
instapt is het gigantische scherm dat licht
gebogen en op de bestuurder gericht is.

JERDEFONKERT.NL

Schaf je in 2022 een auto van de zaak
aan die je ook privé gaat gebruiken?
Dan krijg je te maken met de bijtelling.

drempelbedrag van 35.000 euro. Boven
die drempelwaarde geldt 22 procent
bijtelling.

Net als in voorgaande jaren geldt in
2022 een bijtelling van 22 procent voor
benzine- en dieselauto’s en hybride
aangedreven modellen.

Van bijtelling is sprake als je met je auto
van de zaak of zakelijke bus per
kalenderjaar minimaal 500 kilometers
privé maakt. Je telt dan een percentage
van de catalogusprijs van je zakelijke
auto of bus bij je inkomen op, waarover
je belasting betaalt.

Voor elektrische auto’s bedraagt de
bijtelling in 2022 16 procent, tot aan het
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60 jaar
Een slim bedrijfspand
dat bij je past

“Vlot geinstalleerd in elk gebouw”

“Bescherming
bieden met Jan
& Theo”

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

Samen werken aan succes

Wij danken al onze relaties
voor het in ons gestelde vertrouwen.

Burg. de Zeeuwstraat 296 | Ridderkerk
T 0180-425011 | bakker-accountants.nl
ACCOUNTANTS • ADVISEURS • FISCALISTEN
SALARISADMINISTRATIE • CORPORATE FINANCE

•Corona stickers•
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..

visser-visser.nl
TOTA ALADVISEUR OP FINANCIEEL EN FISCA AL GEBIED, KWALITEIT, EFFICIENCY, HR, IT & AUDIT

•Desinfectie zuil•
•Tijdelijk schermen•
•Indoor signage•

kreeg in 2014 te maken met een boycot door
Rusland van producten uit de EU. De omzet
kelderde van 120 miljoen naar 20 miljoen.
Thijs en Lennart richtten daarom Fresh Pride
op, om overzee producten rechtstreeks van
het land van herkomst naar de afnemers behalve Rusland - te kunnen dirigeren. De
Russische klanten worden met producten
van buiten de EU nog steeds bediend door
Hoofdman-Roodzant.

“ In 2018 kocht Lennart
zowel HoofdmanRoodzant als Fresh
Pride van zijn vader. “
In 2018 kocht Lennart zowel HoofdmanRoodzant als Fresh Pride van zijn vader. De
Olympic Food Group bestond daarna nog uit
Olympic Fruit en Fresh Pack Logistics, met
de ‘group’ als servicecentrum voor de twee
bedrijven.

Lennart en Thijs van den Heuvel

- TWEEGESPREK -

THIJS EN LENNART
VAN DEN HEUVEL
OLYMPIC FOOD GROUP
VOOR ELKE ONDERNEMER KOMT HET MOMENT DAT HIJ OF ZIJ NADENKT OVER DE
TOEKOMST VAN HET BEDRIJF. ZIJN ER OPVOLGERS? ZIJN ZE GESCHIKT? VERKOPEN?
AAN WIE DAN, EN WANNEER?

Voor Thijs van den Heuvel (64) zijn deze
vragen beantwoord. Dat ging niet van
vandaag op morgen. Maar zoon Lennart (41)
is sinds kort de nieuwe eigenaar van de
Olympic Food Group, bestaande uit nu vier
bedrijven en een omzet van zo’n 135 miljoen.
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Lennart begon in 2003 als ‘junior
commerçant’ bij Olympic Fruit. Toen vader
Thijs in 2008 Hoofdman-Roodzant kocht,
ging Lennart daar aan de slag om er in 2010
- na het pensioen van Huub Hoofdman directeur te worden. Hoofdman-Roodzant

Maar wat te doen met de Olympic Food
Group met het oog op de toekomst? Thijs:
,,Al in 2014 begon ik daarover na te denken.
Dat jaar gebeurde er van alles, zowel zakelijk
als privé. Met Lennart besprak ik mijn
beslissing om op 1 januari 2016 te stoppen.
Maar Lennart gaf aan dat leiding geven aan
de hele Olympic Food Group voor hem te
snel kwam. Bij Hoofdman-Roodzant en Fresh
Pride kon hij zijn ervaring en energie nog
volop kwijt. Ik begreep hem wel, en daar
hebben we in de familie nooit een punt van
gemaakt. Voor mij begon toen een hele
zoektocht naar goed management, naar
ondernemerschap, een nieuwe leiding met
visie en daadkracht, om de toekomst van de
groep veilig te stellen. Ik experimenteerde
daarmee, en dacht zelfs na over verkoop. Ik
hield alle opties open.’’
Lennart kwam in 2020 na het vertrek van
een manager bij Olympic Fruit weer in beeld.
Lennart: ,,Ja, toen keken de mensen naar mij.
Enthousiast was ik niet meteen, want ik had
net twee bedrijven overgenomen, en ik
dacht: ik kan niet alles tegelijk goed doen.
Uiteindelijk besloot ik er toch voor te gaan.
De groep telde zodoende weer vier
bedrijven. Er moest veel gebeuren. Er gingen
mensen uit, ik nam veel jonge mensen aan.

Ik dacht: het zal me lukken. We maken met
130 mensen nu zo’n 135 miljoen omzet per
jaar. Voor dit jaar verwachten we een groei
van 25 procent.’’
Intussen geldt de Russische boycot nog
steeds. Lennart: ,,Van tomaten, paprika en
komkommers leveren we nu producten die
niet uit de EU komen aan Rusland.
Rechtstreeks vanuit de productielanden,
zoals Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Egypte,
Marokko en India. We ‘doen’ nu 1000
containers, vooral appels, druiven, citrus,
avocado’s en mango’s voor de Russische
supermarkten.’’ Overigens blijft de Russische
markt lastig. ,,Je hebt te maken met veel
documenten, regeltjes, stickers en dergelijke.
Maar we profiteren volop van onze
jarenlange relaties kennis van deze markt. En
voor nieuwkomers is het lastig en risicovol
deze markt te betreden, dus ook dat is in ons
voordeel.’’

“ Ik heb honderd
procent vertrouwen
in hem. “
Thijs hoort zijn ondernemende zoon
goedkeurend aan. ,,Mijn vader blijft
geïnteresseerd, maar ik doe het op mijn
manier. En gelukkig kan hij het nu loslaten,’’
zegt Lennart. Vader Thijs beaamt dat:
,,Lennart heeft zich bewezen als ondernemer.
Ik heb honderd procent vertrouwen in hem.
En niet alleen ik, ook de medewerkers, dat is
nóg belangrijker.’’

Stille getuigen van de handel met Rusland.
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- NIEUWS VAN DE GEMEENTE -

ONDERNEMEN OF
ONDERMIJNEN?
MISTRAL IS DE BENAMING VOOR EEN KRACHTIGE WIND DIE VANUIT FRANKRIJK DE
MIDDELLANDSE ZEE OP WAAIT. MAAR HET IS OOK DE NAAM VAN EEN ONDERMIJNINGSPROJECT OP BEDRIJVENTERREIN BARENDRECHT-OOST. HIERMEE WILLEN DE
GEMEENTE, POLITIE EN VEILIGHEIDS-PARTNERS ONDERNEMERS BEWUSTER MAKEN VAN
ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT. OM DE KANS VAN SLAGEN ZO GROOT MOGELIJK TE
MAKEN, IS DE HULP VAN ONDERNEMERS ESSENTIEEL.

THE iX
VANAF 13 NOVEMBER IN ONZE SHOWROOMS
TOT RUIM

630 KM
ACTIERADIUS
VANAFPRIJS

€ 86.996,ÓF € 1.235,- P/M

RESERVEER NU JE PROEFRIT VIA
WWW.DUBBELSTEYN.NL

Ondernemen of ondermijnen? Het lijken
twee verschillende zaken, maar ze kunnen in
een mum van tijd met elkaar verbonden zijn.
Criminelen maken geregeld gebruik van
diensten van de bovenwereld voor het
uitvoeren van illegale praktijken. Boven- en
onderwereld raken zo met elkaar verweven.
Het zorgt voor vervaging van normen en een
afname van het gevoel van veiligheid. Een
onwenselijke situatie natuurlijk!
Bedrijventerrein Barendrecht-Oost is een
aantrekkelijke plek voor criminelen. Dat
komt vooral door de ligging dichtbij de stad
Rotterdam en het havengebied.
GESPREKKEN EN INTEGRALE CONTROLES
Om hier iets aan te doen, is project MISTRAL
in het leven geroepen. Er werd begonnen
met het ophalen van zoveel mogelijk
informatie bij ondernemers. Wijkagenten en
boa’s zochten ondernemers actief op met
vragenlijsten, om op die manier relevante
data te verzamelen en inhoudelijke
gesprekken te voeren. Daarnaast werden in
samenwerking met de politie op gezette tijden
acties uitgevoerd, zoals onaangekondigde
controles. Ook vier billboards op het bedrijventerrein confronteren ondernemers, bezoekers
en voorbijgangers met ondermijning en het
belang van melden van mogelijk verdachte
situaties.
EERLIJK ONDERNEMERSKLIMAAT
Bedrijventerrein Barendrecht-Oost valt
binnen het werkgebied van wijkagent
Noureddine Agarouj: “Het is natuurlijk een
ongewenste situatie wanneer men zogenaamd
een legaal bedrijf begint, maar er illegale
activiteiten worden uitgevoerd. Om die strijd
aan te gaan, is MISTRAL zo belangrijk.”

Wijkagenten Noureddine Agarouj en Robert Jan Schaeffer
(gebiedsverantwoordelijk operationeel expert).

Ondernemers worden aangemoedigd om
onderbuikgevoelens altijd te delen. Gebiedsverantwoordelijk operationeel expert –
wijkagent Robert Jan Schaeffer vertelt:
“Ondernemers zijn onze ogen en oren op het
bedrijventerrein, dus we hebben ze hard nodig
om ondermijning te bestrijden. We gunnen
Barendrecht een eerlijk ondernemersklimaat.”
Project MISTRAL eindigt begin volgend jaar
met een digitale bijeenkomst voor ondernemers die gevestigd zijn op bedrijventerrein
Barendrecht-Oost. De exacte datum volgt
later en wordt breed gecommuniceerd.
Ondernemers worden tijdens de digitale
bijeenkomst door experts bijgepraat en
kunnen vragen stellen. Uiteraard blijft het
onderwerp ‘ondermijning’ ook daarna op de
agenda staan.
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“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

- COLUMN -

OP ZOEK NAAR LEEN
IN 1934 RIEP DE VOORZITTER VAN FEYENOORD, LEEN VAN ZANDVLIET: ,,IK HEB HET, IK HEB
HET”. HIERMEE DOELDE HIJ OP DE BOUW VAN EEN STADION IN DE VORM VAN EEN KUIP
MET EEN LOSHANGENDE TWEEDE RING, ZODAT NIETS HET UITZICHT VAN DE SUPPORTERS
ZOU BELEMMEREN. HIJ BEZOCHT WAT STADIONS IN HET BUITENLAND EN VROEG
HAVENBARON DANIËL GEORGE VAN BEUNINGEN OM HULP BIJ DE FINANCIERING. DIT
RESULTEERDE IN HET SLAAN VAN DE EERSTE PAAL OP 16 SEPTEMBER 1935 DOOR DE
BEGAAFDE MIDDENVELDER VAN FEYENOORD, PUCK VAN HEEL, EN DE OPENING VAN ‘DE
KUIP’ IN MAART 1937.
Die Leen van Zandvliet was duidelijk een man met lef en visie. Zo’n stadion bouwen met de jonge bouwer
J.P. van Eesteren binnen twee jaar in crisistijd mag geschaard worden onder de categorie topprestaties.
Het stadion wordt nu al 84 jaar gebruikt voor voetbalwedstrijden, popconcerten en andere grote
bijeenkomsten. Door een aantal verbouwingen door de jaren heen is het aantal toeschouwers verlaagd
naar 51.000 zitplaatsen doordat er veel staanplaatsen werden vervangen door zitplaatsen. Het merendeel
van de Rotterdammers heeft een warme band met het stadion. Het is ook niet verwonderlijk dat dit
gebouw in 1991 is toegevoegd aan de monumentenlijst, zodat het stadion een beschermde status heeft.
84 jaar is oud en er zijn inmiddels veel mensen die geloven in de bouw van een nieuwe Kuip. Er zijn reeds
sinds 2006 plannen voor de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord, maar deze kwamen niet van de
grond. In 2016 kwam het plan ‘Feyenoord City’ in beeld. Een grote nieuwe woonwijk aan de Maas met een
nieuw stadion, zo’n 3800 woningen, parken, diverse bedrijven en een NS-station. Bij dit plan zijn inmiddels
de volgende instanties en bedrijven betrokken: Stadion Feyenoord BV, de gemeente
Rotterdam, Feyenoord, Bam, Besix, AM, Heijmans, de NS, DCMR, de Raad van State,
Goldman Sachs, Aat van Herk, Stichting Red de Kuip, Stichting De Moderne Kuip en
niet te vergeten de supporters van Feyenoord.
Ik zal best nog wat instanties of bedrijven vergeten zijn, maar het is in ieder geval
een schril contrast met het aantal instanties en bedrijven in 1934. Leen van
Zandvliet had in 1934 meer draagkracht voor zijn plannen dan alle instanties die
vanaf 2016 bezig zijn met de bouw van Feyenoord City. Vanaf 2016 is de
totstandkoming van Feyenoord City een onrustig project. Het ontbreken van een
opdrachtnemer, een vaste vooraf bepaalde aanneemsom, bestemmingsplannen die
nog getoetst moeten worden, onrustige supporters, bezwaren tegen
bestemmingsplannen, stijgende bouwkosten, corona en veel andere aspecten hebben
ervoor gezorgd dat Feyenoord voorlopig alles ‘on hold’ heeft gezet. Hierdoor was
de gemeente onaangenaam verrast. Er volgt nu een bezinningsperiode van
een klein jaar waarin een besluit genomen zal moeten worden over het
meest emotionele bouwwerk van Nederland. Het nieuwe stadion zou het
kloppende hart van de woonwijk worden. Wat moet er nu gebeuren met
de nieuwe wijk?

Samen voor een gezonde toekomst
Ons nieuwe distributiecentrum aan de Laurierweg staat symbool voor onze toekomst. Een gezonde
toekomst. Het geeft Bakker letterlijk en figuurlijk ruimte om verbeteringen door te voeren voor Bakker
als geheel. Zo zorgen we dat we voorop blijven lopen, met een fijn werkklimaat, goede arbeidsomstandigheden en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. We halen het beste uit elkaar door werkplezier!

In veel van mijn columns beschreef ik altijd de nieuwsgierigheid naar
de toekomst. Wordt de moordenaar van Khashoggi ooit bekend en
veroordeeld? Blijft Ronald Koeman in dienst bij Barcelona? Komen
er ook rechtszaken tegen meerdere energiereuzen zoals Shell?
Groeit Ziyech uit tot een wereldster? Veel vragen zijn inmiddels
beantwoord, maar er is een grote vraag bij gekomen. Zal er ooit
een nieuwe Kuip komen? Er zijn inmiddels zoveel betrokkenen
dat je door de bomen het bos niet meer kan zien. Een normale
Rotterdammer begrijpt er niets meer van en elk bericht over
Feyenoord City roept meer vragen op dan het antwoorden
geeft.
We zoeken weer een Leen, een persoon die weet wat goed is voor Feyenoord
en de vele Rotterdammers en een Leen die het ook goed kan uitleggen!
DICK NOOTENBOOM
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WAT ZIT ER IN
DE KOFFER VAN

Tielseweg 20
2994 LG Barendrecht
0180 785137

RIKKERT
VAN RHEE

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

AGROFAIR

RIKKERT VAN RHEE (44) IS CFO, DE FINANCIËLE MAN, VAN AGROFAIR. MET ONGEVEER
DERTIG MENSEN HANDELT HET BARENDRECHTSE BEDRIJF IN FAIRTRADE-BANANEN EN
ANDER TROPISCH FRUIT. PRODUCENTEN IN VELE LANDEN KUNNEN VIA AGROFAIR HUN
BANANEN LEVEREN AAN AFNEMERS OVERAL TER WERELD.
Producerende landen zijn onder meer Peru,
Ecuador, Dominicaanse Republiek, Costa
Rica, Panama en Nicaragua. De afnemers
zitten voornamelijk in Europa, maar ook in
Nieuw-Zeeland en Korea.

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

AgroFair werd in 1996 opgericht, als
antwoord op het feit dat destijds de
bananenbusiness werd gedomineerd door
enkele multinationals. Met het nieuwe
handelsconcept wilde de oprichter van
AgroFair iets doen aan de slechte en
onveilige arbeidsomstandigheden en lage
lonen voor de producenten. Oprichter van
AgroFair, Solidaridad, wilde het Fairtrade/
Max Havelaar-principe doortrekken van
koffie naar bananen. Omdat de gevestigde
bananenbedrijven niet geïnteresseerd
waren, besloot Solidaridad daarom de import
zelf af te handelen. Van een bescheiden
begin is er nu een maatschappelijk
verantwoord importbedrijf met een
miljoenenomzet. De telers werden medeeigenaar van AgroFair. Daardoor kregen ze
niet alleen betere prijzen voor hun product,
maar kregen ook echt inspraak in AgroFair.

Zaken
doen?
Zakendoen?

VERSCHILLENDE PLEKKEN
Met veel passie werkt Rikkert van Rhee voor
dit bijzondere bedrijf. Maar de boog kan niet

altijd gespannen staan. En dus geniet hij,
samen met vrouw Wendelien en drie
kinderen, van mooie vakanties. ,,Vaste
bestemmingen hebben we niet’’, zegt
Rikkert. ,,We zoeken juist zoveel mogelijk
verschillende plekken op. In Europa, maar
ook daarbuiten. Zo waren we ook in de VS
voor een familiebezoek.’’ De favoriete
accommodatie is een huisje. ,,Dat hoeft niet
heel luxe te zijn, maar alles moet wel
werken.’’ Het onderkomen is de uitvalsbasis
voor allerlei activiteiten, zoals wandeltochten,
het bezoeken van steden of kanovaren in
Frankrijk. ,,We gaan meestal twee weken
weg. Hoewel ik goede vervangers heb,
begint daarna het werk toch weer te
kriebelen.’’
NEDERLANDS KAMPIOEN
In de koffer gaan altijd goede sportschoenen
mee. Niet zo vreemd als je bedenkt dat
Rikkert fervent hardloper is en bij de
Barendrechtse atletiekvereniging Energie
ook een trainer is. Ooit werd hij Nederlands
kampioen in deze tak van sport. Ook de
telefoon gaat mee op reis. Niet alleen voor
mail en agenda, ook voor spelletjes en
Netflix. Tenslotte ontbreekt een goed boek
niet in de bagage.

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
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