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Het was me het jaartje wel. Waren we net een 
beetje uit de coronacrisis aan het opkrabbelen, 
diende veel andere narigheid zich aan. Een oorlog 
op ons continent, een energiecrisis met energieno-
ta’s die soms bijna niet meer op te brengen zijn, 
krapte op de arbeidsmarkt, dalend consumenten-
vertrouwen, stijgende rente, torenhoge inflatie. Een 
jaar om gauw te vergeten.

Helaas laten verbeteringen op al deze gebieden op 
zich wachten. De strijd in Oekraïne is nog gaande, 
de energieprijzen zijn nog niet echt laag, en de 
inflatie is nog steeds hoog.

We hebben het er mee te doen. Met deze onzeker-
heden stappen we het nieuwe jaar in. Het jaar 2023, 
waarin weer veel van ons ondernemerschap en ons 
vermogen om bij te sturen wordt gevraagd. Ge-
woonlijk vinden we dat wel leuk, die uitdagingen. 
Maar soms is het ook wel een beetje veel tegelijk.

Intussen ligt er toch maar weer een mooi blad op 
uw deurmat. Met mooie verhalen en veel informa-
tie. Zoals de verhalen van notaris Jos van Spreeuwel 
en de makelaars Frits Markus (Markant) en Jan Hein 
Schilderman (Remax). We blikken terug op leuke 
ledenactiviteiten, zoals het partijtje footogolf dat we 
bij Abel speelden, en de bijeenkomst met scheids-
rechter Bas Nijhuis en zijn kostelijke verhalen.

Leuk nieuws bezorgden ons ook Van Gelder Groen-
te en Fruit, die de Rotterdamse Ondernemersprijs 
in de wacht sleepte, en de GKB Groep, winnaar van 
de plaatselijk MVO Award. Het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders maakte een college-
programma voor de komende jaren: we gaan er 
uitgebreid op in. En we nemen een kijkje in de 
koffer van Hendrik-Jan Groeneveld (G+ Advies), die 
met al zijn bezigheden bijna geen tijd heeft om op 
vakantie te gaan.

DE LAATSTE
We besluiten ons blad met de altijd vermakelijke 
en/of leerzame column van Dick Nootenboom. Ik 
noem dat speciaal hier, omdat het Dick’s laatste 
column voor Impact is. Jarenlang konden we op 
zijn bijdrage voor ons blad rekenen. Maar ook aan 
goede dingen komt een eind. En dus zoeken we 
naar een waardig opvolger. Dick, je verhalen waren 
uit het (ondernemers)leven gegrepen, en ik denk 
dat veel lezers daarvan hebben genoten. Ik in ieder 

geval wel! Voor je trouwe inzet voor ons mooie blad 
vanaf deze pagina: chapeau!

Ik wens u allen en al uw dierbaren 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

CHAPEAU VOOR DICK
- VOORWOORD -

Noorderparklaan 20 
2662 DJ Bergschenhoek 
010 - 440 07 88

Ervaar volledigheid;
Typisch Tinke.

Zwolseweg 17-21
2994 LB Barendrecht
0180 - 62 30 00
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MVO AWARD VOOR GKB GROEP

Een samengestelde jury van business clubs en 
ondernemersverenigingen heeft de prijs aan de 
GKB Groep toegekend. Arjan Kraaijeveld won een 
kunstwerk geïnspireerd op de Watertoren van 
Barendrecht. De winnaar zelf was niet aanwezig. De 
award werd in ontvangst genomen door zoon Arco 
en neef Arjan.

”De GKB Groep levert niet alleen een positieve 
bijdrage aan de maatschappij, door actief mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken in 
hun bedrijf en zo echt mee kunnen doen, maar ook 
omdat zij zich actief inzet om Barendrecht mooi-
er en buitenruimten natuurlijker aan te leggen. 
Daarnaast helpt de GKB Groep bij de uitvoering van 
kleine klusjes met menskracht en gereedschap, 
zonder enig eigen belang’’, aldus de jury.

De burgemeester mocht daarnaast nog een aan-
moedigingsprijs uitreiken aan Marjon Kesselaar van 
Autofer. Haar bijdrage op het gebied van mensen 
is volgens de jury bijzonder inspirerend, omdat het 
niets te maken heeft met de normale bedrijfsvoe-
ring van Autofer. Op eerste kerstdag organiseert 
Marjon een kerstdiner voor 50 eenzame Barend-
rechters met alles erop en eraan: eten drinken, 
muziek, noem maar op.

De concurrentie was groot, want er waren zeven 
genomineerden. Naast de prijswinnaars waren dat 
Aart van Huizen van J van Huizen Groen, Ronnie 
van Haperen van Hoppenbrouwers Techniek, Mir-
jam Polak van MG Fashion, Corine Poldervaart van 
Dier Kruid Kracht en Petra Teunissen van Leven in 
Woorden genomineerd.

Het initiatief voor deze prijzen komt van de Barend-
rechtse Uitdaging, die als doel heeft het bedrijfsle-
ven te koppelen aan maatschappelijke organisaties. 
De ‘Uitdaging’ is inmiddels vijf jaar actief.

De jury bestond uit Jettie Medema (VBO Fresh 
Port), Joke Norendaal ( Netwerk ViZi), Boro Brandl 
(BBN Connect), Jan Versluis (BVV Barendrecht), 
René Kist (Rotary club Barendrecht) en wethouder 
Lennart van der Linden.

TIJDENS HET BARENDRECHTS MAATSCHAPPELIJK BUSINESS EVENT OP 18 OKTOBER MAAKTE 
BURGEMEESTER GOVERT VELDHUIJZEN BEKEND DAT DE GKB GROEP VAN ARJAN KRAAIJEVELD DE 
WINNAAR IS GEWORDEN VAN DE MVO AWARD, DE PRIJS VOOR DE MEEST ONDERSCHEIDENDE EN 

INSPIRERENDE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IN BARENDRECHT.

REACTIE GKB GROEP OP DE PRIJS

”Als GKB Groep willen we niet alleen 

deelnemen aan de maatschappij. We willen 

echt een bijdrage leveren. Samen impact 

maken. Bijvoorbeeld door het steunen van 

maatschappelijke doelen. Dichtbij of ver weg. 

Zo helpen wij lokale doelen via stichtingen 

of daadwerkelijk in menskracht bij 

hulpbehoevende mensen thuis of in de straat. 

En dat doen we graag. Niet omdat het moet. 

Of omdat het voelt als onze plicht. Maar juist 

omdat we het zelf willen’’, reageerde de GKB 

Groep op de toekenning van de MVO Award.

www.barendrechtseuitdaging.nl

Écht VERSE 
SOEPen

www.soupy.nl

zonder toevoegingen
met alleen verse groenten
van verse groentebouillon
probeer ook eens als lunch
of tussendoor!

uniek inkijkje in de
fabriek in Oud-Beijerland

SCOOR SNEL UW EIGEN SOUPY BIJ:

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

Distribution

Ocean | Air | CUSTOMS | LOGISTICS
TRANSPORT | WAREHOUSING

Distribution Customs

Rail FreightOcean Freight Air Freight

Warehousing

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

ONLINE 
Pubquizen | Workshops

Escapegames | Townhallmeetingen
Kwartaalmeetingen | Jaarvergaderingen

010 - 205 40 30  |  rotterdambusinessevents.nl

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

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?



ze na een overlijden te maken krijgen.”
In een levenstestament wordt de zakelijke 
kant geregeld, maar komt ook de medische 
kant aan de orde, zoals een behandelverbod 
of euthanasie. “Zorg er voor dat volmachten 
ook een tijdje doorwerken na het overlijden. 
Daarmee voorkom je dat het bedrijf tot 
stilstand komt”, adviseert Jos.

Barendrecht is voor een notaris als Jos van 
Spreeuwel een boeiend werkgebied. “De 
bedrijvigheid in deze regio is enorm. Het 
staat nooit stil. Barendrecht is in de loop van 
de jaren echt een andere markt geworden. 
Het maatwerk dat we bieden past daar 
uitstekend bij. We trekken er tijd voor uit om 
uitvoerig met onze cliënten over hun vragen 
en wensen te spreken. We kijken verder dan 
de akte. Ook mogelijke uitvoeringsproblemen 
brengen we in beeld. Standaardoplossingen 
zijn er bijna niet meer. Ik ben bijna verrast als 
een dossier een standaardgeval blijkt te zijn. 
Maar dat maakt het werk wel uitdagend. En 
ik moet zeggen, ik vind m’n werk eigenlijk 
iedere dag leuker worden.”

Door zijn jarenlange ervaring weet Jos 
waarover hij praat en geeft hij eerlijke 
adviezen. “Je moet de belangen die aan tafel 
zitten aanvoelen. Dan zeg ik niet altijd wat 
sommigen graag willen horen. Ik word daar 
steeds duidelijker in. Ik laat de klant goed 
nadenken, voordat hij of zij een beslissing 
neemt. En de praktijk leert: we komen er 
altijd uit.”

NOTARISVANSPREEUWEL.NL

JOS VAN SPREEUWEL

- ONDERNEMER IN BEELD -

NOTARIS

“Ook ondernemers 
kunnen ziek 
worden. Wie 

neemt dan de 
beslissingen?”

“Ja, de tijd gaat snel. Ik heb me de vraag 
gesteld hoe ik nu verder wil. En dat antwoord 
heb ik wel gevonden. Met veel plezier werk ik 
elke dag met mijn vaste team van tien 
medewerkers. Ik hoef niet groot te groeien. 
Die gedachte geeft nu ook rust.”

Intussen heeft Jos wel geïnvesteerd in 
kwaliteit. “Twee jaar geleden hebben we ons 
aangesloten bij Netwerk Notarissen. Dat is 
een landelijk netwerk van zo’n honderdvijftig 
notarissen die aan de hoogste 
kwaliteitsnormen willen voldoen. Daarop 
worden we ook gecontroleerd. Je mag 
bijvoorbeeld geen prijsvechter zijn. Wij gaan 
voor het maatwerk, het afgepaste advies, 
niet voor de bulk. Ik heb hiervoor gekozen als 
uitdaging voor mezelf, om het vak goed te 
kunnen bijhouden en om efficiënter te 
kunnen werken.”

Netwerk Notarissen vervult een belangrijke 
rol voor individuele kantoren. “We hebben er 
veel aan om ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving goed te kunnen volgen. Dankzij 
het delen van kennis kunnen we nieuwe 
ontwikkelingen meteen doorvoeren in de 
kantoorpraktijk. De aktes worden er alleen 
maar beter van. In je eentje bijblijven is best 
lastig.”

LEVENSTESTAMENT
Jos ziet een groeiende belangstelling voor 
levenstestamenten, mede door de 
coronacrisis. “Het is niet alleen belangrijk om 
je zaken te regelen voor na je overlijden, 
maar ook voor het geval je ziek wordt, of 
handelingsonbekwaam. Voor ondernemers, 
jong of oud, is dat extra belangrijk. Ook 
ondernemers kunnen ziek worden. Wie 
neemt in zulke situaties de beslissingen? De 
partner? De kinderen? Het is een 
totaalplaatje. Zorg ook dat er voor de 
achterblijvers een map klaar ligt waar zij de 
antwoorden vinden op de vragen waarmee 

HET IS BIJNA TWINTIG JAAR GELEDEN DAT JOS VAN SPREEUWEL (51) HET 
NOTARISKANTOOR VAN MR. BORMANS AAN DE 1E BARENDRECHTSEWEG 177 OVERNAM, 

NA ZEVEN JAAR MET ZIJN VOORGANGER TE HEBBEN SAMENGEWERKT. JOS ZAG 
BARENDRECHT VERANDEREN, ÉN HET NOTARIAAT.
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“We zijn er trots op dat onze locaties zich op Dutch Fresh Port bevinden, het grootste Agro-Vers-Food cluster van 
Nederland. Het is voor ons van groot belang om onderdeel te zijn van een gespecialiseerd agro-food ecosysteem  

dat toekomstbestendig is op het gebied van energie, duurzaamheid, logistiek, bereikbaarheid en kennis.

Onze distributiecentra staan symbool voor onze toekomst. Een gezonde toekomst. Zo zorgen we dat we voorop blijven lopen, met een  
fijn werkklimaat, goede arbeidsomstandigheden en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Samen voor een gezonde toekomst.”

Maarten van Hamburg, Managing Director
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Vanaf 1 januari 2023 zijn wij verhuisd naar:
De Noordkade 30 | 3341 SZ | Hendrik-Ido-Ambacht
T 0180-425011 | bakker-accountants.nl

ACCOUNTANTS  •  ADVISEURS  •  FISCALISTEN 
SALARISADMINISTRATIE  •  CORPORATE FINANCE

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, 
fi nanciële en fi scale 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 fi nanciële situatie? Maak dan 
snel een afspraak, onder het genot van een kop koffi e leren 
we u graag beter kennen!

Transport zit in ons DNA.
Al meer dan 100 jaar.
De MAN TGE bestelwagen is dan ook een volwaardige, rijk uitgeruste MAN. Uiteraard met de 
service die u van een premium truckmerk mag verwachten. U kunt zorgeloos rekenen op onze 
24/7 no-nonsense service truckmentaliteit. Evenals op de uiterst lage TCO van deze MAN. 
De TGE kent een zeer gunstig brandstofverbruik, lange onderhoudsintervallen én is leverbaar 
met een volautomaat.

Ontdek de MAN TGE.
www.leeuwentrucks.nl

DE MAN TGE
DAAR KUN JE
OP REKENEN

Van Leeuwen Truckservice | Florijnstraat 10 | 2988 CL Ridderkerk | Amarantha Bakker | 06-18077359
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BEDRIJFSPANDEN
Anders dan Frits heeft Jan-Hein ook 
bedrijfspanden in het pakket. Jan-Hein: “In het 
derde kwartaal zagen we een prijsstijging van zo’n 
12 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. 
Kantoren werden een kleine 11 procent duurder, en 
winkels zo’n 8 procent. Bedrijfspanden zitten qua 
prijs nu boven het niveau van vlak voor de crisis in 
2008. Veel ondernemers zijn op zoek naar panden. 
Ook internetondernemers die ruimte zoeken voor 
het verwerken van online-bestellingen.” Frits 
vraagt zich wel af wat er volgend jaar gaat 
gebeuren. “We zijn wel erg verslaafd geraakt aan 
hulp van de overheid. Maar ondernemers krijgen 
te maken met uitgestelde belastingen, het 
moeten terugbetalen van coronasteun en hoge 
energielasten.”

STARTERS
Hoe de huizenmarkt zich ook ontwikkelt, bij Frits 
en Jan-Hein is er altijd werk aan de winkel. “Er zijn 
altijd mensen met vermogen die een ander huis 
willen, nog steeds stelletjes die verliefd worden en 
een huis zoeken, en mensen die overlijden en een 
huis achterlaten waarvoor weer kopers gezocht 
worden”, zegt Jan-Hein. “Voor kinderen en 
kleinkinderen, de starters, voor hen is het moeilijk”, 
vult Frits aan. “In Stationstuinen wil men huizen 
voor twee ton bouwen, maar ik benieuwd hoe je 
dat gaat financieren, ook met stijgende 
bouwkosten en andere onzekerheden. Eigenlijk 
hadden we in het verleden veel meer moeten 
bouwen, anticyclisch, toen de markt op z’n kont 
lag.”

OVER…
Frits Markus (63) stapte in 1983 bij zijn vader in de 
wereld van de makelaardij. Sinds 1994 heeft hij zijn 
eigen kantoor, Markant NVM Makelaars, gevestigd 
aan de Middenbaan 94 in Barendrecht.

Jan-Hein Schilderman (55) is sinds 1995 makelaar 
in Barendrecht. Sinds 2000 werkt hij als Re/Max-
makelaar, achtereenvolgens gevestigd aan de 
Binnenlandse Baan, op bedrijventerrein Bijdorp en 
nu een paar jaar aan de Dorpsstraat 50, op de hoek 
van de Dorpsstraat en 1e Barendrechtseweg.

WWW.MARKANTNVMMAKELAARS.NL
WWW.MAKELAARS-IN-BARENDRECHT.NL

- TWEEGESPREK -

HET ZIJN ROERIGE TIJDEN (GEWEEST) OP DE 
VADERLANDSE WONINGMARKT, MET ENORME 
PRIJSSTIJGINGEN. MET DE MAKELAARS FRITS 
MARKUS EN JAN-HEIN SCHILDERMAN PRATEN 
WE OVER DE ONTWIKKELINGEN OP DE 
VASTGOEDMARKT IN BARENDRECHT.

Het zijn roerige tijden (geweest) op de vaderlandse 
woningmarkt, met enorme prijsstijgingen. Met de 
makelaars Frits Markus en Jan-Hein Schilderman 
praten we over de ontwikkelingen op de 
vastgoedmarkt in Barendrecht.

“Barendrecht is altijd een populaire plek geweest 
om te wonen”, overziet Frits zijn werkgebied. 
“Natuurlijk heb je ook hier te maken met 
ontwikkelingen in de markt, maar veel minder 
heftig. Ook in tijden van crisis bleef Barendrecht 
als woningmarkt het goed doen, veel beter dan de 
gemeenten eromheen.”

Jan-Hein herkent dat wel. “Barendrecht is 
planologisch en architectonisch mooi gebouwd en 
heeft een grote aantrekkingskracht.” Frits beaamt 
dat. “Het aandeel koopwoningen in Barendrecht is 
uitzonderlijk hoog.” Volgens de makelaars draagt 
ook de uitstekende bereikbaarheid – inclusief trein, 
tram en bus – bij aan het succes van Barendrecht 
als woongemeente. “Verder is hier met al die 
bedrijven veel werkgelegenheid. Ook dat heeft 
een aanzuigende werking. Al die factoren zorgen 
voor een hoogblijvend prijsniveau. Ook 60-plussers 
kopen hier graag een huis”, zegt Frits.

Zijn collega ziet ook een andere ontwikkeling. 
“Meer Barendrechters vinden dat deze gemeente 
te druk is geworden. Ze gaan op zoek naar meer 
groen en rust, bijvoorbeeld in de Hoeksche Waard. 
Groen en rust zijn dan belangrijker dan 
voorzieningen.”

Frits herinnert zich het verzet dat er in het 
verleden wel was tegen allerlei 
nieuwbouwplannen. “Barendrecht moest 
kleinschalig blijven. Dat zeiden vooral 
Rotterdammers die hier net waren komen wonen. 
Maar die stilstand zou niet goed geweest zijn. 
Want dan zouden er ook veel minder 
voorzieningen zijn dan nu. Dan zouden veel 
jongeren zijn weggetrokken.”

“EIGENLIJK HADDEN WE IN HET VERLEDEN 
VEEL MEER MOETEN BOUWEN”
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Mobiliteit, 
cyberweerbaarheid, 
duurzaam ondernemen 
en werven van jong 
talent

14 februari 2023

Inspiratiesessie marketing en 
communicatie specialisten van de 
bedrijven op Dutch Fresh Port

9 maart 2023

Inspiratiesessie HR-managers van 
bedrijven op Dutch Fresh Port 
over campus, leven lang leren en 
werven van talent

Agenda

17 november was de netwerk-bijeenkomst voor ondernemers van 
Dutch Fresh Port in Van der Valk hotel Ridderkerk

Op de hoogte blijven? 
Meld je aan voor 
de nieuwsbrief!

Scan de 
QR-Code

Op de agenda van netwerklunch 
ondernemers Dutch Fresh Port

Of ga naar dutchfreshport.eu

DUBBELSTEYN | DORDRECHT & NUMANSDORP | WWW.DUBBELSTEYN.NL

THE iX1.
DE EERSTE VOLLEDIG ELEKTRISCHE BMW X1
MET EEN ACTIERADIUS TOT 438 KILOMETER.

LEVERBAAR VANAF € 55.275,-
OF € 779,- PER MAAND

Top Nederland Security BV
WENST U PRETTIGE FEESTDAGEN!

Top Nederland Security
Zwolseweg 6  |  2994 LB Barendrecht  |  0180 699025

BAAN BREKER.NL

.

advertentie VBO 4.indd   1 08-06-2022  08:05

Onze Green choice 
selectie

 De juiste keuze voor een 
eerlijke prijs. 

Producten die garant staan 
voor een gezonder en  veilig 
werkklimaat. 

INFO@BAANBREKER.NL

Bijdorpplein 41 | 2992 LB Barendrecht  
(0180) 556 735 | info@notbar.nl | notbar.nl

Full service. Praktisch. En persoonlijk.

Omdat je niet elke 
dag bij de notaris zit. 
Daar teken je voor.



De uitreiking vond op 17 mei plaats tijdens 
een award-show met internationale allure, 
gepresenteerd door media-persoonlijkheid 
Fidan Ekiz. De iconische Rotterdamse 
Citrusveiling, dat toevallig raakvlakken bleek te 
hebben met de winnaar van de prijs, was het 
decor voor de uitreiking.

AUTOMATISERING
Van Gelder Ridderkerk, een hypermoderne 
groothandel in aardappelen, groenten en 
fruit heeft een extreme aandacht voor nieuwe 
technologie en automatisering. Het bedrijf 
is mede daardoor een leidende speler op de 
wereldwijd vermaarde Nederlandse versmarkt. 
Het bedrijf maakte een spectaculaire groei 
door de afgelopen jaren en zet de toon in 
duurzaamheid.

In het juryrapport staat: ‘De jury moest kiezen 
en dat viel dit jaar – met ook een recordaantal 
aanmeldingen die stuk voor stuk van 
bijzonder hoog niveau waren – niet mee. De 
keuze is dit jaar gevallen op de ondernemer 
die op alle criteria van de Rotterdamse 

Ondernemersprijs goed scoort en die daarmee 
met recht een voorbeeld van grensverleggend 
ondernemerschap is.’

Van Gelder laat hiermee de andere finalisten, 
Yource, Benelux marktleider in klantcontact, 
en Ampelmann, een Delftse parel in maritieme 
innovatie, achter zich in een ijzersterk 
deelnemersveld.

VAN GELDER RIDDERKERK, GELEID DOOR TOP-
ONDERNEMER GERRIT VAN GELDER, IS UITGEROEPEN TOT 
WINNAAR VAN DE ROTTERDAMSE ONDERNEMERSPRIJS.

- ONDERNEMINGSPRIJS -

De bedrijven die aan deze jong talent dag 
meewerkten zijn MG-Fruit, Allround Cargo 
Handling (ACH), Fresh2You en Olympic Fruit. 
Dutch Fresh Port wil werkzoekenden in con-
tact brengen met bedrijven in het gebied, 
naast jong talent zijn dat zij-instromers en 
mensen die een volgende stap in de carrière 
in de AGF willen maken.  Volgend jaar wordt 
opnieuw een ‘jong-talentdag’ op Dutch Fresh 
Port georganiseerd.

De bezoeken aan de bedrijven leidden tot 
mooie reacties. ‘Wat is het mooi dat deze man 
het zo belangrijk vindt dat het goed gaat met 
zijn medewerkers’, reageerde een 16-jarige 
leerling van Lentiz op Corné Roks, directeur 
en eigenaar van Fresh2You.

De leerlingen kregen uitleg over de AGF-sec-
tor, over Dutch Fresh Port en over de bedrij-
ven waar ze te gast waren. Uiteraard hoorde 
hier ook een rondleiding bij en, waar mogelijk, 
proeven van verse producten.

Marijke Geelhoed (docent Lentiz): 
“DIT ZIJN BELANGRIJKE MOMENTEN IN 
DE LOOPBAAN VAN LEERLINGEN. DOOR 
OP DEZE MANIER KENNIS TE MAKEN MET 
BEDRIJVEN IN DE OMGEVING, KUNNEN ZE 
ZICH VEEL BETER ORIËNTEREN OP HUN 
TOEKOMSTIGE CARRIÈRE.”

Wethouder Margo Stolk, bestuurslid van 
Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) 
Barendrecht, sloot zich hierbij aan: ‘Het is zo 
belangrijk om school en bedrijfsleven dichter 
bij elkaar te brengen. Het curriculum kan dan 
steeds meer praktijkgericht worden ingericht. 
Daardoor wordt de leerling van nu, steeds 
meer de juiste werknemer van morgen!’

SCHOLIEREN BEZOEKEN 
DUTCH FRESH PORT

OP 4 NOVEMBER 2022 BEZOCHTEN 
SCHOLIEREN UIT BARENDRECHT EN 
RIDDERKERK EEN VIERTAL BEDRIJVEN 
OP DUTCH FRESH PORT, OM TE ZIEN 
WAT WERKEN OP DUTCH FRESH PORT 
INHOUDT.
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QSMo        |        Jettie Medema        |        06-51765224        |        jettie@qsmo.nl

Advies op gebied van veiligheid en preventie

Ontwikkeling sociaalmaatschappelijke projecten

Arbeidsparticipatie 

Bevorderen gebiedsgebonden sociale cohesie

Cultuurinzet 

SROI-invullingen
Leen komt verder, samen met Visser & Visser

Ontdek wat Visser & Visser voor u kan betekenen op

T O TA A L A D V I S E U R  O P  F I N A N C I E E L  E N  F I S C A A L  G E B I E D ,  A U D I T,  C O N S U LTA N C Y,  I T ,  H R  &  O N L I N E  A D M I N I S T R AT I E



DE ‘MOTOR’ MET IMPACT
Nederlandse familiebedrijven worden ook wel 
‘de motor van de Nederlandse economie’ ge-
noemd. Ze vullen bijna 30% van alle banen in en 
zijn goed voor ongeveer een kwart van het bruto 
binnenlands product van ons ‘kikkerlandje’. Het 
Nederlandse familiebedrijf kenmerkt zich ook als 
een belangrijke aanjager van innovatie. Vanuit 
de vaak praktische inslag die het familiebedrijf 
hanteert is men continue op zoek naar vernieu-
wingen waarmee men (maatschappelijke) 
impact kan realiseren. Maar hoe zorg je als 
onderneming dat het bedrijf díe impact kan 
blijven maken? Komt de volgende generatie van 
het familiebedrijf daarvoor in beeld of moet er 
gezocht worden naar een derde partij?

OVERDRAGEN OF VERKOPEN?
Om de onderneming over te dragen aan de 
volgende generatie moet die optie er natuurlijk 
wel zijn. Zo is het aantal opvolgers door demo-
grafische ontwikkelingen minder groot dan in 
het verleden. In de huidige generatie hebben 
gezinnen gemiddeld genomen nu eenmaal 
minder kinderen dan voorgaande generaties. ‘Is 
er wel sprake van een geschikte opvolger binnen 
de familie, dan zien we de laatste periode een 
versnelling in de overdracht optreden. Mede 
ingegeven door de verwachte versobering van 
de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) verwachten 
we dat die ontwikkeling komend jaar doorzet,’ 
stelt Edwin.

Ontbreekt de mogelijkheid tot opvolging binnen 
de familie, dan is de zoektocht naar een passen-
de overnamekandidaat in de markt een logisch 
gevolg. ‘De economische ontwikkelingen dit jaar 
doen ondernemers soms denken dat snel 
acteren noodzakelijk is, maar een bedrijf verko-
pen doe je doorgaans niet in een opwelling,’ stelt 
Rutger Groenewegen, partner en overnameadvi-
seur. ‘Een verkoop van je bedrijf is een hele 
sprong. Zorg altijd dat je aanloop goed is geven 
we onze relaties altijd mee.’

RISICO OF KANS?
De geopolitieke en economische ontwikkelin-
gen dit jaar zijn op z’n zachtst gezegd dyna-
misch en uitdagend. ‘Ondanks allerlei risico’s en 
onzekerheden is de overnamemarkt nog volop 
in beweging. Kopers zoeken bijvoorbeeld naar 
gekwalificeerd personeel en willen hun positie 
binnen de keten of markt verstevigen’, ziet 
Rutger Groenewegen. ‘Ondernemers kiezen 
daarbij regelmatig voor een zogenaamde 
pre-exit en verkopen een deel van het bedrijf. 
Samen met de kopende partij beschikt men dan 
over kapitaal en capaciteit om de onderneming 
verder uit te bouwen.’

Groenewegen & Lukaart Corporate Finance is 
een onafhankelijk advieskantoor op het gebied 
van bedrijfswaarderingen, bedrijfsovernames, 
transactieondersteuning en financieringsadvies.

HET (FAMILIE)BEDRIJF OVERDRAGEN ÓF VERKOPEN IS EEN 
HELE SPRONG. ZORG ALTIJD DAT JE AANLOOP GOED IS.

VACATURES DIE MOEILIJK IN TE VULLEN ZIJN, PRIJZEN DIE DE PAN UIT RIJZEN, EEN 
OPLOPENDE RENTE EN HAAGSE PLANNEN DIE BEDRIJFSOPVOLGING BINNEN HET 

FAMILIEBEDRIJF MOGELIJK ONDER DRUK ZETTEN. ZOMAAR EEN AANTAL INGREDIËNTEN DAT 
ERVOOR ZORGT DAT FAMILIEBEDRIJVEN EEN UITDAGENDE PERIODE TEGEMOET GAAN.  MAAR 

ONDANKS DE ECONOMISCHE ONZEKERHEID BLIJKT UIT RECENT ONDERZOEK DAT 1 OP DE 3 
ONDERNEMERS VAN PLAN IS HET BEDRIJF BINNEN NU EN 2 JAAR TE VERKOPEN. ‘STEEDS 

VAKER KRIJGEN WE ONDERNEMERS AAN TAFEL DIE HIER WERK VAN WILLEN MAKEN,’ MERKT 
EDWIN VAN BELLE, OVERNAMEADVISEUR BIJ GROENEWEGEN & LUKAART CORPORATE 

FINANCE UIT BARENDRECHT.
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Krommeweg 1 • 2988 CB Ridderkerk • www.hotelridderkerk.nl

Gastvrijheid. Van nature verweven met het Van der Valk DNA. Het vormt 

de basis van ons hotel. Met een gemotiveerd team staan we klaar. 

We leggen verbindingen en brengen mensen bij elkaar. Als partner voor 

sportclubs en het bedrijfsleven. Dat maakt onze omgeving dynamisch en 

interessant. Het geeft ons energie en dat delen we graag. 

Met liefde voor ons vak en met passie voor alles wat we doen maken wij 

het verschil. Daarom voelen onze gasten zich thuis in Hotel Ridderkerk.

Meer informatie:
GROENEWEGEN-LUKAART.NL

Edwin van BelleRutger Groenewegen
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BIJPRATEN OVER STATIONSTUINEN 
EN COLLEGEPROGRAMMA

OP 12 OKTOBER 2022 WAREN DE LEDEN 
VAN VBO FRESHPORT TE GAST BIJ 
EMBORION VASTGOED, GEVESTIGD OP 
HET HANDELSCENTRUM ZHZ.

Gastheer Lodewijk van Meeuwen nam zijn 
bezoekers mee in de ontwikkeling van De 
Stationstuinen. Aansluitend gaf wethouder 
Lennart van der Linden uitleg over wat 
Barendrechtse ondernemers de komende 
jaren van het gemeentebestuur kunnen 
verwachten (zie ook elders in dit nummer 
van Impact).

NAAR NIEUW REIJERWAARD
De Stationstuinen, grenzend aan het NS-
station, moet een ‘bruisende plek’ worden 
waar wonen, werken, leren en recreëren 

- EMBORION BORREL -

samenkomen. Er wordt gemikt op de bouw 
van uiteindelijk 3500 nieuwe woningen met 
bijbehorende voorzieningen én plekken om 
te ondernemen. Emborion verwacht in 2024 
te kunnen starten met de bouw van 550 
woningen.

Op vrijdag 11 november ondertekende 
Emborion de reserveringsovereenkomst voor 
een bouwkavel van 4,8 hectare op Nieuw 
Reijerwaard. Emborion gaat hier logistiek 
vastgoed ontwikkelen voor onder andere 
Olympic Food Group. Dat bedrijf vertrekt 
samen met enkele andere groente- en 
fruitbedrijven naar Nieuw Reijerwaard om 
plaats te maken voor woningbouw op De 
Stationstuinen.

De Ridderkerkse wethouder Henk van 
Os, voorzitter van Nieuw Reijerwaard: 
“Nieuw Reijerwaard maakt deel uit van 
het agro-vers-food cluster Dutch Fresh 
Port, samen met Verenambacht en BT 
Oost in Barendrecht. Voor het cluster is 
het belangrijk dat we sterke agrologistieke 
bedrijven in het gebied hebben en houden. 
Ik vind het mooi dat een bedrijf dat zo sterk 
in dit gebied geworteld is als Olympic Food 
Group hier een plek heeft gevonden.”

WWW.STATIONSTUINENBARENDRECHT.NL
WWW.NIEUWREIJERWAARD.EU
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ALS DIT NUMMER VAN IMPACT VOOR U LIGT, ZIT HET GROOTSTE DEEL VAN DE 
WERKZAAMHEDEN AAN DE IJSSELMONDSE KNOOP (VERENAMBACHTSEWEG, 
IJSSELMONDSE RANDWEG, DIERENSTEINWEG EN VERBINDINGSWEG) ER OP.

Daar waren de afgelopen weken wel enkele ingrijpende nachtwerkzaamheden met 
bijbehorende afsluitingen voor nodig. Het resultaat is dat nu alle rijstroken van de 
IJsselmondse Knoop klaar zijn. Tot mei of juni volgend jaar vinden de laatste afrondende 
werkzaamheden plaats.

De reconstructie van de IJsselmondse Knoop is om een aantal redenen noodzakelijk. Met de 
vestiging van nieuwe bedrijven, gaat meer groente en fruit de weg op. Een 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.
De reconstructie levert voor fietsers een vrije doorgang op, zonder gelijkvloerse kruisingen met 
gemotoriseerd wegverkeer. Voor alle weggebruikers betekent het werk meer veiligheid en een 
betere bereikbaarheid van en snellere doorgang naar de bedrijventerreinen en de snelweg.

Het werk aan de IJsselmondse Knoop is ook mooi in beeld gebracht met een zogenoemd 
timelapse-filmpje. In anderhalve minuut komt alles in beeld wat er tot nu toe is bereikt. De 
timelapse start met de aanleg van de fietsonderdoorgang onder de Verbindingsweg in het 
najaar van 2021. De timelapse is te vinden op de website van de Gemeenschappelijke Regeling 
Nieuw Reijerwaard.

WWW.NIEUWREIJERWAARD.EU

GROOTSTE DEEL WERK AAN 
IJSSELMONDSE KNOOP KLAAR

Op deze foto van begin november liggen nog niet alle rijstroken op hun definitieve plek.
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Koninklijke Euser B.V.  Ebweg 7, 2991 LS Barendrecht | T:+31 (0)180 617200  | E: info@euser.nl

Nederland heeft voor 
ons geen geheimen.

Ruim honderd jaar geleden begonnen met paard 
en wagen in Barendrecht, nu houden we dag in, 
dag uit met ruim 400 wagens en 750 chauffeurs de 
voorraad van vele ketens en bedrijven op peil. 

Wie wij zijn? 
Wij zijn euser.

•Corona stickers• 

•Desinfectie zuil•

•Tijdelijk schermen•

•Indoor signage•

 

MASTENBROEK 
UITVAARTVERZORGING 

 

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

0180 723204 

Een slim bedrijfspand 
dat bij je past

“V lot geinstal leerd in elk gebouw”

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

Gespecialiseerd in de breedte van uw buitenruimte

Adresgegevens
GKB Groep bv
Middelweg 1
2992 SP  Barendrecht

Contact
0180 64 29 29
info@gkbgroep.nl
www.gkbgroep.nl
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NA EEN PRACHTIGE ZOMER WAS ER OP 7 SEPTEMBER BIJ ABEL IN ALBRANDSWAARD EEN 
GEZELLIGE BUITENACTIVITEIT. DE ONDERNEMERS KONDEN ZICH UITLEVEN IN EEN PARTIJTJE 

FOOTGOLF, TERWIJL DE DEELNEMERS INTUSSEN VOLOP KONDEN NETWERKEN. AANSLUITEND WAS 
ER EEN HEERLIJKE BARBECUE EN WERDEN DE PRIJSWINNAARS GEHULDIGD.

Footgolf is een combinatie van voetbal en golf. Je speelt met een voetbal en loopt, net zoals bij golf, een 
aantal holes. Voor de VBO FreshPort-leden waren dat er negen. Je schiet de bal vanaf de aftrap in de 

richting van de vlag. Het is de bedoeling om de voetbal in zo min mogelijk schoten in de hole te krijgen.

Bij Abel werd er in teamverband gespeeld. Je hoefde niet goed te kunnen voetballen om toch mee te 
kunnen doen. Zelfs met twee linkerbenen.

FOOTGOLF EN NETWERKEN BIJ ABEL

- BUITENACTIVITEIT -
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“DE ONDERNEMERS 
KONDEN ZICH 

UITLEVEN IN EEN 
PARTIJTJE FOOTGOLF”
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WAT BIEDT HET NIEUWE COLLEGE 
BARENDRECHTSE ONDERNEMERS?

De verkiezingen van een nieuwe gemeenteraad in 
maart van dit jaar bezorgde Echt Voor 
Barendrecht (EVB) de absolute meerderheid in het 
hoogste orgaan van de gemeente.

Het nieuwe college presenteerde op 16 september 
het meerjarenprogramma ‘Barendrecht 
Werelddorp 2022-2026’. In dit programma staan de 
ambities van het college voor de komende jaren. 
“Barendrecht is een werelddorp en moet dat 
blijven. Daarom zijn er plannen, waarbij de 
inwoners voorop staan. Inwoners verdienen een 
kwalitatief hoogwaardige en veilige leefomgeving. 
Met betaalbare en passende woningen, goed 
onderwijs, sportfaciliteiten, werkgelegenheid, 
meer recreatiemogelijkheden en meer oog voor 
elkaar”, aldus het nieuwe dagelijks bestuur van 
Barendrecht.

Voor Barendrechtse ondernemers is interessant 
wat het nieuwe gemeentebestuur voor het 
plaatselijke bedrijfsleven in petto heeft. We 
noemen een paar elementen.

“Bedrijvigheid is ontzettend belangrijk voor 
Barendrecht”, aldus het college. “Lokale bedrijven 
en ondernemers zorgen niet alleen voor 
werkgelegenheid, maar helpen ook bij 
bijvoorbeeld verduurzamen, leefbaarheid van 
wijken en sponsoring van maatschappelijke 
initiatieven. Samen met onze ondernemers 
werken we hard aan een bloeiende economie in 
Barendrecht, banen voor onze inwoners en 
innovatieve en duurzame bedrijvigheid.”

De samenwerking met lokale ondernemers vindt 
het college ‘van enorm belang’. 

“Zij weten als geen 
ander wat er speelt en 
wat nodig is om het 
ondernemersklimaat 
te verbeteren. We 
intensiveren bestaande 
overlegvormen.”

GEMEENTE PRESENTEERT 
MEERJARENPROGRAMMA

- COLLEGEPROGRAMMA -

LOKALE INKOOP
De gemeente wil ‘binnen de grenzen van de wet’ 
zoveel mogelijk opdrachten aan lokale 
ondernemers gunnen. Dit werkt stimulerend voor 
de lokale economie. “In de uitgaven van de 
gemeente Barendrecht zetten we flink in op lokaal 
maatschappelijk inkopen en handelen daarbij 
conform de aanbestedingswetgeving. Uiteraard 
kijken we wel kritisch naar lokale ondernemers als 
die zich uit de markt prijzen. We stimuleren de 
deelname van lokale/regionale ondernemers aan 
onze onderhandse en meervoudig onderhandse 
aanbestedingen. We publiceren (geautomatiseerd) 
periodiek de cijfers over lokale inkoop op de 
gemeentelijke website.”

ECONOMISCHE AGENDA
Het college werkt samen met 
ondernemersvereniging VBO Fresh Port aan een 
lokale economische agenda, gericht op het 
ondernemersklimaat van de gemeente. “Samen 
prioriteren we speerpunten en werken we aan 
zichtbare resultaten. Een belangrijk speerpunt is 
het laten landen van campusontwikkeling, 
startups en innovatieve bedrijven en een job 
center in de Stationstuinen. Deze meer 
kennisintensieve bedrijvigheid sluit goed aan bij 
onze beroepsbevolking.”

DUTCH FRESH PORT
Het college wil het initiatief nemen om het 
samenwerkingsverband van Barendrecht, de 
provincie Zuid-Holland, gemeente Ridderkerk, 
bedrijfsleven en andere partners, met Dutch Fresh 
Port te verlengen en een toekomstbestendige 
koers van Dutch Fresh Port tot 2030 vast te stellen. 
“De intentie voor langdurige samenwerking en de 
financiële bijdragen van de partners worden 
vastgelegd in duidelijke (formele) afspraken. Het 
AGF-cluster (Aardappelen, Groente en Fruit) Dutch 
Fresh Port hoort bij het DNA van Barendrecht, is 
een belangrijk cluster in de lokale economie en 
draagt bij aan de brede welvaart van Barendrecht. 
De ondernemers hebben behoefte aan een 
duidelijke koers en een betrouwbare overheid in 
het verder toekomstbestendig maken van het 
AGF-cluster. Het verder brengen van de huidige 
samenwerking draagt bij aan de ontwikkeling van 
Dutch Fresh Port.”

Bestaande bedrijven worden zo goed mogelijk 
begeleid bij uitplaatsing uit het gebied van het 
project Stationstuinen. De gemeente wil bedrijven 
behouden, in Barendrecht of in Nieuw-
Reijerwaard. “Een uitplaatsingsfunctionaris kan 
intensief en met oog voor de goede relaties met 
onze ondernemers, ondersteuning bieden bij 
uitplaatsing.”

Het gemeentehuis van Barendrecht en de weekmarkt in bedrijf.

Het nieuwe college van Barendrecht. Van rechts naar links de wethouders Lennart van der Linden en 
Miranda de Hoop, burgemeester Govert Veldhuijzen, de wethouders Margo Stolk en Dirk Vermaat en 
gemeentesecretaris Gert-Jan Bravenboer. 3534



JOBCENTER
De Stationstuinen biedt volgens de gemeente de 
kans om kennis-, leer- en innovatieactiviteiten van 
Dutch Fresh Port optimaal te benutten. Er wordt 
een talent/jobcenter ontwikkeld om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen 
voor een baan in het AGF-cluster. In 2023 wordt 
gestart met 3 pilots (15 kandidaten ontwikkelen 
naar werk). “We doen dit onder eigen regie en 
starten met ontwikkelstraten op locatie dichtbij 
Dutch Fresh Port. Uiteindelijk groeien we naar 150 
kandidaten per jaar in 2026.”

Tot slot wordt de samenwerking versterkt tussen 
onderwijs en bedrijven, zoals dat nu wordt 
vormgegeven in Sterk Technisch Onderwijs en 
Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven, onder 

meer door de organisatie van beroependagen en 
het vergroten van het aanbod van stageplekken 
bij bedrijven en maatschappelijke organisaties. De 
gemeente zet in op de vestiging van een Mbo-
opleiding in Barendrecht om hiermee 
Barendrechtse jongeren zolang en zo goed 
mogelijk onderwijs te kunnen (blijven) bieden in 
de eigen woonplaats. Tegelijkertijd biedt dit een 
goede mogelijkheid om meer geschikt personeel 
op te leiden voor de bedrijven in Barendrecht. Met 
de campus wil de gemeente de verbinding leggen 
met de nieuwe woonwijk Stationstuinen en het 
AGF-cluster op het gebied van opleiding, training 
en innovatie.

WWW.BARENDRECHT.NL/OPWEGNAAR2026

MEER CAMERATOEZICHT
DE GEMEENTE GAAT IN DE KOMENDE JAREN HET CAMERATOEZICHT FLINK 
UITBREIDEN.

Dit zijn enkele acties:

• Het plaatsen van ANPR camerasystemen op de verkeersknooppunten IJsselmondse 
Knoop en Kilweg-A29. Dit zijn systemen om kentekens te kunnen registreren, waar alleen 
de politie toegang tot heeft. De aanbesteding zelf is in 2022 afgerond, de uitvoering en 
implementatie van het cameraproject wordt in de eerste helft van 2023 afgerond.

• Het plaatsen van tien flexibele camera’s bij tunneltjes en toegangswegen op
hotspots rond de A15, waaronder drie parkeerplaatsen waar overlast plaatsvindt.

• Het vervangen van de tien toezichtcamera’s op en rond het NS Station Barendrecht. 
Het camerasysteem wordt uitgebreid met één extra camera aan de zijde van het 
bedrijventerrein.

Het gebied aan de oostkant van het station, dat tot Stationstuinen moet worden omgevormd. Barendrecht op een kaart uit 1958. Sindsdien is er veel veranderd...
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MEMBER OF: &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

> 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

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

wenst u 
fijne feestdagen 

en een mooi 
en gezond 2023!

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



TOPSCHEIDSRECHTER 
BAS NIJHUIS GEEFT 
BOEIEND INKIJKJE

- LEDENBIJEENKOMST 17 NOVEMBER -

De uit Enschede afkomstige Bas Nijhuis is 
nationaal en internationaal scheidsrechter. 
Al op vroege leeftijd blijkt dat Nijhuis talent 
heeft, al vanaf zijn vijftiende fluit hij officiële 
wedstrijden. Dit heeft hij altijd als zijn grote 
passie gezien en er alles voor opzij gezet.

In 2005 floot hij zijn eerste wedstrijd in het 
betaalde voetbal. Al snel werd hij één van de 
topscheidsrechters van Nederland. In 2011 

het bedrijfsleven. Daarnaast is hij bestuurslid 
van een kinderboerderij en ambassadeur 
voor de Roparun.

In het spraakmakende boek “Niet zeiken, 
voetballen!” (oktober 2017) neemt Bas Nijhuis 
de lezer mee op een even avontuurlijke als 
hilarische reis achter de schermen van 
arbitrage, met kostelijke anekdotes over 
wereldtoppers als Zlatan Ibrahimovic, 
Cristiano Ronaldo en Luis Suárez.

Bas Nijhuis legde voor de VBO FreshPort-
leden dwarsverbanden tussen de wereld van 
topsport en die van het bedrijfsleven. Onder 
meer teamwork, vertrouwen, passie en 
presteren zijn in beide werelden belangrijke 
elementen.

Daarnaast gaf hij een boeiend inkijkje in het 
werk als scheidsrechter. We konden 
bijvoorbeeld meeluisteren met de 
communicatie tussen Bas Nijhuis, zijn 
grensrechters en de VAR in Zeist.

debuteerde Nijhuis in de Champions League 
bij Olympiakos - Borussia Dortmund en floot 
later een grote reeks topwedstrijden. 
waaronder een groot aantal (kwalificatie-)
interlands.

Bas Nijhuis combineert het fluiten op 
internationaal niveau met het 
ondernemerschap. Hij runde een bakkerij in 
Haaksbergen, en hij is actief als spreker in 

DE BEKENDE SCHEIDSRECHTER BAS NIJHUIS WAS OP 16 NOVEMBER GASTSPREKER 
TIJDENS DE LEDENBIJEENKOMST IN VAN DER VALK HOTEL RIDDERKERK.
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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.

Reclame mèt een goed verhaal

Ebweg 3a, Barendrecht | 0180 64 54 34 | 2met.nl Achterzeedijk 57 – Unit 66  |  Barendrecht  |  Tel. 0180 61 40 88  |  info@vanhellemondvastgoedbeheer.nl

Op zoek naar bedrijfsruimte?
Informeer naar de verhuur mogelijkheden.

VANHELLEMONDVASTGOEDBEHEER.NL

(inter)nationale verhuizingen en inboedelopslag

Fennaweg 26  //  2991 ZA Barendrecht  //  (0180) 61 29 00  // www.den-otter.nl

verhuizingen ● transporten ● opslag ● archiefbeheer

Den Otter
Archiefopslag
•  Geen beslag op uw dure kantoorruimte

•  Zeer kosteneffi ciënt

• Opslag in speciale archiefdozen

 in rolcontainers

•  100% veilig in afsluitbare archiefcontainers

•  Volledig toegankelijk

•  Ook archiefvernietiging

• 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? 



Volgens het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) was niet alleen het oordeel 
over de economie iets positiever, ook over de 
koopbereidheid werd iets minder negatief 
geoordeeld.

Met -57 lag het consumentenvertrouwen in 
november ruimschoots onder het 
gemiddelde over de afgelopen twintig jaar 
(-9). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 
de hoogste stand ooit (36) en in september en 
oktober 2022 de laagste stand ooit (-59). Het 
CBS meet het consumentenvertrouwen elke 
maand sinds april 1986.

ONDERNEMERS
Het ondernemersvertrouwen was aan het 
begin van het vierde kwartaal 2022 voor het 
eerst sinds begin 2021 negatief. Vooral in de 
horeca en delfstoffenwinning sloeg het 
sentiment om. Binnen 6 van de 11 
bedrijfstakken bleef het 
ondernemersvertrouwen ondanks een daling 
wel positief. In alle bedrijfstakken voorzien 
ondernemers een verslechtering van het 
economisch klimaat. Binnen alle 
bedrijfstakken was het aantal ondernemers 
dat de winstgevendheid zag afnemen in de 
meerderheid, uitgezonderd de 
bouwnijverheid. Dit melden het CBS, KVK, het 

Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-
Nederland en VNO-NCW op basis van de 
Conjunctuurenquête Nederland. De 
gegevens voor dit onderzoek zijn begin 
oktober verzameld.

In het tweede kwartaal van 2020 zorgde de 
coronacrisis voor een ongekende daling van 
het ondernemersvertrouwen. Vanaf het 
tweede kwartaal van 2021 was de indicator 
weer positief, maar bleef fluctueren.

Meer omzet, personeel en investeringen
Per saldo 14 procent van de ondernemers 
verwacht in 2023 meer om te zetten dan in 
2022. Dit optimisme voor het komende jaar is 
lager dan in de voorgaande acht jaar. 

24 procent van de ondernemers verwacht in 
2023 een uitbreiding van het 
personeelsbestand, tegenover 8 procent die 
een afname voorziet. Overigens worden 
steeds meer ondernemers belemmerd door 
personeelstekort. Aan het begin van het 
vierde kwartaal 2022 gaf ruim 36 procent van 
de ondernemers aan in de bedrijfsvoering 
vooral belemmerd te worden door 
personeelstekort. Een jaar eerder was dit nog 
30 procent.

CONSUMENTEN MINDER SOMBER, 
PESSIMISME BIJ ONDERNEMERS

CONSUMENTEN WAREN IN NOVEMBER IETS MINDER SOMBER DAN IN OKTOBER, TOEN 
HUN VERTROUWEN EEN ABSOLUUT DIEPTEPUNT BEREIKTE. IN NOVEMBER KWAM HET 

VERTROUWEN UIT OP -57, TEGEN -59 IN OKTOBER. 

Wat een jaar was 2022!

We begonnen de eerste maanden in lockdown. De coronamaatregelen leverden 
velen een hoop ongemak en onzekerheid op. Waar de pandemie verdween, 
werden we geconfronteerd met oorlog op ons contintent: de Russische inval in 
Oekraïne. Met als gevolg flink stijgende energieprijzen. Risico’s horen bij 
ondernemen, maar op dit soort zaken kan bijna niemand anticiperen. Ga er 

maar aan staan!

Maar ondernemers zijn doorzetters. En creatief. Ook in Barendrecht. Daar ben ik 
als wethouder economie trots op. En dat mag uw vereniging ook zijn.

Deze tijd van het jaar leent zich bij uitstek om terug te blikken, hopelijk wat uit 
te rusten en optimistisch vooruit te kijken. Ook in 2023 liggen er veel kansen die 
kunnen worden gepakt. Barendrecht is economisch gezien een van de best 
presterende gemeenten in de regio. Bedrijvigheid zit in ons dna. Die positie wil 

de gemeente Barendrecht samen met jullie consolideren.

IK KIJK ERNAAR UIT OM JULLIE IN 2023 TE ONTMOETEN. EN SAMEN TE 
WERKEN IN EN AAN ONS WERELDDORP. OP NAAR EEN JAAR VOL INSPIRATIE!

Met vriendelijke groet,

Lennart van der Linden

Wethouder Economische Zaken, Financiën, Ruimtelijke Ordening, Recreatie

BESTE BARENDRECHTSE 
ONDERNEMERS,

- BERICHT VAN DE GEMEENTE BARENDRECHT -
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ONDERNEMERS DUTCH FRESH 
PORT BIJGEPRAAT

CYBERWEERBAARHEID
Johan in ’t Veld, als ondernemer betrokken 
bij Dutch Fresh Port, vertelde over de 
mogelijkheid om je bedrijf te laten 
onderzoeken op cyberweerbaarheid. Vanuit 
het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport  
wordt hieraan bijgedragen. Mark Verweij 
gaat hiervoor in samenwerking met 
Greenport een scan uitvoeren bij AGF-
bedrijven. Geïnteresseerde bedrijven kunnen 
hieraan deelnemen.

OPLOSSINGEN VOOR MOBILITEIT
Lara Severin is in opdracht van de BAR-
organisatie recent gestart met het voeren 
van gesprekken met werkgevers binnen 
Dutch Fresh Port. Het doel van deze 
gesprekken is om de wensen, kansen en 
belemmeringen op het gebied van mobiliteit 
op te halen en naar praktische oplossingen 
te vertalen. Doel is een duurzame collectieve 
mobiliteitsoplossing voor het hele gebied. Zij 
nodigt alle werkgevers uit hierover met haar 
in gesprek te gaan.

Een groot aantal ondernemers van Dutch 
Fresh Port ontmoetten elkaar op 17 
november tijdens een netwerklunch in het 
Van der Valk Hotel Ridderkerk.

Tijdens de bijeenkomst werden de 
ondernemers bijgepraat over alle 
ontwikkelingen in het gebied. Gert-Jan 
Verstoep van de gemeente Barendrecht, 
programmamanager van Dutch Fresh Port, 
heette alle aanwezigen welkom en gaf in een 
korte opsomming weer wat de actuele 
relevante ontwikkelingen in het gebied zijn. 

Zo was er in oktober het nieuws over een 
bijdrage van de MRDH van bijna 1 miljoen 
euro voor enkele ambitieuze projecten in het 
gebied. De Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH) ondersteunt Dutch Fresh Port 
met projectbijdragen voor drie grote 
projecten, namelijk de campus verslogistiek, 
het Leven Lang Ontwikkelen-programma 
Dutch Fresh Port werkt! en het living lab 
MobilityHUB.

EEN GROOT AANTAL ONDERNEMERS VAN DUTCH FRESH PORT ONTMOETTEN ELKAAR OP 
17 NOVEMBER TIJDENS EEN NETWERKLUNCH IN HET VAN DER VALK HOTEL RIDDERKERK.

HPB2022 SOLO
GELUIDDICHTE CABINE - DUITSE KWALITEIT
LEVERBAAR VANAF € 4.639,00 EXCL. BTW

Meer focus

Nu te beleven in onze showroom!
Bekijk dit product op www.vronline.nl/

Eindelijk rust op
kantoor

 
Van Rietschoten Office Point - Bijdorp oost 38, 2992 LA, Barendrecht 47



RIDDER BUDDY

Wij gaan dan vroegtijdig in overleg met de beheerders van de ‘kaartenbakken’ bij de gemeente om 
iemand te vinden die bereid is om van zeven uur in de ochtend tot vier uur in de middag zwaar werk te 
verrichten. De mensen in de kaartenbakken zijn meestal geen vaklui, zodat wij deze mensen vaak eerst 
inzetten om op te ruimen, voor het verrichten van simpel grondwerk of het assisteren bij een straatmaker. 
Vanzelfsprekend hopen wij op een straatmaker of grondwerker in de dop, maar ondanks de inspanningen 
van goede uitvoerders die bereid zijn om kennis over te dragen, komt deze wens vaak niet uit. 

Onlangs namen we een groot werk aan in de gemeente Nissewaard. We moesten een aanzienlijk bedrag 
gaan besteden aan de inzet van mensen vanuit de kaartenbakken. Gelukkig kwam de gemeente met een 
kandidaat op de proppen. Het was een man van 62 jaar die eigenlijk altijd had gewerkt, maar nergens 
langer dan één jaar. Er werd een sollicitatiegesprek georganiseerd, zodat ik kon beoordelen of deze man 
geschikt was voor het uitvoeren van werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw.

Er kwam een vriendelijke man binnen met grijs haar tot op zijn schouders die zich keurig voorstelde: ‘Ik 
ben Buddy, nice to meet you’. Ik moest direct denken aan het liedje van Paul van Vliet: 
‘papa is blijven hangen in de sixties, papa is blijven steken in de tijd, papa werd niet 
ouder dan de flower power, papa is een bezienswaardigheid’.

Bij gebrek aan meerdere kandidaten werd Buddy - die vernoemd was naar de 
legendarische artiest Buddy Holly - aangenomen voor een jaar. Buddy kwam op 
tijd op zijn werk aan en bewonderde de door onze jongens aangelegde zandbaan. 
Hij zei tegen de uitvoerder: ‘Het lijkt wel een strand, man’ en deed zijn schoenen uit, 
om de werkzaamheden op de zandbaan uit te voeren op zijn blote voeten. Ook 
waren we hem regelmatig kwijt. Dan konden we hem vinden in zijn auto waar hij 
even een middagdutje deed. Dit dutje liep vaak wat uit tot na werktijd. Zijn collega’s 
lieten hem dan maar liggen, zodat hij een keer pas om zeven uur in de avond wakker 
werd. Op vrijdag zeiden zijn collega’s ‘Tot morgen’ tegen hem, zodat hij zaterdag op het 
werk verscheen. Hij belde me om zeven uur op zaterdagmorgen op. ‘Ik zit hier in 
mijn eentje in de keet er is niemand te zien.’ Waarop ik antwoordde: ‘’Volgens 
mij is het weekend, Buddy, je mag weer naar huis.’ 

Het beste kwam hij tot zijn recht in het beregenen van sportvelden. Hij 
moest dan de beregening drie uur laten draaien en daarna de sproeiers 
omzetten, zodat hij in de tussentijd een dutje kon doen. Hij zei tegen 
me: ‘Dit is de beste job die ik ooit heb gehad, dit wil ik blijven doen tot 
aan mijn pensioen.’ Na mijn uitleg dat beregenen vaak alleen nodig 
was tijdens droge zomers, bond hij wat in, maar hij zag zeker kansen 
door de opwarming van de aarde. Ik vroeg aan hem of hij zijn 
schop bij zich had en of hij deze even kon halen. Daarna heb ik 
hem met de schop tot ridder der beregening geslagen, door het 
leggen van de schop op Buddy’s beide schouders.

Na het beregenen heeft hij nog enkele maanden door het 
bedrijf gezworven en heeft hij zich nog verdienstelijk kunnen 
maken. Buddy heeft van ons zeker dingen geleerd en wij ook 
van hem, zoals het iets relaxter leven en het plukken van de dag. 
Carpe Diem. Toch namen we na een jaar afscheid van hem, voor hem nog 
vier jaren te gaan tot aan zijn pensioen. Bij de volgende droge zomer zal ik 
Ridder Buddy zeker weer bellen.

Het ga je goed Buddy!

DICK NOOTENBOOM

WAARSCHIJNLIJK HEEFT U ER ALS ONDERNEMER OOK REGELMATIG MEE TE MAKEN SROI, 
OFTEWEL SOCIAL RETURN ON INVESTMENT. IN DE WERELD VAN DE GROND-, WEG- EN 
WATERBOUW KOMEN WE HET VAAK TEGEN BIJ AANBESTEDINGEN. MOCHTEN WE EEN 
WERK VAN DE OVERHEID AANNEMEN DAN HEBBEN WIJ DE PLICHT OM VIJF PROCENT 
VAN DE AANNEEMSOM TE GEBRUIKEN VOOR DE INZET VAN MENSEN DIE EEN AFSTAND 
HEBBEN TOT DE ARBEIDSMARKT. 

- COLUMN -

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
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Na zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit leidde hij enkele jaren het bedrijf 
van zijn plotseling overleden vader. Het was 
min of meer de aanleiding om zich te 
verdiepen in bedrijfsopvolging. Bij Deloitte 
begeleidde hij acht jaar ondernemers op het 
gebied van bedrijfsopvolging, overnames en 
andere ondernemingsvraagstukken. 
Zeventien jaar geleden ging hij dat met twee 
andere ondernemers voor eigen rekening 
doen. G+ Advies, gevestigd in de voormalige 
Van Nellefabriek in Rotterdam, was geboren.

“Ik doe dat werk met veel plezier. Ik werk 
graag met mensen samen om mooie 
resultaten te bereiken. Met mijn 
compagnons investeer ik ook in 
verschillende bedrijven. En ik ondersteun 
mijn vrouw Anne, die kinderpsycholoog is, 
met de zakelijke kant van haar praktijk GZ+ 
in Barendrecht.”

Erg veel voldoening haalt Hendrik-Jan uit 
zijn pro deo werk voor verschillende 
organisaties. “Ons gezin is actief betrokken 
bij de Brandaris-kerk in Delfshaven. In deze 
achterstandswijk proberen we het verschil te 
maken. En ik besteed ongeveer een dag per 
week aan Mercyships, een wereldwijd 
opererende organisatie die hoop en 
genezing wil brengen bij de allerarmsten op 
deze wereld. Ik organiseer evenementen en 
ben de contactpersoon voor bedrijven en 
individuele personen die bij dit mooie werk 
betrokken willen zijn.”

Als het er dan toch van komt om op vakantie 
te gaan, is Italië voor Hendrik-Jan en zijn 
gezin een favoriete bestemming. “Ik geniet 
er van de oude stadjes, en van de 
bergwandelingen. Ik zwem ook graag.” De 
koffer van Hendrik-Jan weerspiegelt zowel 
zijn professionele leven als zijn vrije tijd. “Een 
fototoestel gaat altijd mee, evenals de Bijbel 
en een goed boek. Loopschoenen en 
zwemspullen, veel dingen voor 
buitenactiviteiten. Verder heb ik altijd wel 
papieren bij me over de projecten van 
Mercyships.”

Van het meenemen van werk op vakantie 
maakt de familie Groeneveld niet zo’n 
probleem. “Mijn vrouw begrijpt het wel dat ik 
minder stress ervaar als ik soms even de 
vinger aan de pols kan houden bij mijn 
zakelijke bezigheden. Daarna kan ik weer 
met volle aandacht aanwezig zijn.”

WAT ZIT ER IN 
DE KOFFER VAN

G+ ADVIES

HENDRIK-JAN 
GROENEVELD

VOOR HENDRIK-JAN GROENEVELD (51) VALT HET NIET ALTIJD MEE OP ZIJN KOFFERS TE 
PAKKEN EN OP VAKANTIE TE GAAN. ZIJN EIGEN BEDRIJF G+ ADVIES EN 

NEVENACTIVITEITEN SLOKKEN VEEL TIJD OP.

WWW.GPLUS.NL
WWW.GZPLUS.NL
WWW.MERCYSHIPS.NL

Je 
bedrijf 
verkopen ...

... dat is niet niks.

Klanten, kennis, ervaring. Er zitten een hoop 
voordelen aan het kopen van een bestaand bedrijf. 
Het uiteindelijke succes van de overname valt of 
staat echter met de juiste voorbereiding. 

Welk bedrijf past bij jou? Gaat de overname 
geleidelijk of in één keer? Neem je de bestaande 
arbeids overeenkomsten over? Welke contracten 
stel je op? En hoe kun je die koop nu precies het 
beste fi nancieren?

Jij hebt vast veel vragen, wij hebben de antwoorden. Neem vrijblijvend contact op met de specialisten van ons team Corporate Finance.

Een 
bedrijf 
overnemen ...

... dat is niet niks.

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