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Beste leden en betrokkenen  van 

OV Oude Molen

Baumgardt Brökling & Van der Rijt Advocaten
Betrokken en bevlogen

Het jaar 2015 loopt alweer 

naar het einde, dus blikken 

we altijd even terug op het 

afgelopen jaar.

Ik kijk liever naar de toekomst, 

maar ik wil graag van de gele-

genheid gebruik maken om alle 

leden, medebestuursleden en 

adviseurs van het bestuur, 

hartelijk te danken voor hun inzet 

en positieve bijdrage aan onze 

ondernemersvereniging. Ook wil 

ik iedereen die de vereniging een 

warm hart toedraagt, bedanken. 

Daarnaast wil ik de Gemeente 

Bergen op Zoom, de brandweer 

en de politie benoemen, want 

door hun inzet voor het project 

Keurmerk Veilig Ondernemen 

behouden we ons keurmerk/cer-

ti� caat voor veilig en onderne-

mersvriendelijk bedrijventerrein 

Oude Molen. Voor 2016 zijn er de 

volgende positieve ontwikkelin-

gen te melden. 

Het bestuur wordt per 1 januari 

versterkt door Titia de Vries van 

Ligne Notarissen en Mariëlle de 

Graaf van Pasion4Work. We zijn 

blij dat deze enthousiaste onder-

nemers zich willen inzetten voor 

onze vereniging. We wensen Titia 

en Mariëlle een inspirerend 2016, 

zodat ze vele goede initiatieven 

ten uitvoer kunnen brengen van-

uit hun nieuwe bestuursfunctie 

binnen de vereniging. 

Rest mij alleen nog te melden 

dat u deze week een uitnodi-

ging per post ontvangt voor de 

nieuwjaarsbijeenkomst die op 

14 Januari 2016 bij Restaurant 

Moerstede te Bergen op Zoom 

plaatsvindt. Ik hoop u allen daar 

te ontmoeten. 

Ik wens u namens het voltallige 

bestuur � jne feestdagen en een 

gezond en succesvol 2016 toe. 

Mariëlle ter Bogt

Voorzitter OV Oude Molen

Van Links naar Rechts: Annet Schellen - Abn Amro Bank (secretaris OV Oude Molen) • Tanja Slyusar 

- Inpieq BV (bestuurslid) •  Titia de Vries - Ligne Notarissen Halsteren • Theo Rademakers  - Business-

center Oude Molen (Raad van Advies) •  Marielle de Graaf - Passion4Work •  Patric Louer - Patric 

Warmteservice (bestuurslid) • Marielle Ter Bogt - Metrical BV  (voorzitter OV Oude Molen)

Een nieuw lid van de Onderne-

mersvereniging Oude Molen is 

Baumgardt Brökling & Van der Rijt 

Advocaten. Het voormalige kan-

toor van Van der Rijt Advocatuur  

is te vinden aan de Burgemeester 

Stulemeijerlaan 16 in Bergen op 

Zoom. In 2014 werd het vij� arig 

bestaan van het kantoor gevierd 

en in januari 2015  ging Van de 

Rijt Advocatuur een fusie aan met 

Baumgardt & Brökling advocaten 

met vestigingen in Spijkenisse en 

Barendrecht. “Deze fusie betekent 

voor ons dat we door kunnen 

met nog meer ambities. Door 

deze samenwerking hebben 

we een veel breder aanbod in 

specialisaties voor bedrijven en 

particulieren. Ook verbeteren we 

hiermee onze regionale dekking 

in West-Brabant, Zeeland en 

Rotterdam”, aldus mr. P.P.J. (Paul) 

van der Rijt. 

De leden van Ondernemersver-

eniging Oude Molen zien een 

grote toegevoegde waarde in het 

lidmaatschap van een advoca-

tenkantoor. Een aantal bedrijven 

werkt al samen met deze juridi-

sche specialist voor ondernemers. 

Paul van der Rijt: “Wij zijn als geen 

ander op de hoogte van wat er 

speelt op de zakelijke markt en 

daar kunnen de leden van deze 

vereniging zeker hun voordeel 

mee doen. Binnen het netwerk 

kunnen we een makkelijke toe-

gang zijn bij algemene juridische 

vragen, maar ook voor hele 

speci� eke en branche gebonden 

aspecten. Op verzoek kunnen 

we ook lezingen verzorgen over 



ACTIVITEITENSCHEMA
29 MEI Jaarlijkse leden activiteit  
    
21 SEPTEMBER KVO overleg (maandag)

29 OKTOBER Ledenvergadering

18 NOVEMBER KVO overleg (woensdag)

22 JANUARI Nieuwjaarsbijeenkomst

9 FEBRUARI KVO overleg (maandag)

19  MAART Ledenvergadering 

20 MEI KVO overleg 

Bedrijf Uitgelicht: Hydrosan

Passend advies en 
maatwerk van hoge 
kwaliteit
Al 34 jaar is Hydrosan een van de grote jongens op 
het gebied van levering en maatwerk in hydraulische 
componenten, slangen en appendages. Inmiddels is 
het werkgebied zelfs uitgegroeid tot over de Duitse en 
Franse grenzen. Zo’n drie jaar geleden is Hydrosan dan 
ook uit zijn jasje gegroeid op de oude locatie in Bergen 
op Zoom. Het team, bestaande uit 23 medewerkers, 
heeft zich onder leiding van directeur Arne Kouwenberg 
gevestigd in een nieuw, groter en moderner pand op 
industrieterrein Oude Molen. 

Persoonlijk
Hydrosan is een bedrijf gespecialiseerd in hydrauliek. Het levert 

onder andere engineeringsystemen en alle componenten voor 

hydraulische installaties. Denk hierbij aan slangen, motoren, 

pompen, ventielen en cilinders. Ook voor reparatie en nieuwbouw 

van cilinders en hydraulische aggregaten bent u bij Hydrosan aan 

het juiste adres. “Klanten zijn bij ons geen nummertje. Wij werken 

niet ‘even’ een bestelling af. Wij adviseren onze klanten en daar 

waar nodig sturen wij een technisch adviseur op pad”, vertelt Arne. 

“Klanten hebben een vast contactpersoon bij ons. Wij zijn geen Bol.

com voor hydraulische onderdelen.” Het pand op industrieterrein 

Oude Molen sluit dan ook bewust volledig aan op de nuchtere en 

persoonlijk benadering van Hydrosan. “Wij hebben gekozen voor 

een rustig, overzichtelijk en modern pand. Dat past helemaal bij de 

waarden van ons bedrijf. Iedereen moet zich welkom voelen, de 

drempel moet laag zijn.”

Kwaliteit 

Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel bij Hydrosan. 

“Wij hebben in ons nieuwe pand een groter magazijn tot onze 

beschikking waardoor wij een grote voorraad kunnen opslaan. 

Daardoor kunnen wij snel en direct leveren”, licht Arne verder toe. 

“Wanneer een onderdeel van een machine kapot gaat, is het van 

groot belang dat dit onderdeel direct gerepareerd of vervangen kan 

worden zodat het productieproces niet te lang stil ligt.”  Hydrosan 

maakt al geruime tijd gebruik van de zogenoemde ‘nachtvracht’. Bij 

het plaatsen van een bestelling voor 5 uur ’s middags, kan er voor 

8 uur de volgende ochtend geleverd worden.  

Gespecialiseerde medewerkers
Om alle klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, worden de 

medewerkers regelmatig bijgeschoold. “Technieken veranderen 

en wij veranderen mee”, vertelt Arne over zijn medewerkers. “Op 

deze manier kunnen medewerkers optimaal ingezet worden en 

kan Hydrosan passend advies en maatwerk blijven bieden voor 

alle vraagstukken van klanten.”

Werkcentrum 
Bergen op Zoom 
Tijdens de ledenbijeenkomst op 22 oktober bij AVN Slijpmaterialen 

was Hans Verdult van Werkcentrum Bergen op Zoom te gast. 

Het Werkcentrum begeleidt met werkloosheid bedreigde werk-

nemers van werk naar werk en koppelt werkgevers die op zoek 

zijn naar nieuwe krachten aan werkzoekenden uit de regio. Het 

Werkcentrum werkt hiervoor samen met het UWV, Leerwerkloket, 

onderwijsinstellingen, kenniscentra, uitzendbureaus en het bedrijfs-

leven in de regio. Het Werkcentrum is ook een actieve netwerkorga-

nisatie en een adviesorgaan voor werkgevers die te maken krijgen 

met dreigende faillissementen, ontslagrondes en andere mobili-

teitsvraagstukken. Dankzij het werkcentrum kwam er een installa-

tiemonteur in dienst bij Patric WarmteService en Techniek. Patric 

verleent service en installeert hoofdzakelijk verwarmingsketels en 

aanverwante zaken. Het is in de techniek erg lastig om goede me-

dewerkers te werven en Patric was al geruime tijd op zoek naar een 

goede kracht. Zeer content is hij met zijn nieuwe medewerker Leroy 

die via Hans Verdult werd gekoppeld. 

Heeft u een vacature dan zou Patric z’n advies zijn om even 

contact te leggen met Hans Verdult via het e-mail adres:

M.C.J.C.Verdult@isd.bergenopzoom.nl of via telefoonnummer 

0621535582

 

Het KVO certi� caat voor Oude Molen zal in april 2016 verlopen. 

Daarom is er weer een audit door KIWA in april 2016 gepland om 

het certi� caat te verlengen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! In 

januari 2016 ontvangt u een digitaal enquêteformulier. We willen u 

allen vragen aan deze enquête deel te nemen, zodat er voldoende 

input komt voor de audit. Al uw gegevens worden verwerkt en er 

zal een rapport van gemaakt worden. Hier komen ook conclusies 

uit met aandachtpunten en verbeteringen voor de toekomst. De 

overheid heeft de geldigheidsduur van het certi� caat vanaf 2016 

verlengd naar een periode van 3 jaar. Namens de werkgroep KVO 

willen wij u hartelijk bedanken voor uw deelname. 

bepaalde onderwerpen. De juridi-

sche wereld is altijd in beweging. 

Afgelopen jaar was het vooral het 

arbeidsrecht dat grote verande-

ringen onderging en toelichting 

behoefde. Daar hebben veel 

bedrijven gebruik van gemaakt”, 

vertelt Paul. Bedrijven haken ook 

aan op de nieuwbrief van het 

kantoor, waar ze nuttige informa-

tie vinden over actuele ontwikke-

lingen. “Desgewenst  wordt je aan 

het bestand toegevoegd door 

een verzoek per mail hierover aan 

ons kantoor te zenden,” voegt 

Paul toe. 

Betrokken en bevlogen

Baumgardt Brökling & Van der 

Rijt Advocaten werkt vanuit twee 

kernwaarden. Paul van der Rijt 

daarover:  “Vanaf de start van een 

bedrijf willen we betrokken zijn 

bij de ondernemer. Voor onze 

klanten wil dat zeggen dat we 

echt willen weten wat er speelt. 

We willen gericht procederen 

met als basis directe, heldere en 

praktische adviezen, die kunnen 

leiden tot het gewenste resul-

taat”. Een tweede kernwaarde is 

‘bevlogen’’. Paul: “We hebben een 

passie voor ons werk en gaan in 

de uitvoering van onze werk-

zaamheden net een stap verder. 

We maken daarbij gebruik van 

een groot probleemoplossend 

vermogen binnen alle wettelijke 

en juridische kaders. De klant 

heeft daarbij nog steeds de regie 

binnen de juridische scena-

rio’s die we voor hem of haar 

opzetten. We brengen daarbij alle 

risico’s en kansen goed in beeld.”

Divers

Paul van der Rijt heeft ook al 

opgemerkt dat de diversiteit aan 

bedrijven op Oude Molen groot 

is. “Dat wil zeggen dat we te ma-

ken kunnen krijgen met aspecten 

op zowel regionaal, nationaal als 

internationaal gebied. Dat maakt 

het dan weer erg prettig dat we 

onderdeel zijn van een groot net-

werk aan specialisten. We kunnen 

de klant altijd in contact brengen 

met de juiste adviseur als we zelf 

de expertise niet in huis hebben.  

Iedere ondernemer heeft daar-

naast ook nog een privébestaan, 

dat in relatie staat tot bedrijfs-

matige activiteiten. “Voor klanten 

van ons advocatenkantoor is het 

goed om te weten dat we alle 

specialisaties op juridisch gebied 

vertegenwoordigen van familie-

recht tot ondernemers-, handels- 

en arbeidsrecht. Bij problemen 

op zakelijk gebied kan de klant 

ook particulier getro� en worden 

en omgekeerd. Hieruit blijkt onze 

kracht en betrokkenheid”. 

Meer weten: www.lawbb.nl

Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO)
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14 januari

24 maart

20 mei

20 oktober

Nieuwjaarsreceptie

Jaarlijkse ledenvergadering

Ledenactiviteit bij De Berk

Ledenbijeenkomst


