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TALENTPROGRAMMA’S EN TRAININGEN

VIA Academy is actief in persoonlijke groei en talentontwikkeling. Naast onze
opleidingsprogramma’s Boost en Your Career in Control verzorgen we voor
diverse opdrachtgevers incompany trainingen, zoals Strukton Jong Management
en het Ewals Management & Leadership Program.
Boost - ervaren professionals
Heb jij jarenlang hard gewerkt en heb je weinig aandacht kunnen schenken aan
je persoonlijke ontwikkeling? Dan is het tijd voor Boost! Samen met een groep
gelijkgestemden kijk je kritisch naar jezelf.
-

Waar sta je? Wat zijn je talenten?
Wat kun je nog verder ontwikkelen?
Hoe zorg je dat je duurzaam inzetbaar blijft?
Hoe kun je je ervaring en kennis delen met de volgende generatie?

Het programma bestaat uit trainingen, bedrijfsbezoeken, intervisie en
persoonlijke coaching.

Your Career in Control - young professionals
Werk je in de logistiek of supply chain en ben je toe aan een volgende stap in je
ontwikkeling? Dan is Your Career in Control interessant voor jou! Tijdens dit 1,5
jaar durende talentprogramma werk je samen met ambitieuze branchegenoten.
Daarnaast word je intensief gecoacht in je persoonlijke ontwikkeling.
Dit programma is bestemd voor HBO en WO opgeleiden, werkzaam in een
logistieke of supply chain omgeving en bestaat uit trainingen, bedrijfsbezoeken,
intervisie en persoonlijke coaching.
Incompany
VIA Academy verzorgt soft skill trainingen waarin de ontwikkelbehoefte en de
context van de organisatie centraal staan. We zijn sterk in de thema’s Communicatie, Leiderschap en Persoonlijke Effectiviteit. Onze opdrachtgevers en deelnemers ervaren ons als praktisch, deskundig, professioneel, confronterend op een
prettige manier en toegankelijk.
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Veranderende tijden
‘The Times They Are a-Changin’ zong Bob Dylan meer dan
vijftig jaar geleden. Dat is nog altijd een waarheid als een
koe. Sterker nog, de tijden lijken steeds sneller te veranderen. Dat kun je natuurlijk negeren. Gewoon onverstoorbaar
doen alsof het nog altijd negentien-nog-wat is. Niets mis
mee. Jezelf blijven en je niet laten leiden door de waan van
de dag is een sterke karaktertrek.
Dat schept echter wel een bepaald beeld. Zeker in de huidige
tijd, waarin sociale media een steeds sterkere invloed krijgen
– of we dat nu leuk vinden of niet. Leuk bijvoorbeeld, omdat
sociale media een rol kunnen spelen bij nieuwe initiatieven,
bij het dichter bij elkaar brengen van mensen en dus ook
ondernemers. Niet leuk omdat via die sociale media een
heel verkeerd beeld van iemand, dus ook een bedrijf, kan
ontstaan of partijen juist uit elkaar worden gedreven.
Die sociale media zorgen er ook voor dat nieuws zich tegenwoordig razendsnel verspreidt. Sneller dan de krant of het
Acht-uur-journaal. Hoewel de meeste bedrijven daar geen
directe invloed van ondervinden – ze zijn immers niet bezig
met nieuwsvoorziening maar met het maken of leveren van
producten of met dienstverlening – lijkt het me voor veel
ondernemers toch verstandig even over het begrip ‘nieuws’
na te denken. Hoeveel bedrijven hebben tegenwoordig geen
website met een rubriek ‘Nieuws’. Waar in veel gevallen het

laatst geplaatste nieuwsbericht uit januari 2017 of daaromtrent blijkt te stammen. Of ze hebben een Facebook-pagina
met als meest recente plaatsing een nieuwjaarswens.
Ja maar, we hebben geen nieuws, wordt dan als excuus
aangehaald. Als dat zo is, waarom dan die rubriek ‘Nieuws’?
Vraag je vervolgens door, dan blijkt er echt wel nieuws te
zijn. Nee, geen voorpaginanieuws, geen we-halen-het-Journaal-nieuws, maar kleinigheidjes. Een nieuwe klant, een
nieuwe medewerker, een nieuw product, een specifieke
ontwikkeling in de branche, een nieuwe samenwerking, een
jubileum, noem maar op. Ik durf te stellen dat veel bedrijven
toch op zijn minst twee keer per maand het een of ander
‘nieuwtje’ hebben.
Zet het op de website, zodat de nieuwsrubriek enige waarde
krijgt. Stuur een persbericht als het de alledaagsheid enigszins lijkt te ontstijgen. Wij als Ondernemend Venlo magazine
kijken er naar uit, tal van andere gedrukte en digitale media
kijken er naar uit. Wordt het door ons of door wie dan ook
opgepikt, dan is dat zomaar gratis reclame.
De tijden veranderen en daar kun je soms maar beter in mee
gaan.
Jac Buchholz
Eindredacteur Ondernemend Venlo magazine
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revenuen, zegt Ebbers. Ze wijst op het bijzondere karakter van deze nieuwbouw.
“Het restaurant staat op de plek waar ooit de werkplaats en de inname voor de
winkel waren. Die zijn door brand verwoest. In eerste instantie wilden we ze
herbouwen, maar vervolgens hebben we besloten dat er een restaurant moest
komen. Dat is met hulp van financierders gelukt. Het is bovendien een CO2-neutraal gebouw geworden. Op het dak liggen 218 pv-panelen; daarmee voorziet het
restaurant in haar eigen elektriciteitsopwekking. Met wat over is verwarmen we
deels het klooster. Daarnaast is de nieuwbouw goed geïsoleerd en voorzien van
duurzame materialen.”
Het restaurant wordt door de eigen mensen gebruikt en is twee keer per week –
als de kringloopwinkel open is – beschikbaar voor bezoekers. Die komen in grote
getale uit alle delen van het land zegt Ebbers. Verder worden er in het restaurant
bijeenkomsten gehouden, onder andere voor ondernemers. Zo was recent ook
een delegatie van bedrijventerrein Trade Port Zuid te gast vertelt Gerard Fokkens.
“Ondernemend Venlo heeft een link met Emmaus Feniks omdat onze voorzitter
Peter Thissen in het comité van aanbeveling zit. Zelf ben ik via via in contact met
ze gekomen.”

34
35

Harry Suiskens, Marja Ebbers en Gerard Fokkens (vlnr)

Emmaus Feniks is een wereldwijd actieve organisatie die steun
biedt aan mensen die alles kwijt zijn en nergens anders meer
terecht kunnen. In Tegelen is de organisatie gehuisvest in voormalig klooster Ulingsheide. Het recent geopende CO2-neutrale
restaurant is een van de bronnen van inkomsten. Ondernemend Venlo wil ook graag een steentje bijdragen, zegt Gerard
Fokkens, voormalig voorzitter van Trade Port Zuid.

Fokkens legt dan uit wat die ondernemers voor Emmaus Feniks kunnen betekenen. “Door hier een bijeenkomst te houden, zorgen ze voor inkomsten. Maar
ze krijgen ook uitleg over de achtergronden van Emmaus.” “Met als gevolg”, vult
Ebbers aan, “dat we regelmatig het aanbod krijgen dat ze iets voor ons willen
betekenen. Met een dienst of financiële ondersteuning.” Ze noemt het voorbeeld
van een defecte tractor die zonder kosten werd gerepareerd. Of de hulp die
bijvoorbeeld een advocaat, arts of psycholoog kan bieden. Fokkens geeft aan dat
hij verwacht dat ook de andere bedrijventerreinen een bijeenkomst bij Emmaus
zullen houden. Ebbers: “We doen dat vaker en er zijn inmiddels al de nodige
ondernemers die ons op uiteenlopende manieren helpen.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Marco Boots

Ruim tien jaar geleden, in 2007, begonnen Marja Ebbers en Harry Suiskens Emmaus Feniks in voormalig klooster Ulingsheide in Tegelen. Zeker de eerste jaren
was het afzien, vertelt Marja Ebbers. “Het klooster had al zo’n 25 jaar geen onderhoud gehad. We hadden geen verwarming, amper sanitair en weinig elektriciteit.
Toch zagen we de mogelijkheden van de locatie.”
Bij Emmaus Feniks vinden mensen die niets meer hebben en nergens meer terecht kunnen onderdak. Ze worden voor een tijdje onderdeel van de gemeenschap
en dragen met dagelijkse werkzaamheden bij aan die gemeenschap. “We hebben
normaal gesproken tussen de 18 en 20 bewoners die gemiddeld zo’n 9 maanden
blijven. Het merendeel mannen, maar ook vrouwen, zelfs met kinderen.” Ebbers
geeft aan dat er bij binnenkomst niet te veel wordt gevraagd aan de tijdelijke
gasten. “Daar hebben ze in eerste instantie geen behoefte aan – een-op-eengesprekken volgen later. Wel moeten we er een goed gevoel bij hebben als we
iemand binnenlaten.”
Omdat Emmaus Feniks een onafhankelijke organisatie is – het hoofdkantoor is
gevestigd in Parijs – moet ze in haar eigen inkomsten voorzien. Dat gebeurt met
een kringloopwinkel – “eigenlijk is het meer dan dat, het is een winkel met hebbedingetjes” – en een eigen moestuin. Sinds kort zorgt ook het eigen restaurant voor
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DE ONDERNEMER: NOËL LEISE HOLLAND CASINO VENLO
KIJKT UIT NAAR NIEUWBOUW AAN FLORALAAN

Meer beleving,
meer diversiteit

In 2006 vestigde Holland Casino zich in Venlo, in het voormalige pand van een bedrijf in Perzische tapijten. Voor enkele jaren
was de bedoeling, om dan te verhuizen naar een nieuwe locatie binnen de gemeente. Dat duurde wat langer dan gepland.
Maar, zegt directeur Noël Leise, er komt nu een state of the
art-gebouw waar op een heel diverse, gevarieerde en gerichte
wijze kan worden ingespeeld op de wensen van verschillende
doelgroepen.

Hebben de plannen van de politiek om Holland Casino eventueel te privatiseren nog
invloed op de nieuwbouw? Noël Leise geeft aan van niet. “We moeten op de huidige
plek sowieso weg en gaan bovendien naar een gebouw dat veel meer mogelijkheden
biedt. Dat ik na het vestigen van Holland Casino in Venlo nu de nieuwbouw en verhuizing mag begeleiden vind ik heel bijzonder. Het is dus om meerdere redenen fijn om
terug te zijn in Venlo.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: Petra Lenssen

Het was Noël Leise die destijds de komst van Holland Casino naar Venlo begeleidde.
Na een aantal jaren vertrok hij als directeur, werd bestuurder binnen Holland Casino
en later directeur van de regio Zuid. In die hoedanigheid keerde hij in oktober vorig
jaar terug in Venlo. Opnieuw met een missie: de bouw van en verhuizing naar een
nieuw onderkomen aan de Floralaan. Dat moet begin 2020 klaar zijn.
Heel wat jaren later dan verwacht. Maar, zegt Leise, in hun huidige pand hebben ze
zich altijd thuis gevoeld. “We hebben daar de mogelijkheden optimaal benut om de
gasten een gevarieerd pakket te kunnen bieden – er is voor ieder wat wils. Met de
tafelspelen en de automaten uiteraard, maar ook met restaurants, bars en met allerlei
activiteiten. Daarmee richten we ons ook nu al op diverse doelgroepen. Op de mensen
die komen om te spelen, maar ook op gasten die een leuke avond uit willen en op gezelschappen met specifieke arrangementen.” Hij geeft aan dat op de bovenverdieping
van het huidige gebouw onlangs nog een uitbreiding van de activiteiten plaatsvond.
“We bieden daar een net wat andere beleving. Hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid
besloten bijeenkomsten te houden. Denk aan een zakelijke presentatie in combinatie
met bepaalde casino-faciliteiten. We zetten volop in op maatwerk.”
In de nieuwbouw worden de mogelijkheden nog breder, geeft Leise aan. Alleen al omdat dat gebouw helemaal op haar functie wordt afgestemd. Dat de keuze uiteindelijk
toch op een locatie op een bedrijventerrein viel, noemt hij niet vreemd. “Het draait
tegenwoordig voor een belangrijk deel om bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.
Die zijn op de nieuwe locatie optimaal. De bezoekers komen steeds meer gericht en
minder impulsief. De binnenstad, waar in Venlo even sprake van was, is daardoor en
omdat binnensteden steeds meer autoluw worden niet aantrekkelijk. Het kazerneterrein was wel even serieus een optie, maar dat is niet doorgegaan.”
Dus wordt het de Floralaan, een zichtlocatie aan de snelweg waar volgens Leise een
iconisch gebouw wordt gerealiseerd. Een eyecatcher, zowel van buiten als binnen state of the art, zegt hij. Waarin diverse nieuwe concepten onderdak krijgen. “Er komen
bijvoorbeeld een sports bar en een experience zone. Dat laatste is een omgeving met
skill based spelen – dat is wereldwijd behoorlijk in opkomst. We zijn dat momenteel
aan het testen en gaan het onder andere in Venlo introduceren. We krijgen daar ook
meer mogelijkheden voor de zakelijke markt, bijvoorbeeld wat vergaderruimte betreft.
Nu kunnen we 40 tot 50 mensen kwijt, in het nieuwe pand tot 200.

??

Holland Casino-directeur Noël Leise vindt het fijn terug in Venlo te zijn
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WETHOUDER PAUL SANDERS PEEL EN MAAS OVER
GEVOLGEN ECONOMISCHE GROEI EN VERGRIJZING

“Samen
personeelsprobleem
oplossen”

Peel en Maas-wethouder Paul Sanders (Economie) volgt als kartrekker
arbeidsmigranten in Noord-Limburg de economische ontwikkelingen op de voet.
Hij houdt een pleidooi voor de bouw van migrantenhotels. “Seizoenarbeiders zijn
niet geïnteresseerd in integratie.”
Twee jaar geleden stapte Peel en Maas uit Ontwikkelbedrijf Greenport. Waarom eigenlijk?
Paul Sanders: “Noord-Limburg bestond uit een
lappendeken van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen. Venlo Greenpark, Villa Flora, Innovatoren, Trade
Port Noord, Development Company Greenport Venlo
(DCGV). Allemaal verschillende entiteiten met verschillende aandeelhouders en eigendomsverhoudingen. Er
werd veel vergaderd, de kosten liepen op. Maar er
gebeurde weinig, mede door de economische crisis. Ik
heb toen tegen gedeputeerde Twan Beurskens gezegd,
‘maak er één organisatie van. Dat is veel efficiënter’.
Twan heeft dat goed opgepakt. Er is één entiteit voor
in de plaats gekomen. Daar is de campusontwikkeling
bij gekomen. Het kennislandschap.”
Wat ging er niet goed?
“De concurrentie tussen de gemeenten bleef. Het was
elkaar vliegen afvangen als het ging om het binnenhalen van bedrijven. Daar kwam bij dat veel mensen aan
tafel mee vergaderden die geen grondpositie hadden in
het gebied, maar wel een mening. Zoals Peel en Maas.
Dat werkt niet. Dan verstoor je alleen maar de discussie. Toen hebben wij gezegd: we stappen uit Greenport, maar we verbinden ons wel aan de ontwikkeling
van de campus.”
Hoe is Peel en Maas financieel uit het avontuur gekomen?
“We moesten een afkoopsom van twee miljoen euro
betalen, waarvan de provincie de helft financierde.
Uiteindelijk hebben we zes ton betaald. Dat was het
bedrag waarvoor onze aandelen in de boeken stond.”
Als u nu kijkt naar Greenport, wat ziet u dan?
“De vastgoedmarkt trekt aan. Met name logistieke centra komen erbij. Daar profiteren wij van als
gemeente. Ik bedoel, mensen uit Peel en Maas werken
daar. De bedrijven vestigen zich nu vooral op Venloos
grondgebied. De volgende halte is Horst. Dat gaat
gebeuren. De markt is positief.”

Wethouder Paul Sanders: "Maak er één organisatie van. Dat is veel efficiënter.”
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De campusontwikkeling. Wat is de rol voor Peel en
Maas?
“Een gedeelte gaat over kennisontwikkeling. Dat wordt
door de provincie gestuurd, samen met de universiteit
van Maastricht. Daarnaast is er de toegepaste kennis.

Daar stoppen de Noord-Limburgse gemeenten ieder
jaar één miljoen euro is. Dat geld is vooral bedoeld om
startende bedrijven te faciliteren.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven?
“Tasty Bugs uit Kessel. Een jong bedrijf, gespecialiseerd
in het produceren en verhandelen van insecten en
aanverwante producten. Of neem de toepassing van
led-verlichting in de glastuinbouw bij slakweker Van
Dijk in Siberië. Een belangrijke taak van de gemeenten is om het bedrijfsleven te laten aanhaken op de
campusontwikkeling.”
Hoe gaat het met de glastuinbouw?
“Heel goed. Tijdens de crisis zijn veel kleine glasbedrijven verdwenen. Met als gevolg dat er nu een
tekort is aan glas. In Siberië is nog honderd hectare
beschikbaar. Ik verwacht dat die redelijk snel verkocht
zullen zijn. Twee klappers en het kan gebeurd zijn. Een
paar grote partijen tonen interesse. Zacht fruit rukt
op in de kas. Denk aan de teelt van aardbeien, bessen,
frambozen en bramen.”

hebben wij gezegd:
“weToen
stappen uit Greenport,

maar we verbinden ons wel
aan de ontwikkeling van de
campus

”

Hoe ziet u de toekomst van de agro-industrie?
“We zijn goed in agro, toonaangevend wereldwijd. Dat
komt omdat alle kennis dicht bij elkaar zit. Van zaadje
tot eindproduct – het zit in deze regio verankerd. Daar
zijn onderwijs en overheid aan gekoppeld. De grootste
uitdaging zal het tackelen van het personeelstekort
zijn.”
U bent regionaal kartrekker arbeidsmigranten. Hoe
groot is het probleem?
“In 2011 was de opvatting dat arbeidsmigranten tijdelijk hier zouden zijn. Alles wordt geautomatiseerd, we
hebben ze steeds minder nodig. Dachten de gemeenten. Een misvatting. Noord-Limburg telt momenteel

30.000 arbeidsmigranten, dat is acht procent van de
totale bevolking. Daar komen er jaarlijks duizend tot
vijftienhonderd bij. Voorheen waren ze werkzaam in de
agrarische sector. Daar is de logistiek bijgekomen. Nu
zien we ze in technische bedrijven. De verwachting is
dat ze ook in de zorg gaan werken. Wellicht komt een
Poolse mevrouw ons in de toekomst in het zorgcentrum de steunkousen aandoen. Wij hebben die handjes
niet meer. Er is veel meer werk dan dat er mensen zijn.
We hebben in Peel en Maas achthonderd werklozen en
3500 arbeidsmigranten.”

Zien gemeenten het probleem niet?
“De cijfers van de provinciale woningmarkt zijn
gebaseerd zijn op ontwikkeling van de autonome
bevolking. Gemeenten zijn hierdoor terughoudend
met het toestaan van nieuwe woningen. Cijfers op het
gebied van werkgelegenheid en arbeidsmigranten zijn
echter niet meegenomen. Dit is opmerkelijk zeker als
je je bedenkt dat er in de toekomst niet minder banen
gaan komen. Dit gaat zorgen voor een enorme druk op
de woningmarkt. Als je als gemeente niet zorgt voor
kwalitatief goede en betaalbare woningen dan gaan
arbeidsmigranten over de grens wonen en dan ben je
ze kwijt. We komen momenteel achtduizend bedden
tekort. Daar moet een passend antwoord op komen.
Arbeidsmigranten verdelen in porties van vijftig gaat
lukken bij agrarische bedrijven, maar in het grote geheel schiet je daar niet veel mee op. Dan moet je heel
veel locaties hebben en dat stuit op weerstand van de
lokale bevolking.”
Wat moet er gebeuren?
“Grotere onderkomens aan de rand van bedrijventerreinen. Seizoenswerkers zijn niet geïnteresseerd in
integratie. Die willen een goed ontsloten locatie. Een
fatsoenlijke slaapplek tegen een redelijke prijs. Een
casusteam onderzoekt momenteel een aantal locaties
in Noord-Limburg. De gemeenteraden zullen hierover
een besluit moeten nemen. Arbeidsmigranten die
werken in de maakindustrie of in de zorg is een andere
categorie. Die hebben langere dienstverbanden, krijgen
een vast contract en willen een huis met een tuin. Die
melden zich vanzelf in de wijken.”

■

Tekst: Bart Ebisch | Fotografie: Marco Boots
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Van de voorzitter:
goede geluiden
Als voorzitter van Ondernemend Venlo spreek ik vrijwel dagelijks collega-ondernemers. Waar dat nog niet zo lang geleden vaak niet heel opbeurende
gesprekken waren, daar hoor ik nu voornamelijk goede geluiden. Het gaat
goed met de Nederlandse, met de Limburgse en de Venlose economie.
Villa Flora bruist, er worden nieuwe bedrijven gestart, er komen ondernemingen naar Venlo en de werkloosheid daalt. Dat laatste is wel een zorgenpunt.
Want om de bedrijven, om de economie draaiende te houden hebben we
voldoende werknemers nodig. Van verschillende niveaus, voor uiteenlopende
branches. En daar begint het steeds meer te knellen.
Een van de oplossingen is een beroep doen op arbeidsmigranten. Maar waar
huisvest je die? Diverse ondernemers willen dat oplossen door wonen op of
aan de rand van industrieterreinen mogelijk te maken. Maar waar de overheid
daar huisvestingsmogelijkheden zou moeten faciliteren, ligt ze dwars. Kom
op gemeentebestuurders, denk en doe mee, zodat we de krapte in sommige
sectoren enigszins kunnen verlichten.
Verder heeft Venlo nog te volle kaartenbakken als het om langdurige werklozen gaat. Dat moet worden aangepakt. Maak het transparanter en zorg dat
mensen aan de slag kunnen. Elders in de provincie lukt dat ook.
Positief is verder dat mede dankzij Ondernemend Venlo ook de uiterste randen van onze bedrijventerreinen – richting Sevenum – beter bereikbaar zijn
via openbaar vervoer. Met de lus die bij Villa Flora is aangelegd kunnen bussen zonder al te veel capriolen hun rit voortzetten. Teleurstellend is wel dat
de beslissing over de komst van een station in Grubbenvorst – ook belangrijk
voor de bereikbaarheid van Trade Port Noord – is uitgesteld.
Teleurstellend was ook de beslissing van de Venlose gemeenteraad om af te
zien van een windmolenpark. Gelukkig ziet de Provincie het belang van de
komst van zo’n park – met negen windturbines het grootste windenergieproject in Limburg – wel in en heeft ze besloten een Provinciaal Inpassingsplan
(PIP) te gaan maken. Dankzij dit ingrijpen wordt Trade Port een van de meest
energiezuinige en duurzame bedrijvenparken, stelt de directeur van ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, Ruud van Heugten.
Kortom, er speelt veel en er zijn voor Ondernemend Venlo nog heel wat zaken om op te pakken. Dat doen we graag, zodat ondernemers in Venlo onder
de beste condities kunnen ondernemen.

HERMAN VERSTRAELEN (RONMAS)
INNOVEERT IN PERSONEELSBELEID

“Zonder mensen
kun je niks”
rhb

steigerhout-venlo.nl
natural wood design

Albertushofweg 6
5916 PW VENLO
077 390 35 42

‘Ronmas projecteert, ontwikkelt, bouwt, integreert
en onderhoudt wereldwijd robotsystemen voor
flexibele, effectieve, efficiënte en mensvriendelijke
productieprocessen’. Zie hier het visitekaartje van het
Venlose bedrijf met dertien personeelsleden en een
omzet die schommelt tussen de 2,8 en drie miljoen
euro per jaar. Ronmas werkt met name als toeleverancier voor grote Duitse bedrijven, die wereldwijd
actief zijn in de primaire industrie. Van Saudi-Arabië
tot Amerika en van Rusland tot China.

Van de andere kant:
“
we zijn minder gevoelig voor
economische fluctuaties”
”

■

Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo

De firma Ronmas in Venlo maakt volop
gebruik van robots. Maar de grootste
innovatie vindt plaats op personeelsvlak,
stelt directeur Herman Verstraelen (62).

styling en advies
project inriching
zakelijk en particulier

Mede-eigenaar Herman Verstraelen legt in een
notendop uit wat er in de zware metaal productieprocessen gebeurt. “Alle metalen moeten van begin
tot het einde van het productieproces traceble zijn.
Noem het een paspoort of een track & trace-systeem. Stel voor, een vliegtuig stort neer. Een van de
vragen tijdens het onderzoek zal zijn, ‘waar komt het

aluminium van het toestel vandaan?’ Daar zijn wij
specialist in. We brengen codes aan bij hoge temperaturen met een op maat gesneden robotsysteem. En
dat op verschillende manieren. Graveren of een code
erop spuiten met speciale inktsoorten. Een speciaal
schild eromheen maakt de robot hittebestendig.
Verder kunnen we metalen platen met een speciale
techniek (oxy-fuel cutting) op maat snijden en grote
rollen metaal verpakken met straps. Ook dit gebeurt
met de robotsystemen.”
Verstraelen rolde na studies werktuigbouwkunde
aan de hts in Heerlen en technische bedrijfskunde in
Venlo de machinebouw in en vulde later zijn kennis
aan met sociale bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij werkte onder andere voor
Interstahl, Nedinsco en als adjunct-directeur bij AEM.
Het vak bracht hem naar de verste uithoeken van de
wereld. Voor een groot project in Griekenland kwam
hij in contact met Joern Arndt, een Duitser, met
wie hij bevriend raakte en Ronmas opzette. Samen
hebben ze zestig procent van de aandelen. De andere
veertig procent bezit het Liof. “Het is een nichemarkt
waarin wij ons begeven. Een van onze sterke punten
is het telkens vinden van nieuwe oplossingen. Dat
kan risicovol zijn. Van de andere kant: we zijn minder
gevoelig voor economische fluctuaties. In goede
tijden, zoals nu, investeren bedrijven in groei. Gaat
het minder goed, dan zoeken ze de oplossing in het
optimaliseren van productieprocessen.”

Daarvoor heeft het bedrijf technisch geschoold
personeel nodig. Echter, techneuten zijn moeilijk te
vinden én te behouden. Voor het tackelen van beide
problemen moet de directeur innoveren. “We zijn met
Invent (personeel en organisatie) een duurzaamheidproject aangegaan. Op basis van gesprekken met personeelsleden schatten zij in hoe personeelsleden zich
voelen. Of ze tevreden zijn. Dat werkt goed. Waarom
we die firma inhuren? Wat ik misschien niet zie, ziet
een ander wellicht wel.” Daarnaast is innovatie nodig
bij het vinden van techneuten. Verstraelen: “We zijn
gaan kijken naar landen waar weinig werk is maar
wel de skills voorhanden zijn. Servië is zo’n land. De
basis, de kern, is ons personeelsbestand. Op het moment dat we veel werk hebben, schakelen we Servië
in. Dat is onze schaal. Met een aantal ondernemers
in de regio onderzoeken we of we dit gezamenlijk
kunnen dragen. Dan kunnen we de mensen in Servië
ook meer zekerheid bieden.”

■

Tekst: Bart Ebisch | Fotografie: Marco Boots
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Commissie Arbeidsmarkt, Kennis en Onderwijs | Ondernemend Venlo magazine

“We
krijgen een
ontzettende
battle voor
mensen”

Van thuis zitten naar een
baan met perspectief

De eerste lichting geslaagden van de Ambachtsschool Nieuwe Stijl

De eerste 104 vierkante meter is opgeknapt, nog zo’n 32.000 te gaan. Zo groot is
het project waar de Ambachtsschool Nieuwe Stijl momenteel aan bezig is. “Het
klooster van Steyl staat voor 80 tot 90% leeg. De provincie, de gemeente en het
dorp willen hier graag een herbestemming voor. Wij bieden dit én doen het onderhoud”, aldus Bert Schreurs van Vos Company. Dit samenwerkingsverband tussen
onderhouds- en schildersbedrijven heeft als taak te zorgdragen voor een continue
toestroom van gekwalificeerd personeel in bouwgerelateerde beroepen. In Steyl
restaureren de vaklieden in spe hun eigen, nieuwe ambachtsschool, waarna ze in
het bedrijfsleven aan het werk gaan.
Vos Company bestaat uit een opleidingsbedrijf, een
uitzendbureauorganisatie en Vos Projects, dat allerlei
bijzondere projecten uitvoert vanuit de gedachte ‘arbeidsnabij werken en leren’. Directeur Bert Schreurs:
“Vroeger hoefde je leerlingen alleen het vak te leren,
tegenwoordig komt er iets meer aandacht bij kijken
omdat we steeds meer te maken krijgen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Die mensen
verdienen een kans, niet alleen vanuit sociaalmaatschappelijke overtuiging maar ook vanuit commerciële overtuiging, want we hebben te weinig goede
vakmensen. Het bedrijfsleven heeft de tijd en kunde
niet om hen op te leiden, maar het is inmiddels kwart
over twaalf.”
Hen Schreurs van Werkgevers Servicepunt bevestigt
dit. “Als ik kijk naar de bouwsector, dan is wat Bert
met zijn club aan het doen is hard nodig. In de regio
zie je dat mensen die praktisch opgeleid zijn – vak-
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mensen –moeilijk te vinden zijn. Een jaar geleden zag
je al schaarste in vaktechnische beroepen en praktische beroepen in de bouw. Toen signaleerde een
kwart van de schildersbedrijven personeelskrapte als
een bedreiging. Inmiddels is dat percentage gegroeid
naar 58%. Bedrijven realiseren zich steeds meer dat
ze een personeelstekort hebben, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief. Daarbij spreekt het mij
erg aan wat de Ambachtsschool Nieuwe Stijl doet;
werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
praktische kennis aanreiken. Wat ze vandaag leren,
passen ze vandaag nog toe. Ze krijgen handvatten
voor het vak, een verantwoordelijkheid voor de uit te
voeren taken en werken samen in een team. Precies
de vaardigheden die het schildersvak nodig heeft.”
De werving en selectie van werkzoekenden wordt
deels gedaan door het Werkgevers Servicepunt.

Vervolgens gaan de instromers één of meerdere
dagen vrijblijvend snuffelen aan het werk. Is de klik
met het schildersvak er, dan krijgt de werkzoekende
een interne opleiding van een half jaar aangeboden
in de Ambachtsschool Nieuwe Stijl. “We halen ze uit
de school en laten ze aan bedrijfsprojecten werken”,
licht Bert Schreurs toe. “Bij dit vak gaat het om een

“Kijk eens wat we hier doen en
ga dan bij jouw eigen bedrijf na:
zou je hier op aan kunnen en
willen sluiten?”
bepaalde behendigheid die je alleen kunt leren door
het te doen. Na een half jaar kijken we of de mensen
zelfstandig plaatsbaar zijn binnen het bedrijfsleven
en volgt eventueel een vast dienstverband bij één
van de schildersbedrijven die betrokken zijn bij het
project. Zo niet, dan plaatsen we ze op één van
onze eigen projecten met leermeester. Nu is dat het
klooster in Steyl, maar we zijn altijd op zoek naar
nieuwe projecten. Daarnaast zoeken we binding met
en draagvlak binnen het Limburgse bedrijfsleven.”
Bert besluit met een oproep aan alle Limburgse
bedrijven: “Kijk eens wat we hier doen en ga dan bij
jouw eigen bedrijf na: zou je hier op aan kunnen en
willen sluiten?”

■

Tekst: Silke van Deelen

Peter Kerstjens is sinds 1988 actief in het
Venlose bedrijfsleven, waarvan de laatste
tien jaar als directeur van Addit BV.
Binnen Ondernemend Venlo is hij sinds
drie jaar voorzitter van de resultaatgroep
kennis, onderwijs en arbeidsmarkt. “Het
heet een resultaatgroep, wat impliceert
dat we concreet proberen om resultaten te bereiken voor de regio Venlo.” De
groep bestaat op dit moment uit zo’n
twaalf vertegenwoordigers uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven.
Volgens Kerstjens verricht de resultaatgroep ontzettend belangrijk werk voor
de gezondheid van de economie in deze
regio, ook voor de toekomst. “En daar wil
ik me graag voor inzetten!”
Eén van de voornaamste taken van de resultaatgroep
is, zegt Kerstjens, verbindingen leggen tussen de triple helix, als een klankbordgroep. “Daarbij praten we
elkaar periodiek bij over alle ontwikkelingen op het
gebied van kennis, onderwijs en arbeidsmarkt. Door
elkaar te informeren over wat waar speelt, kunnen
we kijken waar er overlap is tussen initiatieven en er
voor zorgen dat we dingen niet dubbel doen maar
elkaar juist versterken en competenties bundelen.”
Een hele opgave, vindt hij. Het speerpunt daarbij is
dat er continu aandacht moet zijn en blijven voor
techniekonderwijs in het primair onderwijs. Dat gebeurt op allerlei praktisch en operationele manieren,
bijvoorbeeld door de realisatie van techniekpleinen.

Opleidingsbehoefte in kaart brengen
Een ander belangrijk punt is dat de resultaatgroep
kennis, onderwijs en arbeidsmarkt aan de werkgeverskant verbindingen legt met de zeven industriële
kringen in deze regio. Kerstjens: “Binnen iedere
kring is er iemand zoals ik, die zich richt op kennis,
onderwijs en arbeidsmarkt. Wij treffen elkaar enkele
keren per jaar en proberen in kaart te brengen wat
de komende jaren de opleidingsbehoefte in de regio
is. Tot slot zijn er ook kortstondige projecten die we,
daar waar wij kansen zien, oppakken. Denk aan het

Peter Kerstjens

ontwikkelen van een app-portal om hbo-studenten
en werkgevers, vraag en aanbod, samen te brengen.”

Arbeidsmarktbehoefte bij ondernemers
Een item dat hoog op de prioriteitenlijst van de
resultaatgroep staat, is ervoor te zorgen dat er in de
toekomst goede vakmensen in de regio voorhanden
moeten zijn. Daartoe heeft de resultaatgroep kennis,
onderwijs en arbeidsmarkt eind vorig jaar in samenwerking met diverse andere partijen een enquête
gehouden om te inventariseren wat de arbeidsmarktbehoefte bij de ondernemers is. “De bedoeling is om
bijvoorbeeld eens per jaar een dergelijke enquête uit
te voeren, om op een wat gedetailleerdere manier
deze regio in kaart te brengen, ook om de bewustwording te creëren van hoe groot het personeelspro-

bleem eigenlijk is. Want veel ondernemers weten dit
simpelweg niet, onderschatten dat we een ontzettende battle voor mensen gaan krijgen. Dat proberen we
in ieder geval onder de aandacht te brengen”, aldus
Kerstjens.
Tot slot: een wijdverbreid misverstand is dat de resultaatgroep kennis, onderwijs en arbeidsmarkt zorgt
voor nieuw personeel voor ondernemers. “Dat doen
we dus niet, dat moeten ondernemers zelf invullen.
Wel kunnen we naar de vereniging toe een klankbord
zijn wat betreft de ontwikkelingen in de regio en de
leden hierover informeren.”

■

Tekst: Silke van Deelen | Foto’s: Petra Lenssen
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opleiden. Echter, gezien de bedrijfsgrootte kunnen
wij niet alle medewerkers op dezelfde dag naar een
cursus sturen. Omdat de meeste cursusinstituten
geen cursus geven voor slechts twee personen, moet
je gaan combineren met andere bedrijven. Vanwege
het grote netwerk aan bedrijven dat is aangesloten
bij IWZO kan dit bij CIVIL wél geregeld worden.”

De opleidingen omvatten alle
functies die komen kijken bij
het bouwproces
Bedrijfsleven is leidend
De opleidingen omvatten alle functies die komen
kijken bij het bouwproces, van het ontwikkelen op
kantoor tot het installeren op locatie, service en onderhoud. Omdat de techniek zich daarbij razendsnel
ontwikkeld, moeten ook de trainingen vooruitstrevend zijn. Het ROC verzorgt daarbij het didactische
gedeelte en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat CIVIL
voorzien is van de nieuwste equipment. “Het bedrijfsleven is daarbij leidend, want zij weten precies met
welke technieken wij aan de slag moeten”, aldus
Van Boxmeer. Dat CIVIL beschikt over de modernste
apparatuur, vormt voor Thijssen tevens een reden
om met het opleidingsinstituut in zee te gaan, naast
de centrale ligging in Roermond en het feit dat
de opleidingen als maatwerk uitgevoerd kunnen
worden op een locatie in de buurt. “Je kunt als bedrijf
gericht invloed uitoefenen op de cursusinhoud zodat
deze nog meer toegespitst kan worden op je eigen
onderneming. Bovendien worden de opleidingen
gegeven door mensen die nog dagelijks in de praktijk
werkzaam zijn. Het zijn vaak collega installateurs, die
ervoor zorgen dat het geleerde ook direct herkenbaar
is en toepasbaar in het dagelijkse werk.”

Jack van Boxmeer

“Wij zijn van de bedrijven,
zij zijn onze eigenaren”
“Sla de krant open en je ziet het; we moeten van het gas af, we moeten duurzaam
zijn, het binnenklimaat is niet goed, we moeten massaal aan de warmtepompen…
dat valt allemaal onder installatietechniek, en dat is wat we de mensen hier willen
leren.” Aan het woord is Jack van Boxmeer, directeur bij Installatie Werk Zuid Oost
(IWZO). Dit initiatief van werkgevers is meer dan 25 jaar geleden opgericht met als
doel werknemers goede praktijkvaardigheden bij te brengen. Het ‘werkgeversclubje’, zoals Jack het noemt, werkt onder de noemer CIVIL (Centrum voor Innovatief
Vakmanschap Installatietechniek Limburg) samen met ROC Gilde Opleidingen aan
innovaties binnen de installatie- en elektrotechniek.
De publiek-private samenwerking wordt gestimuleerd met subsidie door de overheid, met als doel
dat onderwijs en bedrijfsleven intensiever gaan
samenwerken. “Het ROC Gilde Opleidingen heeft een
werkplaats nodig voor de praktijklessen, wij moeten
een werkplaats hebben om de jongens en meiden te
trainen in de dagelijkse praktijk. Samenwerking was
een logische keuze”, aldus Van Boxmeer . Leerlingen
van alle opleidingen installatie- en elektrotechniek
van het opleidingsinstituut – van niveau 1 tot en met
4, in BOL of BBL uitvoering – kunnen bij CIVIL in
Roermond terecht om het vak te oefenen. “Omdat installatiebedrijven veel op locatie werken, bij klanten,
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is dit voor leerlingen vaak lastig. Wij bieden ze een
aparte ruimte waar ze onder begeleiding van een ervaren installateur het vak leren”, licht hij toe. Daarbij
wordt Installatie Werk ook de werkgever van de leerlingen; op dit moment zijn er 165 leerling-monteurs
in dienst die bij zo’n tachtig installatiebedrijven in
heel Limburg aan het werk zijn. Het doel is dat ze, als
ze klaar zijn met de opleiding, ook bij dat bedrijf in
dienst treden. “We leiden dus heel specifiek voor een
bedrijf een leerling monteur op. Heel veel bedrijven
zien ons nog steeds als een schooltje, maar we zijn
van de bedrijven. Zij zijn onze eigenaren.”

Een leven lang leren
Enerzijds worden jongens en meiden geschoold die
in een opleidingstraject zitten, anderzijds worden er
bijscholingen en cursussen voor bedrijven gegeven,
van VCA- en NEN-cursussen tot praktische trainingen
aan verwarmingstoestellen, maar ook trainingen op
het gebied van elektrotechniek. “Bedrijven die ergens
tegenaan lopen, bellen ons op. Als we geen standaard cursus hebben, maken we er eentje.” Eén van
de bedrijven die hier gebruik van maakt, is Lommen
Installatie in Venlo, een klein installatiebedrijf dat
zich met acht medewerkers richt op installatie- en
renovatiewerk bij particulieren, woningbouwverenigingen en de kleine zakelijke markt. “Om de
veranderende markten – denk aan warmtepompen,
domotica, levensloopbestendig bouwen en alle
duurzaamheidsvraagstukken - te kunnen blijven
bedienen, moet je als bedrijf/medewerker continu
scholen”, licht directeur Frank Thijssen toe. “Mijn
filosofie is ‘een leven lang leren’. Dit houdt in dat
onze medewerkers jaarlijks cursussen en opleidingen
volgen. Zij zijn enthousiast over de mogelijkheden
die wij bieden zich te kunnen blijven ontwikkelen en

Clublokaal van de installatiebranche
Het subsidietraject loopt medio 2019 ten einde, dan
moet CIVIL staan; het onderwijs moet ontwikkeld zijn
en alles moet goed draaien. Geen probleem, geeft
Van Boxmeer aan, ook zonder subsidie staat CIVIL als
een huis. “Het subsidiebedrag was daarbij wel een
leuk duwtje in de rug, niet alleen voor het innovatief
onderwijs maar ook om de samenwerking tussen het
bedrijfsleven en het ROC echt vorm te geven, wat
anders wellicht niet gebeurd was. Dat wij samen in
één gebouw zitten, is daarbij een zeer goede keuze
geweest.” Frank Thijssen tot slot adviseert andere
bedrijven om vooral eens te kijken bij dit ‘clublokaal
van de installatiebranche’, om te kijken wat CIVIL
voor hen kan betekenen. “Vraag je af hoe je bedrijf,
de branche en je markt er over vijf jaar uitzien en
wat daar voor nodig is aan kennis en kunde. Met de
uitgebreide inrichting van CIVIL, met de modernste
apparatuur, vormt CIVIL een prima locatie en etalage
om te zien wat er in de installatietechniek allemaal
mogelijk is. Op basis daarvan kun je dan bepalen wat
er gedaan moet worden om er dan voor klaar te zijn
en blijven.”

■

Tekst: Silke van Deelen | Fotografie: Petra Lenssen
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VERTREKKEND GEDEPUTEERDE
TWAN BEURSKENS: ZONNIGE TOEKOMST
LIMBURGSE ECONOMIE

“Van de
voorgrond
naar de
achtergrond”

Op 19 april jl. vertrok Twan Beurskens uit Hout-Blerick als
gedeputeerde Economische Zaken en Kennisinfrastructuur
bij de Provincie Limburg, om een paar dagen later aan de
slag te gaan als gemeentesecretaris van de gemeente Venlo.
“Ik ben nooit echt politicus geweest, wel bestuurder.” Hij
kijkt terug op 5,5 jaar provinciebestuurder en ziet dat het er
goed voor staat met de Limburgse en Venlose bedrijvigheid.
Twan Beurskens is weer ambtenaar. Dat was hij van 1995 tot en met 2006 ook.
Eerst bij de gemeente Venlo, daarna in Helmond. Voor die tijd werkte hij bij
de politie. Toen hij naar de gemeente Helmond vertrok werd hij politiek actief
voor de VVD. “Al langer mijn partij.” Om op een dag wethouder te worden. “Ik
kreeg in 2006 nogal wat voorkeursstemmen, maar de VVD leek eerst buiten
de coalitie te vallen. Tot ik op een gegeven moment, rond één uur ’s nachts,
een telefoontje kreeg. Of ik wethouder wilde worden?” Het antwoord was
‘ja’ en Beurskens vervulde die taak vervolgens tot 2012. Hij maakte zijn tweede
termijn niet af omdat er zich een nieuwe uitdaging voordeed. Of hij gedeputeerde
wilde worden voor de provincie Limburg? Het antwoord was opnieuw ‘ja’. Terwijl
de crisis op haar dieptepunt was? “Ja, dat was voor mij de uitdaging: de economie,
de bedrijvigheid weer op stoom brengen.” Dat lukte omdat Gedeputeerde Staten
bereid waren Beurskens in zijn ambities te volgen en veel geld te investeren in de
economie en het onderwijs.
Dus kan hij nu op een geslaagde missie terugkijken, zeker ook wat Venlo betreft.
“Ja, daar is veel geïnvesteerd – de afgelopen twee jaar is er bijvoorbeeld in de
hele provincie 1,3 miljard euro geïnvesteerd en een belangrijk deel daarvan is naar
de regio Venlo gegaan. Maar de regio heeft ook veel zelf opgepakt. Kijk naar de
maakindustrie, van oudsher belangrijk. Die is weer in beeld, heeft zich verenigd
in Techno Valley. Je ziet sowieso dat ondernemers zich verenigen, samenwerking
zoeken. De logistiek in Smart Logistics Center. Verder ben ik blij met de Economic
Development Board (EDB) die strategische ontwikkelingen aanjaagt voor de economie en het onderwijs. En er is natuurlijk Ondernemend Venlo, met bijna 1.300
bedrijven een belangenbehartiger in Limburg.”
Beurskens wijst vervolgens op de komst van de HAS en de Universiteit Maastricht
naar Venlo, zodat er samen met Fontys nu een breed aanbod hoger en universitair
onderwijs is. “De Universiteit Maastricht heeft tevens een belangrijke rol gespeeld
in de ontwikkeling van de Brightlands-campussen en daarmee de kennisinfrastructuur. Die is van wezenlijk belang om ontgroening en vergrijzing af te
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PROJECT HIGH POTENTIALS CROSSING BORDERS

Kennis maken zonder grenzen
Twan Beurskens: "Je ziet sowieso dat ondernemers zich verenigen, samenwerking
zoeken."

remmen, maar ook om innovatie te stimuleren. Dat laatste zie je terug in de Villa
Flora, één van de beeldbepalende Floriade-gebouwen. Daar wordt niet zozeer het
grote geld verdiend, maar het is wel een generator voor de regio. Die profiteert
van de aanwezigheid van al die kennis. Ook de Innovatoren is inmiddels vol en
de volgende stap is dat zich op het Floriade-terrein allerlei bijzondere bedrijven
vestigen.”
Een kritiekpuntje voor Beurskens zijn de nog te volle kaartenbakken bij de
gemeente. “Er zijn in Venlo veel vacatures, maar er is slechts een beperkte match
met mensen in de bijstand. Dat kan beter, kijk bijvoorbeeld naar het succes van
bijstandsgerechtigden die aan de slag zijn bij VDL Nedcar. De gemeente moet wat
dat betreft een tandje bijzetten. En ja, daar ga ik zelf ook een rol in spelen.” Dat
wordt een nieuwe uitdaging dus, gezien de financiële status van Venlo? “Inderdaad, maar zoals gezegd, daar hou ik van. Ik krijg een mooie job als leidinggevende van zo’n 1.000 mensen – ga van de voorgrond naar de achtergrond. Dat Venlo
niet in de beste toestand verkeert, maakt niet uit. Daar gaan we aan werken. Ik
heb alle vertrouwen in de kracht van de gemeente. Zoals ze hier zeggen: ‘ut kump
good’.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto: Provincie Limburg

Vier hogescholen uit het Duits-Nederlandse grensgebied hebben een project opgezet waarbij studenten uit het ene land en ondernemers uit het andere land acht
maanden lang met elkaar optrekken. In Via Creandi – het bezoekerscentrum van de
Venlose meubelproducent Leolux – kwamen ze in een mentoring event bij elkaar om
terug te kijken op de eerste maanden.
High Potentials Crossing Borders werd vorig jaar
opgezet door Fontys Venlo, Zuyd Hogeschool,
Hochschule Düsseldorf en Hochschule Niederrhein.
Het doel is om jonge mensen vroeg kennis te laten
maken met het bedrijfsleven in het grensgebied,
grensbarrières weg te nemen en ze zo te laten zien
welke kansen hier liggen voor een mooie carrière.
Kern van het project is het mentoringtraject: acht
maanden lang worden studenten door een mentor
gecoacht.

Kansen voor en met jonge talenten
Het project richt zich op tweedejaars studenten die
interesse in het buurland hebben en die opvallen
door hun sterke motivatie en bovengemiddelde prestatie. Bedrijven krijgen de kans deze jonge talenten
te leren kennen, te ontdekken over welke kwaliteiten
ze beschikken en mee te helpen hun competenties
verder te ontwikkelen. Mentoren zijn meestal leiding-

gevenden of specialisten in een bepaald vakgebied
die het leuk vinden om getalenteerde jongeren uit
het buurland te coachen en grensoverschrijdende
netwerken op te bouwen.

Culturele verschillen blijven boeien
De wijze waarop het traject door de diverse koppels is opgepakt en de individuele verwachtingen
zorgden bij Via Creandi voor uiteenlopende reacties.
Zo zei een Duitse ondernemer: “Het blijft boeiend
om samen te kijken naar de verschillen tussen de
Duitse en Nederlandse cultuur. Nederlanders kijken
bijvoorbeeld bij het zaken doen al snel naar wat het
opbrengt. Duitsers zetten meer in op de lange termijn.” Een student merkte op dat het begin wat stroef
verliep omdat de kennismaking samenviel met zijn
examenperiode. Een ander wees op de bereikbaarheid als er geen auto beschikbaar is.

Goede focus
Het is goed om in het begin verwachtingen met
elkaar te bespreken zodat duidelijk is waar de focus
komt te liggen, zo klonk het. Afspraken gaan meestal
over de professionele en persoonlijke ontwikkeling
van de student. Sommige studenten willen alle facetten van een bedrijf leren kennen, anderen willen juist
graag ervaring opdoen op een specifieke afdeling.
Klaar voor de volgende maanden
Wiel Aerts en Maike Hajjoubi begeleiden het High
Potentials-project. Zij kijken met een goed gevoel
terug op de afgelopen maanden: “Wij zien dat veel
aspecten door de koppels goed zijn opgepakt. Natuurlijk zijn er ook vragen en is het soms wat zoeken.
Maar dat is niet vreemd bij een nieuw initiatief waar
verschillende partijen bij betrokken zijn. We zijn blij
met de uitkomsten van deze evaluatie want hiermee
kunnen we met elkaar het mentoringtraject verder
aanscherpen.”
Vanaf november start een nieuw mentoringtraject.
Geïnteresseerde ondernemers kunnen contact opnemen met Wiel Aerts: wiel.aerts@fontys.nl.

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Constance Jentjens
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Trade Port Zuid is nu officieel onze naam
Tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar van
2016 werd er gestemd over het voorstel om onze naam te
veranderen in Trade Port Zuid. De aanwezige leden van onze
afdeling vonden het een goed idee. Vanaf dat moment zijn
we gestart met de werkgroep om de naamswijziging te gaan
doorvoeren. Het belangrijkste was dat de gemeente akkoord
zou gaan. Het college van B&W moet een dergelijk besluit
namelijk goedkeuren. In februari jongstleden is het formele
besluit genomen en is er ingestemd met de naamsverandering. Dit betekent dat nu officieel de bedrijventerreinen gelegen in Venlo-Zuid, Tegelen en Belfeld de gezamenlijke naam
Trade Port Zuid hebben.
Voorzitter Hans Schreurs van Trade Port Zuid heeft zitting in de werkgroep en
heeft veel contact gehad met de gemeente. “De gemeente heeft goed meegewerkt. Iedereen ziet het belang van één krachtige naam voor onze industrieterreinen. Door de jaren heen is er een wildgroei ontstaan. Het is niet meer van deze
tijd om zo’n grote versnippering te hebben. Tegelen had bijvoorbeeld 12 benamingen voor zijn industrieterreinen. Om ons in de regio beter te profileren en eenheid
uit te stralen is het goed om voortaan te spreken van Trade Port Zuid.”
Met het besluit van het college is het werk echter nog niet gedaan. De naamswijziging moet doorgevoerd gaan worden en dat kost tijd. U als ondernemer kunt
daar bij helpen. Gebruik voortaan de naam Trade Port Zuid in uw communicatie.
Plaats de naam op uw website, social media, in uw e-mailhandtekening en gebruik
het op uw nieuw te bestellen drukwerk. Zowel de industrieterreinen als de afdeling heten voortaan Trade Port Zuid.

Vol in beeld: Ruud van Heugten, Lidy Ritten, Dyantha Muller,
Peter Thissen en Harold Rutten

De gemeente gaat zorgen dat de bewegwijzering wordt aangepast en er nieuwe
industrienummers worden toegewezen. Als werkgroep zijn wij bezig om voorbereidingen te treffen om alle naamborden bij de ingangen van de industrieterreinen
te vervangen of aan te passen. In de toekomst moeten ook plattegronden, landkaarten, internetsites en navigatiesoftware worden geactualiseerd. We houden u
in de toekomst op de hoogte van de voortgang.

Cameratoezicht bedrijventerreinen: “Join the club”
Het collectieve cameraproject op de Venlose bedrijventerreinen werpt zijn vruchten af. Niet alleen inbrekers komen in
beeld, maar ook drugsdealers en straatracers.

Directeur Ruud van Heugten van Ontwikkelbedrijf Greenpoort zegt dat het
collectieve cameraproject, ofwel Veilig Venlo, prima functioneert. Voorzitter Peter
Thissen spreekt van een “voortvarende start”.
Parkmanager Lidy Rutten en accountmanager Dyantha Muller komen met de
cijfers en de voorbeelden. Vorig jaar ging 107 keer het alarm van de kentekencamera’s af. Het ging om verdachte voertuigen op een van de bedrijventerreinen in
Venlo. De kentekens werden automatisch geregistreerd. Een ondernemer meldde
dat voor zijn bedrijf door onbekenden markeringen waren aangebracht, net buiten
het zicht van bewakingscamera’s. “Een voorteken dat ze nog een keer terugkomen om de draad kapot te knippen en naar binnen te gaan”, weet Rutten. “Veilig
Venlo werd ingelicht. Er hebben extra surveillancewagens gereden. Nee, is er niet
ingebroken.”
Niet alleen dieven willen hun slag slaan uit het zicht van de politie. Drugsdealers houden zich ter plekke op en vrachtwagenchauffeurs parkeren er ’s nachts
stiekem hun trucks. Begin april was een van de terreinen het domein van een
twintigtal straatracers. Met gepimpte polootjes en gti’tjes reden ze met meer dan
120 kilometer per uur over de straten. “De politie heeft de beelden gevorderd en
is een onderzoek gestart”, weet Muller. Harold Rutten is een van de honderden
ondernemers die meedoen aan het project. In het verleden was zijn garage regelmatig doelwit van inbrekers. Die hadden het bijvoorbeeld voorzien op de led-kop-
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lampen, die populair zijn in de wietteelt. “Die lampen kosten circa achthonderd
euro per stuk. De aangerichte schade aan de auto is veel groter. Dan praat je over
tien- tot twaalfduizend euro.”
Inbrekers wagen zich tegenwoordig niet meer op zijn terrein. “Ik voel me
bovendien veiliger. Dat geldt ook voor leveranciers en mijn personeel”, aldus de
ondernemer.
Met het melden van de successen willen Van Heugten en Thissen bereiken dat
zich zoveel mogelijk bedrijven aansluiten bij het collectief. De voorzitter van
Ondernemend Venlo zegt dat de free riders ook hun verantwoordelijkheid moeten
nemen. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van, vult de directeur van Ontwikkelbedrijf Greenport aan. “Hoe meer deelnemers, des te goedkoper camerabewaking wordt voor iedereen en hoe hoger de effectiviteit. Doel is dat de circa
140 opgestelde camera’s werkloos worden. Dat inbrekers en ander gespuis zich
hier niet meer durft te vertonen.” Thissen: “Uiteraard kost deelname geld. Van de
andere kant betaal je als ondernemer minder premie voor de opstalverzekering.”
Van Heugten: “Veel bedrijven hebben zelf een particuliere alarmcentrale. Als je
dat systeem koppelt aan onze meldkamer dan heb je een nog sterker veiligheidsschild. Daarom nodig ik alle ondernemers uit: Join the club.”
Vragen of een vrijblijvend gesprek plannen om mogelijke deelname in Veilig Venlo
te bespreken? Neem contact op met Dyantha Muller via d.muller@greenportvenlo.nl of 06 15 14 03 27.

■

Tekst: Bart Ebisch | Fotografie: Constance Jentjens

Water aan- en afvoeren op iedere locatie
Water is voor veel mensen heel normaal. Toch is het niet altijd vanzelfsprekend
dat het er is. Ondernemer Wim Roulaux kwam in 2011 per toeval op het idee om
het bedrijf Tijdelijk Water Techniek op te richten. “Ik had een bedrijf en verhuurde
onder andere aggregaten. Een opdrachtgever in Den Haag vroeg mij of ik voor
een kermis een waterverdeelpunt met kranen kon maken. Ik mocht mijn uren
factureren. Hij had het nodig voor een tijdelijke watervoorziening.” Uit eigen onderzoek bleek dat er op dat gebied niet veel bedrijvigheid was. Besloten werd om
kleinschalig en primitief te starten in Tegelen.
Het idee om tijdelijk watervoorzieningen aan te leggen trok het eerste jaar al
de aandacht van Boels. Inmiddels wordt er gewerkt in de Benelux, Duitsland en
Frankrijk. Lokaal wordt er meegewerkt aan evenementen als de Boétezitting,
Lekker Venlo, ’t Witte hoés en de Venloop. De bedrijfsruimte is gegroeid van 25m2
tot 3.500m2 en alle leidingen bij elkaar beslaan zo’n 90 kilometer. Op plaatsen
waar helemaal geen water aanwezig is, worden grote waterbuffers (tot 1 miljoen
liter) geplaatst. Is er geen afvoer dan wordt het water met containerwagens afgevoerd. Het Tegelse bedrijf blijkt uniek in zijn soort en heeft wereldwijd maar twee
serieuze concurrenten. “Je moet het gewoon goed doen en vertrouwen krijgen van
opdrachtgevers”, zegt Wim.

Tekst: Sander Mattheijssen
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Demonstraties John Deere op
parkeerplaats Trade Port Noord

Bezoek Bauhaus door
Ondernemers Noorderpoort

Het Amerikaanse bedrijf John Deere is fabrikant van tractoren landbouwmachines. Het heeft ook een fabriek en kantoor
in Horst. De afgelopen drie jaar heeft het bedrijf de parkeerplaats aan de Heierkerkerweg gehuurd in de wintermaanden
om demonstraties te geven. Deze periode is voor veel klanten
een rustige periode omdat er vrijwel geen gewassen zijn op
het veld die verzorging nodig hebben.
Honderden klanten uit Europa hebben de demonstraties inmiddels bezocht en
geven aan de activiteit te waarderen. Het doel is om aanwezigen kennis te laten
maken met de producten en de mogelijkheden ervan. Na een bezoek aan de fabriek en het bekijken van de demonstraties mogen (potentiele) klanten een testrit
maken op het uitgezet parcours om te ervaren hoe de machines werken.
Volgens productspecialist Stijn Kroonen is de parkeerplaats uitermate geschikt
voor dit soort activiteiten. “Het is groot genoeg voor onze machines. Die kunnen
in werkpositie 36 meter breed zijn. Daarnaast is het terrein goed bestand tegen
regen en is de korte reistijd vanuit Horst een pluspunt. De parkeerplaats wordt
voorzien van enkele voorzieningen zoals een toilet en een verwarmde tent om het
verblijf aangenamer te maken. De positieve reacties stimuleren ons om komende
winter weer demonstraties te organiseren op Trade Port Noord.”

Internationaal unieke Substraatcompost komt uit Venlo
wordt gemaakt. De productie mag uniek worden genoemd in de wereld van
compostproductie. Hiervoor moesten wel aanpassingen gedaan worden aan de
vergistings- en composteerfabriek, gelegen
aan de James Cookweg in Venlo.
Tijdens een overleg met de toekomstige buren werd onlangs kennisgemaakt
met Bauhaus Venlo. Dhr. Oost, directeur Bauhaus Nederland en Dhr. Goes, vestigingsdirecteur Bauhaus Venlo werden welkom geheten. De vele openstaande
vragen omtrent de bouw en toekomstige verkeerssituatie werden besproken.
Alle ondernemers gaven aan verheugd te zijn dat de bouw eindelijk is begonnen
en dat er daarmee een einde is gekomen aan het jarenlang braakliggend en
onverzorgd stuk grond tegenover hun bedrijven. Broekmans Patisserie ondersteunde dit door de heren van Bauhaus te verrassen met speciaal vervaardigd
gebak. De nieuwe vestiging van Bauhaus zal in de loop van dit jaar worden
geopend. De wegwerkzaamheden aan het kruispunt zijn al afgerond en hebben
een mooi resultaat opgeleverd.

Het productieproces is in huis ontwikkeld
en bij deze innovatie speelt de circulatie van
water een wezenlijke rol. Het gft-afval dient
als grondstof en ondergaat een uitgebreid reinigings- en composteringsproces. Zo voldoet
het aan de hoge eisen die potgrondbedrijven
stellen aan hun grondstoffen. Bijvoorbeeld
dat ziektekiemen maximaal zijn afgedood en
dat door een relatief lage zoutbelasting het
product breed toepasbaar is.

11 Opleggers weggesleept
op bedrijventerrein Noorderpoort Venlo
Na diverse meldingen van ondernemers heeft Parkmanagement de gemeente
Venlo om hulp gevraagd: 11 opleggers zijn door handhaving weggesleept.
De opleggers waren achtergelaten door Bulgaarse en Roemeense chauffeurs op
de openbare weg op bedrijventerrein Noorderpoort in Venlo. Op grond van artikel
2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Venlo is het op elk moment verboden om opleggers/containers voor langere tijd op de weg te plaatsen.
Hiervoor wordt ook geen ontheffing verleend. Geplaatste opleggers/containers
worden weggesleept.
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Op de industrieterreinen van Venlo geldt voor vrachtwagens langer dan 6 meter
en hoger dan 2,40 meter een parkeerverbod. Door het parkeren van de vrachtwagens ontstaan zeer gevaarlijke situaties. Indien men zich niet houdt aan het verbod wordt dit doorgegeven aan de politie en de afdeling Veiligheid en Handhaving
van de gemeente Venlo, waarna handhaving plaatsvindt. Het verbod geldt op alle
industrieterreinen in de gemeente Venlo, met uitzondering van maandag tot en
met vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

■

Er is een vierjarig onderzoeksprogramma aan voorafgaan en het geproduceerde
eindproduct is onderzocht door Wageningen University & Research. Het resultaat
is een Substraatcompost met een zeer hoog kwaliteitsniveau voor potgrondbedrijven.
Het is afvalverwerker Attero gelukt om een proces te ontwikkelen waarin
op industriële schaal kwaliteitscompost uit groente-, fruit-, en tuinafval (gft)

De Substraatcompost uit Venlo is internationaal uniek, omdat het voor de eerste keer is dat op industriële schaal een
dergelijke organische grondstof wordt geproduceerd. Bijzonder is ook dat het
productieproces energie oplevert. Door een speciale vergistingstechniek wordt
biogas geproduceerd uit de afbraak van organisch materiaal. Hiermee worden
gasmotoren gevoed die groene stroom en warmte produceren. Met de groene
stroom worden ongeveer 1.500 huishoudens van duurzame energie voorzien. De
warmte die vrijkomt wordt gebruikt voor het eigen productieproces.
Deze manier van produceren levert een wezenlijke bijdrage aan de circulaire
economie, beperkt de emissie van CO2 en draagt bij aan een meer duurzame
samenleving. Een mooie innovatie afkomstig van Venlose bodem.

■

Tekst: Sander Mattheijssen
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Enexis
Na diverse vragen van ondernemers
heeft Parkmanagement een afspraak
voor u gemaakt bij Enexis.
Welke communicatie is er, waar kunt u
terecht voor een melding en wat te doen
mocht u informatie willen over of tijdens
een storing?
Enexis moet regelmatig werkzaamheden zoals
onderhoud en storingen oplossen aan de gas- en
elektriciteitsnetten. In enkele gevallen moet hiervoor een bepaalde tijd de elektriciteit van het net
uitgeschakeld worden. Deze werkzaamheden zijn

dringend op korte termijn noodzakelijk om eerdere
storingen definitief te verhelpen of om toekomstige
storingen en onveilige situaties te voorkomen.
Kleinverbruik (aansluitingen t/m 3x 80 Ampère)
Bij laagspanningsnetten, waarop huishoudens en
midden- en kleinbedrijven zijn aangesloten, worden
de bewoners minimaal 3 werkdagen van tevoren via
een brief hiervan in kennis gesteld.
Klantenservice kleinverbruik: 088-857 7000 of informatie via de website www.enexis.nl/consument/
home

Grootverbruik (elektriciteit vanaf 3x100 Ampère)
Bij grootverbruik aansluitingen wordt men 10 werkdagen van tevoren via een brief in kennis gesteld. In
deze brief is het telefoonnummer vermeld waar de
klanten informatie kunnen inwinnen. Grootverbruikers hebben allemaal aparte aansluitingen vanuit
een Net-transformator, of bij grote aansluitingen
wordt gebruik gemaakt van 10.000 Volt aansluitingen en meestal eigen transformatoren op het
terrein. Gasaansluitingen zijn meestal hogedruk
aansluitingen (gasmeter G40 en groter). Klantenservice zakelijk 0900 -1870 of via de website www.
enexis.nl/zakelijk/home

Vrachtwagenparkeren op de
bedrijventerreinen in Venlo
Steeds vaker worden wij geconfronteerd met
ongewenst vrachtwagenparkeren op diverse
plaatsen zoals langs snelwegen maar vooral op de
bedrijventerreinen in Venlo.

•

Informatie:
www.enexis.nl/zakelijk/storingen-en-onderhoud/storingen/actuele-storingen
ENEXIS Storing App voor smartphone

Compensatie bij storingen of
schade door opgetreden storingen
Op de website staat vermeld wanneer de wettelijke
compensatieregeling van toepassing is bij storingen.
Hier staat ook vermeld wanneer een klant in aanmerking komt voor een vergoeding bij een opgetreden storing.

■

Uitnodiging 28 juni
‘Workshop ‘Water voor later’: U komt toch ook?
In tijden van klimaatverandering is de overlast door regen
of juist het gebrek eraan groter dan ooit. Wat kunt u als
ondernemer doen om dit te voorkomen middels “Water
voor Later”?

Zo werden eind december 11 opleggers op Noorderpoort op
verzoek van Parkmanagement weggesleept door handhaving.
Dit na diverse meldingen van ondernemers.

Tevens is het op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Venlo te allen tijde verboden om
opleggers/containers voor langere tijd op de weg te plaatsen.
Hiervoor wordt ook geen ontheffing verleend. Geplaatste
opleggers/containers worden weggesleept.

■

Parkmanagement, Ondernemend Venlo en Smart Logistics
waren aanwezig tijdens een themasessie van de gemeenteraad.
Middels presentaties en een discussieronde werd het probleem
‘vrachtwagenparkeren’ aan de kaak gesteld en werden oplossingen aangedragen om het probleem zoveel mogelijk terug te
dringen.
Buiten de onveilige situaties die het parkeren van vrachtwagens soms met zich mee brengt wordt er steeds meer zwerfvuil
aangetroffen. Er is veel schade aan groen en infra, nog te
zwijgen over de overlast door chauffeurs vanwege missende
sanitaire voorzieningen.
Het succes van handhaving rondom de truckparking James
Cookweg werd getoond. Afgelopen januari was de bezetting op
de truckparking veel hoger tijdens de pilot met handhaving.

Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen
voor Bedrijventerreinen (KVO-B)
Eind mei vinden de hercertificeringen plaats van de bedrijventerreinen in Venlo. De werkgroepen zijn druk bezig om het Plan
van Aanpak voor uw bedrijventerrein te schrijven. Deze wordt
samengesteld naar aanleiding van de door u ingevulde enquête,
schouwverslagen, evaluatie werkgroepleden en incidentencijfers van gemeente, politie en brandweer.

Wilt u ook zien wat er op uw bedrijventerrein gebeurt tijdens een ‘live’
regenbui? U bent van harte welkom: de toegang is gratis. Binnenkort ontvangt u de uitnodiging per mail.
Reserveer 28 juni 16.00 – 19.00 uur!
Fotografie: BMS Video Producties
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Buiten Ondernemend Venlo, SMART Logistics Centre Venlo en
Parkmanagement waren ook diverse ondernemers aanwezig
om de problematiek duidelijk te maken waaronder de exploitant van de truckparking aan de James Cookweg en Truckstop
Heierhoeve.

Politie
(niet urgente zaken)
0900-8844

Brandweer
algemene zaken
(bijv. Risicobeheersing):
088-1190600
algemene nummer (conform
telefoongids): 077-3565656

Voor alle vragen aan de
gemeente Venlo:
www.venlo.nl
tel. nr. 14077
of via het gewone
telefoonnummer
077-3599666.

Secretaresse
Ondernemend Venlo
(Hanny van Lare):
077-3969650 /
06-11391208.

ONDERNEMEND
VENLO
PARKMANAGEMENT VENLO

Ook de problematiek rondom de Keulse Barrière kwam ter
sprake en er werd een recente filmopname getoond om het
vrachtwagenparkeren meer zichtbaar te maken voor de ge-

Parkmanagement Venlo en Midden-Limburg organiseren voor de ondernemers in Venlo op 28 juni een interactieve workshop rondom dit thema. Weerman Léon Rademakers van L1 zal u begeleiden om zelf op zoek
te gaan naar mogelijke en praktische oplossingen. De gemeente informeert
welke subsidies er zijn en er is een leuke ‘watermarkt’ met allerlei stands
van bedrijven met eventuele oplossingen.
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meenteraadsleden van Venlo.

Op de industrieterreinen van Venlo geldt voor vrachtwagens
langer dan 6 meter en hoger dan 2,40 meter een parkeerverbod. Door het parkeren van de vrachtwagens ontstaan zeer
gevaarlijke situaties. Indien u zich niet houdt aan het verbod
wordt dit doorgegeven aan de politie en de afdeling Veiligheid
en Handhaving van de gemeente Venlo, waarna handhaving
plaatsvindt. Het verbod geldt op alle industrieterreinen in de
gemeente Venlo, met uitzondering van maandag tot en met
vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

Storingen
Waar kunt u terecht: voor meldingen of informatie
over en tijdens storingen:
•
Melden storingen 0800 – 9009
•
•

Handige
telefoonnummers

Het huidige Certificaat blijft geldig tot de hercertificering.

■

Contact- en bezoekadres
Lidy Rutten
Stichting Parkmanagement
Innovatoren 3E
Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
Mobiel Parkmanager Venlo:
06-22 029 721
Email:
info@parkmanagementvenlo.nl
www.parkmanagementvenlo.nl
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CENTRUM VOOR INNOVATIEF VAKMANSCHAP GEBOUWDE OMGEVING

Beter opgeleid voor een baan in de bouw

het werk te kunnen maken, maar ook om de vergrijzing op te vangen. Om de juiste kwalificaties mee te
geven voor het werk in de bouw, is intensieve samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid
een must. Een hybride-model, met een belangrijke
rol voor het bedrijfsleven, want kennis en innovatie
komen natuurlijk grotendeels uit de praktijk. Het CIV
is daarvoor het aangewezen instrument omdat het de
ketensamenwerking bevordert en (praktijk)onderwijs
verbindt met de dagelijkse praktijk binnen bedrijven.”
De bouw kent vele specialismen en mensen kunnen
dus in tal van vakgebieden worden opgeleid. Om
focus te houden, hebben de aan het CIV deelnemende partijen een selectie gemaakt en voor de
komende tijd een aantal thema’s gekozen. Daaronder
het beheer en onderhoud van woningen en gebouwen, restauratie van erfgoed en veilige materialen.
Bij dat laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
asbestsanering.

De bouw biedt kansen
“Tijdens de crisisjaren waren de perspectieven voor
de bouw slecht en dat heeft zijn invloed gehad op
de instroom van nieuwe mensen”, constateert Stefan
Jansen. “Nu trekt de bouw weer aan en wachten ons
grote uitdagingen, dus is het zaak om mensen weer
voor een carrière in de bouw te interesseren, niet
alleen jongeren, maar ook zij- en herintreders. Die
mensen moeten allemaal worden opgeleid. Dan is het
belangrijk om in te spelen op de trends van nu.”

Een voorbeeld is circulair bouwen, waarbij de focus
ligt op hergebruik en duurzaamheid. Een andere
belangrijke ontwikkeling betreft energie. Nederland
gaat van het gas af én het moet allemaal energiezuiniger. Nieuwe uitdagingen die het werken in de bouw
interessant en uitdagend maken. Het CIV speelt
daar op in door gerichte opleidingstrajecten aan te
bieden die bovendien bewust met de praktijk worden
verbonden.
“De traditionele manier van op school opleiden en
dan werken is zeker in de bouw niet meer voldoende”, vult René Mobers aan. “Gilde Opleidingen en
Bouwmensen Limburg koppelen schoolopleiding en
praktijkonderwijs. CIV geeft aan een praktijkgerichte
opleiding een extra dimensie.” Overigens constateren
alle betrokkenen dat het belangrijk is om ook de
sterk gegroeide groep ZZP’ers in de bouw in de
(her)opleidingstrajecten te betrekken. Dat kan
bijvoorbeeld door opleidingen ook modulair aan te
bieden.
Werkgroepen gaan bekijken wat nodig is om aan de
verschillende thema’s voldoende inhoud te geven. Bij
de gekozen thema’s worden passende bedrijven gezocht en opleidingstrajecten ontwikkelt om de leerlingen zo goed mogelijk op de latere beroepspraktijk
voor te bereiden. “Het CIV leidt flexibele werknemers
op, die in staat zijn om in te spelen op verschillende
situaties”, aldus Tjeu Van de Laar. “De mensen in de
bouw moeten mee veranderen met de snel verande-

rende wereld om ons heen. Dat vraagt om specialisatie, maar tegelijk om een holistische benadering,
omdat werken in de bouw steeds veelomvattender
en complexer wordt. Het CIV is een belangrijk hulpmiddel door onderwijs en praktijkonderwijs optimaal
te laten aansluiten bij de behoeftes van de bouw.”
Jansen, Van de Laar en Mobers zijn het erover eens:
de bouwbranche is innovatief bezig en biedt plezierig
en uitdagend werk. Maar nog niet iedereen is zich
daarvan bewust, waardoor het imago van de branche
soms bij de werkelijkheid achterblijft. De bouwbranche heeft dus nog een boel te winnen. “We hebben
een slag te maken in het verkopen van ons product
en het promoten van de aantrekkelijkheid van een
baan in de bouw”, aldus Stefan Jansen. Ook René
Mobers wil nogmaals benadrukken dat de bouw
perspectief biedt. “Er zijn mogelijkheden te over om
te werken, maar ook om te leren.” Dat geldt overigens niet alleen voor jongeren die instromen, maar
ook voor zij- of herinstromers. “We hebben elkaar
nodig en kunnen opleidingsvraagstukken alleen in
ketensamenwerking oplossen”, concludeert Tjeu Van
de Laar. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap
(CIV) Gebouwde Omgeving is dan een stap in de
goede richting.

■

Tekst: Thijs Pubben | Fotografie: Petra Lenssen

René Mobers (Bouwmensen Limburg), Tjeu Van de Laar (directeur Sector Techniek van Gilde Opleidingen) en Stefan Jansen
(directeur Peters Bouw en Onderhoud en Jansen Bartels Installatietechniek) in de hal van het gebouw van Vitacress Real.

Op Trade Port Oost in Venlo-West is een bestaand gebouw in zes weken tijd omgeturnd van drukkerij tot een HACCP-goedgekeurde bedrijfslocatie voor Vitacress
Real, waar verse kruiden worden verwerkt en verpakt. Het is een project dat aantoont waar de bouwsector zoal toe in staat is. Om ervoor te zorgen dat dat ook in
de toekomst zo blijft, is in Limburg het CIV in het leven geroepen, het Centrum voor
Innovatief Vakmanschap Gebouwde Omgeving. Het is een samenwerkingsverband
van beroepsonderwijs en bouwgerelateerde bedrijven, financieel ondersteund door
de Provincie Limburg en het MBO Investeringsfonds.
Trots als een pauw is Stefan Jansen op het project
voor Vitacress Real. Zijn bedrijf Peters Bouw en
Onderhoud heeft het in nauwe samenwerking met
zusterbedrijf Jansen Bartels Installatietechniek keurig
binnen de afgesproken tijd gerealiseerd. “Een project
als dit vraagt vakmanschap, inzet en toewijding van
onze medewerkers, maar dat niet alleen. Ook creativiteit om onverwachte problemen op te lossen en het
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vermogen om interdisciplinair samen te werken. Het
bewijst hoe mooi werken in de bouw kan zijn!”
“Voor buitenstaanders is werken in de bouw synoniem met zwaar, maar dat is een achterhaalde
gedachte”, reageert René Mobers, directeur van
Bouwmensen Limburg dat zich vooral bezighoudt
met praktijkonderwijs in de bouw. “De bouw is een

moderne bedrijfstak die voortdurend evalueert, door
de introductie van technische hulpmiddelen om het
werk lichter te maken, maar vooral door de steeds
grotere uitdagingen waarvoor mensen worden gesteld. Stenen stapelen gebeurt natuurlijk nog steeds,
maar tegenwoordig komt er heel veel bij dat het
werk interessanter maakt. Daar spelen we met het
CIV op in, door mensen beter voor te bereiden op de
beroepspraktijk in de bouw.”

De bouw is booming
De samenwerking tussen bedrijven, regulier onderwijs en praktijkonderwijs was er natuurlijk al, maar
krijgt door het CIV een nieuwe impuls, stelt Tjeu
Van de Laar, directeur Sector Techniek van Gilde
Opleidingen. “De bouw is booming. Dat betekent dat
de instroom van nieuwe mensen omhoog moet om al
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De meerwaarde van een controleverklaring voor het MKB
Mijn naam is Ben Janssen en ik ben per 1 februari 2018
begonnen bij CONTOUR accountants als registeraccountant. Ik ben verantwoordelijk voor de controle
afdeling. Met mijn bijna 16 jaar ervaring bij een BIG4
accountantskantoor heb ik veel kennis en ervaring in
de controle opgebouwd. Hierbij heb ik voornamelijk
ervaring opgedaan in het MKB-segment. Dit is ook het
segment waar CONTOUR erg actief is.
Ondernemingen van een zekere
omvang worden bij wet controle
plichtig (€ 6 miljoen balans
totaal. Op basis van de wet bent
u ‘middelgroot’ en dus controle
plichtig als u twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan
twee van de drie criteria: € 6
miljoen balanstotaal, €12 miljoen
omzet en 50 personeelsleden. In
het MKB wordt daar niet altijd de
meerwaarde van ingezien. Toch
is er die wel degelijk, ook bij een
vrijwillig controle (bijvoorbeeld bij
een Raad van Toezicht of op
verzoek van een subsidie
verstrekker). Door een risico

gerichte controleaanpak (waarbij
de focus ligt op de essentiële
bedrijfsprocessen) inclusief de
beoordeling van de IT omgeving
en de opzet van uw organisatie
zien wij veel en komen wij met
aanbevelingen om de processen
te verbeteren/optimaliseren.
Dit zorgt onder andere voor
betrouwbare cijfers, focus op
risicobeheersing en efficiënte
processen binnen uw organisatie.
Zoals gezegd werken wij bij het
controleren van jaarrekening

volgens een sterk risicogerichte
benadering. De focus ligt op zaken
die in uw onderneming van belang
zijn.
Onze controleaanpak combineren wij met de kernwaarden van
CONTOUR: duidelijk, betrokken en
toekomstgericht. Dat, naast
vorengenoemde kernwaarden,
kwaliteit hoog bij ons in het
vaandel staat blijkt uit de hoogst
haalbare score bij een kwaliteitsbeoordeling van onze controle
afdeling.

ALARMCENTRALE

EVENEMENTENBEVEILIGING

BEWAKING

intergarde.nl | fortas.nl

Lectoraat Groene Gezondheid
Herman Peppelenbos werkt sinds december 2013 in het lectoraat Groene Gezondheid, waarbinnen gewerkt wordt aan de specifieke groepen groenten en fruit, in
tegenstelling tot het lectoraat Voeding en Gezondheid waar de nadruk vooral ligt
op suiker, zout en vet. “Ons belangrijkste doel: onderzoeken hoe we Nederlanders
zo ver kunnen krijgen om meer groente en fruit te eten. Mijn rol is om diverse
partijen bij elkaar te brengen en nieuwe groenteconcepten te ontwikkelen. Maar
ook om de onderzoekscomponent goed te krijgen; je moet namelijk wel weten
of mensen die nieuwe concepten daadwerkelijk kopen, eten en of ze het lekker
vinden. We werken bijvoorbeeld aan het project ‘groente als ingrediënt’. Samen
met een groep van bedrijven ontwikkelen we lekkere en aantrekkelijke snacks of
hapjes met heel veel groente, bedoeld voor leerlingen van het vmbo en mbo. Hoe
verleid je hen om ons product te verkiezen boven worstenbroodjes en roze koeken?” Een tweede onderzoekslijn waarmee het lectoraat zich bezighoudt, is het
structureler meten van voedingswaardes in zowel verse als verwerkte groenten
en fruit. “Als we weten welke rassen, teeltrecepten en verwerkingsmethoden het
beste zijn, kunnen we daarmee bedrijven zoals tuinders en veredelaars in de regio
helpen.” Tot slot loopt er ook nog een onderzoekslijn die te maken heeft met het
verbeteren van de na-oogstkwaliteit, oftewel de houdbaarheid en kwaliteit van
verse producten. “Dat is niet alleen goed voor de studenten en de docenten van
de HAS, een groene kennisinstelling, maar ook voor deze regio, waar ontzettend
veel groente en fruit opgeslagen, verhandeld en getransporteerd wordt”, besluit
Peppelenbos.

Ben Janssen 06 - 51 36 16 53
Partner Controle
CONTOUR accountants

Jasper den Besten

■

Tekst: Silke van Deelen

“Wij hebben Intergarde/Fortas als beveiliger, niet alleen
voor de goede beveiligingstaken, maar ook wegens de
gemotiveerde medewerkers, die ons dagelijks ondersteunen.”
John Testroote, Specialist Facility, Safety & Security
DSV Solutions Nederland BV

MOBIELE SURVEILANCE

er een Nederlandse manager op aangesteld wordt. “In de BrightBox zijn we –
naast onderzoek – bezig met een stukje training en onderwijs om te kijken of we
dergelijk managers – vaak oud-tuinders – in de BrightBox op kunnen leiden. Maar
ook kijken we bijvoorbeeld wat voor uitwerking verschillende lampen hebben
op verschillende gewassen en op bio-inhoudsstoffen, een onderwerp waarmee
Herman Peppelenbos zich bezighoudt.”

Indien u naar aanleiding hiervan
meer wilt weten neem dan gerust
contact met me op.

De kracht van
collectiviteit

BEVEILIGINGSTECHNIEK

“Samen met bedrijven snacks of hapjes
met heel veel groente ontwikkelen”

Op de lectoraten van de HAS Hogeschool in Venlo wordt
gewerkt aan innovaties die van belang zijn voor het bedrijfsleven in de regio. Samen met studenten, docenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, maar ook in
samenwerking met de lokale bedrijven, wordt kennis ontwikkeld die praktisch toepasbaar is. Lectoren Jasper den Besten
en Herman Peppelenbos stellen zich voor en vertellen wat
hun lectoraten betekenen voor het regionale bedrijfsleven.
Jasper den Besten is sinds mei 2010 actief als lector Nieuwe Teeltsystemen en
houdt zich in die hoedanigheid bezig met hightech tuinbouw, met name in een kas
of in een gesloten systeem zoals de BrightBox in de Innovatoren. “De bedoeling
is om de student een inspirerende leeromgeving aan te bieden en daar tevens
bedrijven aan te verbinden die deze studenten mogelijk een toekomst bieden. In
de regio Venlo zitten een heleboel verschillende tuinbouwbedrijven, zowel in de
primaire productie als in de toeleverende industrie, die als partners van de HAS
fungeren in de verschillende activiteiten. Samen wordt er gekeken naar verbeteringen in de dingen die zij doen.” Een voorbeeld is de vertical farms die momenteel overal ter wereld gebouwd worden, vaak door Nederlandse bedrijven, waarna

Herman Peppelenbos
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VAES & LINTHORST, 10 JAAR ONDERSCHEIDEND
IN DIRECTIE- EN MANAGEMENTBEMIDDELING

“De markt verandert en wij
veranderen mee”

Tijden veranderen, zelfs op een relatief korte termijn. Ook waar het directie- en managementbemiddeling betreft, zo weten ze bij Vaes & Linthorst uit Venlo. Het bedrijf
begon 10 jaar geleden, net voor de crisisjaren. “We hebben ons niet van de wijs laten
brengen en zijn nadrukkelijk een bepaalde weg in geslagen. Die van een businesspartner die kijkt naar kwaliteit en de lange termijn.”
En toen stond de tijd even stil, begin 2009, de
economische crisis kondigde zich aan. Pascal Vaes en
Evert Linthorst waren net hun bemiddelingsbureau
begonnen met als doelgroep het hoger kader. “We
wisten wat we wilden, hadden een duidelijke route
uitgestippeld en hebben daar aan vastgehouden”,
vertelt Pascal Vaes. “Natuurlijk hebben we de zaken
wel eens bijgesteld, je weet niet alles van te voren.
Maar een ding stond en staat overeind: we zijn geen
‘CV-schieters’ maar bieden kwaliteit. Dat zien we
terug in de lange-termijn-relaties die we met veel van
onze opdrachtgevers hebben.”

mensen niet in een hokje. Iedere kandidaat is anders,
iedere functie is anders, ieder bedrijf is anders. Dat
kun je alleen ontdekken als je je er goed in verdiept.”

RaaS-methodiek
Vaes geeft aan dat die kernwaarden na tien jaar nog
altijd overeind staan. Toch is Vaes & Linthorst ook
veranderd, stelt hij. “Natuurlijk, de markt verandert
en wij veranderen mee. Maurice Deenen is als derde
partner toegetreden en we hebben inmiddels zeven
medewerkers. Daarnaast, opdrachtgevers hebben
andere behoeften en daar spelen wij op in. Zo hebben

we, als aparte tak, de vacaturesite NoordLimburgwerkt.nl opgericht. En hebben we recent een nieuwe
methodiek ontwikkeld, de RaaS-methodiek. Dat staat
voor ‘Recruitment as a Service’. Daarmee kunnen we
bedrijven van dienst zijn die regelmatig een beroep
op ons doen. We hebben nagedacht over hoe we die
efficiënter en tegen een lagere fee, van zo’n 30% tot
40%, kunnen helpen. Het is een systeem dat werkt
met vacaturecredits, maar bedrijven die meer willen
weten, kunnen contact opnemen. We geven ze graag
uitleg.”

■

Specialisaties
Vaes & Linthorst is gespecialiseerd in de bemiddeling
van vaste en interim management- en directieposities
met een bruto jaarsalaris vanaf € 50.000,-. Werkgebied is Zuid-Oost Nederland. Het bureau richt zich
daarbij op vijf specialisaties: finance, HR, sales, marketing, techniek en logistiek. Vaes: “We kunnen zowel
vaste als tijdelijke functies invullen. We beschikken
over een groot en divers netwerk en database met
zo’n 20.000 kandidaten. Allemaal professionals met
veel kennis en ervaring. Dat hebben we in de loop
der jaren met veel zorg opgebouwd. Belangrijk voor
ons is dat we maatwerk leveren, dat een vacature
optimaal wordt ingevuld.”
Uitvoerige benadering
Een van de onderscheidende kenmerken van Vaes &
Linthorst is de senioriteit in het vakgebied. Bemiddeling gebeurt door ervaren recruiters. Die verdiepen
zich zorgvuldig in de achtergronden en cultuur van
een bedrijf. “Die uitvoerige benadering wordt als heel
prettig ervaren’, zegt Vaes. “Vaak horen we de opmerking dat wij het eerste bureau zijn die een opdracht
serieus neemt. Maar we vinden die aanpak vanzelfsprekend. Op die manier willen we het verschil
maken, willen we bereiken dat opdrachtgevers ons
volledig vertrouwen. Dat vinden we ook een belangrijk aspect van partnerschap, dat je je verdiept in de
cultuur van de opdrachtgever zodat je tot de perfecte
match kunt komen. Het gaat dan niet alleen om de
kennis van een kandidaat maar ook om bijvoorbeeld
de persoonlijkheid. Past iemand binnen een bedrijf?”
Mensenwerk
Om tot die perfecte match te komen maakt Vaes &
Linthorst gebruik van diverse instrumenten. Zo kan
er een persoonlijke analyse worden opgesteld. Het
bureau beschikt tevens over een eigen psycholoog.
Ook de automatisering is up-to-date, merkt Pascal
Vaes op. “Waar je ooit de eenvoudige kaartenbak had,
daar werk je nu met allerlei geavanceerde software.
Maar het blijft wel mensenwerk. Kandidaten zijn niet
in zijn geheel digitaal te vangen, automatisering is
vooral een hulpmiddel. En zoals gezegd, we stoppen
Pascal Vaes: "we zijn geen vacatureschieters maar bieden kwaliteit."
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FONTYS-CONSULTANT PRESENTEERT ONDERZOEK TIJDENS LUCHTVAARTSYMPOSIUM IN DALLAS

“Zorgen dat hotspot Venlo
leidende positie in logistiek vasthoudt”

vervoerstraject, was in grote lijnen de vraag die we
ons stelden.”

Kleinere pakketten
De uitkomst ervan, zegt Jonker, is van groot belang
voor onder meer de logistieke hotspots in ons land,
zoals Venlo. De e-commerce groeit fors. Zo zijn er
in Venlo – maar ook in andere logistieke hotspots in
Nederland – de afgelopen jaren diverse grote e-commerce-bedrijven neergestreken, merkt Jonker op.
“Dat vraagt om bepaalde ontwikkelingen bij andere
bedrijven. Die moeten hun producten of dienstverlening afstemmen op wat er in de e-commerce speelt.
Op die manier kan een logistieke hotspot als Venlo
ervoor zorgen dat het zijn leidende positie behoudt.”
Jonker en Zschocke besloten een aantal bedrijven
bij hun onderzoeksproject te betrekken om zo stap
voor stap te bekijken welke gevolgen een ingreep
als het kleiner maken van pakketten kan hebben.
Dat zijn Dimass, een e-fulfilmentprovider, een
traditionele dienstverlener als Seacon, Neopost, dat
verpakkingsmachines maakt, en pakketvervoerder
PostNL. “We hebben bijvoorbeeld bij de e-fulfilmentprovider artikelen en pakketten gemeten. Wat bleek:
die artikelen nemen gemiddeld 35 tot 40 % van de
ruimte in zo’n pakje in, de rest, tot 60 %, is lucht of
verpakkingsmateriaal. We ontdekten dat dit vaak het

geval is bij kleinere producten als parfums, horloges
of usb-sticks.”
Ruimtewinst
Vervolgens bekeken de onderzoekers wat het gevolg
zou zijn als artikelen niet standaard zouden worden
verpakt, maar op maat, door een machine die het
artikel eerst scant en er dan een passende verpakking
omheen maakt. “Dat zou zo’n 20 % op de omvang besparen. Dat hebben we bij PostNL, maar ook bij DHL
neergelegd, met de vraag waar voor hun winst te
behalen zou zijn. Niet bij het afleveren. Een chauffeur
kan op een dag maar een bepaald aantal adressen
aandoen, ongeacht de omvang van de pakketjes.
Maar eerder in het traject heeft het wel resultaat, bij
het vervoer van depot naar depot, zeg maar naar één
adres. Je kunt meer pakketten in een vrachtwagen
plaatsen en in de depots is er eveneens ruimtewinst
zodat je langer met de bestaande capaciteit vooruit
kunt.”

Presentatie
Het onderzoek van Jonker kwam onder de aandacht
van een voormalig klasgenote die tegenwoordig bij
IATA werkt, de International Air Transport Association, een organisatie de beleidsregels die overheden
opstelt voor de luchtvaart omzet naar procedures.
“Zij wees me op het World Cargo Symposium half

maart dat jaarlijks wordt georganiseerd, dit keer in
Dallas. Onderdeel is een competitie waarin jonge
mensen nieuwe ideeën kunnen presenteren.” Jonker
besloot zich op te geven, maakte een introductiefilmpje en een samenvatting en werd uiteindelijk een van
de drie finalisten die de kans kregen hun verhaal te
doen in Dallas. “Dat was heel bijzonder”, glimlacht hij,
“om een presentatie te mogen doen voor tussen de
400 en 500 topmensen van luchtvaartbedrijven. De
reacties waren prima, mijn verhaal sloot ook aan bij
het thema van het symposium, de e-commerce.”
Jonker en Zschocke zijn nu bezig het onderzoek af te
ronden. Zo bouwen ze een simulatiemodel dat moet
laten zien wat de consequenties zijn van een andere
manier van verpakken voor bijvoorbeeld de vervoerskosten. En hoe een ‘slim’ verpakkingsapparaat – waar
diverse partijen van kunnen profiteren – gefinancierd
dient te worden. Daarna liggen er zeker nieuwe
uitdagingen te wachten, zegt hij. “Er zijn voldoende
onderwerpen op het gebied van de e-commerce die
om verder onderzoek vragen.”

■

Fotografie: Petra Lenssen

Danny Jonker was half maart in Dallas voor een presentatie tijdens het World Cargo Symposium

Half maart was Fontys-consultant Danny Jonker in Dallas om een presentatie te houden over zijn onderzoek naar het op maat verpakken en bedrukken van via internet
bestelde artikelen. Het onderzoek is nu bijna afgerond, maar zegt Jonker, er is op
het gebied van het efficiënter maken van de logistiek in de e-commerce nog veel te
onderzoeken.
Danny Jonker volgde de bacheloropleiding Logistics Engineering bij Fontys Hogeschool Techniek en
Logistiek in Venlo en is er nu actief als consultant.
In die hoedanigheid is hij sinds 2016 onder meer
verbonden aan het ILEC, het Internationaal Logistiek
Expertise Centrum. “Dat is een zakelijke dienstverlener die onder andere als intermediair fungeert tussen
onderwijs, bedrijfsleven en subsidieverstrekkers. Het
ILEC richt zich voornamelijk op Zuidoost-Nederland
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en de Duitse en Belgische grensgebieden.” Jonker
doet verder onderzoek voor het KennisDC Logistiek
Limburg waarin zich diverse hogescholen met logistieke opleidingen hebben verenigd.

Onderzoek
In die hoedanigheid raakte hij ten behoeve van de
master die hij volgt aan de Universiteit Maastricht
betrokken bij een omvangrijk landelijk onderzoek

naar e-commerce en e-fulfilment. “Centraal daarin
staan de logistieke hotspots in Nederland. Hoe
kunnen die met het oog op de ontwikkelingen in de
e-commerce, zeg maar het internetwinkelen, hun
sterke, leidende positie behouden. Dat onderzoek
is onderverdeeld in een aantal subthema’s. Een van
subthema’s is ‘verpakken en bedrukken op maat’, een
thema waar mijn collega Ken Zschocke en ik de afgelopen tijd onderzoek naar hebben gedaan.” Uitgangspunt was, zegt hij, welke invloed de pakketgrootte
heeft op het netwerk van de pakketvervoerder. “Ik
denk dat we allemaal wel eens een pakketje hebben
ontvangen waarvan de omvang veel groter is dan het
bestelde artikel. Hoe kun je zo’n pakketje verkleinen
en welk effect heeft dat op het hele afhandelings- en
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Stimulering van mkb-innovatieambities!
subsidiekansen voor uw onderneming?
De overheid wil met het topsectorenbeleid financiële middelen investeren in negen topsectoren,
om zo met deze sectoren tot de wereldwijde top
te blijven horen. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat hierbij
centraal. Als innovatieve Mkb-er kunt u gebruik
maken van de Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling).
MIT-R&D samenwerkingsproject
Van 2 juli 2018 t/m 6 september 2018 kunt u een
aanvraag indienen voor een R&D Samenwerkingsproject. Dit moet gericht zijn op de ontwikkeling of
vernieuwing van producten, productieprocessen of
diensten. Het samenwerkingsverband moet uit ten
minste twee mkb-ondernemingen bestaan.
Mkb-vriendelijk
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele
kosten tot een max. van € 350.000 per innovatieproject (max. € 175.000 per deelnemer). Het mooie
hierbij is dat uw eigen bijdrage in-kind voldaan kan
worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur.
Daarnaast is er een goede voorschot-regeling: u
hoeft dus niet alles zelf voor te financieren.

NLW Groep,
uw partner in werk

Nieuwsgierig wat het maatschappelijk werkbedrijf NLW Groep voor uw bedrijf kan betekenen?
Of wat uw bedrijf voor NLW Groep kan betekenen? Neem dan, geheel vrijblijvend,
contact met ons op via 0478-552 301 of mail naar info@nlw.nl.

Samen succesvol
Een voorbeeld van een project uit 2017 is een
samenwerking tussen Nedinsco en ViNotion.
Deze bedrijven werken in een MIT R&D-project
samen met als doel om een robuust multi-sensor
3D-Change-Detection systeem te ontwikkelen,
dit te testen en te demonstreren. Het robuuste
change-detection system moet in militaire omstandigheden continu de omgeving af gaan speuren
naar (aanwijzingen voor) bermbommen, waardoor
militair personeel de mogelijkheid krijgt om tijdig te
reageren. De bedrijven hebben elkaars kennis nodig
om van het project een succes te maken, en hebben ieder een eigen business case eronder liggen.
Ook subsidie voor uw samenwerkingsproject
krijgen?
De adviseurs van TRIAS BV helpen u graag met het
opstellen van kansrijke aanvragen. Meer weten
over de subsidiemogelijkheid of wat TRIAS BV voor
u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op!
					
TRIAS l info@trias-subsidie.nl l 077-3560100

100 JAAR LWV

“Verbinden is
nog
altijd een
van onze
belangrijkste
doelen”

De Limburgse Werkgevers Vereniging bestaat dit jaar precies een eeuw. Dat viert
de LWV op geheel eigen wijze. Geen uitbundige grootschalige jubileumfestiviteiten,
maar feitelijk doen wat ze altijd doet: kleine en grote bijeenkomsten organiseren en
partijen bij elkaar brengen. Deelname aan Limburg Unlimited met een LWV lounge
onlangs is daar een goed voorbeeld van.
Algemeen directeur Huub Narinx van de LWV is er
maar even voor in de geschiedenis gedoken, naar de
oprichtingsdagen van de vereniging. Daarin had de
kerk een nadrukkelijke rol. Ook de ontwikkeling dat
arbeiders zich gingen verenigen zal ongetwijfeld hebben meegespeeld bij de oprichting hebben gespeeld,
denkt Narinx. “Een van de mensen die bij de oprichting was betrokken was pater Cassianus. Hij wees
destijds op de belangrijke rol van ondernemers in de
maatschappij. We zijn nu 100 jaar verder en sociaal
ondernemerschap is nog altijd actueel. Cassianus
zei destijds dat de ondernemers zich niet moesten
verenigen ten nadele van de arbeider maar voor een
gezonde balans in de maatschappij. Door verbindingen te leggen tussen allerlei partijen bijvoorbeeld;
dat is nog altijd een van onze belangrijkste doelen.”
De LWV had destijds tevens als oogpunt de welvaart
in de maatschappij te vergroten. Narinx: “Met een
beetje fantasie kun je dat naar het heden vertalen.
Waar toen echter meer werd gekeken naar economische groei, heeft nu de zorg voor onze planeet en het
milieu alle aandacht. Want dat is de uitdaging waar
de ondernemers momenteel voor staan, de energietransitie. Het milieu, duurzaamheid is iets waar
ondernemers vandaag de dag niet meer omheen

kunnen. Naast het bieden van welvaart is de zorg
voor onze planeet iets waar ook werkgevers volop
aandacht aan moeten besteden. Innoveren is enerzijds vernieuwen maar anderzijds het maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

We zijn nu 100 jaar verder
“
en sociaal ondernemerschap is
nog altijd actueel
”

wat kennis betreft als op sociaal vlak, zal altijd een
uitdaging zijn. En dan is er de infrastructuur. Het is
belangrijk dat we aansluiting houden bij de omliggende gebieden, zowel met Brainport Eindhoven als de
grensgebieden van Duitsland en België. Dat betekent
onder meer continu inzetten op het verbeteren van
de diverse modaliteiten. Maar ook het stimuleren van
samenwerking in de Euregio. Dat doen we samen
met zusterorganisaties in België en Duitsland. Om zo
stap voor stap formele beperkingen af te breken.”
Daarnaast, stelt Narinx tot slot, blijft de LWV vooral
grote en kleine netwerkbijeenkomsten organiseren
(bijna 250 per jaar) om partijen bij elkaar te brengen
en kennis te delen. ”Voor ons staat samenwerking
in alle opzichten centraal – dat willen optimaal
uitnutten.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: LWV

Verbinden, versterken en vertegenwoordigen, het
zijn al sinds jaar en dag kernwoorden voor de LWV.
Kernwoorden die worden afgestemd op het tijdsbeeld, geeft Narinx aan. Tijden veranderen en de LWV
past zich daaraan aan, zegt hij. “Zoals gezegd is er de
energietransitie. Bedrijventerreinen moeten verduurzamen en vergroenen. Dat is een behoorlijke uitdaging waar we als LWV zonder meer een rol in willen
spelen. Neem daarnaast de wisselwerking tussen
onderwijs en arbeidsmarkt. Dat vraagt om een steeds
nauwkeurigere afstemming, het onderwijs dient aan
te sluiten bij wat in de praktijk wordt gevraagd. Ook
daar ligt voor ons een uitdaging. Innovatie, zowel

MAATSCHAPPELIJK WERKBEDRIJF | WWW.NLW.NL
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ONDERNEMEND VENLO BRENGT PARKEERPROBLEMATIEK VRACHTWAGENS ONDER AANDACHT

“De oplossing zit in het slim
benutten van de mogelijkheden”
Het is een groeiend probleem op de bedrijventerreinen: de overlast en onveilige
situaties van fout geparkeerde vrachtwagens. Eerder bracht Ondernemend Venlo die
problematiek al onder de aandacht van de Venlose gemeenteraad. Onlangs was een
delegatie van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu te gast
bij wegrestaurant Heierhoeve om zich te laten bijpraten over de kwestie.

MKB-Limburg bundelt
kennis en krachten
Algemene ledenvergadering en symposium MKB-Limburg

Samenwerking is de sleutel tot commercieel succes. Het bundelen van krachten
maakt meerdere partijen sterker in het ondernemen. Dat is de visie van Gijs Hendrikx, directeur van het Theaterhotel Venlo en de nieuwe voorzitter van MKB-Limburg, regio noord.
Samenwerking en wederzijdse versterking, daar is
Gijs Hendrikx naar op zoek. “Commercieel succes is
vandaag de dag alleen mogelijk als er wordt samengewerkt met partners. Krachtenbundeling om uniek
en onderscheidend te zijn, dat moet het uitgangspunt
zijn van samenwerking.”
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businessclubs in Zuid-, Midden- en Noord-Limburg
van groot belang is voor alle ondernemers in onze
mooie provincie. Zo kunnen we provinciale samenwerking bevorderen. Samenwerking leidt immers
tot kracht en dat leidt weer tot succes. Voor alle
ondernemers in hun eigen branche, maar zeker ook
daarbuiten.”

Verder dan de horizon
Onlangs werd Gijs door MKB-Limburg gevraagd om
de nieuwe voorzitter te worden van MKB-Limburg
afdeling noord. “Ik was vereerd. MKB-Limburg werkt
namelijk al 105 jaar samen om belangen te behartigen. Met collega-ondernemers, maar zeer zeker ook
met overheden, kennispartners en het onderwijs.”
De vele creatieve, lokale en regionale initiatieven van
de regio Noord-Limburg worden meegenomen in het
overall beleid. “Omdat we gelukkig allemaal verder
kijken dan onze eigen horizon, worden plannen daadwerkelijk uitgevoerd. We kijken steeds verder! Daar
valt namelijk veel te winnen!”

Frisse wind
Samen met de andere leden binnen de stuurgroep
wil Gijs Hendrikx de nieuwe frisse wind zijn, die
Noord-Limburg zakelijk aan de jas trekt. Misschien
de andere kant op, of juist via de gebaande paden, op
zoek naar innovatieve samenwerking. “Ja, dat vergt
lef, geduld en verstand. Uiteindelijk zal actie leiden
tot resultaat. Noord-Limburg staat aan de vooravond
van revolutionaire ontwikkelingen op het gebied van
technologie en demografie en daar moeten zoveel
mogelijk ondernemers van profiteren. Zowel groot
als klein.”

Voor alle ondernemers
MKB-Limburg zoekt steeds weer de samenwerking,
bijvoorbeeld met het oprichten van één Business
Club Limburg. “Ik zie dat de fusie tussen alle lokale

Onderwijs en arbeidsmarkt
Ook op het gebied van onderwijs is er in de provincie
Limburg nog een hoop te winnen. “In het onderwijs
zitten namelijk de succesvolle toekomstige samen-
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werkingen: op vmbo, mbo, hbo en wo. Daar zit de
nieuwe aanwas voor onze eigen mkb-bedrijven en
ook daar gaan wij als MKB-Limburg gegarandeerd op
focussen. Hoe kunnen we de jeugd klaarstomen voor
de arbeidsmarkt en hen voorbereiden op een baan
binnen het mkb?”
Het antwoord op die vraag? Samenwerking! “Zoals
mijn hotel het moet hebben van de potentie van
innovatie en de langdurige samenwerking met diverse partijen, zullen we als MKB-Limburg actiever de
samenwerking moeten opzoeken met partijen in het
onderwijs. De leerlingen van vandaag zijn immers de
absolute kracht van morgen, daar wil het MKB-Limburg graag mee samenwerken. Daar wordt namelijk
iedereen beter van!”

Met behulp van een PowerPointpresentatie geeft parkmanager Lidy Rutten de bezoekers inzicht in wat er
zich momenteel op de Venlose bedrijventerreinen afspeelt met betrekking tot overlast van vrachtwagens.
Ze begint met een korte introductie van Ondernemend
Venlo – belangenbehartiger van bijna 1.300 bedrijven
met zo’n 40.000 medewerkers – en de logistieke
kracht van de regio. Een regio waar zich de afgelopen jaren tal van grote logistieke bedrijven hebben
bevestigd. Waardoor de parkeerproblematiek alleen
maar is toegenomen. “Venlo is al jaren zowel nationaal
als internationaal een belangrijke logistieke hotspot”,
maakt Rutten duidelijk. “Toch, als je van Eindhoven
over de A67 naar Venlo rijdt, wordt de parkeerproblematiek almaar groter.”
Het is een probleem met diverse oorzaken, geeft Rutten aan. Zoals de Europese regelgeving, een ondanks
de opening van een parkeerplaats aan de James Cookweg gebrek aan plaatsen, maar ook de mentaliteit van

de chauffeurs die liever in hun truck dan in een hotel
overnachten. “De transportbedrijven is niet zo veel te
verwijten. Die hebben ruimte om hun vrachtwagens te
stallen. Maar bij de logistieke bedrijven mag of kan dat
niet vanwege onder andere verzekeringstechnische
redenen.” Ze noemt de situatie bij Heierhoeve waar
plaats is voor 150 vrachtwagens, maar waar er soms,
met wat improviseren, 170 staan. Toont foto’s van fout
parkerende vrachtwagens waardoor bijzonder onveilige situaties ontstaan. Zegt ook dat de nieuwe parkeerplaats aan de James Cookweg soms nog voldoende
ruimte heeft maar door veel chauffeurs nog niet wordt
gevonden. “Na de opening van deze parkeerplaats
heeft de gemeente een tijdje handhavend opgetreden.
Dat had zichtbaar resultaat. Maar dat doen ze niet
meer vanwege de heel hoge kosten: de totale kosten
voor het inzetten van handhaving bedragen 1.000 euro
per dag. Terwijl de opbrengst van de boetes naar Den
Haag gaat. Zou dat anders zijn, dan zou de gemeente
zo weer in actie komen.

Waarmee Rutten maar wil aangeven dat er best al
mogelijkheden zijn om de parkeerproblematiek op te
lossen. “We moeten die mogelijkheden dan wel slim
benutten”, zegt ze. Bijvoorbeeld door de opbrengst
van de handhaving naar de gemeente te laten gaan.
Door een beter gebruik van bestaande infrastructuur.
“Nu wordt alles via het hoofdwegennet geleid.” Ook
door één van de parkeerplaatsen, De Keulse Barrière,
die op korte termijn wordt gesloten, open te houden
tot er een alternatief is. Door behalve bedrijvengrond
tevens grond (tegen een passend tarief) voor parkeerplaatsen beschikbaar te stellen. En door gebruik
te maken van moderne technieken. “Met het inzetten
van technieken waardoor (vracht)wagens onderling
met elkaar kunnen communiceren en kunnen signaleren waar nog ruimte is. Daarvoor is wel snel internet
nodig. Maar ik heb begrepen dat er met 5G-netwerken getest gaat worden. Ik denk dat Venlo zich graag
aanmeld als pilotgemeente. Als we alle mogelijkheden die er zijn optimaal gaan benutten, kan Venlo
zonder meer een logistieke hoofdstad blijven.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Constance Jentjens

■

Foto: Peter Bors

Meer informatie of lid worden

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
0475 – 786 400
info@mkblimburg.nl
www.mkblimburg.nl
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Netwerken in een
culinaire en sfeervolle setting

WILLEMS BOUWBEDRIJF B.V. BOUWT CRADLE TO CRADLE SPORTHAL IN VENLO-ZUID

“In de toekomst slopen we geen
gebouwen, maar oogsten we materialen”

In het weekend van 14 t/m 17 juni vindt de negende editie
plaats van culinair evenement Lekker Venlo. In het Julianapark
zijn dan weer de beste restaurants uit de regio te vinden om
de culinaire liefhebber in de watten te leggen.
Op donderdagavond 14 juni opent Lekker Venlo met het culinaire netwerkevent
Eat, Meet & Recruit, een avond gericht op de (Young) professional die geïnteresseerd is in de carrièremogelijkheden die een groot aantal regionale bedrijven te
bieden hebben. Met een uitstekend verzorgt avondprogramma, workshops en
een bijzondere gast het netwerkevent voor de ambitieuze professional. Het Eat,
Meet & Recruit event heeft reeds een groot aantal partners en exposanten mogen
verwelkomen, maar er is nog ruimte voor een aantal bedrijven om zichzelf te
presenteren.
Op vrijdagavond 15 juni, de businessavond, kunnen 1.750 gasten zich laten
verwennen door de beste koks die de lekkerste gerechtjes bereiden, heerlijke
bijpassende wijnen serveren en natuurlijk topentertainment. Tijdens deze editie
zijn naast talloze restaurants uit de regio Venlo ook een aantal nieuwkomers. Na
selectie verwelkomen we onder meer restaurant TOF en Beejekurf. Ook zal de
vernieuwde wijnbar inclusief een speciaal ingerichte cocktailbar bijzonder smaakvol ingericht worden en zal er een wijziging plaatsvinden in de lay-out van het
terrein waardoor er een nog hoogwaardigere en sfeervolle ambiance ontstaat.
De businessavond kenmerkt zich door een avond ongedwongen genieten van
heerlijke gerechten in een prachtige sfeervolle setting in het Julianapark. Het evenemententerrein is opgebouwd uit houten vloeren, houten meubilair en witte tenten, te midden van het groene park. Voorgaande jaren bezochten vooral beslissers
uit het bedrijfsleven, onderwijs en de politiek uit Noord-Limburg de
businessavond. Dit jaar zijn er naar verwachting ook veel relaties van beslissers
uit het bedrijfsleven aanwezig.
Kaarten voor de Lekker Venlo businessavond zijn te bestellen via de website
www.lekkervenlo.nl. Ben er op tijd bij, de businessavond was tot op heden elk
jaar uitverkocht. Voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in uitgebreide zichtbaarheid onder de interessante doelgroep zijn er ook mogelijkheden voor sponsoring.
Informatie hierover is op te vragen via e-mail: sales@lekkervenlo.nl.

■

Fotografie: Constance Jentjens

De gemeente Venlo profileert zich nadrukkelijk als Cradle tot Cradle-gemeente
(C2C). Dat betekent onder meer dat gebouwen die in opdracht van de gemeente
worden gebouwd aan de C2C-principes moeten voldoen. Willems Bouwbedrijf uit
Venlo gaat daar in mee met als eerste resultaat een onlangs geopende sporthal in
Venlo-Zuid. “Het vraagt een andere manier van denken.”
Willems Bouwbedrijf is een familiebedrijf met een
lange traditie, maar ook met een hedendaagse visie
waarin innovatie een belangrijke rol speelt. Daarin
past het nadenken over een manier van bouwen die
niet belastend is voor het milieu, vertelt directeur
Joep Willems. “Bouwen volgens het C2C-principe
betekent dat je op een andere manier ontwerpt,
engineert en bouwt. Je bouwt bijvoorbeeld met duurzame materialen die in de toekomst kunnen worden
hergebruikt. Als zo’n gebouw dan aan het einde van
zijn levensduur is, slopen we het niet, maar oogsten
we materialen.”
C2C-gebouwen, zoals de sporthal in Venlo-Zuid,
zegt Willems, hebben dus een demontabel en puur
karakter. Hij wijst op het toegepaste hout, accoya.
Dat heeft een levensduur van vijftig jaar, is weersbestendig en hoeft niet behandeld te worden. Dus geen
milieubelastend schilderwerk. Geen metselwerk ook,
maar het toepassen van clickbricks, bakstenen die in
en uit elkaar worden geklikt. De staalconstructie is
eveneens demontabel. “Als de sporthal over een jaar

36

jaargang 11 | no.40

of dertig aan het einde van zijn levensduur is, eindigt
de constructie niet als oud ijzer, maar krijgt hij een
tweede leven.” Zo hebben vrijwel alle materialen die
in de nieuwbouw zijn verwerkt volgens Willems een
C2C-keurmerk. “Zoals het tegelwerk, van Mosa, en de
recyclebare dakbedekking. Of het deurbeslag van AMI
uit Lomm, dat als eerste producent van bouwbeslag
ter wereld C2C werd gecertificeerd.” Maar, geeft
hij aan, ook andere maatregelen dragen bij aan het
duurzame karakter van de sporthal. Bijvoorbeeld de
zonnepanelen op het dak, het isolatiemateriaal en
het gebruik van een luchtwarmtepomp. Die maatregelen maken het gebouw energieneutraal. In de
hal is een display geplaatst waarop onder meer het
energieverbruik, CO2-uitstoot, de luchtkwaliteit en
temperatuur zichtbaar zijn. “Op die manier wordt het
inzichtelijk voor de jeugd.”

pelijke ontwikkelingen, zich gaan toeleggen op C2C
en duurzaamheid. Sloopbedrijven bijvoorbeeld gaan
zich meer en meer richten op demonteren, producenten kijken hoe ze milieuvriendelijk materialen kunnen
produceren die geschikt zijn voor hergebruik. Dat zijn
ontwikkelingen die een steeds grotere invloed zullen
krijgen in de bouwwereld. De overheid, gemeenten
en banken hebben wat dat betreft een vliegwielfunctie, andere partijen zullen volgen en er zal steeds
meer worden geëist dat er C2C of duurzaam wordt
gebouwd. De lat wordt steeds hoger gelegd.”
Voorafgaand aan de bouw woonden de werknemers
van Willems Bouwbedrijf een presentatie bij over het
belang van C2C. “Zo werd ze duidelijk hoe belangrijk
maar ook logisch deze manier van bouwen feitelijk is.
We zullen steeds meer van dit soort projecten krijgen
en dat vraagt om een andere manier van denken.”

■

Verder werd er, vertelt Willems, een materialenpaspoort samengesteld met daarin de oorsprong en
kenmerken van de toegepaste materialen. “Je ziet dat
steeds meer bedrijven, als gevolg van de maatschapjaargang 11 | no.40
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De maakindustrie en de logistiek zijn twee belangrijke sectoren in de regio Noord-Limburg. Ze hebben zich verenigd in respectievelijk Techno Valley en Smart Logistics Center Venlo. Op deze pagina houden we u op de hoogte van nieuws en nieuwe ontwikkelingen in beide sectoren.

Nieuwe
duurzaamheidstrategie
Rockwool
Techno Valley Limburg had haar meest recente ledenbijeenkomst op 10 april bij Rockwool in Roermond. De Rockwool Group is
wereldwijd marktleider in producten met minerale steenwol als basis. Jos Dumoulin, technisch directeur van Rockwool Central
West Europe, gaf een rondleiding door het bedrijf waar op dit moment ongeveer 1150 mensen werken.
Hannie Stappers richt zich als director Public Affairs binnen Rockwool Benelux
vooral op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. “Toen
ik net bij Rockwool kwam werken, zag ik dat heel veel dingen heel goed en
ambitieus gebeuren, met goede grondstoffen, met energie efficiency en met veel
enthousiaste mensen, maar dit allemaal binnen kleine afdelingen.” Aan Stappers
de taak om alle afzonderlijke duurzaamheidsinitiatieven bij elkaar en op één lijn te
brengen en een nieuwe duurzaamheidstrategie te ontwikkelen.
Rockwool heeft wat betreft het milieuverhaal een voortrekkersrol in Nederland.
Aannemers en architecten kijken bij de keuze van hun bouwproducent steeds kritischer naar duurzaamheid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens van
de Nationale Milieu Database. “Het systeem berekent hoeveel schade een product
berekent voor de omgeving. Dus: Wat is de milieuprijs? In de eerste instantie
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stond Rockwool met haar producten op een goede derde positie, maar dankzij
het sturen op duurzaamheidsdoelstellingen zijn we naar de eerste drie plekken
opgeschoven.”
Stappers vervolgt: “Gebouwisolatie kent heel veel concurrenten. Je kunt meegaan
in de prijscompetitie, maar beter is het om de extra toegevoegde waarde aan de
markt laten zien. Wij kijken naar de netto besparing in de markt door waarde te
hangen aan zaken als brandveiligheid, akoestiek en – daaraan gekoppeld – zelfs
de productiviteit van werknemers, een post waarin de meeste bedrijfskosten
zitten. Isolatie is namelijk niet meer enkel energie-efficiency, maar een gezond
en comfortabel werkklimaat met een hoge productiviteit (door een beter klimaat
en akoestiek) en een betere bedrijfsveiligheid- en continuïteit (door een betere
brandveiligheid).”

■

Hi-Tech Supply
Chain Summit

Cargo Innovation
Conference

Robotisering en digitalisering krijgen een steeds belangrijkere plaats in de logistiek. In de planning, de regie van de supply chains, in de warehouses. Maar ook
onderweg, zoals platooning om de wegcapaciteit beter te benutten, en duurzame
elektrische trucks.
Voor de eft Hi-Tech Supply Chain Summit komen sleutelfiguren naar Venlo van ’s
werelds grootste en meest geavanceerde ondernemingen in technologie, retail en
telecom om vanuit hun optiek de laatste ontwikkelingen in hightech supply chain
te bespreken.
Op dinsdag 24 en woensdag 25 april in Theater de Maaspoort.
Volg SMART LCV via www.smartlogisticscentrevenlo.com en de nieuwsbrief voor
meer informatie en een kortingscode.

Eveneens technologische innovaties tijdens de Cargo Innovation Conference op
woensdag 6 en donderdag 7 juni in De Maaspoort. Twee dagen inleidingen en discussie over autonome vrachtsystemen, 3D-printen, blockchain, augmented reality,
big data en meer. Verschillende ondernemingen laten zien wat zoal mogelijk is en
hoe digitale technologieën de traditionele waardeketen veranderen. Verandering
en innovatie is nodig om positie te behouden.
Volg SMART LCV via www.smartlogisticscentrevenlo.com en de nieuwsbrief voor
meer informatie en een kortingscode.
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Wereldwijde circulaire
economie
koplopers bezoeken
het ECOR R&D Center

CONNECTED
In Theater de Maaspoort in Venlo
vond 10 april de derde editie van
kennis- en netwerkevenement CONNECTED plaats. Honderden mensen
uit het Noord-Limburgse zakenleven,
onderwijs en overheid kwamen bij
elkaar om kennis en inspiratie uit te
wisselen en de onderlinge samenwerking te versterken.
Tijdens een uitgebreid programma
van lezingen en plenaire sessies
gingen een vijftiental sprekers
dieper in op de thema's innovatie en
duurzaamheid. De onderwerpen van
de vele lezingen liepen uiteen van
slimme mobiliteit en circulair onder-

De 100 wereldwijde koplopers op het gebied van de circulaire economie kwamen op 17 april samen in Venlo. Doel was een bezoek aan het ontwikkelcentrum
van ECOR Europe. Hier worden testen gedaan om met verschillende vezels
plaatmateriaal te maken dat recyclebaar en biologisch afbreekbaar is.
De dag werd ingeluid met een ontvangst door burgemeester Antoine Scholten
en een rondleiding door het cradle-to-cradle stadskantoor van Venlo. De rest
van de middag stond in het teken van circulaire innovatie. In het ECOR R&D
Center werd in het bijzijn van de bezoekers een experimenteel ECOR paneel
gemaakt uit drankkartonnen en gebruikt textiel. Daarnaast lieten bedrijven uit
de “ECOR Community” de nieuwste technieken en productmogelijkheden met
ECOR zien.
Het bezoek was in het kader van de tweedaagse CE100 Acceleration workshop,
een programma onderdeel van de Ellen MacArthur Foundation. De CE100 is een
wereldwijd platform dat vooraanstaande organisaties, innovatieve starters en
regionale organisaties verbindt om de transitie naar een circulaire economie te
versnellen. ECOR is als “emerging start-up” drie jaar lang onderdeel geweest van
deze vooraanstaande groep van organisaties.

Sap Award voor Domani
Business Solutions
Tijdens de SAP Award uitreikingen in
Barcelona ontving Domani Business
Solutions dit jaar van SAP wederom
de Award voor de hoogste klant-tevredenheid. Domani Business Solutions ontving de prestigieuze Award
voor ‘Hoogste klanttevredenheid’
van alle SAP Business One partners
en behaalde hiermee veruit de hoogste scores. Eerder ontving het team
deze award al vier keer op een rij.
“De hoogste klant-tevredenheid
award is een van de SAP-Awards die
partners kunnen winnen in een jaar.
Tevreden klanten zijn voor ons een

elementair meetpunt en dragen bij
aan onze aanhoudende groei in de
markt”, aldus Marc Tiggeler, Channel
Manager SAP Business One Benelux.
De scores voor het succesvol uitvoeren van implementaties, het leveren
van de service en nakomen van haar
afspraken waren bij Domani Business Solutions uitmuntend. Ook in
2012, 2013, 2014 en 2015 behaalde
Domani Business Solutions hierin
veruit de hoogste scores, waarbij in
2015 ook de Gold SAP Quality Award
werd bereikt.

nemen tot big data marketing en de
nieuwe privacywetgeving (GDPR).
Filosoof en trendwatcher Ruud
Veltenaar gaf een keynote speech
waarin hij zijn publiek meenam naar
de toekomst.
Het doel van CONNECTED, evenals
dat van de sprekers, was om de toehoorders aan het denken te zetten.
Tijdens de netwerkpauzes kregen de
aanwezigen de kans om hun gedachten met elkaar te delen. De volgende
en vierde editie van CONNECTED is
op dinsdag 9 april 2019.

Buslijn naar bedrijven
Trade Port Noord en
Brightlands Campus Venlo
Met ingang van zondag 10 december
jl. geldt er een nieuwe dienstregeling
voor het bus- en treinvervoer in Limburg. In deze dienstregeling wordt
ook rekening gehouden met veranderingen in de mobiliteitsbehoefte.
Busverbinding lijn 70 van Arriva is
hiervan een voorbeeld. Deze buslijn
stopt op 7 nieuwe haltes op het
Greenport-terrein en de bestaande
halte op Freshpark wordt tweezijdig ingericht. Werknemers van de
bedrijven in het gebied en studenten
en onderzoekers van de Brightlands
Campus reizen zo sneller naar hun
bestemming.
Lijn 70 rijdt op werkdagen in een
uursdienst tussen ongeveer 07.00

uur in de ochtend en 19.00 uur in de
avond en stopt aan de St. Jansweg
(Brightlands Campus), Heierkerkweg
(bij Essent), Greenportlane/N295
(bij Michael Kors), Logistiekweg (bij
DB Schenker) en de Heierhoeveweg
(bij DSV, UPS, en VidaXL). In Horst
wordt de lijn gekoppeld met lijn
87 waardoor ook de kernen Horst,
Castenray, Leunen en Venray één
keer per uur een directe verbinding
met Greenport en Venlo krijgen. Om
de bestemmingen goed bereikbaar
te maken, ook voor verder weg gelegen gebieden, is gekozen voor een
verbinding tussen het gebied en het
station Venlo, station Blerick en het
station Horst-Sevenum.

Gijs Hendrikx Young
Professional of the Year
Gijs Hendrikx, eigenaar van Theater
Hotel Venlo, werd op donderdag
19 april in Domani uitgeroepen tot
Young Professional of The Year, een
initiatief van PRO77. Het was voor de
zesde keer dat de ITSN Award werd
uitgereikt aan de op dat moment
meest toonaangevende Young Professional uit de gemeente Venlo.
Een onafhankelijke jury kent de
titel ieder jaar toe aan een Young
Professional die beschikt over onder

andere onderscheidend vermogen,
innoverend vermogen, daadkracht
en doorzettingsvermogen. Daarnaast
moet hij of zij een positieve bijdrage
leveren aan de Venlose maatschappij
en een inspirerend voorbeeld zijn
voor andere Young Professionals.
De andere finalisten dit jaar waren
Vincent Pijnenburg, Euregiograaf bij
Fontys Venlo, en Michael Thiesen,
mede-eigenaar van Laserforum.

Een
goed plan

financieren
wij binnen
één dag.

Kom maar op met dat plan.
Ondernemers zitten vol met energie, ambities en ideeën. Ze willen vooruit, hun plan
uitvoeren. De Rabobank helpt ondernemers verder met tips en adviezen en voor
klanten met een goed plan: financiering binnen één dag.

Ontdek hoe het werkt op rabobank.nl/kommaarop
Een aandeel in elkaar

