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Onlangs in Venlo opgeleverd:

Aandacht maakt het verschil!
Alleen dan kun je gebouwen realiseren waar mensen zich thuis voelen.  
Het bouwproces is ons thuis. Daarom zijn wij net zo bekwaam in het initiëren  
en ontwikkelen als in het bouwen, onderhouden en beheren. Daag Van Wijnen uit 
en laat ons uw plannen en details concreet maken.
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“Het Verhaal van Venlo is van belang voor de eigen inwoners en 
daarmee wordt het tevens een instrument om naar buiten toe 
Venlo te positioneren en te promoten. We zijn meer, veel meer 
dan uitsluitend een logistieke hotspot.” Aldus Wiel Aerts in een 
recent artikel in Dagblad de Limburger. Aerts is voorzitter van een 
werkgroep die aan de slag wil gaan met het in de vorige editie van 
Ondernemend Venlo Magazine beschreven initiatief van wet-
houder Vera Tax. Geen duur marketingbureau inschakelen, maar 
gebruik maken van de vele verhalen die er al liggen om Venlo een 
duidelijk en aantrekkelijk imago te geven.
Een van die verhalen is dat van Hanzestad Venlo. De Hanze was in 
de middeleeuwen een samenwerkingsverband van handelaren 
en steden uit de Lage Landen, Engeland, Rusland, Duitsland en 
Scandinavië. Met als doel er economisch voordeel uit te slaan. 
Venlo maakte er ook deel van uit. En maakt dankzij burgemeester 
Antoin Scholten nu opnieuw deel uit van, zeg maar, De Hanze 2.0. 
Het verbond is in 1980 heropgericht en schijnt een sterke aantrek-
kingskracht te ontwikkelen. Daarover meer in dit magazine. Hoe 
de Hanze bij kan dragen aan Het Verhaal van Venlo en dus aan het 
imago van de stad zal de toekomst leren.
In het creëren van dat verhaal zullen de Venlose ondernemers 
nadrukkelijk een rol moeten gaan spelen. Dan doen ze feitelijk 
al, maar het mag meer worden uitgedragen. Zoals Wiel Aerts op-
merkte is dat wat de logistiek betreft vooral een kwestie van con-

solideren en verbeteren. Die sector heeft zijn plek op het podium 
wel gevonden. De agro-sector in wat mindere mate ook. Maar de 
maakindustrie, een net zo grote als of misschien wel grotere sector 
dan de andere twee, blijft wat onderbelicht. Terwijl er in Venlo 23 
marktleiders actief zijn en in Venlo gemaakte producten naar alle 
windstreken worden geëxporteerd. Die maakbedrijven mogen dus 
wel eens uit de coulissen komen.
De inmiddels zeer succesvolle Lodewijk van der Grinten Prijs is zo’n 
fraai podium waarop ieder jaar in december enkele inspirerende 
ondernemers – uit de diverse sectoren – zich kunnen presenteren. 
De genomineerden zijn inmiddels bekend. Zij werden op dinsdag 
20 september jl. gepresenteerd in het nieuwe stadskantoor. De 
kandidaten dit jaar zijn Hans Cabooter (Cabooter Group Venlo), 
Nico Tissink (Pulse Business Solutions en AXtension) en Jan Klerken 
(Scelta Mushrooms). Verderop in dit magazine stellen we ze alvast 
kort aan u voor. Want dat is een van de functies van Ondernemend 
Venlo Magazine: ondernemers een podium bieden. We liggen ten-
slotte op de leestafels van alle (circa 1.000) bedrijven op de Venlose 
bedrijventerreinen en op die van onderwijs- en onderzoeksinstel-
lingen en de overheid. Zo vertellen wij eveneens een stukje van het 
verhaal van Venlo – van bedrijvig Venlo.

Jac Buchholz
Eindredacteur Ondernemend Venlo

Hanzestad
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Vertrekkend  
LWV-directeur Wim Weijnen:

“Bij het aanjagen 
van de economie 
wel de vaart erin 
zien te houden”
Wim Weijnen werd in 2009, net nadat de 
economische crisis was begonnen, direc-
teur van de Limburgse Werkgevers Vereni-
ging (LWV). Nu we die crisis min of meer 
achter ons hebben, stopt hij. Verplicht, 
geeft hij aan, vanwege de pensioengerech-
tigde leeftijd. Hij beziet de toekomst van 
de bedrijvigheid in onze provincie positief, 
maar even achterover leunen kunnen we 
ons niet permitteren, vindt Weijnen.

De LWV telt zo’n 1.300 leden en is belangenbeharti-
ger voor het gehele Limburgse bedrijfsleven. Voor dit 
artikel laten we Wim Weijnen echter zijn licht schijnen 
op de regio Venlo, Noord-Limburg dus. Hij kwam 
er vaak, de afgelopen jaren, en werd telkens weer 
verrast door de bijzondere bedrijven die er gevestigd 
zijn. “Bedrijven met veel kennis, met veel innovatieve 
kracht. Het is alleen jammer dat er geen echt grote 
bedrijven gevestigd zijn zoals DSM in het zuiden van 
de provincie. Die hebben vaak een stimulerende en 
verbindende functie, een voortrekkersrol. Al zie ik Océ 
zich die rol weer enigszins toe-eigenen. Ook Inalfa is 
enorm aan de weg aan het timmeren om één van de 
grootste werkgevers van de regio te worden.”

Het verbinden en stimuleren van de Noord-Limburg-
se bedrijvigheid zal dus via andere wegen dienen te 
gebeuren. De LWV heeft daar samen met andere par-
tijen, waaronder Ondernemend Venlo, de afgelopen 
jaren hard aan gewerkt. Het resultaat is terug te zien 
in bijvoorbeeld Techno Valley, belangenbehartiger 
voor hightech maakbedrijven. Bij Smart Logistics 
Centre – een samenwerking tussen logistieke bedrij-
ven, kennisinstellingen en overheid – Zit de LWV als 
één van de partijen aan tafel. Weijnen zegt daarover: 
“In Noord-Limburg lag de nadruk lang, zeker rondom 
de Floriade, op de agrarische sector. Dat is uiteraard 
een sector van belang. Maar vlak de logistiek en zeker 
ook de maakindustrie niet uit. Dat er veel logistieke 
bedrijven gevestigd zijn, is nog wel bekend, maar 
de omvang en kwaliteit van de maakindustrie wordt 
onderschat. Bedrijven met vaak veel expertise die 
hoogwaardige producten maken en exporteren naar 
alle delen van de wereld. Die aanwezige expertise 

bundelen, het structureel 
samenwerken, levert de 
sector veel voordeel op, 
onder andere in de vorm 
van innovatieve projec-
ten. Binnen Techno Valley 
gebeurt dat nu. Zo’n 30 
hoogwaardige bedrijven 
hebben samenwerking 
gezocht en de eerste 
projecten lopen.”

Het Economisch Manifest, 
waarmee de industri-
ele verenigingen uit 
diverse Noord-Limburgse 
gemeenten de regio-
nale economie willen 
versterken ziet Weijnen 
eveneens als een prima 
initiatief. Wel is het zaak, zegt 
hij, dat dit nu daadwerkelijk 
van de grond komt. “Bij het aanjagen van de econo-
mie moeten we wel de vaart erin zien te houden. 
Dat geldt eveneens voor het manifest. De uitvoering 
daarvan komt bij een Economic Development Board 
te liggen. Het aanwijzen van een voorzitter voor 
deze EDB ligt bij de provincie (zie kader). Wat mij 
betreft kan dat niet snel genoeg gebeuren.” Belangrijk 
is volgens Weijnen dat binnen het Economisch 
Manifest ondernemers optrekken met onderwijs en 
overheden, de zogenaamde triple helix. “Die drie 
partijen kunnen niet zonder elkaar. Kijk als voorbeeld 
maar eens naar de relatie tussen ondernemers en 
onderwijs. Het onderwijs leidt de werknemers van 
de toekomst op, maar is wel afhankelijk van goede 
feedback. Die samenwerking is in de loop der jaren 
gelukkig sterk verbeterd.”

Tot slot, bij het naderen van zijn vertrek: hoe kijkt 
Weijnen terug op zijn jaren bij de LWV? “Als ik nu 
terugkijk zie ik een organisatie die sterk is verjongd 
en verzelfstandigd, eigentijds is ook, in staat om in te 
spelen op de ondernemersvragen van nu; ze leveren 
hoogwaardig advies. De medewerkers hebben 

bovendien een actieve rol, zitten mee aan tafel als 
er beleid wordt bepaald.” En wat gaat hij zelf doen 
vanaf 1 januari 2017? “De komende maanden ga ik 
mijn opvolger, die op 1 november begint, inwerken. 
Na 1 januari zal ik ongetwijfeld nog een dag of twee 
soortgelijk werk blijven doen. Advies geven en onder-
steunen dus. Met mijn kennis en vele connecties kan 
ik me zeker nog nuttig maken.”

Stand van zaken Economisch Manifest
Gevraagd naar de naar de stand van zaken van 
het Economisch Manifest en de EDB laat de 
provincie weten: “Het Economic Development 
Board kent inmiddels een zware bezetting, er 
is een programma en financiering. In oktober 
wordt de voorzitter voorgedragen. Vanaf dat mo-
ment kunnen vanuit de regio economisch beleid 
en projecten gecoördineerd worden uitgevoerd.”

Wim Weijnen: "In de regio Venlo liggen tal van mooie Bedrijven met veel kennis en in-

novatieve kracht"
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“ Soms is het net  
Indiana Jones,  
dan weer CSI”

6



Ze werd onlangs uitgeroepen tot Noord-Limburgse zakenvrouw van het jaar. Een hele 
eer, vindt Mieke Verhaegh, directeur van Trias. Kort gezegd ondersteunt Trias bedrijven 
bij het zoeken naar financieringsmiddelen, met name subsidies, voor projecten. Het me-
rendeel van die projecten heeft een innovatief karakter. “Innovatie is voor iedere onder-
nemer een kernbegrip.”

Gevraagd naar de argumenten van de jury om haar uit 
te roepen tot Noord-Limburgse zakenvrouw van het 
jaar, pakt Mieke Verhaegh haar tablet en laat een stukje 
video zien van de betreffende avond. ‘Sterk strategisch 
denkend, neemt de juiste beslissingen, heeft zakelijk 
instinct, is creatief, kan goed met mensen omgaan 
en is maatschappelijk betrokken’, deze en andere 
typeringen kwamen uit de mond van de juryvoorzit-
ter. Verhaegh glimlacht: “Het is heel apart als je daar 
staat en het zo opgesomd wordt. Maar, ja, ik herkende 
me er wel in.”

Ondernemerskwaliteiten
Geslaagd zakenvrouw dus, onderneemster. Dat is heel 
wat anders dan waar ze uiteindelijk voor is opgeleid. 
Want van huis uit, zoals dat zo mooi heet, is Verhaegh 
eigenlijk antropologe. Ze heeft gewerkt aan de uni-
versiteit van Tilburg, gaf maatschappijleer op het Bou-
wens van der Boijecollege in Panningen en belandde 
in 1993 als Europees projectmanager bij het Regionaal 
Bureau Onderwijs. Daar ontdekte ze ook haar onder-
nemerskwaliteiten. “Het RBO verzorgde in overleg met 
de diverse arbeidsbureaus allerlei scholingstrajecten. 
Ik begon daar met een project om vrouwen te stimu-
leren te kiezen voor een technisch beroep. Met in mijn 
achterhoofd het idee dat die projecten eindig zijn. 
Dus was al vlug mijn gedachte: wat als dit is afgerond. 
Vanuit dat idee begon ik met het initiëren van nieuwe 
projecten. Bleek dus dat ik over ondernemerskwalitei-
ten beschik. Dat moet in me hebben gezeten, al kom 
ik niet echt uit een ‘ondernemersomgeving’.” 

Uitzoekwerk
De projecten volgden elkaar op en in 1999 besloten 
Verhaegh en haar compagnon Gerard van der Heul de 
stichting die het RBO tot dan was om te zetten naar 
een bv en de naam te veranderen in Trias. Daarmee 
was ze mede-directeur van een eigen bedrijf. Dat be-
geleiding biedt bij projecten op het gebied van onder 
meer innovatie en duurzaamheid. “Innovatie is voor 
iedere ondernemer, voor ieder bedrijf een kernbegrip. 
Doe je het niet dan sta je stil. Het zijn vaak echter 

risicovolle projecten waarvan om te beginnen de haal-
baarheid moet worden onderzocht en daarna nog 
enkele fases moeten worden doorlopen. Er zijn niet zo 
veel bedrijven die dat helemaal zelf kunnen financie-
ren. Banken zijn daarin tegenwoordig terughoudend. 
Dus moet je andere manieren zoeken. Subsidies 
bijvoorbeeld, maar crowdfunding is eveneens een 
optie. We bieden daarin begeleiding en ondersteu-
ning. Want met name op subsidiegebied zijn er veel 
mogelijkheden, maar het volgen van het juiste traject 
kost behoorlijk wat uitzoekwerk.” Sinds 2008 heeft 
Trias tevens een tak gericht op bedrijven. Dat is nu het 
snelst groeiende onderdeel van het bedrijf.

Eigen academie
Trias verricht werkzaamheden voor opdrachtgevers 
in heel Nederland. Tussen de eenpitters en grote 
partijen mag je Trias met zijn 11 medewerkers volgens 
Verhaegh middelgroot noemen. “We zijn actief in 
een nichemarkt en zijn behalve in Venlo ook op de 
Chemelot Campus bij Sittard-Geleen gevestigd. Een 
voor de hand liggende locatie omdat daar natuurlijk 
veel onderzoek en innovaties plaatsvinden.” Subsidie-
adviseur, vertelt ze vervolgens, is geen vak dat je via 
een studie kunt leren. Dat gebeurt in de praktijk. Trias 
beschikt wel over een eigen academie waar mede-
werkers in vijf jaar tijd de kneepjes van het vak leren. 
Maar veelal is het toch leren door ervaring. Hoe ziet 
het profiel van een werknemer van Trias er specifiek 
uit? “Bij ons werken mensen met verschillende achter-
gronden. Je moet over een enorme nieuwsgierigheid 
beschikken, gefascineerd zijn door de ontwikkelingen 
in ons vakgebied en op een creatieve wijze de voor de 
opdrachtgever, veelal mkb’ers, interessante informatie 
vanuit het abstracte naar het begrijpelijke weten te 
vertalen. Een netwerk op verschillende niveaus weten 
te creëren ook, waar je informatie uit betrekt. Subsidies 
voor innovatie zijn er zowel op provinciaal, landelijk 
als Europees niveau. Uitzoeken waar je precies voor 
wat terecht kunt, daarin ligt de uitdaging. Dat is vaak 
complex. Daarom zit ik bijvoorbeeld regelmatig in 
Brussel. Waar het dan zaak is de juiste mensen te 
spreken. Tevens geef ik er feedback over het Europese 

mkb-beleid. Wat wij doen is openbare informatie 
transformeren naar expertise. Soms is dat net Indiana 
Jones, dan weer CSI. Per opdrachtgever maken we van 
het grote geheel maatwerk.”

Carrièrestap
Ze wees er al eerder op en in de loop van het gesprek 
komt Verhaegh opnieuw terug op het belang van 
innovatie. Dat ligt, vindt ze, in onze regio nu nog te 
veel bij het onderwijs en onderzoeksinstellingen. 
Maar ondernemers moeten volgens Verhaegh meer 
de lead nemen. “Innovatie moet in het dna van de 
regio gaan zitten. Natuurlijk is het geen pad zonder 
obstakels, maar ondernemers zijn daar niet bang voor. 
Van tegenslag groei je alleen maar, daar leer je van.” 
Innovatie is echter ook meer dan subsidie aanvragen, 
zegt ze, en wat dat betreft ziet Verhaegh zich nog wel 
een nieuwe carrièrestap maken. “Vooropgesteld, ik zal 
altijd op een of andere manier aan Trias verbonden 
blijven. Maar ik zie wel uitdagingen in het stimuleren 
van innovatie in de regio. Dat zou een volgende stap 
kunnen zijn. Hoe? Door mijn hart te volgen, dat heb ik 
altijd gedaan. Weet je, mijn kinderen hebben me altijd 
kritisch gevolgd, maar toen ik zakenvrouw van het jaar 
werd waren ze trots, zeiden ze: je hebt het goed ge-
daan. Ze zijn allebei heel getalenteerd. Dus wie weet” 
– zegt ze met een brede lach – “wordt de volgende 
stap misschien wel een familiebedrijf.”

7

Feiten en cijfers Trias
Opgericht: 1999
Aantal medewerkers: 11 medewerkers
Werkgebied: Nederland
Vestigingen: Hoofvestiging Venlo, verder een vestiging 
in Sittard-Geleen op de Chemelot Campus
Activiteiten: Subsidie- en financieel advies

Team Trias
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Voor veel ondernemers is de energiereke-
ning een stille sluippost waar in sommige 
gevallen duizenden euro’s per maand mee 
gemoeid gaan. Euro’s die men liever op 
een andere manier inzet. 
De Energiedeal Venlo is een netwerk van 
een diversiteit aan ondernemers uit Venlo 
die zich inzetten om energie te besparen. 
Het resultaat: besparing van duizenden 
euro’s en ook nog eens goed voor het 
milieu. 

Donderdag 29 september werd de E-tafel (energie-
tafel) georganiseerd. Dat gebeurt circa drie keer per 
jaar. Tijdens deze bijeenkomst worden ondernemers 
uitgenodigd om van elkaars ervaringen, en ook 
nieuwe ontwikkelingen, te leren. Elke E-tafel wordt 
gehost door een andere deelnemer. Dit zorgt ervoor 
dat leden de genomen maatregelen ook in de prak-
tijk kunnen zien. 

Het nieuwe stadskantoor
Deze keer werd de E-tafel georganiseerd door de 
Gemeente Venlo, die als lid ook participeert in de 
Energiedeal. Het nieuwe stadskantoor biedt veel 
oplossingen om op energiegebied zelfvoorzienend 
te zijn. Circa 65% van het energieverbruik wordt 

er duurzaam opgewekt. De overige energie wordt 
duurzaam ingekocht. Bas van de Westerlo, adviseur 
bij C2C ExpoLAB, vertelde over Cradle to Cradle en 
het nieuwe stadskantoor. Een belangrijk uitgangs-
punt voor de ontwikkeling van het gebouw is dat 
‘een beetje minder slecht doen, het verschil niet gaat 
maken’. Het gaat erom het meteen goed te doen. 
Diverse C2C-maatregelen hebben tot financiële 
voordelen geleid. 

C2C-jaar
De gemeente Venlo wil samen met andere partijen 
actief aan de slag met Cradle to Cradle. Gedurende 
het C2C-jaar (oktober 2016 tot oktober 2017) gaat de 
gemeente in gesprek met partijen en kunnen partijen 
met goede ideeën een advies krijgen om hun initi-
atief Cradle to Cradle te maken. Partijen met goede 
ideeën kunnen zich melden via c2c@venlo.nl.

Advies over zonnepanelen en LED
Soltronergy (Bert ten Haaf en Ruud van de Voort) is 
gespecialiseerd in het adviseren van een idee tot de 
realisatie van het aanleggen van duurzame energie-
projecten. Zij ondersteunen ondernemers in onder 
andere de voorbereidingsfase van een project of het 
aanvragen van een SDE+ subsidie.
Maarten de Graaf van Ziut helpt ondernemers over 

te stappen op LED-verlichting. De presentatie begon 
met de stelling: ‘Er zijn geen goede redenen om geen 
LED-verlichting te plaatsen’. De stelling werd onder-
bouwd met ongeveer tien argumenten. 

Financieel voordeel
Leden van de Energiedeal Venlo committeren zich 
om jaarlijks 3% extra energie te besparen. Elke 
ondernemer rolt dit op zijn eigen manier uit in zijn 
organisatie. Energiebesparing is daarbij maatwerk. De 
één stapt over op LED-verlichting, de ander betrekt 
het personeel bij het komen tot nieuwe oplossingen. 
Eén ding hebben ze gemeen: er wordt geld bespaard 
op de energierekening. 

Nieuwe leden gezocht
De Energiedeal Venlo is altijd op zoek naar nieuwe 
leden die ook geld en energie willen besparen. Het 
betreft gratis deelname, met wel serieus commit-
ment. Enkele keren per jaar komt er een nieuwsbrief 
uit met informatie en worden er E-tafels georgani-
seerd om ook te leren van andere Venlose onderne-
mers. Voor meer informatie, of aanmelden als nieuw 
lid kunt u terecht op www.energiedealvenlo.nl of 
info@energiedealvenlo.nl. 

Energie besparen  
met de Energiedeal Venlo
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Er komt steeds meer robotica. Deze 
ontwikkeling biedt allerlei kansen en het 
Venlose bedrijf Accerion springt hier han-
dig op in. Het bedrijf houdt zich middels de 
productie van sensormodules voor robots 
bezig met nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van toegepaste robotica. “Dat deze 
technologie infrastructuurvrij is, is ons 
krachtigste selling point”, aldus oprichter 
Willem-Jan Lamers.

Wat begon met de ontwikkeling van een stukje sen-
sortechnologie voor de automotive industrie, leidde 
uiteindelijk tot het idee voor de productie van een 
sensormodule waarmee robots infrastructuurvrij ge-
positioneerd kunnen worden. Willem-Jan Lamers legt 
uit: “Begin vorig jaar ben ik in contact gekomen met 
een Business Accelerator op de High Tech Campus 
Eindhoven. Unconstrained Robotics B.V., het huidige 
Accerion, is toen geselecteerd om het idee van die 
sensormodule daadwerkelijk op de – Nederlandse én 
buitenlandse – markt te krijgen. Dit heeft geleid tot 
de productie van de positioneringstechnologie zoals 
die nu door Accerion ontwikkeld wordt, namelijk 
een module waarmee robots zelfstandig kunnen 
navigeren.”

Accerion richt zich in de basis op de logistieke markt 
met warehouserobots (robots die pick and place ope-
raties doen), maar ook manufacturing automation 
robots die in een productieomgeving rondrijden en 
bijvoorbeeld componenten van machines vervoeren. 
“In principe zijn het altijd robots die een flexibele 
routing hebben en dus niet over een vaste lijn of 
rails rijden. Dankzij de positioneringstechnologie is 
er geen infrastructuur nodig; geen zenders of andere 
vorm van radiobakens aan de muren, geen lijnen 
of markers in de grond. De module die wij hebben 
ontwikkeld wordt namelijk óp de robot bevestigd, 
waardoor deze zijn positie kan bepalen zonder dat de 
omgeving daarvoor aangepast hoeft te worden”, licht 
mede-eigenaar Vincent Burg toe.

Toen het nieuwe bedrijf ging zoeken naar huisves-
ting, lag het voor de hand om in de regio Eindho-
ven te zoeken, omdat zowel Willem-Jan Lamers en 
Vincent Burg als hun eerste medewerker Talha Ali 
Arslan daar afgestudeerd zijn én dit de plek is waar 
de Business Accelerator plaatsvond. “Uiteindelijk is de 
keuze echter toch gevallen op Venlo. Dat bleek een 
heel goede keuze te zijn, omdat we hier redelijk in de 
logistieke hotspot zitten. Daarnaast zitten we dicht bij 
Duitsland, wat ook een groot voordeel is, want veel 
van onze (potentiële) klanten zijn daar gevestigd. Het 

station ligt naast de deur, dus ook dat maakt dit een 
heel praktische locatie. Tot slot ligt er achter ons kan-
toor een oud magazijn van Leolux dat wij vooralsnog 
mogen gebruiken als eigen testruimte.”

Inmiddels zijn er drie werknemers in dienst en een 
stuk of twaalf mensen extern aan het werk voor Acce-
rion. En de prognoses voor het bedrijf zijn voorspoe-
dig: hoewel de pilots voor de nieuwste versie van de 
sensormodule pas eind dit jaar gaan lopen, zijn er nu 
al een tiental producten voorverkocht aan geïnteres-
seerden in binnen- en buitenland. Willem-Jan Lamers 
heeft dan ook een duidelijk toekomstdoel voor ogen: 
“Marktleider worden op het gebied van positione-
ringstechnologie voor robotica!”

“ Robots navigeren  
zonder infrastructuur”
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In oktober wordt het Venlose stadskantoor 
opgeleverd. Dit is tevens het startschot 
voor het Cradle to Cradle-jaar in de ge-
meente. Een jaar waarin duurzaamheid-
principes centraal staan. Ondernemend 
Venlo ging in gesprek met Arthur de Ruiter, 
commercieel directeur bij AMI, en met 
Frank Jansen, directeur Jansen Bartels 
Installatietechniek, twee toonaangevende 
bedrijven op het gebied van Cradle to 
Cradle (C2C).

Het C2C-principe is een toekomstvisie waarin elke 
grondstof steeds opnieuw moet kunnen worden 
hergebruikt. Letterlijk vertaald gaat het over de ‘van 
wieg tot wieg’-aanpak. Het is een manier om te 
werken aan een duurzame, milieuvriendelijke wereld. 
Bedrijven kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 

Gezonde materialen
Dat weet Arthur de Ruiter, commercieel directeur bij 
het in Lomm gevestigde bedrijf AMI, producent van 
aluminium bouwbeslag, als geen ander. Het bedrijf 
probeert een gunstige marktpositie te behalen door 
zich te onderscheiden van concurrenten in mate 
van duurzaamheid en door de mogelijkheid aan te 
bieden voor circulaire projecten. Door een duurzaam 
imago te creëren hoopt AMI nieuwe markten te 
kunnen betreden. “Duurzaamheid en ketensamen-
werking wordt steeds meer gewaardeerd, ook in 

de bouw, zeker wanneer dit aantoonbaar gemaakt 
kan worden”, aldus De Ruiter. “Ook wij willen een 
bijdrage leveren aan een duurzaam bouwproces met 
de productie van C2C-deurbeslag. Hiermee willen 
we voorop lopen in het maken van producten die 
gemaakt zijn van gezonde materialen en aan het 
einde van de levenscyclus geschikt zijn voor een 
vervolgtoepassing.” 

Circulaire economie
Onlangs heeft AMI het ‘Cradle to Cradle Certified™ 
bronze certificaat’ behaald voor meer dan 85 procent 
van het gehele assortiment, wat het bedrijf de eerste 
producent ter wereld maakt die C2C-gecertificeerd 
deurbeslag kan bieden. “Een logische stap in onze 
filosofie wat betreft duurzaam ondernemen”, zegt De 
Ruiter. “Met deze certificering kunnen we aantonen 
dat we de circulaire principes beheersen. Het is een 
bewijs van het duurzame en innovatieve karakter van 
ons bedrijf. Afnemers kunnen nu het voorheen ‘onbe-
langrijke’ deurbeslag als toegevoegde waarde zien in 
een bouwproject. Duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen wordt dan de onder-
scheidende factor tegenover concurrenten. Daarbij 
komen we met andere partijen in de bouwwereld in 
aanraking die dezelfde denk- en handelswijze met 
betrekking tot duurzaamheid als wij hebben. Hier-
mee hopen we elkaar te versterken.” Het uiteindelijke 
doel van AMI is om over te gaan op een circulaire 
economie. “Op dit moment is het nog moeilijk in te 

schatten hoe dit in werking zal gaan, maar we zijn er 
op voorbereid, zoals ook de certificering laat zien”, zo 
besluit De Ruiter.

Steeds meer vraag
Een ander bedrijf dat duurzaamheid hoog in het 
vaandel heeft staan, is Jansen Bartels Installatie-
techniek uit Venlo. Het installatiebedrijf ontwerpt 
installaties (verwarming, luchtbehandelingssystemen, 
koeling, verlichting, elektro, sanitair) volgens het ‘C2C 
/ duurzaam installeren’-principe om op die manier bij 
te dragen aan een gezonder en veiliger bouwwerk. 
Een praktijkvoorbeeld hiervan is het sportcomplex 
Egerbos, waarbij in de aanbesteding nadrukkelijk 
werd gekeken naar duurzaamheid en C2C. Maar 
dit is niet het enige duurzame project waaraan 
Jansen Bartels zijn medewerking heeft verleend. “Er 
komt, vooral vanuit het bedrijfsleven, steeds meer 
vraag naar duurzaam bouwen en energieneutrale 
verwarming/koeling.” Directeur Frank Jansen legt uit 
hoe een dergelijke aanbesteding in zijn werk gaat: 
“Bij het ontwerp van zowel nieuwbouwprojecten als 
renovatieprojecten bespreken wij de diverse nieuwe 
initiatieven uit de markt eerst met de klant. Vanuit 
onze brancheorganisatie Uneto-VNI worden diverse 
onderzoeken gedaan en initiatieven genomen met 
betrekking tot duurzaamheid en C2C. De ontwik-
kelingen op dit gebied volgen wij op de voet. Als de 
klant interesse heeft in duurzaam en C2C bouwen, 
gaan wij met onze contacten in de branche in 

Duurzaamheid als  
onderscheidende factor
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Een jaar  
om nooit te  
vergeten
“De opening van het nieuwe stadskantoor mar-
keert ook de start van het Cradle to Cradle-jaar. 
Het kantoor is veel meer dan een prettige plek om efficiënt 
zaken te doen. C2C is een regiobrede ambitie die we in 2009 
hebben omarmd. Kern van de filosofie is: verstandig omsprin-
gen met grondstoffen en energie. Concreet is de bedoeling dat 
we minder zaken verbruiken, en in plaats daarvan waarde toe-
voegen aan onze omgeving. Daarom proberen we grondstof-
fen te gebruiken in een gesloten kringloop. Materialen worden 
zo onbeperkt herbruikbaar. Dat een circulaire economie finan-
cieel en milieutechnisch interessant is, hoef ik ondernemers 
niet uit te leggen. Dit is heel goed voor de BV Nederland. 
Doel van het C2C jaar is kort gezegd: meer mensen bekend 
en vertrouwd maken met de filosofie. Dan praat ik over onze 
eigen inwoners, ondernemers en opleiders. We organiseren dit 
jaar samen met deze partijen; vandaar dat er nog geen con-
creet programma ligt. We zullen zeker congressen organiseren 
maar ook aanhaken bij bestaande evenementen. 
Daarnaast is het jaar een prima vehikel om de regio Venlo we-
reldwijd in de kijker te zetten. We krijgen nu al veel verzoeken 
voor rondleidingen in het stadskantoor. Op zich is dat al uniek: 
noem mij één stad ter wereld waar je een C2C-rondleiding 
kunt organiseren? 
Cradle to Cradle is dus bepaald geen hype – als Venlo erin 
slaagt om er komend jaar een hype van te maken, beschouw 
ik de missie als geslaagd! We praten hier over een hype die niet 
meer overgaat. Daarvoor is het concept te sterk: én goed voor 
de planeet, én goed voor de mensen, én je verdient er nog 
geld mee ook. Zoiets smaakt altijd naar meer.”

Wim van den Beucken,  
Wethouder Financiën, Organisatie en Duurzaamheid in de 
gemeente Venlo
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‘We geven niet op’, zo schreef ik in mijn vorige column naar aanleiding 
van de berichtgeving over de intercityverbinding tussen Eindhoven en 
Düsseldorf via Venlo. Op dat moment was nog sprake van een soort pat-
stelling. Hoezeer wij hier in het Nederlands-Duitse grensgebied ons ook 
inzetten voor een verdubbeling van het spoor tussen Kaldenkerken en 
Dülken, de Duitse overheid in Berlijn leek er geen boodschap aan te heb-
ben – het onderwerp stond op een reservelijstje van het Duitse concept 
verkeersplan 2030. Ik schrijf bewust ‘leek’ want er is beweging. Het Lim-
burgse CDA-Kamerlid Martijn van Helvert is met vier andere Kamerleden 
naar Berlijn gereisd en heeft daar een onderhoud gehad met de Duitse 
staatssecretaris van Verkeer. Die zou – ik blijf voorzichtig – toezeggingen 
hebben gedaan. De toezegging dat het dubbelspoor, het gaat om twaalf 
kilometer, eerder wordt aangelegd. Van Helvert hoopt dat er dan met een 
jaar of zeven intercityverkeer op deze lijn mogelijk is.
Dat is goed nieuws. Want een betere verbinding met het Duitse achter-
land zal Venlo een impuls geven. Venlo kan daardoor nog beter profiteren 
van haar strategisch gunstige ligging. Zeker nu blijkt dat bijvoorbeeld 
China een treinverbinding wil realiseren die uitkomt in Duisburg, een 
soort moderne Zijderoute. Venlo is zo onderdeel van een regio die nog 
nadrukkelijker de poort tot Europa zal vormen.
Veel Venlose ondernemers kijken reikhalzend uit naar dit soort en andere 
kansen. Want ondernemen is kansen pakken, risico’s nemen en… niet op-
geven. Inderdaad. Dat we af en toe enkele van die ondernemers – die in 
grote mate bijdragen aan het succes en de welvaart van de regio – in het 
zonnetje zetten is dan ook niet meer dan normaal. Dat doen we in Venlo 
met de Lodewijk van der Grinten Prijs. Op dinsdag 13 december wordt in 
Theater de Maaspoort bekend gemaakt wie de opvolger wordt van Toine 
van Casteren: Nico Tissink, Jan Klerken of Hans Cabooter. Het wordt onge-
twijfeld een nek-aan-nekrace tussen deze drie topondernemers.
En topondernemers, die moeten we koesteren. Daar is helaas niet ieder-
een in de Venlose politiek van doordrongen. Want als een ondernemer 
besluit om het risico te nemen in de Venlose binnenstad een bijzonder 
concept te introduceren, daarmee een enigszins verloederd pand weer 
een fraaie uitstraling geeft en bovendien voor heel wat werkgelegen-
heid zorgt, dan geeft het geen pas die ondernemer ongefundeerd in een 
kwaad daglicht te zetten. Als er sprake is van misstanden, prima, maar een 
ondernemer die zijn waarde voor de samenleving meer dan bewezen 
heeft, die een kans ziet en risico durft te nemen, daar ga je zorgvuldig 
mee om. Niet alleen met deze specifieke ondernemer, maar met alle 
ondernemers.

Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo

Poort naar 
Europa

overleg om de ideeën verder uit te werken voor wat betreft de haalbaarheid 
en het kostenplaatje. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de toepassing van 
materialen die gerecycled kunnen worden tot nieuwe, bruikbare producten. 
Restproducten moeten kunnen worden hergebruikt of milieuneutraal zijn. Bij re-
novaties wordt gekeken naar herbruikbare materialen”, aldus Frank Jansen. “Soms 
zijn conventionele oplossingen noodzakelijk, maar waar mogelijk wordt gekeken 
naar alternatieven waarbij je het gebruik van grondstoffen en energie tot een 
minimum kunt reduceren of waarbij je zelfs energie kunt produceren.”

Duurzaamheid en C2C vormen voor Jansen Bartels een toegevoegde waarde 
aan een project. “C2C dwingt tot een vroegtijdige, goede voorbereiding en een 
intensieve samenwerking. Hierdoor ontstaat voordeel voor alle partijen zowel 
prijstechnisch als technisch en zijn er minder faalkosten. De toepassing ervan 
kan bovendien een behoorlijke impact hebben op de wijze waarop er naar ge-
bouwen en het gebruik ervan wordt gekeken, zeker in het licht van maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen (MVO)”, aldus Jansen. “C2C kan een aanjager 
worden voor de toepassing van duurzame technieken. Nu is het nog een relatief 
jonge markt, maar in de toekomst zal hier steeds meer de nadruk op komen te 
liggen.” 
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Levendige ontmoeting tussen  
Ondernemend Venlo en gemeenteraad 

“Focussen, en dan toeslaan”

Wethouder Stephan Satijn

Tradeport voorzitter 

Bas Holla

Ondernemend Venlo- 

voorzitter Peter Thissen

12



Ondernemend Venlo en de gemeenteraad 
van Venlo ontmoetten elkaar onlangs voor 
de derde keer. Verslag vanuit De Manufac-
tuur in Blerick over technisch onderwijs, 
beter vervoer en geldgebrek.

In de omgebouwde bedrijfshal van Leolux ontspint 
zich op donderdag 13 juli een inspirerende bijeen-
komst. De setting is fraai, de opkomst hoog, de 
inleidingen informatief en de discussies levendig. 
Gemeenteraad en bestuur van Ondernemend Venlo 
ontmoeten elkaar voor de derde keer. Wethouder 
Stephan Satijn (VVD) omschrijft Ondernemend Venlo 
als een “bijzonder belangrijke gesprekspartner. Er is 
frequent contact, ook op strategisch niveau.” 
Voorzitter Peter Thissen van Ondernemend Venlo zet 
in het kort de organisatie neer: 19 bedrijventerreinen, 
1.300 hectare, bijna 1.000 leden, goed voor 30.000 
arbeidsplaatsen. “We zijn de grootste industriële 
vereniging van Limburg”, klinkt het trots. “Het is een 
prachtige vereniging”, aldus Thissen, die met een 
nieuwtje komt. Vier verenigingen – Noorderpoort, 
Spikweien, Tegelen-Belfeld en Tradeport – vormen sa-
men de stichting Ondernemend Venlo. “We zijn bezig 
om van de vier verenigingen één grote vereniging te 
maken.”

Speerpunten
Voorzitter Bas Holla van Tradeport borduurt er even 
op door tijdens zijn inleiding. Het precieze aantal 
leden bedraagt 970. “Een stevige club”, zegt Holla, 
in het dagelijks leven directeur van UNICA. “Ter 
vergelijking; de Limburgse Werkgevers Vereniging telt 
veertienhonderd leden. Het is geen wedstrijd, maar 
het geeft wel aan hoe sterk we in deze regio zijn 
vertegenwoordigd.” Ondernemend Venlo richt zich 
op veiligheid (camerabewaking, parkeren, gladheids-
bestrijding, groenonderhoud, zwerfafval), infrastruc-
tuur en centrale inkoop (energie, BHV-trainingen 
en telecommunicatie). Dat gezegd hebbende komt 
Holla met een wens. Het opruimen van rommel, het 
sneeuwvrij maken van wegen en het onderhouden 
van het groen kost veel geld. De leden betalen 250 
euro contributie per jaar. Als de gemeente dat bedrag 
nu eens verdubbelt en de bijdrage voor het verwij-
deren van zwerfaval verhoogt van 4.233 euro naar 
10.000 euro, houdt hij de raad voor. De raadsleden 
doen geen toezegging. Raadslid John Heuvelings 
(VVD) vraagt of gemeente en Ondernemend Venlo 
niet dubbel werk verrichten? Holla vermoedt van wel 
soms en wil dat laten uitzoeken. En biedt cameratoe-
zicht geen kansen?, vraagt het raadslid. “Dan hoeven 
gemeente en politie de openbare ruimte minder 
te beschermen.” Holla legt uit dat camerabewaking 
bedoeld is als een alarmeringssysteem. “Er zit niet 
iemand die continu de beelden bekijkt.”

Technisch onderwijs
De tweede spreker, Peter Kerstjens (Addit), gaat in op 
het belang van technisch onderwijs. Hij deelt mee 
dat techniek ook een plek gaat krijgen in het primaire 
onderwijs. Daarvoor is een pilot gestart op vijf basis-

scholen in Noord-Limburg. Tot zijn grote vreugde 
ziet Kerstjens dat de interesse voor het technisch 
onderwijs toeneemt. Scholen ontwikkelen allerhande 
initiatieven, zoals het opzetten van technolabs. Pro-
bleem is dat ze hun plannen niet onderling afstem-
men. “Dat moeten we kanaliseren”, aldus Kerstjens. 
“Er is visie nodig. Wie doet wat en waar? Het gevolg 
zal zijn dat we meer mobiliteit zullen vragen en eisen 
van leerlingen.”

Vervoer
Egbert Zuilhof (Vitesse Logistics) maakt met een paar 
sheets helder wat er in Venlo moet gebeuren om het 
vervoer over weg, spoor en water te verbeteren. De 
A67 slibt weldra dicht, het wordt allengs drukker op 
de A73 en de de zo gewenste bargeterminal was al te 
klein bij de start. Het probleem is, legt Zuilhof uit, dat 
er veel meer wensen zijn dan dat er geld is. Daarom 
is het belangrijk om de focus te richten op de al-
lerbelangrijkste zaken. Of zoals hij het stelt: “Minder 
is meer”. Concreet noemt Zuilhof onder meer het 
openstellen van afslag 12 op de A67, meer parkeer-
plaatsen voor vrachtwagens, enkele verbeteringen 
aan het spoor (Vierpaardjes, extra wissels), uitbreiding 
van de barge terminal en het verplaatsen van de 
jachthaven als onderdeel van het zogeheten Koplo-
perproject Maas. Lokaal kan de gemeenteraad zelf 
beleid opstellen, bij grotere zaken is een sterke lobby 
van groot belang, benadrukt Zuilhof. Het is zaak dat 
alle partners dezelfde boodschap verkondigen op 
hetzelfde moment. Alleen dan kun je potjes breken. 
Raadslid Erik Manders (PvdA) noemt als voorbeeld 
de effectieve lobby voor het verbreden van de A67 
tussen Venlo en Eindhoven. “Eendracht maakt macht”, 
reageert Zuilhof. “Benut elkaars kracht, kennis en 
netwerk.” “Het gaat om de lange adem”, vult wethou-
der Jos Teeuwen aan, doelend op de lobby voor het 
verdubbelen van de spoorlijn tussen Kaldenkerken 
en Dülken om de intercity Rotterdam-Düsseldorf 
mogelijk te maken. “Focussen, en dan toeslaan.”

Voorzitter Peter Thissen grijpt de woorden van de 
wethouder aan in zijn slotwoord. Het woord trots valt 
een paar keer. “Wij zijn geen näölers (zeurders, red.), 
maar realisten. Ik droom ervan dat ik in de intercity 
stap en in Düsseldorf uitstap. Onvoorstelbaar dat die 
rechtstreekse verbinding tussen Rotterdam en Düs-
seldorf er nog steeds niet is.” “Dat komt goed”, belooft 
Teeuwen. “En sneller dan we denken”, doelend op de 
krachtige Euregionale lobby. John Heuvelings zet er 
met een kwinkslag extra druk op en krijgt daarmee 
de lachers op zijn hand. “De wethouder zegt sneller 
dan wij denken, maar wij denken héél erg snel.”
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Rechterhand Cedric Wintraecken van grondlegger 
Cradle to Cradle, Michael Braungart:

“ Stadskantoor Venlo 
voorbeeld voor Europa”

De grondlegger van Cradle to Crade, Michael Braungart, is trots op het nieuwe stads-
kantoor van Venlo. Vertelt diens (Nederlandse) rechterhand Cedric Wintraecken (30) via 
Skype vanuit het hoofdkantoor in Hamburg.

Hoe komt iemand terecht op het kantoor van 
Michael Braungart?
Cedric Wintraecken: “Ik heb milieuwetenschapen met 
een sociaal-politieke focus gestudeerd in Nijmegen. 
In 2011 ben ik afgestudeerd. Tijdens mijn master 
deed ik onderzoek naar de impact van palmolieplan-
tages in Indonesië. Vijf maanden veldonderzoek, die 
waren behoorlijk confronterend. Het was de periode 
dat Cradle to Cradle booming was. De uitgangs-
punten spraken mij bijzonder aan. Ik hield er ook 
rekening mee bij het vinden van een baan. Inmiddels 
werk ik 1,5 jaar voor Michael Braungart. Hij heeft een 
klein team om zich heen dat hem ondersteunt bij 
projecten en lezingen. Daarnaast geeft hij leiding 
aan het onderzoeksbureau EPEA. EPEA ondersteunt 
bedrijven bij het realiseren van Cradle to Cradle-
projecten en -processen.”

Destijds stonden de media vol van Cradle to 
Cradle. De aandacht lijkt weggeëbd.
“In Nederland is de hype voorbij. Ik denk dat het 
ook voor een deel genormaliseerd is. De term wordt 
steeds meer vervangen door circulaire economie, dat 
spreekt politici meer aan. Michael maakt zich daar wel 
zorgen over. Het is onduidelijk hoe diep de principes 

van Cradle to Cradle worden doorgevoerd. Het is 
goed om producten te koppelen aan kringlopen, 
maar als je niet nadenkt over welke chemische stof-
fen in die producten zitten dan bestaat het gevaar 
dat verkeerde producten in de kringloop terecht 
komen. Dan creëer je juist een groter probleem 
voor het milieu en de gezondheid van mensen. Met 
andere woorden: we moeten geen dingen gaan 
recyclen die daar niet voor bedoeld zijn. Daar maakt 
Michael zich zoals gezegd zorgen over. Dat we toch 
op de oude voet blijven doorgaan.”

Het kan hem niet snel genoeg gaan. Wat is er 
inmiddels bereikt?
“Michael schreef in 2002 zijn eerste boek over Cradle 
to Cradle. Een designconcept. Daarna volgde nog 
een boek. Door twee documentaires in 2006 en 2007 
nam Cradle to Cradle met name in Nederland een 
vlucht. In Amerika werd een certificeringsinstituut 
opgezet. Inmiddels zijn een paar duizend producten 
gecertificeerd. De laatste jaren ontstaan samenwer-
kingsverbanden met grote bedrijven. De bouw-
wereld maakt een belangrijke ontwikkeling door. De 
grote Duitse vastgoedontwikkelaar/bouwconsultant 
Drees & Sommer bijvoorbeeld omarmt Cradle to 

Cradle. Ook belangrijk: het nieuwe stadskantoor in 
Venlo wordt nu geopend. Tijdens onze zes maanden 
durende Biënnale Architettura 2016 in Venetië heb-
ben we het gepresenteerd.”

Hoe belangrijk is het stadskantoor voor de 
ontwikkeling van Cradle to Cradle?
“Heel erg belangrijk. Een voorbeeld voor Europa durf 
ik te stellen. Er zijn wel wat andere projecten, zoals 
de eerste Cradle to Cradle-school in Schravenlant 
en een soortgelijk project in Zweden. Venlo heeft 
het heel bijzonder aangepakt door elk C2C-thema 
uit te werken, in het gebouw te integreren en dit op 
eenvoudige wijze naar buiten te communiceren. Dat 
maakt het stadskantoor erg interessant. Een gebouw 
dat grondstofproducent wordt en water en energie 
produceert. Een gezond gebouw ook voor de gebrui-
ker. Kortom, het creëren van een positieve voetafdruk. 
Michael doet veel presentaties in het buitenland. 
Venlo wordt dan beslist genoemd. Voor veel mensen 
is Cradle to Cradle nog altijd een designconcept 
dat vrij utopisch klinkt. Het is belangrijk dat mensen 
voorbeelden zien.”

Cradle to Cradle
De Cradle to Cradle-gedachte is aan het begin 
van het millennium ontwikkeld door voorma-
lig Greenpeace-activist Michael Braungart uit 
Duitsland en de Amerikaanse architect William 
McDonough. In 2002 brachten ze het baanbre-
kende boek Cradle to Cradle: Remaking the Way 
We Make Things uit. In dat boek formuleert het 
duo de revolutionaire idee van upcycling. Afval 
moet niet alleen worden hergebruikt (recycling), 
maar kan zelfs dienen als natuurlijke grondstof. 
De essentie van de filosofie is het ontwikkelen 
van veilige, gezonde producten, die uiteindelijk 
weer hergebruikt kunnen worden als volwaar-
dige grondstoffen voor nieuwe producten.  
Afval is geen afval meer, maar voedsel. Bekend 
voorbeeld zijn sportschoenen gemaakt van 
biologisch afbreekbare materialen met zaadjes 
in de zool. De weggegooide schoen vormt na 
compostering voedsel voor planten en bron van 
nieuw leven. 
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Hoe is de samenwerking begonnen tussen Mi-
chael Braungart en de gemeente Venlo?
“Tijdens de Floriade in 2012. Er was een Cradle to Crad-
le-stand. Venlo committeerde zich als eerste regio aan 
de C2C-principes (dat gebeurde enkele jaren eerder al, 
red.). Daar is het nieuwe stadskantoor uit voortgeko-
men. Vergeet niet, destijds was het nog pionierswerk. 
Er was wel ervaring met het recyclen van materialen, 
maar om een heel gebouw Cradle to Cradle neer te 
zetten met alle bijbehorende processen, dat is veel ge-
compliceerder. Het stadskantoor in Venlo is het eerste 
gebouw dat gebruik maakt van materiaal-paspoorten. 
Stel, over 75 jaar wordt het kantoor gesloopt. Dan we-
ten ze precies waar welke materialen zich bevinden en 
hoe ze die van elkaar kunnen scheiden en upcyclen. 
Daarom is bij de bouw bijvoorbeeld niet simpelweg 
gekozen voor het lijmen van producten. Dat maakt 
recyclen alleen maar lastig.”

Ambtelijke molens draaien langzaam, wordt vaak 
beweerd. Dat geldt niet voor het stadskantoor. Uitein-
delijk in vier jaar tijd van gedachte tot opening. Dat is 
knap.
“En dan te bedenken dat het proces nog enige vertra-
ging heeft opgelopen. Het geeft aan hoe gemotiveerd 
de gemeente Venlo is. De gemeente is ervan overtuigd 
dat dit de weg is die we moeten volgen. Nog iets. 
Vaak zie je bij dit soort grote bouwprojecten dat de 
kosten hoger uitvallen dan gepland. Venlo heeft zelfs 
geld overgehouden, heb ik me laten vertellen. Cradle 
to Cradle hoeft niet duurder te zijn. De gebouwen 
verbruiken minder energie. Sterker nog, ze kunnen 
zelfs energie opwekken.”

Komt de baas naar de opening op 14 oktober?
“Michael is op die dag in Zwitserland. Waarschijnlijk 
maken we een live-verbinding of spreekt hij een video-
boodschap in. De directeur van EPEA in Nederland, 
Hein van Tuijl, is in ieder geval wel van de partij. Zelf 
ben ik ook reuze benieuwd, want het eindresultaat 
heb ik nog niet met eigen ogen gezien.”
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Kindcentrum De Zuidstroom:

Alles is C2C 
doordacht

Kindcentrum de Zuidstroom in Venlo-Zuid 
stond enkele jaren geleden op de nomina-
tie om gesloopt te worden. Eind december 
2015 werd op dezelfde plek een geheel 
nieuw pand opgeleverd, een maand later 
werd het meubilair geïnstalleerd en in 
februari van dit jaar was de nieuwe Zuids-
troom helemaal klaar, gebouwd conform 
de principes van Cradle tot Cradle.

Wie naar de nieuwe Zuidstroom kijkt, ziet op het 
eerste oog een gewoon modern gebouw. De bouw 
is echter volledig geïnspireerd door de C2C-principes. 
Zo rust het gebouw op een fundering van vergruisde 
stenen die afkomstig zijn uit het oude schoolpand. 
Het dak is bedekt met een natuurlijke begroeiing 
waardoor het klimaat, zelfs bij tropische buitentem-
peraturen, binnen altijd aangenaam is. De 35 zon-
necollectoren zorgen voor een bijna zelfbedruipende 
energiewinning.

Directeur Koen Kemps: “We draaien nog geen jaar, 
dus we kunnen er nog geen exacte begroting op 
loslaten, maar we halen hoogstwaarschijnlijk 80 %.” 
Andere noviteit, zegt hij, is de vloerbedekking die is 
gemaakt van gerecyclede geweven tapijten. Kemps: 
“Behalve dat het akoestisch veel beter is, is het boven-
dien gezonder. Tapijt houdt namelijk fijnstof vast. Bij 
marmoleum waait het alle kanten op.” In de centrale 
hal is een wand helemaal bekleed met een synthe-
tisch ogende lichtgroene moswand. “Het is IJslands 
mos, dat nauwelijks groeit. Het haalt zijn vochtge-
halte uit de lucht. Ook houdt het de galm weg. Het 
ruikt hier altijd even fris.”

Kindcentrum de Zuidstroom wil de circulaire 
gedachte niet alleen toepassen in het gebouw 
zelf, maar deze denkwijze ook meegeven aan de 
leerlingen. Kemps: “Het zijn immers de burgers van de 
toekomst. Kun je er educatief ook wat in betekenen? 
We willen een bewustwordingsproces op gang 
brengen. Hoe kun je zuinig en slim omspringen 
met energie. Twee leerkrachten vormen samen een 

ontwikkelgroep C2C. Zij gaan de lessen vormgeven 
en lespakketten samenstellen over bijvoorbeeld het 
weer, maar ook over de route die papier aflegt. Het 
hier door de leerlingen ingezamelde oud papier gaat 
naar Papierfabriek van Houtum in Swalmen en komt 
als toiletpapier terug naar school.”

De inrichting wordt gekenmerkt door leerpleinen 
waaromheen de groepen zijn gesitueerd. De rust 
waarin gewerkt wordt is opvallend. “Door deze rust, 
structuur en duidelijkheid ontstaat er de discipline 
om goed met elkaar samen te werken. Een leerkracht 
kan zo betrekkelijk eenvoudig twee groepen aan de 
gang houden.” Aan de voorzijde van de school liggen 
enkele oude boomstammen. Ze lijken er achteloos 
te zijn neergelegd. Niets is minder waar. Kemps: “We 
hebben ze er bewust laten neerleggen. De dode bo-
men krijgen een tweede kans, zeg maar. Leerlingen 
gaan er op zitten om hun boterhammetje of stukje 
fruit op te eten en natuurlijk om met elkaar te klet-
sen.” De speelplek aan de achterzijde heeft met zijn 
fruitstruikjes een jungleachtige en intieme uitstraling.

Alles bij de Zuidstroom is doordacht. Vlakbij school 
komt een buurtmoestuin. Dat gebeurt in samen-
spraak met bewoners uit de wijk. “We willen laten 
zien wat er allemaal uit het zaadje kan groeien en 
wat water allemaal kan doen. Regenwater, schoon 
water, vuil water.” aldus Kemps. “Het zijn nu nog kleine 
stapjes die we zetten, maar het enthousiasme is er en 
motiveert om door te pakken. Pas kwam er een leer-
ling naar me toe. Het meisje was opgevallen dat ze bij 
haar thuis drie bakken om afval te scheiden hebben. 
Één voor GFT, één voor plastic en één voor restafval. 
Op school zag ze geen bak voor gebruikt plastic. 
Mooi toch, die bewustwording.”

Kindcentrum de Zuidstroom telt 260 basisschoolleer-
lingen. Daarnaast biedt het gebouw onderdak aan 
een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. 
In totaal gaat het om 300 kinderen in de leeftijd van 
0 tot 13 jaar.

Koen Kemps: "We willen 

bij onze leerlingen een 

bewustwordingsproces op 

gang brengen"
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Hommage aan Will Lormans

Wakend oog voor  
bedrijventerreinen
Het camerabewakingsproject is van start 
gegaan. Op vrijdag 16 september ging de 
(voorlopig) laatste paal – nummer 124 - de 
grond in. De bijeenkomst in de Innovatoren 
werd een hommage aan Will Lormans. 

“Hier had iemand anders moeten staan. Mijn vriend 
en buurman, Will Lormans. Hoe wrang. Op 17 juli 
overleed Will. Een dag later werd de eerste paal van 
het camerabewakingsproject geplaatst.” Met een brok 
in de keel neemt bestuurslid Harold Rutten van Venlo 
Tradeport het woord. Mede dankzij kartrekker Will 
Lormans, vertelt hij, “is er is iets geweldigs moois tot 
stand gekomen”. Het was geen gemakkelijk project, 
verre van dat. “Maar Will zag in ieder probleem een 
kans en een uitdaging. Laten we daarom geen mi-
nuut stilte houden, maar applaudisseren.” Onno Keu-
ker van MKB Nederland volgt in stijl. Keuker is naar 
Venlo gekomen voor de uitreiking van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen aan Ontwikkelbedrijf Greenport 
Venlo. Gezien de grote rol van Will Lormans bij het 
project overhandigt Keuker het eerste certificaat aan 

Harold Rutten, “als hommage aan Will Lormans”. Voor 
het cameraproject heeft Keuker alleen maar lovende 
woorden. “Een totaalproject voor alle bedrijventerrei-
nen. Dat maakt het heel bijzonder.” 
 
Eerder heeft directeur Ruud van Heugten van Ont-
wikkelbedrijf Greenport Venlo terug gekeken op de 
totstandkoming van het camerabewakingsproject. 
De voorbereiding vergde veel tijd en energie, maar 
daarna ging het snel. In mum van tijd stonden de 
124 palen overeind. En daar komen er in de toekomst 
hopelijk nog veel bij, aldus Van Heugten.  
De palen worden, net als in het deelproject in Venray, 
voorzien van slimme camera’s om potentiële inbre-
kers te registeren. Zo gaat de alarmbel rinkelen wan-
neer een gestolen auto in beeld komt. Doel is om het 
aantal inbraken terug te dringen. Uit cijfers van een 
paar jaar geleden blijkt dat er dagelijks één bedrijfsin-
braak plaatsvindt in Venlo. “We maken Venlo-Venray 
een stukje veiliger”, aldus Van Heugten. “24 uur per 
dag, 7 dagen per week, ofwel 365 dagen per jaar is er 
een wakend oog op de bedrijventerreinen aanwezig.” 

Zo’n 450 bedrijven zijn inmiddels aangesloten, circa 
de helft van alle ondernemers. Hopelijk zullen veel 
bedrijven het goede voorbeeld volgen, zegt Van 
Heugten. “Om het project nog stabieler te maken.” 
Harold Rutten kan de aanwezigen in de Innovatoren 
een nieuwtje verklappen. “Het laatste goede nieuws 
is dat Tradeport Zuid ook wil meedoen. We kunnen 
trots zijn op dit project.” 
 
Aansluitend gaat het gezelschap - een delegatie van 
Ondernemend Venlo, DCGV, bedrijfsleven, politie en 
brandweer - met de touringcar naar de plek waar de 
laatste paal de grond in gaat. Die taak nemen Ruud 
van Heugen en parkmanager Lidy Rutten op zich.  
De palen zijn vandalismebestendig. Op ruim twee 
meter hoogte bevinden zich weerhaken die paalklim-
men onmogelijk maken. “Weet u hoe ze die noe-
men?”, vraagt een werknemer van het bedrijf dat de 
palen in de grond zet. “Broekenscheurders.” Project-
manager Rob Geraedts moet erom lachen: “Volgens 
mij scheur je dan meer dan alleen je broek.”
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Van der Valk Hotel Venlo heeft een 
Gouden Greenkey Certificaat 
Green Key is een bekend internationaal 
keurmerk voor duurzame bedrijven in de 
hotel- en recreatiebranche. Aan dit keur-
merk kunt u zien dat er alles aan wordt 
gedaan om de druk van de onderneming op 
natuur en milieu te minimaliseren. Daar-
mee gaat Van der Valk Hotel Venlo net een 
stap verder dan de normale wet- en regel-
geving vereist. Mede vanuit dit perspectief 
hebben zij een eigen bijen- en insecten-
weide gerealiseerd.

In deze weide staan twee bijenkasten en twee insec-
tenhotels. Daarnaast is de omgeving hierop aange-
past, zodat er genoeg voeding is voor deze insecten. 
Dit alles met als uiteindelijke doel dat het hotel iets 
terug kan doen voor de natuur in de nabije omge-
ving. Het ultieme streven is een bijdrage realiseren in 
de afname van de bijensterfte in Limburg. 
Bovendien zal de honing die de bijen produceren 
zoveel mogelijk worden gebruikt door de keuken van 
Hotel Venlo. Zo ontstaat een unieke ervaring voor 
gasten én fijnproevers.
Op donderdag 29 september jl. is de bijenweide 
officieel geopend door directeur Han van der Eijk en 
de heer Patrick van der Broeck, gedeputeerde in de 
provincie Limburg. Gedeputeerde Patrick van der Broeck (l) en Han van der Eijk (r) 



Op welke wijze spelen burgemeester en 
wethouders vanuit hun portefeuille een 
rol in het Venlose bedrijfsleven i.c. dat op 
de bedrijventerreinen? Met die vraag gaan 
we een aantal edities langs bij het College. 
Ditmaal bij burgemeester Antoin Scholten, 
die zich er sterk voor maakte Venlo weer 
te laten aansluiten bij het internationale 
Hanzeverbond. Dit najaar is er een bijeen-
komst waarbij de huidige stand van zaken 
binnen dit oorspronkelijke Middeleeuwse 
samenwerkingsverband wordt toegelicht.

Openbare orde en veiligheid, handhaving, com-
municatie en (Eu)regio, een belangrijk deel van de 
portefeuille van burgemeester Antoin Scholten heeft 
ook betrekking op de Venlose bedrijvigheid. Dit keer 
gaat het echter over Hanzestad Venlo. De Hanze 
was in de middeleeuwen een samenwerkingsver-
band van handelaren en steden uit de Lage Landen, 
Engeland, Rusland, Duitsland en Scandinavië, steden 
gelegen aan rivieren. De oorsprong lag in de 13e 
eeuw in Duitsland en breidde zich sindsdien gestaag 
uit naar de andere landen. Venlo trad pas relatief laat, 
waarschijnlijk in 1481, toe tot het verbond. Scholten. 
“De hoogtijdagen van het Hanzeverbond lagen in 
de vijftiende en zestiende eeuw, daarna kwam in 
Nederland de VOC op.”

In 1980, zo vertelt de burgemeester vervolgens, is 
het Hanzeverbond in Zwolle, een van de vroegere 
Hanzesteden, weer nieuw leven ingeblazen. In eerste 
instantie draaide het vooral om nostalgie, ambach-
telijkheid en toerisme, maar dat is veranderd. “Binnen 
het Hanzeverband zijn inmiddels steden uit diverse 
Europese landen actief. Met name in Duitsland is het 
uitgegroeid tot een sterk merk. Het is nu meer dan 
nostalgie alleen.” Dus, zo vond Scholten, waarom sluit 
Venlo zich er niet weer opnieuw bij aan. “We zijn toch 
zo’n beetje de meest op Duitsland georiënteerde 
stad van Nederland. Duitsland is onze belangrijkste 
handelspartner, dus hebben we baat bij de contacten 
binnen het Hanzeverband.” Dat idee lanceerde hij 
tijdens zijn nieuwjaarspeech begin 2015 en inmid-
dels is Venlo formeel weer Hanzestad. Dit najaar is er 
een bijeenkomst in Venlo waar vertegenwoordigers 
van andere Hanzesteden en van het internationale 
Hanzebestuur komen uitleggen wat de voordelen 
hiervan zijn, een evenement dat plaats zal vinden in 
Domani.

Scholten heeft zich alvast voorbereid. “Het Hanzever-
band is in de afgelopen jaren een sterke netwerkor-
ganisatie geworden, is zich – net als vroeger – ook 
weer op de economie gaan richten. Ondernemers uit 
de ene Hanzestad leggen zo net iets gemakkelijker 
contact met bedrijven uit de andere. De naam Hanze 
opent deuren. Je gaat bijvoorbeeld wat sneller met 

een delegatie bij elkaar op bezoek en dat kan leiden 
tot interessante ontwikkelingen, tot nieuwe contac-
ten en het uitwisselen van kennis.” Hij wijst vervolgens 
op de populariteit van de jaarlijkse, internationale 
Hanzebijeenkomsten. Zo’n bijeenkomst is telkens 
in een andere Europese Hanzestad, komend jaar in 
Kampen. “In 1990 was die bijeenkomst in Deventer. 
Daar waren de minister-president en, toen nog, de 
koningin bij aanwezig. Om maar aan te geven welke 
uitstraling dat evenement heeft. Er zijn dan tal van 
activiteiten en de stad staat flink in de belangstel-
ling.” Het evenement is dusdanig populair volgens 
Scholten dat die bijeenkomsten de komende jaren al 
ingevuld zijn.

Rondom het vernieuwde Hanzeverband zijn allerlei 
ontwikkelingen te zien, geeft Scholten aan. Zo zijn er 
producten zoals Hanzekookboeken, er zijn Hanzefiet-
stochten en veel mensen maken specifiek trips naar 
Hanzesteden. “Het geeft meerwaarde aan het imago 
van de stad, iets waar wethouder Vera Tax momenteel 
met ‘Het verhaal van Venlo’ (zie vorige editie OVM, 
red.) ook mee bezig is. Verder zie ik veel mogelijkhe-
den voor het versterken van economische banden in 
het gebied Niederrhein-Maas-Rijn. Historisch gezien 
een belangrijke regio waarin Venlo zich nog nadruk-
kelijker dan nu kan profileren als brug naar Europa. 
De Hanze heeft ons in mijn ogen dus veel te bieden.” 

Burgemeester  
Antoin Scholten over 
Hanzestad Venlo

“ Meer dan 
nostalgie”
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Dirkx Electronics 

Complete oplossingen  
voor kleine en grote evenementen
Bij het organiseren van een evenement komt tegenwoordig veel kijken. Voor het creëren 
van een bijzondere beleving zijn onder meer heel wat technische voorzieningen nodig, 
zichtbaar en minder zichtbaar. Dirkx Electronics uit Baarlo biedt wat dat betreft een com-
pleet pakket aan oplossingen, ook de meest geavanceerde.

Hij staat pontificaal op het terrein bij het bedrijfspand 
van Dirkx Electronics in het buitengebied van Baarlo, 
het mobiele led-scherm. Of liever gezegd één van 
de drie mobiele led-schermen waar het bedrijf, als 
enige in de regio, over beschikt. “Een belangrijke 
toevoeging aan ons brede pakket”, vertelt eigenaar 
Wout Sanders. “Bij presentaties buiten kun je met een 
beamer niet uit de voeten, maar met een led-scherm 
kun je alles heel scherp laten zien. Bijvoorbeeld ook 
logo’s van sponsoren. Een klant vroeg me onlangs 
wat hem zo’n scherm zou kosten. Dat is de verkeerde 
benadering, zei ik. Je moet vragen wat het scherm 
je oplevert. Dat heb ik hem aan de hand van een 
voorbeeld laten zien. Toen begreep hij het.”

Het was de schoonvader van Wout Sanders, Louis 
Dirkx, die het bedrijf in 1975 oprichtte. Sanders ging 
er in 1991 aan de slag en nam het in 2008, samen 
met zijn vrouw Dorry over. Dirkx Electronics is inmid-
dels uitgegroeid tot een volwaardige partner voor 

organisatoren van uiteenlopende evenementen, 
veelal in de regio, maar soms ook erbuiten. Tot het 
pakket behoren onder andere stroomvoorzieningen, 
tijdwaarnemingen, geluidsvoorzieningen, verlichting, 
communicatieapparatuur, audiovisuele apparatuur, 
kassa-, jury en reportagewagens, een personentelsys-
teem en de eerder genoemde (mobiele) led-scher-
men. “Maar we verzorgen bijvoorbeeld ook in veel 
Noord-Limburgse gemeenten de sfeerverlichting in 
de winkelcentra, vaak door ons zelf gemaakt”, vult 
Sanders aan. “We zijn er overigens niet alleen voor de 
verkoop of verhuur, we ontzorgen de klant. Dat bete-
kent meedenken, adviseren, eventueel een technisch 
plan opstellen.”

Dat gebeurt, zegt hij, bij de meest uiteenlopende 
evenementen. Veel paardensport bijvoorbeeld, door 
heel Nederland, zelfs door heel Europa, ook grote 
wedstrijden. “Zie je bij Studio Sport een jurywagen of 
scorebord bij een paardenwedstrijd, dan is de kans 

groot dat hij van ons is.” De autocross is weer een 
andere discipline, maar eveneens muziekfestivals, 
zegt Sanders. “Bij de Zomerparkfeesten in Venlo zijn 
we bijvoorbeeld ook betrokken. Verder worden we 
ingeschakeld bij bruiloften en begrafenissen. Mensen 
kiezen daarvoor tegenwoordig uiteenlopende loca-
ties; wij zorgen dan dat technisch gezien alles vlekke-
loos verloopt. En dat geldt tevens voor bedrijfsfeesten 
en –presentaties. We luisteren naar de ideeën die de 
organiserende ondernemer heeft en bieden dan een 
passend pakket aan.” Dat is, geeft Sanders aan, altijd 
maatwerk. “Dat kan variëren van het afhalen van een 
geluidsset tot het leveren van een uitgebreid pakket 
met verlichting en schermen.”

Om klanten optimaal van dienst te kunnen zijn han-
teert Dirkx Electronics onder meer een 24-uurs ser-
vice. Het bedrijf speelt daarnaast voortdurend in op 
nieuwe ontwikkelingen. De mobiele led-schermen 
zijn daar een voorbeeld van, vertelt Sanders, maar 
ook computersoftware. “Daar ligt een deel van onze 
kracht. We staan voor kwaliteit, service maar tevens 
voor innovatie. Met een breed en vooral up-to-date 
pakket kunnen we voor iedere vraag een oplossing 
bedenken.”

Wout Sanders
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Bijeenkomst  
businesspark Noorderpoort
Donderdag 29 september jl. vond in Hotel 
van der Valk een lunchbespreking plaats 
voor de ondernemers van Businesspark 
Noorderpoort. Noorderpoort behartigt de 
belangen van ruim 170 ondernemingen 
die gevestigd zijn op de bedrijvenparken 
Noorderpoort, de Veegtes, Genooierbergen 
en de Keulse Barrière. In totaal bieden zij 
werkgelegenheid aan 6.100 werknemers.

Aan het begin van de bijeenkomst stond bestuurslid 
Roy van Beest stil bij het overlijden van oud-voorzitter 
Will Lormans. Will Lormans stierf afgelopen zomer na 
een kort ziekbed. Hij laat een vrouw en drie kinderen 
achter. Roy van Beest omschreef Will Lormans als een 
op en top gemotiveerd bestuurder en ondernemer 
en als iemand die bekend stond om zijn uitgebreide 
dossierkennis. Ook voor Ondernemend Venlo is 
Will van groot belang geweest. Zo maakte zich 
sterk voor een verlenging van de huidige Bedrijven 
InvesteringsZone(BIZ). Helaas mocht hij de afron-
dende fase van permanente camerabewaking op 
Businesspark Noorderpoort niet meer meemaken. 
Daarnaast stond hij aan de wieg van de revitalisering 

van het Veegtes-terrein en zette hij zich in voor een 
betere communicatie met de lokale overheid.

Roy van Beest: “In Will Lormans verliezen we een 
fantastisch mens, die serieus was als het moest, maar 
als het kon ook genoot van een pilsje, een dansje 
en een goede grap.”  Waarop de aanwezigen een 
glas champagne hieven ter nagedachtenis aan deze 
markante persoonlijkheid.

Vervolgens werd de samenkomst voortgezet met en-
kele mededelingen van huishoudelijke aard. Business-
park Noorderpoort gaat definitief fuseren met Onder-
nemend Venlo, maar blijft als zelfstandige vereniging 
zijn eigen activiteiten, zoals de ledenvergadering en 
het walking dinner in oktober, ontplooien. De eigen 
identiteit blijft derhalve. Voor wat betreft de Stichting 
Ondernemend Venlo, sluit Businesspark Noorderpoort 
zich aan bij de drie gezamenlijke initiatieven. Dat zijn 
de nieuwjaarsreceptie in de Maaspoort, de jaarlijkse 
barbecue en de Lodewijk van der Grintenprijs.

Han van der Eijk, directeur Hotel van der Valk Venlo, 
lichtte daarna de aankomende verbouwing toe. Deze 

verbouwing staat gepland voor 2019 en moet binnen 
één jaar gerealiseerd zijn. De hoteltoren blijft staan, 
terwijl het voormalige Novotel-complex met zijn 90 
kamers helemaal zal worden gesloopt. Hiervoor in de 
plaats komt een volgens de duurzame C2C-principes 
te bouwen nieuwe vleugel met 102 kamers. De totale 
capaciteit is na voltooiing 149 ruime hotelkamers. 
Tijdens deze ingrijpende renovatie blijft de hotelto-
ren met het restaurant op de benedenverdieping 
gewoon open. Even werd de optie gelicht om tijdelijk 
helemaal op slot te gaan. “Maar we wilden niet 
helemaal van de radar verdwijnen. Zo kunnen we in 
die tussentijd ook zoveel mogelijk personeel in dienst 
houden.”

Nieuw is ook de bijenweide achter het hotel. Deze 
werd aangelegd door hoveniersbedrijf Herman Vaes-
sen uit Maasbree en wordt onderhouden door leden 
van IVN Massduinen. De gewonnen honing wordt 
verwerkt in de eigen gerechten. Afgelopen voorjaar 
won dit initiatief nog als vijfde genomineerde 4.000 
euro bij de uitreiking van de Groene Helden Stimule-
ringsprijs van Limburg.
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Distributiecentra  
PVH en Michael Kors  
zijn in bedrijf
In de media is de afgelopen jaren vaker aandacht 
geschonken aan de komst van de bedrijven Michael 
Kors en PVH naar Venlo. De twee internationale 
toppers hebben hun intrek genomen in hun nieuwe 
gebouwen. Vanaf het voorjaar 2016 zijn ze operatio-
neel in Venlo.

PVH
PVH is gevestigd in de VE-commerce Campus van 
Groep Heylen. Het is een van de grootste kleding-
bedrijven ter wereld. Vanuit het distributiecentrum 
in Venlo worden dagelijks producten van merken 
als Tommy Hilfiger en Calvin Klein gedistribueerd 
naar verkooppunten en winkels in Europa, Midden-
Oosten en Africa.

Michael Kors
Het Amerikaanse modelabel Michael Kors heeft een 
distributiecentrum laten bouwen met een opper-
vlakte van ruim 120.000 m2. Van hieruit wordt Europa 
en het Midden-Oosten beleverd met luxe accessoires 
en confectie. Het is het grootste distributiecentrum 
van de gemeente Venlo en gebouwd als ‘green 
building’. 

Beide bedrijven hebben voor Tradeport Noord Venlo 
gekozen vanwege de ideale ligging ten opzichte van 
multimodale transportstromen en de korte afstand 
tot de Europese knooppunten van grote pakketdien-
sten. Venlo is immers al jaren de landelijke logistieke 
hotspot nummer één en bekend als een van beste 
locaties voor e-fullfilment centra in West-Europa. 

Onze agenda 2016

Ledenbijeenkomst Tradeport  
Donderdag 24 november 2016, 16.00 uur.

Uitreiking LvdG-ondernemersprijs  
Dinsdag 13 december 2016, 19.30 uur.

Gedeputeerde  
Twan Beurskens 
heeft goed nieuws

Tijdens de zomerbij-
eenkomst donderdag 
30 juni jongsleden gaf 
gedeputeerde Twan 
Beurskens al aan met 
goed nieuws te komen 
in het najaar. Inmiddels 
is bekend welk nieuws 
het betreft. Er komt na-
melijk weer een groot 
distributiecentrum bij 
op Tradeport Noord: “ 
“De meest recente 

klapper is Prologis, dat op 10 hectare een nieuw 
distributiecentrum gaat bouwen voor XPO op 
Trade Port Noord. Dit feit toont weer aan dat 
Venlo een nummer-1 locatie is voor logistiek in 
Europa”, aldus een enthousiaste gedeputeerde 
van Economie en Kennisinfrastructuur. De 
verwachting is dat regio door allerlei initiatieven 
verder gaat groeien. Er is een flinke pot geld 
beschikbaar voor innovatie in Limburg en hier 
gaat de regio Venlo ook van profiteren.  
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De Roermondseweg weg weer open!
De bedrijventerreinen in Belfeld waren vanaf donder-
dag 2 juni niet via de Roermondseweg bereikbaar. Die 
ochtend ontstond er door het slechte weer een gat in 
het naastgelegen fietspad. De afgelopen maanden is 
er hard gewerkt aan het herstel van de weg. Door de 
aanwezigheid van een gasleiding, het moeten verleg-
gen van kabels en leidingen en de kans explosieven 
uit de Tweede Wereldoorlog aan te treffen, hebben 
de werkzaamheden langer geduurd. De gemeente 

Venlo heeft gekozen voor een grondig herstel van 
de weg en het fietspad om herhaling te voorkomen. 
De Roermondseweg is vanaf vrijdag 14 oktober weer 
geopend. 

Geloërveld sluit aan bij het cameraproject 
In de vorige editie van dit magazine werd de voort-
gang van het overkoepelend cameraproject van 
Ondernemend Venlo besproken. Tussen 18 juli en 16 
september zijn op de bedrijventerreinen Noorder-
poort, Tradeport Noord en Venlo Greenpark camera’s 
geplaatst. Ook Tradeport Zuid wil graag aansluiten. Dit 
gaat in eerste instantie gebeuren met bedrijventerrein 
Geloërveld. Voorzitter Hans Schreurs: “De camera’s op 
Geloërveld zijn 10 jaar oud en aan vervanging toe. Dit 
is een goede gelegenheid om aan te sluiten bij het 

overkoepelende project.” Het bestuur van Tradeport 
Zuid hoopt dat hierdoor ook andere ondernemers 
enthousiast worden en gaan deelnemen. “Op onze 
overige industrieterreinen, mits de regels dit toelaten, 
worden bij voldoende animo ook cameraprojecten 
opgestart. We gaan de komende tijd ondernemers 
actief benaderen om mee te doen”, aldus Schreurs. Tot 
slot spreekt hij de hoop uit dat het project op Gelo-
erveld een impuls geeft aan het totale cameraproject 
van Ondernemend Venlo.

Bedrijfsbezoek Agmi was geslaagd
Voor de ondernemers uit Tegelen en Belfeld was 
donderdag 29 september een bijzonder bedrijfsbezoek 
georganiseerd. Er waren 40 mensen aanwezig bij AGMI 
Traffic & Lighting in Tegelen. Dit bedrijf is dé autoriteit 
in Nederland op het gebied van productie en levering 
van bewegwijzering, aluminium draagconstructies, 
bebording en diverse verlichtingsoplossingen. Uit het 
verhaal van directeur Guy Zwart bleek dat alles in eigen 
huis wordt geproduceerd. Per jaar worden in Tegelen 
zo’n 60.000 m2 blauwe borden en ongeveer 50.000 m2 
kleinere verkeersborden gemaakt. Na zijn verhaal en 
de rondleiding door het bedrijf was het de aanwezigen 
duidelijk hoe de grote portaalconstructies en blauwe 
borden boven de snelwegen worden gemaakt. Van-
zelfsprekend sprak ook voorzitter Hans Schreurs. Naast 
enkele mededelingen over de reorganisatie en het ca-
meraproject werd door hem ook het KVO-B certificaat 
uitgereikt. Met de gebruikelijke netwerkborrel werd 
een zeer geslaagde bijeenkomst afgesloten. 

Onze agenda 2016
Ledenvergadering Tradeport Zuid
Donderdag 1 december 2016
Uitreiking LvdG-ondernemersprijs  
Dinsdag 13 december 2016, 19.30 uur.
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Slooppanden
De politie is op zoek naar slooppanden die zij kun-
nen gebruiken om te oefenen. Voorwaarde is dan 
wel dat alle ramen en deuren kapot mogen. Voor 
u fijn dat er politie aanwezig is in uw lege pand! 
Mocht u geïnteresseerd zijn of weet u een geschikte 
locatie dan kunt u contact opnemen met astrid.
roox@politie.nl

Ladingdiefstal uit rijdende vrachtwagens
De laatste tijd worden vrachtwagens regelmatig 
al rijdend bestolen. Dit gebeurt ook in onze regio 
zo blijkt onder meer uit een melding op de A67! 
De dieven, meestal werkend in bendes, rijden met 
hoge snelheid vlak achter de vrachtwagen aan. 
Wanneer de truck langzamer moet gaan rijden 
doordat er een auto (deze behoort in het complot) 
vóór hem vaart mindert, springen de dieven op 
de motorkap van hun auto. Daarna breken ze de 
sloten open of zagen ze zelfs de achterklep van de 
vrachtwagen open en laden de spullen over in de 
auto.  En het is zo gepiept! Achter deze auto rijdt 
een aantal auto’s van de bende om de diefstal bui-
ten het zicht van andere weggebruikers te houden. 
De truckchauffeur merkt niets van de diefstal, alleen 
dat hij langzamer moet rijden vanwege het verkeer 
voor hem. De politie maakt zich grote zorgen na 
een aantal meldingen de afgelopen weken. De 
leeggestolen trucks hebben niet stilgestaan, blijkt 
na het uitlezen van de tachograaf. Al jaren worden 
vrachtwagens geregeld bestolen. Maar tot nu toe 
gebeurde dat vooral op parkeerplaatsen, als ze 
stilstaan. Met deze nieuwe manier van overvallen 
hebben de chauffeurs er dus een zorg bij. 

Identiteitsfraude
Oplichters kunnen op veel manieren aan uw ge-

gevens komen, veelal zonder dat u het in de gaten 
heeft. Door een identiteit te stelen, kopen crimine-
len op naam van iemand anders spullen zonder te 
betalen. Of ze kunnen namens iemand anders com-
municeren of illegaal werken. Daders kunnen een 
nieuwe, valse identiteit creëren door bijvoorbeeld 
een vals document te maken van een niet-bestaand 
persoon, hun eigen identiteitsgegevens vervalsen 
of gegevens van iemand anders misbruiken zoals 
uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Hoe 
komen oplichters aan uw identiteitsgegevens?  Uw 
documenten en gegevens worden gestolen uit uw 
huis, tas, brievenbus, laptop/computer of zelfs uw 
mobiele telefoon. Verder de bekende babbeltruck, 
online advertenties of u wordt door middel van een 
email naar een valse website gelokt (phishing mail). 
De daders maken echter ook gebruik van slecht 
beveiligde administraties, gegevens die gevist wor-
den uit uw afval, via social media of op het internet. 
Buiten het kopen van spullen op uw naam kunnen 
kwaadwillenden ook abonnementen afsluiten, 
bankrekeningen openen, kredieten en creditcards 
aanvragen, huizen huren en u beschadigen door 
gebruik te maken van uw emailaccount of via social 
media.
In de visie van het kabinet staat dat de aanpak van 
identiteitsfraude draait om preventie: ‘voorkomen is 
beter dan genezen'. Want slachtoffers ondervinden 
schade van identiteitsfraude. Niet alleen financieel, 
maar ook emotioneel. Worden mensen of organi-
saties toch slachtoffer van identiteitsfraude? Dan 
moeten de betrokkenen de schade vlot kunnen 
herstellen. 
Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/identiteitsfraude/documenten/
publicaties/2015/12/02/geef-oplichters-geen-kans-
een-veilig-id

Wat kan parkmanagement  
voor u als ondernemer betekenen?
 
De parkmanager is er voor u als onderne-
mer! Vaak wordt in de hectiek van alledag 
niet aan Lidy Rutten gedacht als het gaat om 
schoon, heel en veilig. Zij werkt niet bij de 
gemeente maar kan wel veel betekenen in 
uw communicatie mét de overheidsinstan-
ties. Dit kan dan gaan om (verkeers)onveilige 
situaties, gevaarlijk overhangende takken, 
wateroverlast, gladheid, zwerfafval etc. 

Soms zijn er ook bijzondere situaties waarbij de park-
manager wordt gevraagd om mee te denken aan een 
oplossing. Een mooi voorbeeld van samenwerking tus-
sen overheid en bedrijfsleven: Kia dealer VDNS Venlo en 
Parkmanagement hebben in goede samenwerking met 
de gemeente het parkeerprobleem van de ondernemer 
aan de Sondert in Venlo opgelost.

“Complimenten aan Parkmanagement voor het 
meedenken om tot een oplossing te komen voor ons 
parkeerprobleem”, vertelt directeur Frank Sonnemans. 

“In juni 2015 werd de ultramoderne nieuwe showroom 
geopend na een ingrijpende verbouwing, compleet 
volgens de nieuwe richtlijnen van Kia. Het enige 
minpunt was de parkeergelegenheid; die liet te wensen 
over. Vanaf de aanvraag en onderbouwd met goede 
argumenten is het plan in relatief kort tijdsbestek uit-
gevoerd, mede door de positieve inzet van Lidy Rutten, 
Parkmanager Venlo. We zijn haar en de gemeente Venlo 
dan ook erg dankbaar. Natuurlijk hebben wij als VDNS 
Kia dealer een financiële bijdrage geleverd.” 

“Ook onze klanten zijn zeer te spreken:  We vragen naar 
de klanttevredenheid en zien dat het parkeerprobleem 
nu niet meer genoemd wordt.”

Oproep en waarschuwingen politie
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Handige  
telefoonnummers

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:  
Klanten Contact Center 
(KCC) tel. nr. 14077  
of via het gewone  
telefoonnummer  
077-3599666.

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

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

ONDERNEMEND
VENLO

PARKMANAGEMENT VENLO

Brandveiligheid bij evenementen 
Voor elk evenement, zij het een be-
drijfsfeest, grootschalige opening, 
festival, braderie of manifestatie, 
gelden regels voor de organisatie. 
Vaak is een vergunning van uw 
gemeente nodig. Bij de aanvraag 
zijn in ieder geval gegevens nodig 
over het soort evenement, het 
aantal te verwachten bezoekers en 
de eventuele plaatsing van tenten 
en tribunes.

Hier geldt het ‘Regionaal integraal beleid 
Veiligheid en Gezondheid bij evenementen’

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk 
voor de pro-actie en preventie. Daarmee 
zijn zij ook verantwoordelijk voor het ver-
strekken van evenementenvergunningen. 
Het is van belang om vroegtijdig (+/- 5 
maanden voorafgaand aan het evenement) 
met het vergunningstraject te starten om 
de eventuele risico’s goed in kaart te heb-

ben en spreiding van evenementen goed 
op elkaar af te stemmen. 
Het is gebruikelijk dat de gemeente de 
vergunningaanvraag voor advies doorstuurt 
naar o.a. de brandweer, die het toetst op 
de brandveiligheidseisen. Eisen waarop de 
brandweer een aanvraag toetst zijn onder 
andere:
- De doorrijbreedte voor brandweervoertui-
gen is tenminste drie en een halve meter
- Als een straat moet worden geblokkeerd, 
gebeurt dit in overleg
- De minimale doorrijhoogte is vier meter
- Rond brandkranen wordt een meter 
vrijgehouden
- Brandkraanbordjes blijven zichtbaar
- Aansluitingen voor droge blusleidingen 
worden vrijgehouden
- Toegangen tot belendende percelen 
worden niet geblokkeerd
- Gewone uitgangen en nooduitgangen 
van bioscopen, cafés en dergelijke worden 
vrijgehouden

- De begin- en eindtijd van het evenement 
worden op aanvraag aangegeven
- Voor de doorvaart van de blusboot (indien 
van toepassing) wordt vijf meter vrijgehou-
den
- Containers en dergelijke staan minimaal 
tien meter van gevels vandaan. Bij bijzon-
dere gebouwen van cultuurhistorische 
waarde is deze afstand vijftien meter
Het kan zijn dat de brandweer tijdens 
het evenement komt controleren of aan 
alle brandveiligheidseisen wordt voldaan. 
Uiteraard wordt er na het evenement een 
evaluatie gehouden waarbij alle betrokken 
partijen aanwezig zijn.

Keurmerk Veilig  
Ondernemen-B 
behaald!
Businesspark Trade Port Zuid (Tegelen-
Belfeld) is na een zeer goed verlopen audit 
op 7 juli 2016 met vlag en wimpel geslaagd 

voor het Keurmerk Veilig Ondernemen-
Bedrijventerreinen (KVO-B). De Werkgroep 
Veiligheid van dit Businesspark kan de 
komende drie jaar samen werken aan de 
door de vier stakeholders vastgestelde 
doelstellingen.
De kracht van het KVO-B is de samenwer-
king tussen de partijen. Die samenwerking 
is niet vrijblijvend en wordt aan de start van 
het project vastgelegd in een intentiever-
klaring. In het KVO-B maken ondernemers 
samen met de gemeente, politie en 
brandweer en eventuele andere partijen 
afspraken om overlast, criminaliteit en on-
derhoud en beheer op het bedrijventerrein 
aan te pakken.
Leden kunnen met dit certificaat tot 15% 

korting krijgen op de jaarpremie van hun 
verzekering van gebouwen, inventaris en 
bedrijfsstagnatie. Het certificaat werd op 29 
september jongstleden officieel uitgereikt. 
Wilt u het KVO-B certificaat ontvangen? 
Neem dan contact op met Lidy Rutten, 
Parkmanager Venlo via info@parkmanage-
mentvenlo.nl.

Winnaars Groene  
Helden Limburg  
Stimuleringsprijs

In Venlo zijn er twee 
winnaars, allebei geves-
tigd op Bedrijventerrein 
Noorderpoort: Hotel 
van der Valk Venlo en 

Deni Houten Speeltoestellen.  Hotel van der 
Valk heeft een stuk grond 'teruggeven' aan 
de natuur en hierop een bijenweide gerea-
liseerd met daarop bijenkasten, bijen- en in-
sectenhotels.  Deni Houten Speeltoestellen 
heeft samen met Hoeve Jamboors Arcen en 
Pannenkoekenrestaurant Jagersrust Velden 
geparticipeerd in het initiatief Smokkelen 
en Smullen.  Patrick van der Broek, gede-
puteerde Groen, Landbouw, Infra en Rail 
van de provincie Limburg heeft de prijzen 
officieel uitgereikt.  Heeft u een groen en 
duurzaam initiatief en werkt u samen met 
bv instanties voor natuurbeheer, onderwijs 
of de lokale bevolking? Inschrijven voor 
deze prijs in 2017 kan via www.groenehel-
denlimburg.nl 

VEAPP – De  
VeiligheidsApp van 
Ondernemend Venlo
Deze App is ontwikkeld ter ondersteuning 
van het nieuwe beveiligingsproject voor 
de bedrijventerreinen in Venlo. U kunt 
kennismaken met Parkmanagement en het 
laatste veiligheidsnieuws doornemen met 
o.a. nieuws van politie en gemeente. Ook 
informatie over het cameraproject met een 
overzicht van de meest gestelde vragen is 
in de App opgenomen.
Daarnaast heeft de App een meldpunt voor 
vragen of opmerkingen over veiligheid en 
verkeer, een agenda met lokale activiteiten 
rondom KVO-B en de werkgroepen Veilig-
heid. De App is ontwikkeld in samenwer-
king met beveiligingspartners Eyewatch 
Security, Securitas en Intergarde.
Bij calamiteiten of verdachte situaties op de 
bedrijventerreinen ontvangt de gebrui-
ker direct een melding via de App. U, uw 
medewerkers of uw bezoekers kunnen op 
eenvoudige wijze zelf een melding maken 
van opvallende za-
ken in de openbare 
ruimte.
U kunt de app als 
volgt downloaden:
1. Installeer VEAPP 
2. Vul de volgende 
code in: 201456 
3. De App is gereed 
voor gebruik
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“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

BEVEILIGINGSTECHNIEK

ALARMCENTRALE

BEWAKING

MOBIELE SURVEILANCE

EVENEMENTENBEVEILIGING

intergarde.nl  |  fortas.nl

De kracht van 
collectiviteit

De kosten van ziekteverzuim terugdringen 
Ziekteverzuim kan een grote kostenpost voor 
werkgevers zijn. Met de veranderingen in de wet- en 
regelgeving zullen de kosten alleen maar toenemen. Er 
zijn echter mogelijkheden om de kosten te beperken 
en voorkomen.

Wat kost een zieke medewerker?
Wat kost het als een medewerker zich een paar dagen 
ziek meldt, of onnodig een dagje eraan plakt omdat het 
toch bijna weekend is?  Vaak vergissen werkgevers zich 
in de kosten van een verzuimende medewerker. Eén 
ziektedag van een medewerker met een gemiddeld 
loon kost de werkgever al snel € 250.  Veel werkgevers 
denken dat hier niets tegen te doen is. Toch zijn er 
maatregelen te bedenken die dit onnodig kort verzuim 
doen verminderen. 

Een goed beleid op verzuim is dan ook aan te raden.

Wat zijn de financiële consequenties als uw 
medewerker langdurig ziek wordt? 
Naast de wettelijke loondoorbetalingsverplichting 
van 2 jaar is de werkgever verantwoordelijk voor het 
re-integratietraject van zijn zieke werknemer. Mocht de 
medewerker daarna een WGA-uitkering ontvangen, 
dan worden de kosten daarvan voor een periode van 
tien jaar toegerekend aan de (voormalig) werkgever.
Een goede verzuimbegeleider, die u de financiële 
consequenties kan vertellen en oplossingen kan aan-
dragen, helpt u om kosten te besparen en toekomstige 

kosten te voorkomen. 

Verandering in de markt 
Uw onderneming is uniek, uw medewerkers zijn ook 
uniek en u kent uw medewerkers het beste. Steeds 
meer werkgevers raken zich bewust van het feit dat dit 
om een aanpak vraagt die past binnen hun organisa-
tie. Geen standaard protocol, maar maatwerk, kijken 
wat voor uw organisatie het beste is.  Veel werkgevers 
kiezen er dan ook voor om de regie in eigen hand 
te nemen met ondersteuning van professionals. Om 
zo zelf te bepalen wanneer de bedrijfsarts wordt 
ingeschakeld. Of te kiezen voor een ondersteunende 
verzuimbegeleider. 

Bij casemanagement van CONTOUR kijken we samen 
met u wat voor u de beste keuze is. Wilt u volledig 
ontzorgd worden door een partner die kijkt naar wat 
het beste is voor uw onderneming, of wilt u ondersteu-
ning voor uw eigen HR-afdeling als het gaat om het 
beperken en voorkomen van verzuimkosten, neem dan 
snel contact op.

Ralf de Haas 
077-3202900 | rdh@contouraccountants.nl 
www.contouraccountants.nl
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MKB Financieringspoort Limburg

Wegwijzer voor  
een succesvolle financiering
Sinds de economische crisis zijn banken noodgedwongen een stuk terughoudender in 
het financieren van projecten van het bedrijfsleven. Daar staat de opkomst van allerlei 
alternatieve financieringsmogelijkheden tegenover. Maar welke zijn dat en hoe kan een 
ondernemer die succesvol inzetten? MKB Financieringspoort Limburg wijst de weg.

MKB Financieringspoort Limburg is een initiatief van 
de provincie in samenwerking met LIOF en de Kamer 
van Koophandel. Gedeputeerde Twan Beurskens 
(Economie & Kennisinfrastructuur) legt uit wat de 
voorgeschiedenis van het eerder dit jaar gelanceerde 
initiatief is. “Tijdens het hoogtepunt van de crisis 
en ook erna was er sprake van een terugtrekkende 
bancaire sector waar het de financiering van projec-
ten betrof van ondernemers met groeiplannen en 
vernieuwende ideeën. Dat geldt zeker voor het mkb. 
Om dat toch te stimuleren hebben wij als provincie, 
maar ook de landelijke overheid, allerlei financierings- 
en subsidie-instrumenten ontwikkeld om de markt 
los te trekken.”

Dat heeft gewerkt, geeft Beurskens aan. Hij wijst 
op het omzetten van een economische daling van 
-2% in 2012 naar een economische groei in 2016 – 
“Noord-Limburg ligt met dik 2 % groei zelfs boven het 
landelijke gemiddelde” – en een sterke daling van de 
werkeloosheid. Die lijn moet wel worden voortgezet, 
geeft hij aan. “Wat we nu zien is dat die financierings-
mogelijkheden niet optimaal worden benut. Bij on-
dernemers staat hard werken voorop, het runnen van 

hun bedrijf. De formaliteiten die horen bij het zoeken 
naar alternatieve financieringsmogelijkheden, het 
invullen van formulieren, dat heeft minder prioriteit. 
Het is bovendien een nogal lastige materie. Daarom 
zien we relatief nog te weinig aanvragen.” Dat is een 
ongewenste ontwikkeling, zegt Beurskens. Het is in 
het belang van de economie en het bedrijfsleven 
dat er wordt ingezet op groei en innovatie. “Banken 
ondersteunen dat soort projecten vaak alleen nog als 
er ook via andere wegen gefinancierd wordt.”

Nu zijn er, vervolgt Beurkens, allerlei adviseurs die 
een bemiddelende rol kunnen spelen. Maar ook 
die kosten geld. MKB Financieringspoort Limburg is 
daarom gelanceerd om adviseurs en ondernemers bij 
elkaar te brengen. “Het is zaak om uit allerlei financie-
ringsmogelijkheden en subsidiemogelijkheden een 
succesvolle financieringscocktail samen te stellen. 
Dat is wat MKB Financieringspoort Limburg doet. 
Vanuit LIOF en de Kamer van Koophandel leggen we 
connecties tussen ondernemers en adviseurs. Dat 
doen we met speciale bijeenkomsten. Daar schetsen 
we tevens een beeld van alle financieringsmoge-
lijkheden die er zijn. Bedrijven met interessante pro-

jecten helpen we bovendien op weg met vouchers. 
Daarmee krijgen ze 50% subsidie, tot een maximum 
van 2.500 euro, voor onderzoek door een ervaren 
bedrijfsadviseur. Daarnaast is er nog de financierings-
desk van de Kamer van Koophandel.”

In totaal is er zo’n 550.000 euro beschikbaar gesteld 
voor dit project, aldus Beurskens. Ruim 450.000 euro 
door de Provincie, de rest komt van de partners. 
Ondernemers die via MKB Financieringspoort 
Limburg financieringsmogelijkheden willen laten 
onderzoeken kunnen rekenen op een eerste, koste-
loos advies. “Zijn er mogelijkheden, dan wordt zo’n 
ondernemer gekoppeld aan een adviseur en volgt 
de stap naar het samenstellen van die succesvolle 
financieringscocktail. Daarbij zijn allemaal gedegen, 
betrouwbare partijen betrokken, een feit dat ook 
vaak de huisfinancierder over de streep trekt om een 
deel van het project financieel te ondersteunen.” 
Beurskens merkt op dat het mkb, dat zeker in Noord-
Limburg sterk vertegenwoordigd is, zo weer een 
nieuw instrument heeft om innovatieve en creatieve 
projecten te initiëren en groei te realiseren. “We 
brengen allerlei partijen bij elkaar, ook ondernemers 
met andere ondernemers. Daar zijn we in april mee 
begonnen en het heeft al veel spin off en enthousi-
aste reacties opgeleverd.”

Twan Beurskens: "“Het is zaak om een succesvolle financieringscocktail samen te stellen"
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Tweedehands had niet altijd zo’n goed imago. Maar inmiddels is het besef doorgedrongen 
dat we niet oneindig door kunnen gaan met almaar nieuw. Hergebruik heeft zijn negatieve 
imago afgeschud; de circulaire economie wordt volwassen. De Venlo Circular Challenge is 
daar een manifestatie van. 

In het kader van de Venlo Circular Challenge (VCC) 
worden studenten en starters (op de arbeidsmarkt) 
door drie grote bedrijven uitgedaagd om te komen met 
innovatieve ideeën om duurzamer en vooral circulair 
te werken. Eén van die bedrijven is Océ. Operations 
Manager Richard P.A. Winter staat Ondernemend Venlo 
te woord. 

In 2016 is de Venlo Circular Challenge gelan-
ceerd. Wat vindt u van dit initiatief? 
“Het is een uitstekend voorbeeld van het samen optrek-
ken van overheid en bedrijfsleven om noodzakelijke ver-
anderingen in de samenleving en het consumentenge-
drag tot stand te brengen. Wat mij bijzonder aanspreekt, 
is dat er studenten en starters (op de arbeidsmarkt) bij 
betrokken zijn. Door de VCC raken zij vertrouwd met het 
concept van circulair produceren, waardoor zij er later in 
hun beroepspraktijk gemakkelijker gebruik van maken 
of zich er zelfs in specialiseren.” 

Océ is een van de challengers. Wat zijn uw 
beweegredenen om mee te doen met de VCC? 
“Océ is een belangrijke werkgever in de regio Venlo, 
een innovatiecentrum van Canon en wereldwijd 
toonaangevend op het gebied van digitaal printen en 
documentmanagement. Duurzaamheid en circulair 
produceren zijn al vele jaren speerpunten binnen ons 
bedrijf. Bovendien past de VCC perfect bij de filosofie 
van Canon: ‘Kyosei’. Dat staat voor het streven naar 
harmonieus samenleven en samenwerken van alle 
mensen, ongeacht cultuur, gebruiken, taal of ras, voor 
een betere en gelukkigere toekomst.” 

Kunt u iets vertellen over het vraagstuk dat 
u de studenten heeft voorgelegd? Wat wilt u 
ermee bereiken? 
“Voor het functioneren van een machine – printer – 
maakt het vaak niet uit of bepaalde onderdelen zijn 
hergebruikt. In de praktijk blijkt er echter vaak een 
perceptieprobleem te bestaan: als we iets kopen, moet 
het écht nieuw zijn, ook als de werking door de herge-
bruikte onderdelen niet wordt beïnvloed en dezelfde 
garanties worden gegeven. Dit perceptieprobleem 
brengt Océ in de VCC in. We zijn benieuwd of studenten 
ons kunnen helpen om de mening over hergebruikte 
onderdelen positief te beïnvloeden, zodat klanten er 
open voor staan of er zelfs naar vragen.” 

Speelt circulaire economie binnen Océ nu al 
een rol? 
“Al vele jaren! Onze processen zijn er op ingericht. Zo 
houden we al in de ontwerpfase van een product 
rekening met hergebruik. Veel onderdelen worden door 
ons of onze partners gerepareerd en geprepareerd voor 
een tweede leven. We bouwen ook nieuwe machines, 
met daarin tot nieuwstaat gereviseerde onderdelen. 
Kwaliteit staat daarbij centraal, want voor hergebruikte 
onderdelen en machines vragen onze klanten dezelfde 
hoge kwaliteit als voor nieuw.” 

Werkt u op dit gebied samen met andere 
partijen? 
“Natuurlijk! Op het gebied van hergebruik werken we 
nu al samen met een groot aantal toeleveranciers en 
partners. En we blijven zoeken om nog meer samen-
werkingen aan te gaan. ‘Used is the better New’ is een 
slogan die niet voor niets binnen Océ wordt gebruikt!” 

Voor meer informatie:  
Wij nodigen alle ondernemers uit om de finale op 
16 december a.s. te bezoeken. Zie voor meer informatie 
www.venlocircularchallenge.nl

Venlo Circular Challenge past bij C2C
“Grondstoffen en fossiele brandstoffen zijn eindig 
en dus met het roer om”, zegt wethouder Wim van 
den Beucken van de gemeente Venlo. “Daarom 
heeft de gemeente Venlo nadrukkelijk het Cradle to 
Cradle gedachtegoed omarmd en toegepast bij de 
bouw van het nieuwe stadskantoor. We rekenen op 
een lager energieverbruik, betere werkomstandig-
heden en een lager ziekteverzuim. C2C is daarmee 
ook nadrukkelijk een economisch principe.” 

Omdat Venlo Circular Challenge uitstekend samen-
gaat met de principes van C2C, heeft de gemeente 
Venlo dit initiatief genomen. “De regio moet elke 
kans benutten om het goede voorbeeld te geven 
en innovatieve – circulaire – ontwikkelingen op 
gang te brengen”, benadrukt Van den Beucken. 
“Liefst samen met onderwijs en bedrijfsleven. VCC 
past in dat plaatje. Samen met andere partijen wil-
len we zichtbaar maken dat het loont om dingen 
goed te doen. VCC is daarvoor een uitstekend 
middel omdat het jonge mensen stimuleert en 
inspireert.” 

‘Used is the better New’

Wethouder Wim van den Beucken. 

Richard P.A. Winter, Operations Manager Océ.
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In memoriam: Will Lormans
Op 17 juli jongstleden overleed Will Lormans, pas 57 jaar jong. Will was een bevlogen 
ondernemer die zich enorm heeft ingezet voor Ondernemend Venlo. Dat deed hij als 
secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur, als voorzitter van de Ondernemersvereniging 
Businesspark Noorderpoort en als voorzitter van de Stichting Parkmanagement Venlo. 
De rol die Will heeft gespeeld bij het naar een hoger plan brengen van Ondernemend 
Venlo is niet in een paar regels te beschrijven. Initiatiefrijk, motiverend, enthousiasme-
rend, gedreven, ondernemend. Hij stond onder meer aan de basis van de revitalisering 
van de Veegtes (nu onderdeel van Noorderpoort), maakte zich sterk voor een verlenging 
van de huidige Bedrijven InvesteringsZone(BIZ) en was de drijvende kracht achter het 
camerabewakingsproject.

Daarnaast was Will initiator en inspirator van Ondernemend Venlo Magazine, het blad 
dat de ondernemers op de Venlose bedrijventerreinen een platform biedt. In de weg 
naar de volwassenheid die het blad de afgelopen jaren heeft doorgemaakt is de hand 
van Will nadrukkelijk terug te zien.

Zijn inzet voor vereniging en magazine zal nadrukkelijk worden gemist. Wij wensen zijn 
vrouw Miriam en zijn kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens Ondernemend Venlo  Namens Ondernemend Venlo Magazine

Peter Thissen    Jac Buchholz
Voorzitter    Eindredacteur

De Agro en 
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Nieuwe opzet  
Lodewijk van der Grinten Prijs
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Dit jaar is bij het kiezen van de genomi-
neerden voor de Lodewijk van de Grinten 
Prijs gekozen voor een nieuwe opzet. 
Voorheen kwam er één uitverkorene uit de 
hoek van de LLTB, één uit het MKB en één 
uit Ondernemend Venlo. Iedere organisatie 
droeg zo zijn eigen genomineerde voor. Bij 
de nieuwe opzet kiezen de bestuursleden 
van de Lodewijk van der Grinten Prijs ge-
zamenlijk de genomineerde ondernemers. 

De achterliggende gedachte van dit besluit is om 
zo tot een zo eerlijke mogelijke verdeling over 
de verschillende branches en partijen te komen. 
Bovendien zijn aan het bestuur sinds kort ook twee 
vertegenwoordigers vanuit de gemeente toege-
voegd. Het huidige, acht-koppige bestuur ziet er 
daardoor als volgt uit: Mike Noldus, voorzitter (On-
dernemend Venlo), Addie Lutgenau, secretaris (MKB), 
Jos Gipmans, penningmeester(LLTB), Irmgard Michon 
(Ondernemend Venlo), Ellen Berkvens (gemeente 
Venlo), Marcel Dings(LLTB), Maarten Stoffels (MKB) en 
Ad Theuws(gemeente Venlo).

De Lodewijk van der Grinten Prijs wordt dit jaar voor 
de zevende keer uitgereikt. Dit gebeurt tijdens een 
feestelijke bijeenkomst op dinsdag 13 december in 
Theater de Maaspoort. Doel van dit initiatief is om 
goed ondernemerschap in de gemeente Venlo in de 
schijnwerpers te zetten en te stimuleren. De criteria 
waarop de ondernemers worden beoordeeld zijn: 
netwerkactiviteiten, maatschappelijke betrokken-
heid, inspiratie ten aanzien van de medewerkers, 
innoverend vermogen, doorzettingsvermogen en 
creativiteit. Bovendien wordt ook gekeken naar hun 
oog voor duurzaamheid en hun bijdrage aan de 
Venlose samenleving. De bedrijven worden getoetst 
op: visie en strategie, onderscheidend vermogen, 
innovatie, positie binnen Venlo, financiële weerbaar-
heid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
educatie.

Bij de beoordeling staat de persoon als ondernemer 
centraal. Dit kan echter niet los worden gezien van 
de onderneming waaraan hij of zij leiding geeft. 
De komende weken krijgen de drie genomineerde 
ondernemers bezoek van de jury. Deze let op on-
derscheidende prestaties op diverse gebieden. Deze 
jury bestaat uit: Jan Verschaeren (voorzitter), Stephan 
Satijn (wethouder gemeente Venlo), Paul Verhoeven 
(MKB), Peter Thissen (Ondernemend Venlo), Léon 
Faassen (LLTB) en Toine van Casteren (winnaar 2015).

Op dinsdag 20 september jl. werden in 
het nieuwe stadskantoor de nominaties 
voor de Lodewijk van der Grinten Prijs 
2016 bekendgemaakt. Het zijn:
• Hans Cabooter (Cabooter Group Venlo) 

De Cabooter Group is een familiebedrijf dat al 
sinds 1959 is geworteld in Venlo. De belang-
rijkste activiteiten zijn gerelateerd aan de 
logistiek en alles wat daarmee te maken heeft. 
Verder houdt men zich bezig met vastgoed 
en facilitaire diensten. Het concern heeft ruim 
200 mensen in dienst. Een belangrijk credo van 
de Cabooter Group is: “The road to success is 
always under construction”.

• Jan Klerken (Scelta Mushrooms) 
Scelta Mushrooms is een groep van onder-
nemingen die actief is rond de ontwikkeling, 
productie, marketing en verkoop van champig-
nons. Deze worden verwerkt tot een groot as-
sortiment aan producten. Bij Scelta Mushrooms 
en partners zijn ruim 200 medewerkers actief. 
Jan Klerken hanteert graag de term ‘winnovatie’. 
De betekenis laat zich raden.

• Nico Tissink (Pulse Business Solutions en 
AXtension) 
Pulse is een softwarebedrijf dat andere 
ondernemingen helpt met het optimaliseren 
en ondersteunen van bedrijfsprocessen. Dit 
gebeurt vanuit de twee vestigingen in Venlo en 
Deventer met 140 medewerkers. Grote wens 
van Nico Tissink is om ooit Bill Gates, oprichter 
van Microsoft en filantroop, in levenden lijve te 
mogen ontmoeten.

Vlnr: Nico Tissink, Hans Cabooter en Jan Klerken

31



Geert Vergeldt, HR-manager  
Vostermans Companies over de Participatiewet

“ Een quotum werkt niet”
De Participatiewet moet ervoor zorgen 
dat meer mensen met een beperking een 
baan krijgen. Bij Vostermans Companies 
in Venlo brengen ze dat in de praktijk. Zelfs 
allang voordat de wet bestond, vertelt HR-
manager Geert Vergeldt (55).

Toen Geert Vergeldt 34 jaar geleden het Venlose 
bedrijf binnenstapte, zwaaide Toon Vostermans er 
de scepter. Zakenman pur sang, maar ook nadruk-
kelijk maatschappelijk betrokken. Via de Stichting 
Doortocht, opgericht door wijlen kapelaan Lei 
Brueren, hielp Vostermans wel eens iemand aan een 
baan. Tegenwoordig zeggen we: iemand met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dat een gezonde 
bedrijfsvoering en maatschappelijke betrokkenheid 
hand in hand kunnen gaan, bewijst ook zijn zoon 
Henk Vostermans, de huidige C.E.O.. Bij de Venlose 
producent van ventilatoren en aluminiumgieterij 
werken meerdere medewerkers die normaal gespro-
ken een achterstand op de arbeidsmarkt hebben 

waaronder vijf Wajongeren. Een van die Wajongeren 
is William. Hij kreeg twee maanden geleden een vast 
dienstverband. “Dat heeft hij verdiend. En daar zijn wij 
en William trots op”, aldus Vergeldt. 
 
Vraag 
Voor Vostermans Companies heeft de Participatiewet 
niet zo’n impact, zegt de HR-manager. Het bedrijf 
kijkt van oudsher al wie het beste past op welke 
plek. Daarbij wordt gezocht in de volle breedte van 
de arbeidsmarkt. “Sinds 2008 werken we samen met 
het praktijkonderwijs. Met ’t Wildveld en de Velddijk, 
scholen voor jongeren die meer moeite hebben met 
de theorie, maar die prima passen binnen ons bedrijf. 
Een reguliere sollicitant beschikt over honderd pro-
cent arbeidsvermogen. Maar kun je die dan het beste 
inzetten bij bijvoorbeeld inpakwerkzaamheden? Voor 
die werkzaamheden kun je beter een beroep doen 
op iemand met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
Dat is een garantie voor werkplezier en kwalitatief 
goed functioneren.” Het aanbod van Wajongeren 
komt via een jobcoachbureau, Forta4U, of via het 

Werkgeversservicepunt. Een andere keer komt de 
vraag vanuit een leidinggevende bij Vostermans. Zij 
zijn op de hoogte van de bedrijfsvisie ten aanzien van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vergeldt: 
“Daarna volgt de kennismaking en het bekijken 
van de werkplek en werkzaamheden. Na de start 
begeleidt de jobcoach de nieuwe Wajongere een 
tijdlang op de werkvloer. Voor deze begeleiding krijgt 
de coach een budget van het UWV. Zo’n coach stemt 
tevens af met de leidinggevende. Wat gaat goed, wat 
kan beter? Ook de leidinggevenden krijgen coaching. 
Omgaan met iemand die bijvoorbeeld ADHD heeft, 
vereist een passende begeleiding, vandaar.”

Netwerkbijeenkomsten 
Geert Vergeldt is lid van het Bestuur Werkbedrijf dat 
binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg de 
lijnen uitzet om van de participatiewet een succes te 
maken. Ook houdt hij er lezingen over, bijvoorbeeld 
voor de Metaalunie of tijdens netwerkbijeenkomsten 
met collega’s. Hij proeft nog altijd enige terughou-
dendheid, maar ziet ook progressie. 

Geert Vergeldt (l)
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“Steeds meer bedrijven raken geïnteresseerd en nemen hun verantwoordelijk-
heid. Zijn de resultaten enorm? Nee, dat nog niet. Maar iedere plaatsing telt! Zo 
bouwen we dat op in onze regio. Iedere ontwikkeling op dit vlak heeft zijn tijd 
nodig.” Specialisten bij het Werkgeversservicepunt van het UWV of Forta4U kun-
nen samen met een werkgever de mogelijkheden en kansen binnen een bedrijf 
onderzoeken, legt hij uit. “Vaak blijkt er meer mogelijk dan aanvankelijk gedacht. 
Bedrijfseconomische belangen zijn prima te combineren met het nemen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.” En wat de loonkosten betreft: “Als 
een medewerker zeventig procent arbeidsvermogen heeft en de loonkosten 
bedragen ook ongeveer zeventig procent dan is de balans in evenwicht. Ik kan 
me niet voorstellen dat de overheid het ooit anders heeft bedoeld.” Als stok 
achter de deur houdt Den Haag een verplicht quotum achter de hand. Daar ziet 
Vergeldt geen heil in. “Kijk maar naar het quotum ten aanzien van het in dienst 
hebben van allochtone werknemers een aantal jaren geleden, dat werkte voor 
geen meter. De interesse moet van het bedrijfsleven zelf komen en in dit geval 
zelfs van binnenuit, oftewel vanuit het hart.”

Sjors van Enckevort, site-manager  
bij logistieke onderneming Geodis: 

“Wajonger laten ontwikkelen” 
Wat betekent de participatiewet 
voor u? 
Sjors van Enckevort: “Arbeidsbeperkte 
mensen een gezonde kans geven in 
het bedrijfsleven. Dat is bij ons al zes 
jaar beleid. Vroeger werden ze met 
een rugzakje opgenomen door bedrij-
ven. Nu zetten we er een stempeltje 
op. Arbeidsbeperkt, Participatiewet, 
Wajonger, noem maar op. De Partici-
patiewet heeft weinig veranderd. Het 
is vooral een bevestiging dat we de 
goede weg zijn ingeslagen.” 
Hoeveel Wajongers werken bij Geodis? 
“Een stuk of negen bij de vestiging 
waar ik sitemanager van ben. Sinds 
kort heb ik in Venlo een tweede vesti-
ging onder mijn hoede. Ook daar ga ik 
de mogelijkheden onderzoeken.”

Een quotum als stok achter de deur 
is dus niet nodig?
“Gelukkig niet. Ik hoop ook dat het er 
nooit van komt. Een quotum werkt 
averechts. Het initiatief moet van de 
bedrijven zelf komen.“ 
Niet iedere firma is enthousiast. 
“De bedrijfscultuur speelt een belang-
rijke rol. De energie en tijd die je erin 
wil steken, zeker in het begin. Leiding-
gevenden moeten erop 

voorbereid zijn, net als de werkvloer. 
Als je het goed uitlegt, dan werkt het. 
Een jobcoach kan de helpende hand 
bieden.” 
Hoe werkt het in de praktijk? 
“Na een sollicitatieprocedure krijgt ie-
mand een proefplaatsing van meestal 
twee maanden gevolgd door een 
contract met een bepaalde urenga-
rantie. Gaat het goed, dan kijken we 
of we de Wajonger binnen het bedrijf 
verder kunnen integreren. De vraag 
is of iemand meer kan dan alleen 
eenvoudig werk doen? Wat is zijn 
plafond? Ze ontwikkelen zich. Som-
migen draaien uiteindelijk gewoon 
mee binnen de organisatie. Zij krijgen 
honderd procent loon betaald en zijn 
hun Wajong-indicatie kwijt.” 

TECHNO VALLEY
Mobile robot: collega 
van de toekomst
Op woensdag 5 oktober jl. was een aantal leden van 
Techno Valley te gast bij het Venrayse bedrijf Argo-
wil. Argowil levert kabelbomen voor de industriële markt en 
het in opdracht assembleren van ‘sub-assemblies’, vari-
erend van een enkel kabeltje, een component of een heel 
apparaat. 

Na een rondleiding door het bedrijf was het woord aan Henk Kiela, lector 
mechatronica en robotica aan Fontys Hogeschool Engineering in Eindho-
ven. Daarnaast is hij directeur bij Opteq  Mechatronics BV in Haps. Opteq 
ontwerpt en produceert mobile robots en robot modules.
Kiela is een autoriteit op het gebied van robotica. Hij gaf een lezing over 
het inzetten en integreren van robots in productieprocessen. Waar liggen 
de kansen, maar ook de bedreigingen bij de inzet van mobile robots? 
Nu en in de toekomst zullen er grote stappen worden genomen op het 
gebied van assemblage en autonome logistieke processen binnen een 
bedrijf. De mobile robots worden geïntegreerd in de productieomgeving 
en het productiebesturingssysteem. De klassieke robot die in een kooi 
voorgeprogrammeerd zijn werk doet, krijgt meer en meer concurrentie 
van de mobile robot met kunstmatig intelligent ingebouwd gedrag, een 
apparaat dat letterlijk handen en voeten heeft. Ze gaan daadwerkelijk 
samenwerken met de mens op de werkvloer. De techniek is al 20 jaar oud, 
maar de toepassingen waren er nog niet. Onderwijs en bedrijfsleven pro-
beren deze toepassingen nu door te rollen naar de toekomst. Een mobile 
robot is een hulpje op de werkvloer, niet meer en niet minder. Randvoor-
waarde van deze robotisering is echter dat deze collega van de toekomst 
net zo gemakkelijk te hanteren is als een smartphone.
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WBSO subsidie aanvragen in 2017
Innovatie is van groot belang voor 
de concurrentiepositie van uw 
bedrijf. De Wet Bevordering Speur- 
en Ontwikkelingswerk (WBSO) 
stimuleert technische innovatie 
binnen het Nederlandse bedrijfsle-
ven. Het gaat hier om de technische 
ontwikkeling van nieuwe producten, 
productieprocessen of programma-
tuur uitgevoerd binnen uw eigen 
onderneming. 

Voor wie is de WBSO subsidie?
WBSO subsidie is voor alle Ne-
derlandse ondernemingen die 
technisch iets nieuws ontwikkelen. 
U komt dus al snel in aanmerking 
voor de WBSO regeling, ongeacht 
de grootte van uw organisatie!

Voordelen van de WBSO
Een WBSO beschikking geeft recht 
op een vermindering van de af te 
dragen loonbelasting. 
Deze vermindering bedroeg in 2016:
• 32% van het aan projecten toere-

kenbare S&O-bedrag tot € 350.000 
(1e schijf )

• 16% van het aan projecten toere-
kenbare S&O-bedrag boven  
€ 350.000 (2e schijf )

Voor zelfstandigen (zzp’ers) geldt 
een verhoging van de zelfstandigen-
aftrek. Deze aftrek bedraagt  
€ 12.484 en voor een (techno)starter 
€ 18.729. Om hiervoor in aanmer-
king te komen dient een zelfstan-
dige ten minste 500 uur te besteden 
aan subsidiabele werkzaamheden. 
De exacte bedragen en percenta-
ges voor 2017 worden later dit jaar 
bekend gemaakt.

Welke werkzaamheden komen 
in aanmerking?
• ontwikkeling van een technisch 

nieuw fysiek product, produc-
tieproces of technisch nieuwe 
programmatuur

• technisch wetenschappelijk on-
derzoek (inhoudingsplichtigen die 
ook een publieke kennisinstelling 
zijn worden uitgesloten)

Deadline WBSO aanvraag 2017
Om in januari 2017 te kunnen 
starten met het schrijven van uren 
voor de WBSO dient er uiterlijk eind 
november een aanvraag bij RVO 
ingediend te worden. Het is dus 
van belang om snel te handelen! 
TRIAS is de geschikte partij om u te 

ondersteunen en begeleiden bij de 
WBSO. 

WBSO Systeem
TRIAS heeft samen met haar klanten 
een uniek en toegankelijk systeem 
ontwikkeld: het SubsidieVolg-
Systeem. Dit is een web-based 
systeem waarmee u alle WBSO 
projecten en andere subsidiestro-
men kunt monitoren. Door de 
praktische tijdschrijf- en verantwoor-
dingsmodule kunt u uw volledige 
WBSO administratie in dit systeem 
(laten) bijhouden. Hiermee wordt de 
administratieve last verminderd en 
kunt u meer tijd spenderen aan de 
uitvoering van uw projecten.

Bent u geïnteresseerd in de boven-
staande mogelijkheden? Neem dan 
vrijblijvend contact op met TRIAS.

TRIAS BV | info@trias-subsidie.nl 
 077-3560100
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Ami bouwbeslag is nu cradle 
to cradle gecertif iceerd
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door SKG-IKOB
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Na de uitbreiding van de hotelcapaciteit naar 
55 hotelkamers en de realisatie van diverse 
vergaderzalen en boardrooms is het verras-
sende Maashof dé zakelijke partner voor on-
dernemers in de regio Venlo. Bij het betreden 
van het in het groen gelegen perceel van hotel 
Maashof overheerst een vakantiegevoel, maar 
het veelzijdige complex biedt eveneens vele 
mogelijkheden voor zakelijke bijeenkomsten.

Vergaderen en trainen
In de bijzonder rustgevende omgeving van het 
hotelcomplex voelt iedere gast zich meteen op zijn 
gemak. De locatie met uitkijk over het water – Maas-
hof beschikt over een viertal vijvers – werkt uitermate 
inspirerend en biedt tal van mogelijkheden tot verga-
deren en het trainen van personeel. Naast ‘standaard’ 
vergaderzalen tot 50 personen beschikt Maashof over 
enkele bijzonder ruimtes.

Vijverpaviljoen 
Het Vijverpaviljoen aan het water is hiervan misschien 
wel het meest treffende voorbeeld. Deze vergader- 
en trainingszaal wordt gekenmerkt door een houten 
constructie en grote terrasvlonder boven het water. 
Een prachtig uitzicht is gegarandeerd. 
Eigenaar Rob Beurskens: “Wij geloven in de kracht van 
deze bijzondere plek als vergader- en trainingslocatie. 
De informele uitstraling van het gebouw in com-
binatie met de nodige vergaderfaciliteiten en onze 
mogelijkheden tot het leveren van maatwerk maakt 
deze ruimte bijzonder geschikt als vergader- en 

trainingsruimte voor ieder MKB-bedrijf ”.

Boardrooms 
De bijzondere locatie van Maashof - midden in 
de natuur - wordt ook in de nieuwe boardrooms 
benadrukt. Aangrenzende serres kunnen desgewenst 
bij de ruimtes betrokken worden waardoor buiten 
bij binnen wordt geïntegreerd en een zeer ruimtelijk 
effect ontstaat. 
Rob; “De serres worden vaak gebruikt om de lunch 
te serveren. Zo kun je ongestoord vergaderen en 
meteen aanschuiven voor een smaakvolle break, 
uiteraard met uitzicht over onze bossen en vijvers”. 
De nieuwe boardrooms bieden plaats aan twintig 
personen. 

Overnachten
Maashof is meer dan vergaderen en trainen, over-
nachten behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden 
en hierin wordt iedere zakelijke gast zo goed mogelijk 
gefaciliteerd. Het hotel beschikt over kamers en suites 
van verschillende luxe niveaus.
Rob: “Wie na aankomst nog even wil doorwerken kan 
gebruik maken van de ruime bureaus op de hotelka-
mers en het gratis Wifi netwerk, maar ook afschakelen 
met een goed verzorgd diner op het terras of serre, 
of een persoonlijk praatje aan de bar behoort tot de 
mogelijkheden”. 
Maashof biedt haar gasten zelfs de mogelijkheid om 
in de avonduren op ontspannen wijze de omgeving 
te ontdekken, geheel in stijl, verrassend, op de Seg-
way of E-scooter! 

Kortingsafspraken 
Ondernemers in de regio wordt zakelijk voordeel 
geboden. Rob: “Met bedrijven die regelmatig 
gasten onderbrengen maken we speciale afspraken 
waardoor ze eenvoudig kunnen inloggen in ons re-
serveringssysteem en kamers tegen een gereduceerd 
tarief kunnen reserveren.

Toekomstplannen
Maashof blijft investeren in de verbetering van de 
gastbeleving. Zo wordt er in de nabije toekomst een 
saunagedeelte gerealiseerd waarvan hotelgasten 
gratis gebruik kunnen maken. Deze wordt – geheel 
volgens de filosofie van Maashof –  volledig geïnte-
greerd in het landschap.
Kortom, Maashof is dé partner op het gebied van 
vergaderen, trainen en overnachten in de regio Venlo!

Maashoflaan 1, 5927 PV  Venlo-Boekend
T: 077 396 9309, info@maashof.com
www. maashof.com

Hotel Maashof

Uw partner  
op het gebied  
van vergaderen, 
trainen en  
overnachten
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Vijf jaar SUC6! Recruitment  
& Interim Solutions

“ Altijd op zoek  
naar de optimale match”

Midden in de crisis begonnen René van 
den Borst en Patricia Martens met SUC6! 
Recruitment & Interim Solutions. Met een 
heldere, onderscheidende visie en een 
schat aan kennis en ervaring als bagage. 
“Bedrijven zien ons als een verlengstuk 
van hun personeels- of HR-afdeling.”

Ja, het ging vanaf het begin beter dan verwacht, 
bevestigen Patricia Martens en René van den Borst. 
“Natuurlijk, we konden terugvallen op veel ervaring 
en op een groot netwerk – we zijn allebei al heel wat 
jaren in deze branche actief – maar het was wel de 
periode van de reorganisaties, ontslagen.” Ook in die 
periode, ondervond het tweetal, waren bedrijven 
echter op zoek naar waardevolle medewerkers. En 
dat is er sinds het aantrekken van de economie al-

leen maar op vooruit gegaan. Dusdanig dat een tijd 
geleden werd besloten het team te versterken. Die 
versterking kwam er in de persoon van Monique van 
der Steen.

Verlengstuk
Vijf jaar SUC6!, een mooi moment om even terug, 
maar vooral vooruit te kijken. Eerst maar even een te-
rugblik: waar ligt de sleutel tot het succes van SUC6!? 
René glimlacht: “Kijk, het is geen hogere wiskunde 
wat we doen. Je moet natuurlijk bepaalde vaardighe-
den hebben, maar vooral belangrijk is dat je je écht in 
een bedrijf en in kandidaten verdiept, dus niet alleen 
maar een cv aan een vacature koppelt.” “Wij gaan al-
tijd op zoek naar de ultieme match”, vult Patricia aan. 
“Dat betekent dat we niet alleen naar het cv kijken, 
maar tevens uitgebreid met een kandidaat in gesprek 

gaan. Een cv zegt niet alles, de persoon moet wel bij 
de cultuur van het bedrijf passen.” Vandaar dat SUC6! 
ook de opdrachtgever waar ze voor werkzaam zijn 
goed wil leren kennen, merkt Monique op. “Ieder be-
drijf is anders, heeft een eigen cultuur. Wij kijken dan 
welke geschikte kandidaat het beste matcht. Op die 
manier zijn wij een verlengstuk van de personeels- of 
HR-afdeling van onze klant.”

Pro-actief
De kandidaten variëren van medewerkers met een 
mbo-plus-achtergrond tot mensen op directieni-
veau. René legt uit hoe SUC6! steeds over voldoende 
geschikte kandidaten kan beschikken. “Zoals gezegd, 
we hebben een zeer uitgebreid netwerk. Van mensen 
die per direct op zoek zijn naar een nieuwe baan tot 
mensen die weliswaar tevreden zijn met hun werk, 
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maar open staan voor een nieuwe uitdaging.” Patricia 
wijst vervolgens op de pro-actieve benadering. 
“We wachten niet af tot kandidaten zich melden, 
we benaderen mensen zelf. En als de betreffende 
persoon geen interesse heeft, vragen we of hij of zij 
iemand in zijn/haar omgeving kent die wellicht op 
zoek is naar een andere betrekking. En natuurlijk zijn 
de social media een belangrijke hulpbron. Maar het 
draait vooral om de persoonlijke benadering.” Het 
werkgebied van SUC6! bestrijkt inmiddels Zuidoost-
Nederland en een deel van het Duitse grensgebied. 
“Want het zou vreemd zijn om bij de grens een streep 
te trekken”, vindt René. “Ook in het grensgebied is veel 
bedrijvigheid én zijn geschikte kandidaten te vinden. 
Mensen die bijvoorbeeld in Venlo of Maastricht heb-
ben gestudeerd en de regio goed kennen.” 

Tijdelijke oplossingen (Interim Solutions)
Het grootste deel van de werkzaamheden van SUC6! 
bestaat uit recruitment. Toch worden ze ook steeds 
vaker voor tijdelijke oplossingen – Interim Solutions 
– ingeschakeld. René: “Werkgevers kennen ons als 
een kwaliteitsbureau als het gaat om de bemiddeling 
voor vaste banen. Maar ook als er tijdelijk behoefte is 
aan professionals met specifieke kennis en expertise, 
weten ze ons steeds vaker te vinden. Werkgevers 
weten dat ze op dat vlak eveneens op een gedegen 

aanpak kunnen rekenen bij het selecteren van de 
juiste kandidaat.” Omdat dit nog niet breed be-
kend is, wordt in oktober een vernieuwde website 
gelanceerd, zegt hij. “Werkgevers met een tijdelijke 
personeelsbehoefte voor specifieke opdrachten en 
interim-professionals op zoek naar een geschikte 
opdracht zullen ons dankzij die site nog gemakkelij-
ker weten te vinden.”

Zo blijft SUC6! voortdurend bezig haar dienstverle-
ning verder te professionaliseren, om zo bedrijven 

– zowel het mkb als internationals – optimaal van 
dienst te kunnen zijn. Want als er een ding over de 
toekomst kan worden gezegd, geven Patricia, Moni-
que en René aan, dan is het dat de ze de ingeslagen 
weg blijven volgen en hun visie trouw blijven, ook 
tijdens de verdere groei van SUC6! Recruitment & 
Interim Solutions. Die persoonlijke benadering is 
namelijk hun sleutel tot SUC6!
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Wassink Autogroep
Laatste kans op lage bijtelling!

Onder voorbehoud van acceptatie door PSA Finance Nederland B.V.  • Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specifi caties, drukfouten voorbehouden. Vraag uw verkoopadviseur naar de exacte voorwaarden. 
Gemiddeld verbruik (afhankelijk van type motor) l/100 km: 3,8; km/l: 26,3; CO2: 88 gr/km. © 06-16

Celsiusweg 4, 5928 PR  Venlo, Tel. 088  – 927 74 65, www.wassinkautogroep.nl

Bij ons altijd de beste deal!

14% bijtelling

Peugeot 308 

Bij ons altijd de beste deal!

14% bijtelling

Peugeot 308 

7% bijtellingFord C-Max Plug-In Hybrid

Bij ons altijd de beste deal!Bij ons altijd de beste deal!

7% bijtellingFord C-Max Plug-In Hybrid

U bent welkom bij Maashof

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? 
Maak dan snel een afspraak met Rob, Lianne of Lindsey en kom zelf kijken! 
Of het nu gaat om een vergadering, lunch, diner, overnachting of bedrijfsuitje: 
wij staan u graag te woord. 

Maashof
Maashoflaan 1 
5927 PV Venlo-Boekend
T: +31 (0)77 396 93 09
info@maashof.com
www.maashof.com



Sterk in Werk 
De juiste mensen voor uw vacature. Dat is waar het om draait. Alleen zo kunt u inspe-
len op kansen in de markt en creëert u groei en succes. Met Wiertz Personeelsdiensten 
bieden wij u de flexibiliteit om uw ambities waar te maken. Met de kracht van mensen en 
met onze verschillende diensten.

Dionne en Harm Wiertz startten in 1997 Wiertz Perso-
neelsdiensten in Parkstad. Anno 2016 is de onder-
neming uitgegroeid tot een begrip in Zuid-Limburg. 
Heb je morgen een kundig heftruckchauffeur nodig, 
dan draaien je vingers haast als vanzelf het nummer 
van Wiertz. Inmiddels heeft het bedrijf haar activitei-
ten uitgerold over de rest van de provincie. Zo ook 
in Noord-Limburg. In elke Noord-Limburgse regio 
(Venlo, Venray, Horst, Roermond, Weert) is wel een 
vestiging van de personeelsdienstverlener te vinden. 
In Venlo zit Wiertz al twaalf jaar, maar het jasje bleek 
niet bestendig tegen de ambitieuze groeispurt die 
het familiebedrijf doormaakt. Eind april opende aan 
de Venlose Prinsessesingel, naast het UWV-kantoor, 
‘het brede huis van werk’. Wat het geheim is van de 
snel groeiende uitzendorganisatie? Luisteren naar de 
markt. 
 
Maatwerk 
De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet onvermin-
derd voort. Dat betekent dat de markt verandert en 
er gevraagd wordt om maatwerk. En laat dat nu juist 

zijn waar je als onderneming met het handelsmerk 
‘persoonlijke aanpak’ sterk in bent. Commercieel 
Manager Leroy Bosman: “Wij geloven in persoonlijk 
contact zodat we de kwaliteit naar de klant kunnen 
garanderen en bewaken. We werken met mensen 
en benaderen de markt ook vanuit die overtuiging. 
Met digitalisering is niets mis, maar het kan nooit een 
fysiek kantoor met echte mensen vervangen.” Dat 
verklaart meteen waarom Wiertz, tegen de trend van 
de branche in, steeds meer vestigingen opent. Waar 
collega’s kiezen voor centraliseren, ziet het familie-
bedrijf een kans om nog dichter in de buurt van 
haar klanten te zijn. Dat heeft veel voordelen. Je kent 
je klant en je uitzendkrachten, waardoor je precies 
weet wie je waar naartoe moet sturen. Daarnaast 
maken korte lijnen en afstanden het mogelijk snel te 
handelen.  

Payroll Limburg.nl  
“Onze ambities in dit gebied zijn torenhoog. Alles 
wat met werk te maken heeft, brengen we onder in 
het ‘ brede huis van werk’ in Venlo. De ambitie is om 

dé Limburgse uitzendorganisatie te worden. Dat zijn 
we in Zuid-Limburg al. In Noord-Limburg worden 
we dat ook.”, legt Leroy uit. In het regiokantoor heeft 
het familiebedrijf nu alle kennis gebundeld. Naast 
Wiertz Personeelsdiensten (Wiertz Uitzenden, Wiertz 
International Recruitment, Wiertz Professionals, Wiertz 
Gastvrij) is er ook plaats ingeruimd voor de labels 
ZUID Recruiters, ZUID juristen en Payroll Limburg.nl. 
De dienstverlening van Payroll Limburg.nl wordt inge-
vuld door Nicole Leenders. Zij heeft ruime ervaring 
als kantoormanager binnen Wiertz Personeelsdien-
sten en is uitstekend bekend met de regio Noord 
Limburg. Nicole:” Met Payroll Limburg.nl voorzien 
wij uitstekend in de toenemende behoefte van 
werkgevers om hun medewerkers te verlonen. Wij 
richten ons als specialist uitsluitend op het verlonen 
van medewerkers die werkgevers zelf aandragen en 
kunnen hierdoor onze dienstverlening tegen een 
zeer aantrekkelijk tarief aanbieden.”
 
Wilt u onze dienstverlening zelf ervaren?  
Kijk voor meer informatie op:
www.wiertz.com 
www.payrolllimburg.nl 
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HR Specialist en Recruiter Nynke Adema,
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De uitdaging van werken bij Océ

“ We zoeken pioniers  
met team spirit”

Océ in Venlo, tegenwoordig onderdeel van de Canon Groep, is een bedrijf met een rijke 
historie. Océ is vooral ook een innovatieve, vooruitstrevende onderneming, voortdurend 
bezig met de technologie van de toekomst. Dankzij medewerkers die als onderdeel van 
een team buiten kaders kunnen denken en durven te pionieren.

Ze knikt. Ja, zegt HR Specialist en Recruiter Nynke 
Adema, in de lange historie van Océ heeft de factor 
mens altijd een belangrijke rol gespeeld. Sinds de 
oprichting in 1877 als boterkleurselfabriek is er veel  
gebeurd. “Tegenwoordig behoort Océ wereldwijd 
tot de leidende ondernemingen op het gebied 
van digitaal printen en document- en informatie-
management. We zijn dan ook voortdurend op zoek 
naar goed opgeleide starters en professionals.  
Mensen met een natuurlijke drang tot vernieuwing 
die het beste uit zichzelf en uit het bedrijf willen 
halen.”

Onderscheidende werkgever
In haar rol als Recruiter is Nynke medeverantwoor-
delijk voor het werven van nieuwe talenten. Dat 
doet ze binnen Talent & Performance, een van Océ’s 
expert centers op het gebied van Human Resources 
Management. “Naast het binnenhalen van talent zijn 
we ook gericht op doorstroming van die talenten. Ze 
alle kansen te geven hun kennis en capaciteit verder 
te ontwikkelen en te laten floreren op de juiste plek. 
Daar heeft zowel de werknemer als Océ voordeel bij.” 
Als één van de grootste werkgevers in de regio is Océ 
voor veel mensen een aantrekkelijk bedrijf om voor 
te werken, vertelt Nynke vervolgens. Bij Océ kunnen 
mensen van uiteenlopende specialismen,  
opleidings- en ervaringsniveaus terecht in  
bijvoorbeeld R&D/productontwikkeling, productie, 
logistiek, staf en management. In de regio  
Zuid-Nederland is veel vraag naar medewerkers  
met een technische achtergrond. “We hebben  
momenteel te maken met een competitieve  
arbeidsmarkt. En moeten ons dus als  
onderscheidende werkgever profileren.”

Pioniers met lef
Océ, zegt Nynke, is een werkgever die werknemers 
niet alleen als professionals maar ook als personen 
waardeert. Het bedrijf geeft alle ruimte voor  
zelf ontwikkeling en stimuleert het werken binnen  
multidisciplinaire teams en cross-culturele 
omgevingen. Naast Venlo zijn er vestigingen in 
Vancouver (Canada), Salt Lake City (Verenigde Staten), 
Poing (Duitsland), Namur (België), Créteil (Frankrijk), 
Szeged (Hongarije), Timisoara (Roemenië), Singapore 
en Penang (Maleisië). “We zijn altijd op zoek naar 

teamplayers met een innovatieve en open mind. Naar 
mensen die buiten kaders durven te denken. Naar 
pioniers met lef en verantwoordelijkheidsgevoel die 
het een uitdaging vinden samen naar vernieuwing te 
zoeken. Om concrete toepassingen en resultaten te 
creëren, in lijn met de Océ- en Canon-filosofie.” 
Ze geeft aan dat de geschikte kandidaat kan rekenen 
op een betrokken werkgever die voor een goede 
werkomgeving zorgt. Wat houdt dat zoal in?  
“Dat begint al tijdens het traject van werving en  
selectie. Zoals gezegd, Océ is een bedrijf waar de  
factor mens een belangrijke rol speelt. Daarom 
reageren we tijdens de werving snel en adequaat, of 
mensen nu wel of niet door de procedure komen. 
Geschikte kandidaten leiden we rond en maken  
kennis met medewerkers en projecten. Zo moet er 
een gevoel ontstaan, het gevoel dat we bij elkaar 
passen. En mensen die eenmaal bij Océ aan het werk 
gaan blijven we volgen, om hen te helpen bij het  
optimaal benutten van hun talenten.” Een van de 
zaken die werknemers zich moeten realiseren, legt 
Nynke uit, is dat zij bij Océ bezig zijn met het  
bedenken, maken en leveren van producten  
waarmee Canon-klanten hun business draaien en 
geld verdienen. “De vraag ‘hoe kunnen we iets nog 
slimmer, nog beter doen voor klanten’ moet dus 
steeds meespelen in het achterhoofd.” 

Werken bij Océ
Nynke: “Als werkgever zorgt Océ voor een omgeving 
waarin creatieve en innovatieve geesten optimaal 
kunnen gedijen. Er is volop ruimte voor eigen  
inbreng.” Zo worden projecten ‘agile’ gestuurd, 
worden ideeën van operationeel medewerkers in 
fabricage en logistiek meegenomen in  
procesverbetering, en zijn de lijnen met het  
topmanagement kort. Océ beseft hoe belangrijk een 
krachtig netwerk is, en dat wordt op alle  
fronten gestimuleerd binnen de organisatie. De  
internationale community Young Océ United vormt 
een van die netwerken. YOU initieert allerlei  
activiteiten: werkgerelateerd, zoals het uitwisselen 
van ideeën, het organiseren van symposia of  
internationale bedrijfsbezoeken, en natuurlijk ook 
ontspanning zoals mountainbiken.  
Als maatschappelijk betrokken werkgever biedt 
Océ onder andere ook ruimte aan mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Door uit te gaan van hun 
kwaliteiten geeft het bedrijf hen mogelijkheden weer 
onderdeel te worden van een werkomgeving.

Nieuw hoofdkantoor
Nynke zet dan nog een stap vooruit in de tijd  
door te verwijzen naar het nieuw te bouwen  
hoofdkantoor, waar de werkomgeving helemaal 
wordt afgestemd op de denk- en werkwijze bij Océ. 
“Het huidige hoofdkantoor is gedateerd, daarom 
wordt nu een nieuw gebouw voorbereid, in overleg 
met alle disciplines.” Het is een van Océ’s  
investeringen in de toekomst. Naar verwachting 
kunnen begin 2018 de medewerkers terecht in een 
eigentijds, ‘groen’ gebouw in een bosrijke omgeving 
en met een nadrukkelijke binnen-buitenverbinding. 
“Een optimale omgeving voor een hightech  
onderneming gericht op toegepaste innovatie.”

Profiel van Océ

Sinds de oprichting in 1877 is Océ uitgegroeid 
tot een wereldleider op het gebied van digital 
imaging, industrial printing en business services. 
De missie van Océ is het versnellen van nieuwe 
ontwikkelingen in printgerelateerde  
tech nologieën en deze toe te passen in  
producten en diensten voor lokale creatieve 
studio’s tot grote multinationals. 
Océ, onderdeel van de Canon Groep, heeft een 
uitgebreid netwerk van R&D-centra voor het 
ontwikkelen van digitale technologieën voor 
nieuwe applicaties en toekomstige markten. 
De omzet in 2015 bedroeg 1,9 miljard euro. 
Wereldwijd werken er zo’n 3.900 mensen, 
waarvan 2.100 in het hoofdkantoor in Venlo, in 
het hightech hart van Europa. Océ is een top-10 
R&D-investeerder in Nederland. 
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Op 13, 14 en 15 december vindt in Evenementenhal Venray de eerste editie van  
TransLogista plaats. Op deze vakbeurs worden de transport- en logistieke  
samengebracht. De beurs moet hét kennis- en netwerkplatform worden voor  
logistiek- en transportprofessionals uit de regio Venlo-Venray.

Het gebied Venlo-Venray staat sinds 8 jaar nummer 1 
op de Logistieke Kaart. De ambities liegen er niet om. 
Ook voor de toekomst wil Venlo-Venray een van de 
Europese topregio’s zijn voor logistiek.  
Evenementenhal wil met de vakbeurs TransLogista 
de draaiende motor zijn achter de ontwikkeling in de 
regio. 

Kennis delen & relaties ontmoeten
TransLogista is een nationaal platform met focus op 
de regio. Hét kennis- en netwerkplatform voor supply 
chain managers, proces engineers, ware house  
managers, transportmanagers en – planners, directie,  
management, adviseurs en inkopers uit de regio. 
Professionals primair actief in Zuid- en  
Midden-Nederland, België en Duitsland worden op 
de beurs met elkaar in contact gebracht. Zij kunnen 
kennis delen en komen op de beurs alles te weten 
over de laatste ontwikkelingen en innovaties in de 
branche. Op de beursvloer ontmoeten bezoekers 
nationale spelers actief in warehousing, handling, 
intern transport, supply chain management, trailer- of 
carrosseriebouw, bedrijfswagens en onderhoud. 

Vraag vanuit de markt
De vraag voor een beurs die zich richt op logistiek in 
de regio Venlo-Venray komt vanuit de markt. Namens 

TopTruck vertelt Rob Veltman: ‘TransLogista vindt 
plaats in een belangrijke regio voor onze formule. 
Het is de verbinding tussen Duitsland, Nederland 
en België, waardoor er veel transport bewegingen 
zijn. Als werkplaatsformule wil je laten zien wat 
er voor de transporteurs in deze regio mogelijk is. 
Deze beurs biedt de TopTruck leden uit de regio dan 
ook de mogelijkheid om hun bestaande maar ook 
nieuwe klanten te laten zien wat ze voor hen kunnen 
betekenen.’ Ook Anton Boswijk van FROMM, winnaar 
van de Nationale Business Succes Award 2016,  geeft 
aan waarom TransLogista voor hen een waardevol 
platform is. ‘Tijdens TransLogista kunnen wij onze 
producten en diensten uitstekend presenteren. Dicht 
tegen de logistieke hotspot van Brabant & Limburg. 
Een markt, waar de internationale FROM groep we-
reldwijd een belangrijke rol speelt.’

Gevarieerd kennisprogramma  
i.s.m. EVO en TLN
Voor en door de sector wordt op de beurs een  
hoogwaardig kennisprogramma aangeboden dat 
ingaat op landelijke en regionale ontwikkelingen 
in de sector. Zo verzorgt ondernemersvereniging 
EVO kennissessies over onder meer veilig & efficiënt 
werken in het magazijn en verzorgt TLN  
bijeenkomsten over o.a. non-conformiteit.  Op 

uitnodiging van Energetica verzorgt Maurits Groen 
een inhoudelijke sessie “ the fastes climate change 
solution (and the most profitable one)”.

Meer informatie
De vakbeurs vindt plaats op 13, 14 en 15 december 
2016 in Evenementenhal Venray. De beursvloer is 
geopend van 14.00 – 22.00 uur. 
Deelnemen? evenementenhal.nl/translogista
Gratis bezoeken? evenementenhal.nl/translogista-
venray

Een greep uit het deelnemersveld:
A-Safe B.V.
Bulthuis Truck- en Traileronderdelen B.V.
Wolves Autoberging
Logitrade Logistic Systems B.V.
Movexx International B.V.
Van Gent Forkliftparts
TVH Group N.V.
Lukoil Netherlands B.V.

TransLogista
Hét kennis- en netwerkportal  
in de logistieke hotspot
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Hai Berden, Seacon Logistics

“ De maatschappij heeft 
het voetbal nodig”

De naam Hai Berden behoeft in Venlo, in 
Noord-Limburg geen nadere introductie. 
Bekend als oprichter van Seacon Logis-
tics, nog bekender als voorzitter van VVV-
Venlo. Dat is hij alweer sinds 2003. En nog 
altijd met plezier, ook al gaat het er in de 
voetbalwereld niet altijd even leuk aan toe. 
Daarnaast heeft hij nog een ander tijdver-
drijf, al staat die hobby even op een laag 
pitje.
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Hai Berden: "VVV-Venlo speelt ook een rol speelt bij 

veel maatschappelijke activiteiten"
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Het zat er altijd al in, begint Hai Berden, het on-
dernemerschap. “Ik kom uit een familie van kleine 
zelfstandigen.” Dus toen hij in 1985 met Seacon 
Logistics begon, was dat goed voorbereid. “De 
jaren ervoor had ik in loondienst gewerkt in de 
internationale expeditie, onder andere bij Frans 
Maas. Toen al met het idee op een dag voor mezelf 
te beginnen.”

Oriënterende jaren
Dat gebeurde dus in januari 1985. Heel kleinscha-
lig. Met zijn vrouw en een parttime assistente als 
ondersteuning. Een bedrijf gericht op maritiem ver-
voer, overzees transport. Met als eerste opdracht-
gever een Canadese rederij. “Ik heb heel bewust 
voor een specifieke discipline gekozen; je kunt niet 
alles doen, moet je eigen rol pakken.” De eerste 
twee jaar, zegt Berden, waren oriënterende jaren. 
De markt leren kennen, een netwerk opbouwen. 
Daarna kon het bedrijf groeien. Werd er onder meer 
samenwerking gezocht met ECT Rotterdam, een 
overslagbedrijf voor containers, dat zich in 1986 
met een terminal in Venlo had gevestigd. “Daarna 
zijn we steeds verder gaan uitbreiden. Waar we in 
het begin feitelijk nog een pure expediteur waren, 
hebben we ons daarna in de loop der jaren ontwik-
keld tot een logistieke ketenregisseur die allerlei 
bijkomende werkzaamheden verzorgt. ‘Value 
added services’, heet dat. Denk aan het afhandelen 
van douaneformaliteiten, opslag, het bewerken van 
producten en Europese distributie.”

Strategisch
De volgende stap was de opening van een vesti-
ging in Duisburg, in 1996. Daarmee kreeg Seacon 
Logistics nadrukkelijk een internationaal karakter. 
Tegenwoordig is Seacon op drie locaties in Neder-
land gevestigd, zijn er zes vestigingen in Duitsland 
en verder vestigingen in Japan, de VS, Italië, Turkije, 
Hongarije en India. “Allemaal op soortgelijke loca-
ties”, aldus Berden. “Plaatsen met een trimodaal ka-
rakter, waar weg, spoor en water samenkomen. Van 
daaruit bieden we de opdrachtgevers een breed 
pakket aan logistieke dienstverlening, ontzorgen 
we ze als het ware.” Dat gebeurt, geeft hij aan, met 
ongeveer 700 medewerkers, van wie de helft in de 
warehouses werkt en de andere helft op kantoor. 
Daarnaast, legt Berden uit, heeft het speelveld van 
Seacon zich in de loop der jaren wat uitgebreid. “Er 
is inmiddels een aparte tak voor het vastgoed. En 
voor de deelname in andere logistiek gerelateerde 
bedrijven. De organisatie is daar op afgestemd. 
Iedere vestiging heeft een eigen directie. Dan is 
er een hoofddirectie die in Venlo zetelt. En is er de 
holding.” Daar is Berden sinds januari 2011 directeur 
van. Zijn werkzaamheden richten zich daarmee niet 
meer op het operatieve maar op het strategische 
vlak. “Dat betekent adviseren en ondersteuning 
geven aan de werkmaatschappijen met betrekking 
tot nieuwe ontwikkelingen in de logistiek.”

Roer in handen
Hij maakt daardoor, zegt Berden, minder lange 
werktijden dan voorheen. “Vroeger werkte ik vaak 
60, 70 uur in de week. Maar als 65-plusser” – hij 
glimlacht – “moet je dat niet meer doen. Moet je 
terug naar minder uren; dan kun je langer door.” 
Hij heeft daardoor meer tijd voor sociale verplich-
tingen, ook voor zijn gezin. Voor een hobby die hij 
pas een aantal jaren uitoefent en die nu even op 
een laag pitje staat: varen. “Komt door een klant 
van me. Die zei: je hebt het altijd over varen, maar 
je hebt nog nooit een roer in handen gehad. Ik gaf 
hem gelijk. Daarop zijn we samen op zoek gegaan 
naar een boot. En ben ik voor het varen gevallen. 
Heerlijk ontspannend. Je moet uiteraard wel blijven 
opletten, maar je kunt tegelijkertijd je zinnen 
verzetten. Het zorgt voor volledige rust. Bovendien 
kun je op het water van je af kijken. Daarmee krijg 
je bijvoorbeeld een heel ander beeld van een stad.”

Drie essentiële conclusies
En dan is er natuurlijk het voetbal. Berden voetbal-
de ooit in de jeugd van VVV, stapte echter niet mee 
over naar de proftak die destijds werd opgericht en 
werd daarna supporter. Rond 2000 raakte hij weer 
nauwer bij de club betrokken. “Dat was de periode 
dat het absoluut niet goed ging. Schulden, laatste 
plek in de eerste divisie. Tijdens een feestje werd ik 
door toenmalig burgemeester Schrijen aange-
sproken. Of ik een rol wilde spelen bij het overeind 
houden van VVV.” Berden zegde toe en werkte 
binnen een commissie van wijze mannen aan een 
presentatie voor de gemeente. Daarin, zegt hij, 
werden drie essentiële conclusies getrokken: het 
stadion was belabberd, er was geen jeugdafdeling 
en ook op de organisatie was het een en ander te 
merken. Vervolgens werden er spijkers met koppen 
geslagen. In een paar weken tijd kwam er vanuit 
gemeente en bedrijfsleven voldoende financiële 
steun om VVV weer wat adem te geven. Berden 
zelf werd toen, in 2001, voorzitter van de stichting 
stadion. Twee jaar later besloot hij voorzitter van de 
club te worden.

Brede rug
Op de vraag of dat nu wel zo’n leuk tijdverdrijf is, 
het runnen van een betaald voetbalorganisatie, 
antwoordt hij met een volmondig ‘ja’. “VVV is een 
boegbeeld voor Venlo, voor de regio. Alles wat 
er bij de club gebeurt, is nieuws. Als Seacon een 
nieuwe directeur aanstelt lees je daar waarschijnlijk 
niets over terug, kopen we als VVV een tweede kee-
per dan staat het in de kranten en bladen. Mensen 
zijn trots op de club, houden van voetbal. Voetbal is 
ook van iedereen. De maatschappij kan niet zonder, 
het is voor veel mensen een uitlaatklep.” Maar al dat 
gekonkel en geklets rondom het voetbal? De vele 
analisten die allemaal wel iets vinden? Glimlachend: 
“Ik heb een brede rug, kan veel hebben. Dus nee, ik 
heb nog nooit een moment gehad dat ik klaar was 
met het voetbal. Wel met sommige mensen rond 

het voetbal.” En ja, zegt Berden, je kunt naar die 
paar negatieve zaken kijken, maar je kunt beter de 
vele positieve aspecten benadrukken. 

Via VVV
Die positieve aspecten zijn volgens Berden onder 
meer het gemeenschapsgevoel. De voorbeeldfunc-
tie ook. VVV, zegt hij, is bovendien een promotie-
middel voor de regio. En heeft nog een andere rol 
in die regio. “Iets wat veel mensen niet of nauwelijks 
weten is dat VVV-Venlo een rol speelt bij veel maat-
schappelijke activiteiten, voor de jeugd, voor men-
sen met een handicap. Onder de noemer Via VVV 
zijn we betrokken bij veel sociaal-maatschappelijke 
projecten, op een heel brede wijze. Vaak in samen-
werking met partners zoals de Cruyff Foundation, 
gemeenten, woningcorporaties en onderwijsinstel-
lingen. Daarvoor hebben we enkele mensen op de 
payroll staan.” En dan is er nog de ondernemersclub 
van VVV, zegt Berden tot slot. “We beschikken over 
het grootste businessnetwerk in de regio met ook 
veel Duitse sponsors. Daarvoor organiseren we 
regelmatig activiteiten. VVV is dus niet alleen die 
wekelijkse wedstrijd, het voetbal. VVV is meer dan 
alleen voetbal.”

Feiten en cijfers Seacon Logistics
Opgericht: 1985
Aantal medewerkers: circa 700 medewerkers 
wereldwijd
Werkgebied: Wereldwijd
Vestigingen: Hoofvestiging Venlo, daarnaast in 
Nederland vestigingen in Born en bij Schiphol. 
Verder is Seacon gevestigd in Duitsland, Japan, de 
VS, Italië, Turkije, Hongarije en India
Activiteiten: Overzees transport en aanvullende 
dienstverlening
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Onderzoek mogelijkheden  
van draagbare elektronische 
apparaten voor MKB 
Technologische ontwikkelingen gaan 
snel en bieden enorme kansen voor 
bedrijven die hun processen willen 
optimaliseren. Omdat aan de imple-
mentatie van nieuwe technologieën 
in bestaande processen vaak veel tijd 
en kosten verbonden zijn worden 
technologische innovaties met name 
in het MKB nauwelijks toegepast. 
Draagbare elektronische apparaten 
(Wearables) zijn één van deze inno-
vaties. Zij bieden enorme mogelijk-
heden maar de inzet ter optimalisatie 
van de processen is voor MKB bedrij-
ven grotendeels toch onbereikbaar.
Project LOGwear moet hier verande-
ring in brengen. Het project LOGwear 
– Inzet van Wearables ter optimalisatie 
van logistieke processen – onderzoekt 
hoe het MKB processen met behulp 

van Wearables kan optimaliseren. Het 
project biedt met name voor het MKB 
in de regio Rhein-Maas-noord de kans 
om deze ontwikkelingen toe te pas-
sen. In het kader van het INTERREG-
project werkt Fontys Hogeschool 
Techniek en Logistiek Venlo samen 
met Hogeschool Niederrhein, Helmut 
Beyers GmbH (Mönchengladbach), 
KLG Europe B.V. Venlo en imat-uve 
Gmbh (Mönchengladbach). 
Het doel is om bedrijven via een 
online-tool een eerste individuele in-
schatting te laten maken in hoeverre 
de eigen processen door Wearables 
verbeterd kunnen worden. Daarna 
zal er ondersteuning plaatsvinden bij 
de implementatie van een Wearable-
oplossing. 

ITSN vestigt zich in Innovatoren
ITSN vestigt haar hoofdkantoor in 
de Innovatoren in Venlo. Zo’n 60 
werknemers nemen hun intrek in 
het gebouw op de Brightlands Cam-
pus Greenport Venlo. Het nieuwe 
hoofdkantoor van ITSN wordt op 22 
november feestelijk geopend door 
Twan Beurskens, gedeputeerde Eco-
nomie en Kennisinfrastructuur van de 
Provincie Limburg en Ron Augustus, 
directeur van Microsoft Nederland. 
Gedeputeerde Beurskens: “Het feit dat 
ITSN zich in de Innovatoren vestigt en 
een kantoor van ongeveer 1000 m2 
in gebruik gaat nemen, vormt een 
toegevoegde waarde voor de in ont-
wikkeling zijnde Brightlands Campus 

Greenport Venlo.”
ITSN is in 2002 opgericht in Venlo en 
heeft sinds 2008 ook een kantoor in 
Eindhoven. Het bedrijf richt zich als 
ICT-dienstverlener op het leveren en 
beheren van werkplek-, cloud- en 
securitydiensten aan organisaties. 
Directeuren René Willemsen en Hans 
Hendrikx: “De Innovatoren als mo-
derne, hoogwaardige werkomgeving 
sluit perfect aan bij de ambities en 
uitstraling van ons bedrijf. In het hart 
van de economische ontwikkelingen 
van de regio Venlo kunnen we onze 
dienstverlening nog verder uitbreiden 
in de regio Zuidoost-Nederland. 

Voorop in de ontwikkeling

van multimodale ketenregie

Overseas Logistics

Multimodal Inland Terminals

Supply Chain Solutions

Seacon Logistics is dé logistieke ketenregisseur met een maritiem karakter. Wereldwijde
logistieke vraagstukken lossen we in samenwerking met onze partners integraal op vanuit
onze aanwezigheid in meer dan 75 landen. Seacon Logistics loopt al meer dan 25 jaar
voorop in het toepassen van het multimodale transportconcept. Onze inlandlocaties aan
spoor-, weg- en waterterminals zijn het fundament van waaruit wij wereldwijd opereren.

Meer weten?  Neem dan contact op met onze afdeling sales, tel. 077 - 327 55 55, stuur een
e-mail naar info@seaconlogistics.com of kijk op www.seaconlogistics.com

Seacon Logistics bv, Postbus 3071, 5902 RB Venlo
Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Moscow (RU)

Advanced logistics for a smaller world

V.l.n.r Hans Hendrikx en René Willemsen (directie ITSN), Ruud van Heugten (direc-

teur DCGV) en gedeputeerde Twan Beurskens 

Océ investeert in toekomst 
inkjet-technologie
Op dinsdag 27 september werd op 
het hoofdkantoor van Océ in Venlo 
het officiële startsein gegeven voor 
een onderzoeksprogramma naar ink-
jet. De kennis die dit oplevert, gaat ge-
bruikt worden om nieuwe generaties 
Océ-printers te ontwikkelen. De resul-
taten kunnen ook worden gebruikt 
voor het ‘jetten’ van andere materialen 
dan inkt. High-speed jettechnologie 
kan in principe in digitale productie-
technieken worden toegepast en dit 
zou een revolutie betekenen voor hoe 
wij dingen maken.

Dit programma, dat de naam Funda-
mental Fluid Dynamics Challenges in 
Inkjet Printing heeft gekregen, ook wel 
afgekort tot ‘FIP’, is een unieke sa-
menwerking tussen de Stichting voor 
Fundamenteel Onderzoek der Materie 
(FOM), de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e), Universiteit Twente 
(UT) en Océ. Het FIP-programma 
gaat zich richten op onderzoek naar 

complexe verschijnselen binnen de 
vloeistofdynamica, waaronder de 
interacties met de printkoppen en 
substraten. Het programma heeft een 
duur van 6 jaar en vertegenwoordigt 
een investering van € 6,3 miljoen. 

Anton Schaaf, CEO, Océ Holding B.V.: 
“In het verleden hebben we al diverse 
onderzoeksprogramma’s met de ver-
schillende onderzoeksinstituten uitge-
voerd, maar vele daarvan naderen het 
einde. Met dit nieuwe lange termijn 
onderzoeksprogramma hebben wij de 
unieke kans om beschikbare kennis te 
combineren en te blijven gebruiken, 
teneinde onze inkjet innovaties naar 
een hoger plan te tillen.”
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Suc6! Recruitment & Interim Solutions bemiddelt kandidaten voor vaste en 
interim functies op MBO+, HBO en Universitair nivo, van operationeel tot 
strategisch nivo en in verschillende branches. Wij zijn werkzaam in regio 
Limburg, Eindhoven, Nijmegen en het grensgebied met Nord-Rhein Westfalen 
(Kleve-Duisburg-Düsseldorf-Aken). 

BENT U OP ZOEK NAAR GEKWALIFICEERD PERSONEEL? 
Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking. 
Wij komen graag bij u langs voor een persoonlijk gesprek.

TEAM SUC6! RECRUITMENT BV
Patricia Martens, Monique van der Steen & René van den Borst

Celsiusweg 32-58 5928 PR Venlo, T 077-3743668, www.suc6recruitment.nl

Middengroep arbeidsmarkt 
kwetsbaar: meer bewustzijn 
maar weinig actie
Werkgevers en werknemers wapenen 
zich maar mondjesmaat tegen het 
dreigende banenverlies onder de mid-
dengroep op de arbeidsmarkt. Eerder 
onderzoek van Oxford University wees 
uit dat circa 47 procent van de banen 
in de VS bedreigd wordt. In Nederland 
staan volgens onderzoek van Deloitte 
mogelijk twee tot drie miljoen banen 
op de tocht. Ondanks de urgentie van 
het probleem wordt er nog te weinig 
actie ondernomen.
Dit blijkt uit recent onderzoek van 
het lectoraat Employability van Zuyd 
Hogeschool onder 158 Limburgse 
organisaties. Het onderzoek laat zien 
dat 31% van de organisaties de druk 
op de middengroep – mensen met 

een middelbaar inkomen en een 
modaal salaris – door robotisering, 
automatisering en het verplaatsen van 
banen herkent. Echter, 34 procent van 
de organisaties geeft aan deze ten-
dens niet of nauwelijks te herkennen. 
Voor het Lectoraat Employabilty is dit 
reden om de dialoog met betrokken 
organisaties verder aan te gaan om tot 
een vermindering van het probleem 
te komen. “Als je de employability van 
deze medewerkers wilt vergroten, als 
je wil werken aan nieuwe competen-
ties en kwalificaties dan moet daar 
vroegtijdig op gestuurd worden, en 
niet als het al te laat is”, aldus dr. Jol 
Stoffers, lector Employability bij Zuyd 
Hogeschool. 

Stuur uw info of persbericht naar:  
redactie-ov@uitgeverijsmit.nlNIEUWS?

Slim containertransport
Het containertransport over de weg 
en via de binnenvaart op de corridor 
Rotterdam – Noord-Limburg groeit 
gestaag en zal alleen maar verder 
toenemen. Voor een goede planning 
is het van belang de containers real 
time te kunnen volgen, zodat goede-
renstromen met een hoge mate van 
betrouwbaarheid vooraf inzichtelijk 
worden. Dit leidt tot nauwkeuriger 
plannen en efficiënter voorraadbe-
heer. 

ICT speelt daarin een belangrijke rol 
en, uiteraard, het delen door alle be-
trokken partners van relevante data. 
Drie maanden geleden berichtten we 
in Ondernemend Venlo al over een 
demonstratiemodel van een ICT-tool. 
Dit model toonde aan dat samenwer-
king en datadeling tussen twee logis-
tieke partijen zorgen voor efficiënter 

transport op de corridor. 
In de ontwikkeling van smart contai-
nertransport wordt nu een volgende 
stap gezet, namelijk een pilot waaraan 
beduidend meer partners deelnemen: 
Havenbedrijf Rotterdam, Portbase, 
Rotterdam Logistics Lab, LIOF Venlo, 
Simacan, Phact, Transics, Gibson Inno-
vations en CEVA Logistics. 
Deze pilot moet een prototype van 
een synchromodaal transportsysteem 
opleveren, dat real time inzicht biedt 
in de goederenstromen tussen Rot-
terdam en Noord-Limburg. Verder: 
toetsing van het prototype in de 
praktijk en een businesscase voor de 
betrokken partners.
Voor dit project wordt ingezet op 
medefinanciering van de Topsector 
Logistiek.



Een aandeel in elkaar

Ontdek hoe het werkt op rabobank.nl/kommaarop

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. 

Kom maar op met dat plan.

financieren
wij binnen
één dag.

Een
goed plan


