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Niet zomaar een station
Het gebeurt niet heel vaak, maar zo nu en dan pak ik de
trein. Meestal als ik wat verder weg Nederland in moet,
naar de een of andere binnenstad – Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Nijmegen. Dan stap ik in op station Venlo, voel de
trein op gang komen en al vlug weer afremmen: station Blerick. Daarna liggen de stopstations wat verder uit elkaar.
Toen er een aantal jaren geleden gewag werd gemaakt van
het bouwen van een station in Grubbenvorst vroeg ik me af
waar dat voor nodig was. Niets ten nadele van Grubbenvorst,
maar een station voor zo’n dorpje. Binnen enkele minuten
reizen drie stations, is dat niet wat veel van het goede? ‘Ja’
was toen het antwoord. Nu niet meer.
Overigens, ik heb het even opgezocht, had Grubbenvorst al
eerder een station, tot 1979. Het vervoeren van passagiers
werd daar echter al in de jaren dertig stopgezet. Plannen
voor een nieuw station dateren, als ik goed ben geïnformeerd, uit de voorbereidingsperiode op de Floriade. Vanwege te hoge kosten werd dat project afgeblazen. Om dus na
de Floriade van 2012 weer nieuw leven ingeblazen te krijgen.
In het belang van de ontwikkeling van Greenport Venlo en de
bereikbaarheid van veel bedrijven.
Want ga maar na, momenteel wordt er volop gebouwd op
een steenworp afstand van Grubbenvorst. Daarnaast is er de
ontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo,

een hoogwaardige kennislocatie waar de komende jaren
steeds meer vernieuwers uit het MKB, start ups, wetenschappers en studenten samen komen om te werken aan
innovaties op het gebied van gezonde voeding. Hart van die
campus zijn de voormalige Floriade-gebouwen Innovatoren
en Villa Flora.
De mensen die op de campus maar ook op de omliggende
bedrijventerreinen werken en zullen gaan werken zijn als ze
met de auto komen goed af. Met de A73, A67 en Greenportlane is een goede bereikbaarheid gegarandeerd. Hoe anders
is het met het openbaar vervoer. Ik heb de afgelopen weken
verhalen gehoord van reistijden tot een uur en langer vanaf
station Venlo. Daar gooi je geen hoge ogen mee.
Niet voor niets pakt Ondernemend Venlo nu dus fors uit om
het station in Grubbenvorst alsnog gerealiseerd te krijgen,
tot zelfs een paginagrote advertentie in Dagblad de Limburger toe.
Mij heeft voortschrijdend inzicht doen beseffen dat een
station in Grubbenvorst noodzakelijk is voor de bedrijvigheid
in de regio. Ik ga er van uit dat dit bij de provincie ook het
geval zal zijn.
Jac Buchholz
Eindredacteur Ondernemend Venlo magazine
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Dyantha Muller en John Raven

Op initiatief van Ondernemend Venlo is in 2014 gestart met
het cameraproject Veilig Venlo met als doel een betere beveiliging van de openbare ruimte van de bedrijventerreinen.
Inmiddels is het project up and running: alle kinderziektes zijn
eruit, maar het is niet voor alle ondernemers even duidelijk
waar Veilig Venlo precies voor staat. Accountmanager Dyantha
Muller, het gezicht van Veilig Venlo, en manager bedrijfsvoering
John Raven van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo geven een
toelichting.
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ment, ook zakelijk

Op dit moment is ongeveer 70 tot 75 procent van de bedrijven aangesloten bij het
project, rechtstreeks via Veilig Venlo of via één van de twee beveiligingsbedrijven
waarmee wordt samengewerkt. Bij de ingang van een gebied staat een camerapositie met één of meerdere kentekencamera’s, in het gebied zelf staan cameraposities voorzien van slimme camera’s die het gebied overzien en potentiele
incidenten, zoals een inbraak, waarnemen.
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“De camera’s hebben een preventieve werking, waardoor het aantal inbraken en
pogingen afneemt”, legt John Raven uit. “Daarnaast vindt er fysieke surveillance
op de bedrijventerreinen plaats. Wij werken samen met een tweetal beveiligingsbedrijven, Securitas en Intergarde/Fortas. Zij rijden rond in het gebied en
ondernemen actie als ze bepaalde zaken opmerken, zoals een brandend licht,
openstaande poort of ingeslagen ruit. Die service is speciaal voor de bedrijven
die bij het Veilig Venlo-collectief zijn aangesloten . Als er een incident is bij een
bedrijf, bijvoorbeeld een inbraakalarm, zijn zij bovendien binnen vijftien minuten
ter plekke. Afhankelijk van het incident wordt de politie ingeschakeld, gaat het
bedrijf zelf naar binnen of wordt het beveiligingsbedrijf gecontacteerd waarmee
de desbetreffende ondernemer zelf afspraken heeft wat betreft de sleutelbewaking en de alarmopvolging. Bovendien kunnen we via de camera’s een eventuele
vluchtauto volgen waardoor de pakkans toeneemt.”
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Maar waar houdt de dienstverlening van Veilig Venlo nu precies op en waar begint
de beveiliging van het eigen pand? “Dat is voor sommige ondernemers nog niet

geheel duidelijk”, vertelt Dyantha Muller. “Bij veel gebouwbeveiliging is ook een
stukje surveillance in het contract opgenomen. Dat hebben de deelnemers aan
het collectief eigenlijk niet meer nodig. Vanuit Veilig Venlo werken wij samen met
de gebouwenbeveiligers zoals Securitas en Intergarde/Fortas. Uiteraard staat het
bedrijven vrij dit met een ander bedrijf te regelen, bijvoorbeeld Eyewatch of een
andere beveiligingspartij waarmee wij graag samenwerken. Dit alles vraagt nog
wel afstemming in de contracten.”

“Dit om onze meerwaarde te laten zien
en aan te tonen dat we een wakend
oog in het gebied zijn”
Waar Veilig Venlo nu nog wel de dienstverlening van de surveillance toepast voor
partijen die niet deelnemen aan het collectief, wordt dit in de toekomst afgebouwd. Muller: “Op het moment signaleren we nog veel en maken we ook
bij niet-leden melding van bijvoorbeeld een openstaande poort. Dit om onze
meerwaarde te laten zien en aan te tonen dat we een wakend oog in het gebied
zijn. Maar uiteindelijk gaan we ons alleen richten op de bedrijven die wél lid zijn
van het collectief.” Daarbij wijst Raven op het belang van de collectiviteit: “Je bent
namelijk samen verantwoordelijk voor de beveiliging van dat stukje bedrijventerrein. Dan wordt het gebied pas echt veiliger.” En dat is het inmiddels het geval op
de bedrijventerreinen in Venlo, weten Muller en Raven te vertellen. “Hoewel er
nog geen objectieve cijfers zijn, hebben we wel al van de politie vernomen dat er
meer rust op de terreinen is. Minder incidenten, minder calls. Dus in die zin is het
effect al waarneembaar.” Tot slot hoeft deelname aan het cameraproject niet per
se tot extra kosten te leiden omdat de deelnemende bedrijven in combinatie met
deelname aan het KVO-B project premiekorting kunnen krijgen tot maximaal 15
procent. Meer informatie hierover is te verkrijgen via Veilig Venlo of Parkmanagement Venlo.

■

Tekst: Silke van Deelen | Fotografie: Petra Lenssen
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DE ONDERNEMER: BREGITTE DRIESSEN, RHB NATURAL WOOD DESIGN

“Ik ben geen planner,
handel vooral intuïtief”

loondienst. Het meest vormend was haar werk als filiaalleider van zes vestingen
van modezaak Paddy, later Dhio. “Dat heb ik zo’n vijftien jaar gedaan, gaf leiding
aan zo’n dertig medewerkers. Heb in die periode veel geleerd, door cursussen te
volgen en in de praktijk, ben ook meer dan eens op mijn bek gegaan. In de onderlinge communicatie, maar ook omdat ik te goed van vertrouwen ben. Soms gaat
leiding geven en het goed voor hebben met je mensen niet altijd samen.” Toen het
ruim tien jaar geleden wat minder ging in de modebranche besloot Driessen een
nieuwe uitdaging te zoeken. Tegelijkertijd kwam haar man zonder werk te zitten.
“We zijn toen met een Loods 5-achtig concept begonnen in Amsterdam, Duiven
en Capelle aan de IJssel. Maar vanwege de afstanden besloten we na een tijd
weer naar Venlo terug te keren waar we in een kleine ruimte zijn begonnen met
meubels van steigerhout.”

Rugzakje
Dat product had ze leren kennen in de Randstad, waar het al redelijk populair was.
“Je ziet dat de Randstad vaak wat voorligt op ons. En wij weer op de Duitsers.”
Dat ze van start ging in een periode dat er zich een wereldwijde crisis aankondigde, deerde haar niet, zegt Driessen. “Ik ben geen planner, ben een gevoelsmens
en handel vooral intuïtief. Zo ben ik ook met dit bedrijf begonnen. Alles zat al in
mijn hoofd en daar ben ik mee aan de slag gegaan.” Met succes, zo blijkt tien jaar
later. De kleine ruimte werd ingeruild voor een grotere en 2,5 jaar geleden volgde
de verhuizing naar het huidige pand aan de Albertushofweg op bedrijventerrein
Noorderpoort. Enkele jaren geleden werd het eerste personeelslid aangenomen,
inmiddels zijn er drie medewerkers. “Verder leiden we jongeren op die een moeilijke start hebben gehad in hun leven. Deze groep jongeren verdient een kans zoals
ieder ander kind. Dat is iets wat mijn man en ik ons altijd hebben voorgehouden,
dat we ook op dat vlak iets zouden betekenen. Het is mooi om te zien hoe deze
jongeren zich ontplooien, groeien in ons bedrijf en zich als persoon ontwikkelen.
Het geeft ons veel voldoening dat we daar een steentje aan kunnen bijdragen,
samen met de rest van het team dat er volledig achter staat.”

Bregitte Driessen en echtgenoot Harold startten tien jaar geleden hun bedrijf

Zo’n tien jaar geleden begon Bregitte Driessen samen met
haar man een bedrijf in meubels van steigerhout. Je zou
die stap het begin van haar ondernemerscarrière kunnen
noemen. Geheel onvoorbereid was ze niet. “Ik kom uit een
ondernemersgezin en heb jarenlang de leiding gehad over zes
filialen van een modezaak. Het zit ook in me, die ondernemingsdrang.”
Je verwacht een grote loods en de geur van hout. Maar na binnenkomst bij RHB
Natural Wood Design kom je terecht in een lange gang met daaraan diverse
sfeervol ingerichte kamers. En de geur, dat is die van een woonwinkel. Bregitte

6
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Driessen lacht. “Ja, mensen komen hier wel vaker met andere verwachtingen
binnen. Maar we doen niet alleen projecten maar richten ons ook nadrukkelijk op
de particuliere markt.” Dus ja, zegt ze, daarom wordt er nu de laatste hand gelegd
aan de inrichting van de sfeerkamers zodat die de nieuwste trends kunnen tonen.

Goed van vertrouwen
Zoals gezegd, Bregitte Driessen komt uit een ondernemersgezin. Haar ouders
runnen tegenwoordig de in Venlo heel bekende horecagelegenheid De Brasserie,
haar vader was voorheen lange tijd eigenaar van drankenhandel Casino en had
voor die tijd een tankstation. “Als jong meisje hielp ik al mee, kreeg ik al een mentaliteit van aanpakken mee.” Voordat ze met RHB begon had ze diverse banen in

Mond-tot-mondreclame
RHB is inmiddels veel meer dan leverancier van meubilair van steigerhout, zegt
ze. Met haar bedrijf kan ze een totaaloplossing bieden, zowel aan particulieren
als bedrijven. “Vandaar ook het interieur met de sfeerkamers. We willen mensen
hier een oplossing op maat bieden, met oog voor alle bijbehorende aspecten. Dus
ook meedenken over accessoires, over kleuren en dergelijke.” Een belangrijk deel
van de klanten zit in Venlo en omgeving, geeft Driessen aan, maar ook elders in
het land en zelfs in diverse andere Europese landen. “Mijn man en ik hebben een
groot netwerk. Daarnaast maken we intensief gebruik van de social media en is er
sprake van veel mond-tot-mondreclame.” Dat leverde, zegt ze, onder meer al een
aantal mooie zakelijke projecten op. Zo moesten er voor een Duits horecabedrijf
vijf filialen worden ingericht. “Een behoorlijk groot project, met zo’n vijftig à zestig
tafels en ruim honderd banken. Die hebben we allemaal in de eigen werkplaats
gemaakt. Die puilde toen wel uit.” Bijzonder en omvangrijk vindt ze ook het inrichten van de restaurantruimtes van versmarkt Beej Benders. “Daar mochten we drie
ruimtes volledig inrichten. Dat was een behoorlijke uitdaging.” Ze noemt verder
In den Ouwen Herberg in Maastricht, van het echtpaar Moens, de voormalige
uitbaters van restaurant Deckers in Venlo. Maar ook bedrijven in andere sectoren
zoals de logistiek en in de uitzendbranche.
Tot slot, wat wordt de volgende stap in de ontwikkeling van RHB? “Zoals gezegd,
ik ben geen planner. Maar wat we vooral belangrijk vinden is dat we onze klanten
op een creatieve manier van dienst kunnen zijn. En dat die klanten steeds meer
gaan ontdekken dat we meer dan leverancier van meubels van steigerhout zijn,
maar een sfeervolle woonwinkel die een volledige kamer, kantoor, slaapkamer of
keuken naar wens kan inrichten.”

■

Feiten en cijfers RHB Natural Wood Design
Opgericht: 2007
Aantal medewerkers: 5
Werkgebied: Voornamelijk Nederland en daarnaast diverse andere vestigingen
Hoofdvestiging: Venlo
Activiteiten: woning- en projectinrichting

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Petra Lenssen
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Maakt uw organisatie optimaal
gebruik van subsidies?
Subsidies zijn een effectieve manier om uw innovatie, ontwikkeling en groei te financieren, maar hoe
vindt u de weg naar subsidieland? Welke subsidies
en fiscale regelingen passen bij uw behoefte en
hoe zorgt u ervoor dat uw aanvragen slagen? Een
vrijblijvende subsidiecheck geeft u inzicht in de
mogelijkheden.
Subsidiekansen
Voorbeelden van ontwikkelingen waarvoor subsidie
kan worden aangevraagd:
• Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken naar
een innovatie;
• Nemen van energiebesparende of duurzame
investeringen (van nieuwbouw tot nieuwe productieprocessen);
• Innovatieve ontwikkelingstrajecten op het gebied
van nieuwe fysieke producten of ICT-diensten;
• Demonstratieprojecten van innovaties;
• Starten op buitenlandse markten;
• Research & Development;
• Investeringen in uw personeel (opleidingen/ duurzame inzetbaarheid).

VENLOOS ONDERWIJS ONDERGAAT STORMACHTIGE ONTWIKKELINGEN

subsidie beschikbaar is waar u voor in aanmerking
komt. Misschien maakt u al gebruik van subsidies
of heeft u hier al externe ondersteuning bij. Wilt u
weten of u een compleet beeld heeft en geen kansen laat liggen? Laat subsidieadviesbureau TRIAS
dan de subsidiecheck uitvoeren!
Subsidiecheck, een vrijblijvend adviesgesprek
Wij bieden u een vrijblijvend adviesgesprek aan van
1 uur met een van onze ervaren subsidieadviseurs.
Bijvoorbeeld om de specifieke subsidiemogelijkheden voor uw bedrijf vast te stellen of de mogelijkheden van een bepaalde subsidieregeling inzichtelijk te maken. Wij helpen u graag met het realiseren
van uw ambities en projecten.
Vraag nu uw vrijblijvende subsidiecheck aan door
een e-mail te sturen naar info@trias-subsidie.nl

Werkstad wordt ook studentenstad
Sinds 2011 hebben er zich in Venlo belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in
het hoger onderwijs. Nieuwe opleidingen
aan de Fontys Hogeschool, de komst van
de HAS en de Universiteit Maastricht;
Venlo is meer en meer studentenstad
geworden. Belangrijk voor het bedrijfsleven, stelt gedeputeerde Twan Beurskens
(Economie en Kennisinfrastructuur, VVD).
Venlo is van oorsprong geen echte studentenstad.
Met name door enkele ontwikkelingen in de afgelopen jaren is er op het gebied van hoger en universitair
onderwijs inmiddels echter het nodige te kiezen. “Je

kunt Venlo typeren als werkstad”, begint Twan Beurskens, “maar inmiddels mag je ook van studentenstad
spreken, of slimme werkstad.” De Provincie, zegt hij,
heeft daartoe de afgelopen jaren circa 10 miljoen
euro bijgedragen aan nieuwe opleidingen van HAS
Hogeschool Venlo en Fontys Hogeschool Venlo die
aansluiten op de regionale economische speerpunten. Verder heeft Venlo sinds enkele jaren dankzij
de komst van een dependance van de Universiteit
Maastricht twee masteropleidingen. Bij de Universiteit Maastricht in Venlo ging daarnaast het University
College, een brede bacheloropleiding, van start.
Het hoger onderwijs is belangrijk voor het versterken
en verbreden van het kennislandschap in de regio,
geeft Beurskens aan. Dat geldt eveneens voor de

TRIAS BV
www.trias-subsidie.nl
info@trias-subsidie.nl
077-3560100

Streamer: “Het gaat goed ja,
maar het kan altijd beter”

Maakt u al gebruik van de kansen die er zijn?
Nederland telt meer dan 4.000 subsidieregelingen
voor uiteenlopende doelen. Grote kans dat er een

Horeca

Laatstgenoemde projecten moeten de stad aantrekkelijk maken voor studenten als ze eenmaal zijn
afgestudeerd, merkt Beurskens op. Hij wijst op de
aantrekkende economie, de groei van het aantal
bedrijven in de regio, de teruglopende werkloosheid
en de toenemende schaarste aan goed opgeleid
personeel. “Daar liggen de komende jaren heel wat
uitdagingen. We moeten daarom jongeren aan de
regio binden. Daarnaast het onderwijs afstemmen
op wat het bedrijfsleven nodig heeft. Dat zie je
steeds nadrukkelijker terug in de opleidingen en in de
samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven,
zoals de Centra voor Innovatief Vakmanschap.” Dus
ja, er is al veel gebeurd en er staat volgens Beurskens
nog het nodige te gebeuren. Hij noemt de investeringen die Venlo de afgelopen jaren heeft gedaan
in infrastructuur en faciliteiten voor studenten, in
het realiseren van nieuwe studentenwoningen. Dat
maakt de stad aantrekkelijk. Iets wat terug te zien
is in de uitbreiding van de HAS en de groei van de
Universiteit Maastricht. Volgens Beurskens zullen er
in 2020 2.000 extra studenten in Venlo een opleiding
volgen. “Het gaat goed ja, maar het kan altijd beter.
Er is veel concurrentie, dus is het zaak het imago
van Venlo als studentenstad verder te versterken,
evenals de aantrekkingskracht voor mensen om er
zich te vestigen. Dat is van essentieel belang voor het
bedrijfsleven in de regio.”

Cinema

JAAR
2007-2017

Do 7 september
Vr 8 september
Za 9 september
Zo 10 september

-

Bedrijvenavond
Seizoensopening Theater
Feestavond
Kindermiddag & afsluiting

Bekijk het volledige programma op www.dok6.eu.
Voor bepaalde activiteiten dient u vooraf te reserveren, dit
kan via de website!

Voorop in de ontwikkeling
van multimodale ketenregie

komst van de Brightlands Campus Greenport Venlo,
als onderzoeklocatie waar veel kennis samenkomt.
“Er is de afgelopen jaren veel gebeurd. Bij al die
ontwikkelingen hebben we nadrukkelijk de samenwerking en het overleg gezocht met de gemeente,
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. We kijken
daarbij niet alleen naar het onderwijs an sich, maar
eveneens naar het umfeld, naar faciliteiten voor de
studenten.” Wat dat betreft, zegt Beurskens, zijn er
de afgelopen tijd belangrijke beslissingen genomen.
Zoals de verhuizing van de Universiteit Maastricht
naar het voormalige gebouw van de Raad van Arbeid.
“Belangrijk voor stad en regio, daarom dragen wij de
kosten voor die verhuizing.” Dat gebied rondom de
Keulse Poort moet – met al de aanwezigheid van het
Limburgs Museum en de verhuizing van Museum van
Bommel van Dam naar het voormalig postkantoor –
uitgroeien tot een cluster van cultuur en onderwijs.
Andere initiatieven om de aantrekkingskracht van de
stad te versterken liggen in het gebied Q4, dat een
hoogwaardig stedelijk woon-, werk- en leefmilieu in
wording is, en in Kazernekwartier.

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)

Gedeputeerde Twan Beurskens: "Er zijn de afgelopen tijd op onderwijsgebied belangrijke beslissingen genomen"

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Ministerie van
Economische Zaken, Remco Lassche (Studio 38c)

A dva nce d logistic s for a sma lle r wor ld
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Spoortunneltjes
Meedenken, zegt Teeuwen, zodat het erfgoed kan renderen en niet tot last
wordt. Een industrieel monument kan namelijk van meerwaarde zijn en als
onderdeel van een omgeving die specifieke locatie beter laten renderen. Hij
noemt het nabij gelegen Nedinsco-gebouw, maar heeft ook nog twee kleinere,
wat minder in het oog springende voorbeelden van industrieel erfgoed dat
dankzij een nieuwe functie een aanwinst voor de omgeving is. “Neem de spoortunneltjes in Tegelen, onder andere bij speelpark Klein Zwitserland. Uit 1923
zijn ze, bijna 100 jaar oud. Vakkundig gemaakt. En met een mooi verhaal uit de
keramische geschiedenis van Tegelen. Over families uit die sector die een hekel
aan elkaar hadden. Ja, in de kerk zaten ze naast elkaar, ze trouwden onderling,
maar zakelijk gunden ze elkaar niets. Dus toen de kleigroeves steeds verder van
de fabrieken kwamen te liggen moesten ze eigenlijk over elkaars land. Maar
dat stonden ze elkaar niet toe. Daarom zijn die tunneltjes aangelegd. Het zijn
Rijksmonumenten die inmiddels onderdeel van Klein Zwitserland uitmaken.”

Interieur voormalige puddingfabriek

Kleitransport

ONDERNEMEND VENLO VROEGER: VAN ERFGOED NAAR ERFGOUD

“Industrieel erfgoed vertelt mede
verhaal van onze stad en voorouders”
In haar nieuwe erfgoedbeleid maakt de gemeente Venlo zoals
ze het zelf mooi verwoordt ‘van erfgoed erfgoud’. Een ambitieus beleid dat duidelijk maakt dat Venlo haar historische
gebouwen, stille getuigen van ons verleden, koestert. Het industrieel erfgoed maakt daar uiteraard ook deel van uit, vertelt
wethouder Jos Teeuwen (Cultuur, Stedelijke Ontwikkeling).

vertellen. Gelukkig kijken we nu nadrukkelijker dan enkele decennia geleden naar
hoe we erfgoed en industrieel erfgoed kunnen behouden. Bijvoorbeeld door het
een andere functie te geven. Je ziet dat ook bij kerken. Vaak bijzondere gebouwen
die hun functie verliezen. Door ze aan te passen kunnen ze behouden blijven.”
Teeuwen wijst dan op enkele schoorsteentorens in de verte – hij kan ze vanuit zijn
kantoor zien staan. “Overblijfselen van de keramische industrie. Heel beeldbepalend. Maar niet meer functioneel. Dan gaan we als gemeente samen met de
eigenaar kijken hoe we zo’n object een andere functie kunnen geven.”

Puddingfabriek
Een ander mooi voorbeeld vindt Teeuwen de voormalige puddingfabriek in het
Venlose centrum. Althans, puddingfabriek was het in een groot deel van de
twintigste eeuw, tot de jaren zeventig. Javero, heette het bedrijf, Jansen Venlo
Roompuddingfabriek. “Je kunt binnen de trechters nog zien waarin het puddingpoeder werd aangemaakt. Maar het gebouw is veel ouder, zo ontdekten we
enkele jaren geleden tijdens een inventarisatie. Oorspronkelijk uit de zestiende
eeuw, waarschijnlijk gebouwd als twee naast elkaar staande koopmanshuizen.
Er is in de loop der tijd van alles aan veranderd en dat zie je nog deels terug.
Als je door dat gebouw loopt maak je als het ware een reis door de tijd. Tot aan
elementen van de puddingfabriek dus toe, waarmee het onderdeel is van het
industrieel verleden van de Venlose binnenstad. Samen met de eigenaar hebben we gekeken hoe we dat het beste een nieuwe functie konden geven. Er zijn
nu woningen in ondergebracht. Daarmee is een monumentaal pand behouden,
een gebouw dat iets bijzonders toevoegt aan de Venlose binnenstad.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto’s Puddingfabriek: Ton Desar

Ja, hij heeft zelf een nauwe band met een industriële sector die ooit nadrukkelijk
in Venlo – of eigenlijk stadsdeel Tegelen – vertegenwoordigd was, merkt Jos Teeuwen terloops tijdens het gesprek op. Met de keramische industrie, waarvan nog
steeds sporen te zien zijn. “Venlo als stad heeft natuurlijk een lange industriële
historie, maar stadsdelen Tegelen en Belfeld zijn eveneens bakermatten van het
industriële tijdperk. Met de keramiek inderdaad, de ijzergieterijen en de sigarenfabrieken. Kijk je naar de klei-industrie, dan kun je tot meer dan 2000 jaar terug
gaan, naar de tijd van de Romeinen. De naam Tegelen komt dan ook van Tegula,
latijn voor dakpan.”

“Een industrieel monument kan als onderdeel
van een omgeving die specifieke locatie beter
laten renderen”
Behouden
Helaas is in heel de gemeente in de loop der jaren veel bijzonder industrieel gesloopt, stelt Teeuwen. Soms begrijpelijk omdat de bouwwerken geen functie meer
hadden, soms jammer, zegt hij, vanwege hun karakteristieke uitstraling. “Industrieel erfgoed vertelt mede het verhaal van onze stad en ouders, grootouders. ‘Daar
heeft mijn vader of moeder, mijn opa nog gewerkt’, hoor je mensen meer dan eens
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Van de voorzitter:
Daadkracht
De kogel is door de kerk, de fusie van de verenigingen Noorderpoort, Venlo
Trade Port, Trade Port Zuid en Spikweien tot Vereniging Ondernemend Venlo is
een feit. Een bijzondere mijlpaal voor bedrijvig Venlo. Het nieuwe Ondernemend
Venlo, laat ik het zo maar noemen, wordt een zeer daadkrachtige belangenbehartiger van de ruim 1.200 bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente
Venlo. Daadkrachtig, efficiënter en nog professioneler dan voorheen.
Dat die daadkracht nodig is blijkt wel uit de plannen om af te zien van een
nieuw treinstation in Grubbenvorst. Terwijl dat station van ongekend belang
is voor de ondernemingen in de regio en hun toekomst. Kort door de bocht
gezegd: onbereikbaar maakt onbemind. Er wordt volop gebouwd, er komen
nieuwe bedrijven naar Venlo en de Greenport Campus begint goed op gang te
komen. Maar een deel van de bedrijven en de campus zijn niet goed bereikbaar.
Vanaf station Venlo een uur of langer onderweg om op je werk te komen, dat
is niet uit te leggen. Dus hebben we als Ondernemend Venlo een brandbrief
naar de Statenleden van de provincie gestuurd, ondersteund door een paginagrote advertentie in De Limburger. We gaan er van uit dat de provincie net als
wij het belang van een goede bereikbaarheid inziet en alsnog instemt met de
opwaardering van de Maaslijn en het plan om een treinstation in Grubbenvorst
te realiseren.
Van belang voor de daadkracht van Ondernemend Venlo is tevens de betrokkenheid van de ondernemers. Die kan op allerlei manieren worden getoond.
Bijvoorbeeld door deel te nemen in de werkgroepen voor de activiteiten van het
parkmanagement. Juist de kennis en de ervaring van ondernemers draagt er aan
bij om, in samenwerking met de gemeente, meer projecten van de grond te krijgen. Projecten, zoals groenbeheer, die we vervolgens naar een hoger plan willen
tillen. Ik roep langs deze weg dan ook ondernemers op zich aan te melden.
Een goed voorbeeld van het oplossen van een probleem mede dankzij de
inbreng van een van onze werkgroepen is het realiseren van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg. In combinatie met een strengere handhaving
moet die nieuwe parkeerplaats er voor zorgen dat gevaarlijke situaties in de
toekomst vermeden kunnen worden of in ieder geval tot een minimum worden
beperkt.
Zo blijven we ons ook als nieuwe vereniging Ondernemend Venlo op allerlei manieren voor u, de ondernemer, inzetten. Nog efficiënter, nog daadkrachtiger.

■

Spoortunneltje uit 1923

Beeldbepalend overblijfsel van vroegere industrie

Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo
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WETHOUDER BOB VOSTERMANS MAAKT METERS MET ONTWIKKELBEDRIJF GREENPORT

Bruggenbouwer voor de regio

“Ger kreeg er lucht van dat ik interesse had in
politiek. Hij nodigde mij uit voor bijeenkomsten. Dat
deed hij heel bewust. Ger kiest voor de jeugd. ‘Die
moeten we erbij betrekken’, is zijn filosofie, ‘want die
moet ons opvolgen.”

Bob Vostermans: "“De grootste uitdaging voor
de regio zal zijn: hoe houden we voldoende
arbeidskrachten?"

12
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Bob Vostermans (35) stapte over van het CDA in Venlo naar het CDA in Horst aan
de Maas. Als wethouder stuurt hij nu samen met zijn collega’s Jan Loonen (Venray)
en Stephan Satijn (Venlo) de regionale economie. “De economische crisis heeft ons
wakker geschud.”

Bij wethouder Bob Vostermans is het glas altijd
halfvol. “Positief denken levert resultaat op.” Zijn
drive - snel denken en doen - is iets wat hij gemeen
heeft met zijn partij- en voormalig dorpsgenoot, Ger
Koopmans.

Yvon, je vrouw, bracht je van Velden naar Horst aan
de Maas, las ik ergens.
“Het zit iets anders in elkaar. Ik kom uit Velden, waar
ik vier jaar in de gemeenteraad heb gezeten voor
het CDA. Na de herindeling werd ik fractievoorzitter
van het CDA in Venlo. Samen met mijn Yvon, die uit
Sevenum afkomstig is, woonde ik Velden. Het CDA
in Horst benaderde mij bij de vorige verkiezingen of
ik hier de kar wilde trekken. Zo is het gekomen. We
hebben toen een woning gehuurd in het centrum van
Horst. Inmiddels hebben we een dochtertje van 2,5
jaar, Fleur. Het is tijd om ons te settelen. Een Sevenumse vrouw zegt dan; ‘ik wil in Sevenum wonen’.
Dat gaat binnenkort gebeuren.”
Wat is het grote verschil tussen Venlo en Horst aan
de Maas?
“Venlo is een stad. De centrumgemeente van
Noord-Limburg. Horst aan de Maas is een plattelandsgemeente, met zestien kernen. De sociale
structuur is net iets anders dan in Venlo. De gemeenschapszin is hier heel groot.”
En wat betreft de politiek?
”In Venlo heb je negen politieke partijen, hier vijf. Dat
maakt besturen overzichtelijker. De raad van Venlo is
ook politieker. Ik zie trouwens meer overeenkomsten
dan verschillen tussen Venlo en Horst aan de Maas.
Een heel belangrijke: de Noord-Limburgse tuindersmentaliteit van flink aanpakken bijvoorbeeld.”
Venlo, Venray en Horst aan de Maas werken samen
binnen het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Komen
je Venlose roots goed van pas?
“Zeer zeker. Ik ervaar het als een voordeel dat ik
Venlo goed ken. Vanuit de overtuiging dat we elkaar
nodig hebben - Horst Venlo, maar ook andersom stel ik me op als bruggenbouwer. We zijn één regio.”
Hoe gaat het met het ontwikkelbedrijf?
“Er ontstaan nieuwe initiatieven waar we jaren
op hebben gewacht. Voorheen waren meerdere
gemeenten verantwoordelijk voor verschillende
grondexploitaties. Het was ieder voor zich. Met als
gevolg dat niet strak gestuurd kon worden op doelen.
Op een gegeven moment hebben we elkaar diep in de
ogen gekeken en gezegd: we moeten dit samen doen.
Venlo, Venray en Horst, die as, met de provincie
Limburg als regisseur, zetten de lijnen uit. Het werkt.
Daar komt bij dat we de wind mee hebben door het
krachtig aantrekken van de economie.”

Noem eens voorbeelden van nieuwe initiatieven.
“De HAS is naar Venlo gekomen. De campus krijgt
een smoel, dankzij de samenwerking met de universiteit van Maastricht. Met Innoveins krijgen we een
hightech-tuinbouwlaboratorium. En Brightbox niet te
vergeten, een plek voor innovatieve teeltsystemen.
We hebben drie speerpunten: logistiek, maakindustrie en agri-business. Op die sectoren zetten we in.”
Stel, de economische crisis was er niet geweest, hoe
ver was de ontwikkeling dan al geweest?
“Je kunt het ook omkeren. We zaten in een diep dal.
Dat heeft bespoedigd dat we tegen elkaar gezegd
hebben dat we het eindelijk goed moesten gaan regelen, want anders haal je geen resultaat. Zonder dip
was wellicht de noodzaak om het goed te regelen er
niet geweest. Dan waren dingen gewoon doorgelopen
en hadden we later pas kunnen bijsturen.”
Is zo’n groot regionaal project niet teveel gevraagd
van een raadslid? Jij moet het weten, want je bent zelf
raadslid geweest.
“Als raadslid sta je veel verder af van die ontwikkelingen als wanneer je bestuurder bent. Dat is een
wereld van verschil. Toch moeten raadsleden er wel
besluiten over nemen. Om die reden rapporteren we
regelmatig aan de gemeenteraad. In de Innovatoren
laten we de resultaten zien. Dat is ook een wens van
de raad. Die wil frequent bijgepraat worden.”
Een nieuw probleem duikt op: een tekort aan arbeidskrachten dreigt.
“De grootste uitdaging voor de regio zal zijn: hoe
houden we voldoende arbeidskrachten? Nieuwe
bedrijven vragen er concreet naar. Die zijn niet bezig
met de grondprijs. Die stellen de vraag: hoe en waar
komen wij aan voldoende personeel? Kunnen jullie
ons in contact brengen met het onderwijs?”
Hoe los je dat op?
“Investeren in hoogstaand middelbaar en hoger
onderwijs én de verbinding maken naar het bedrijfsleven. Daar hoort een aantrekkelijk regio bij. Mooi
wonen, met voldoende voorzieningen wat betreft
cultuur en sport.”
Je hebt de overstap gemaakt van bedrijfsleven naar
overheid. Je hebt je plek gevonden?
“Ik voel me in Horst als een vis in het water. De ambitie is nog eens vier jaar wethouder van Horst aan de
Maas. Dat gaan we als CDA op inzetten bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een terugkeer naar
het bedrijfsleven sluit ik niet uit. Ik ben nog jong. Ik
heb mijn loopbaan nog niet uitgestippeld.”

■

Tekst: Bart Ebisch | Fotografie: Marco Boots
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NLW GROEP: PARTNER IN WERK

“Wij zorgen dat het werk wordt gedaan”
laatste kan door het werk daar uit te voeren of om
medewerkers daar te detacheren, individueel of in
een groep. “Per opdracht zeggen we tegen de klant:
vertel ons wat er moet gebeuren en wij zorgen dat
het optimaal wordt uitgevoerd. Een opdrachtgever of
een van zijn leveranciers kan bijvoorbeeld materialen aan ons leveren, wij verwerken die in de eigen
werkplaats en vervolgens worden ze naar de klant
vervoerd voor verdere afhandeling.” Het kan echter
ook zijn dat een groep NLW-medewerkers wordt
gedetacheerd en op de locatie van de opdrachtgever aan het werk gaat, zegt Fleuren. “Begeleid door
iemand van ons of van onze opdrachtgever. Denk
onder andere aan assemblagewerkzaamheden in de
logistiek of groenwerkzaamheden.” Een derde optie is
volgens Fleuren de individuele detachering. Iemand
gaat dan onder supervisie van de opdrachtgever aan
de slag als bijvoorbeeld conciërge of om onderhoud
of administratieve werkzaamheden uit te voeren. In
totaal zijn zo 1.100 mensen bij of via NLW aan het
werk, circa 250 bij iedere vestiging en 600 elders.

Mensen met wat beperktere arbeidsmogelijkheden aan het
werk krijgen, dat is de core business van NLW Groep. Daarvan
profiteren niet alleen de werknemers, maar ook bedrijven –
die kunnen bepaalde werkzaamheden bij NLW onderbrengen.
Voor gemeenten betekent NLW dat een moeilijk bemiddelbare
groep van een uitkering naar betaald werk wordt geholpen.
NLW Groep is al sinds 1955 actief en heeft vestigingen in Venray en Panningen.
Directeur Peter Fleuren omschrijft het werkbedrijf als dynamisch, meegroeiend
met maatschappelijke ontwikkelingen. “We hebben de invulling van onze taak
lange tijd gedaan met eigen bedrijfsonderdelen als een groenbedrijf, postbezorging en schoonmaak. Die zijn afgestoten en overgedragen. Tegenwoordig werken
de medewerkers bij een van de vestigingen voor bedrijven of ze worden bij
bedrijven gedetacheerd. Dat laatste gebeurt zowel groepsgewijs als individueel. In
ons werkwijze staat het ontzorgen van onze opdrachtgevers centraal, we leveren
maatwerk en zorgen op flexibele wijze dat het werk wordt gedaan.”

Uitgaan van mogelijkheden
NLW Groep fungeert zo als betrouwbare partner voor uiteenlopende bedrijven.

14
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Die kunnen er allerlei werkzaamheden onderbrengen, vertelt accountmanager
Ron Geurts, van eenvoudig seriematig werk tot wat meer complexe montagewerkzaamheden. “We dragen zo op allerlei manieren bij aan de continuïteit van de
bedrijfsvoering van die bedrijven. Die besteden werk uit omdat ze er bijvoorbeeld
geen personeel voor hebben of ze daar niet voor willen inzetten. Maar het kan ook
gaan om piekmomenten. Denk dan aan, zeg 10.000 dozen die op korte termijn
ingepakt moeten worden. Of het monteren van een groot aantal onderdelen. Wij
zijn er helemaal op ingericht om dat zorgvuldig uit te voeren. Onze medewerkers
krijgen specifieke trainingen en we kijken welke kwaliteiten ze hebben. Uitgaan
van de mogelijkheden dus, niet van de onmogelijkheden.” Opdrachtgevers, legt
Geurts uit, zijn afkomstig uit verschillende sectoren. “We werken voor partners
die actief zijn in de logistiek of maakindustrie, maar ze kunnen net zo goed een
andere achtergrond hebben.”

Optimale uitvoering
Met veel opdrachtgevers is er een continue band, met andere wordt op een wat
meer ad hoc-basis samengewerkt. Peter Fleuren legt uit dat een deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd op een van de locaties van NLW, maar dat het eveneens mogelijk is om mensen te laten werken op locatie van de opdrachtgever. Dat

Circulaire economie
Fleuren en Geurts wijzen dan op een nieuw initiatief
van NLW Groep, ondergebracht in de vesting in
Panningen: het bedrijvencentrum. Ze leggen uit dat
maakbedrijven zich in een deel van het NLW-gebouw
kunnen vestigen. “Dat doen ze geheel zelfstandig. Daarbij maken ze gebruik van ons technisch
personeel, eventueel in combinatie met eigen
mensen en een eigen bedrijfsleider. Ze komen hier
in een gespreid bedje en kunnen heel flexibel over
medewerkers en ruimte beschikken.” 077 Machining is het eerste bedrijf dat van deze mogelijkheid
gebruik heeft gemaakt. Beide heren verwachten dat
er in de toekomst meer namen naast die van NLW
Groep en 077 Machining op de gevel zullen prijken.
Het tweetal wijst tot slot op twee andere belangrijke
maatschappelijke kenmerken van NLW Groep. “We
maken het voor ondernemers mogelijk om te voldoen
aan de banenafspraak. Daarnaast hebben we veel
oog voor duurzaamheid. Dus spelen we in op wat
wel de circulaire economie wordt genoemd, bekijken
we hoe we zo optimaal mogelijk kunnen recyclen.
Dat deden we ooit al door koffiezetapparaten te
reconditioneren. Tegenwoordig pakken we dat breder
aan en bekijken hoe we materialen zo goed mogelijk
kunnen hergebruiken. We hebben oog voor het milieu
en daarmee sluiten we aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen van onze
opdrachtgevers.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Petra Lenssen
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Fresh Park Venlo
timmert flink aan de weg

Vertraging herinrichting N271 in Lomm
duidelijkheid over de nieuwe planning.
De gemeente Venlo heeft laten weten dat er in ieder
geval inhoudelijk, vanwege de juridische procedure,
geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan
of vragen kunnen worden beantwoord. Voor andere
dan inhoudelijke vragen kunt u dan contact opnemen
met Kim Delahaije (k.delahaije@venlo.nl).
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Mochten dit daadwerkelijk inbraakmarkeringen
zijn, dan is door daadkrachtig optreden een inbraak
voorkomen. De ondernemer heeft zelf meteen
passende maatregelen genomen, maar ook Ondernemend Venlo en de politie ingelicht. Hierdoor kwam
het bericht meteen in de media en verscheen het op
de speciale veiligheidsapp van Ondernemend Venlo.
De app ‘VEAPP’ geeft u het politie- en gemeentelijk
nieuws en de laatste stand van zaken rondom het
cameraproject. Met behulp van deze app kunt u als
ondernemer ook zelf verdachte omstandigheden melden. Mocht u de app nog niet hebben gedownload,
doe dat dan zo snel mogelijk. Na het installeren dient
u de appcode 201456 in te vullen. Bij calamiteiten of
verdachte situaties op de bedrijventerreinen ontvangt
u als gebruiker direct een melding.

Bij Van Heijster Relatiegeschenken denken wij graag met u mee.
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Een ondernemer op bedrijventerrein Venlo Tradeport
heeft halverwege augustus alarm geslagen vanwege
verdachte markeringen rondom zijn bedrijf. Op de
weg en op een hekwerk waren witte strepen aangebracht. Het lijkt erop dat criminelen deze locatie
hebben gemerkt omdat zij dachten hier buiten het
zicht van de bewakingscamera’s te zijn. De ondernemer is aangesloten bij het project cameratoezicht
Veilig Venlo.
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De afgelopen jaren heeft Fresh Park Venlo een flinke
groei doorgemaakt. Er is tegenwoordig zo goed als
geen leegstand meer. Bedrijven die zich willen vestigen kiezen er voor om een nieuw pand te bouwen en
enkele bestaande Fresh Park-bewoners hebben de afgelopen jaren nieuwe en grotere bedrijfshallen laten
bouwen. In fases hebben alle uitbreidingen plaatsgevonden. In totaal beslaat het park 130 hectare. Het
succes is te danken aan de clustering van food- en
versbedrijven en ook logistieke dienstverleners. Begin
september werd bekend dat Scelta Essenza, onderdeel van Scelta Mushrooms, in 2018 een nieuwe
fabriek opent. De uitstekende infrastructuur, centrale
ligging en unieke mix van bedrijven maken Fresh Park
Venlo een gewilde locatie.

5,51

en in bezwaar te gaan tegen de voorlopige uitslag.
Inmiddels is de benodigde juridische bezwaarprocedure opgestart. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente
Venlo voorlopig geen definitieve gunning voor dit
project zal verstrekken. Een logische consequentie
hiervan is dat de voorziene planning zal uitlopen.
Een nieuwe planning kan pas worden opgesteld op
het moment dat de bezwaarprocedure is afgerond,
naar verwachting in oktober. Daarna komt er meer

00

Momenteel loopt de aanbesteding ten behoeve van
het project herinrichting N271 in Lomm. Dit project
behelst onder meer de aanleg van een rotonde en
twee komremmers. Onlangs werd bekend dat de
aanbestedingsprocedure vertraging heeft opgelopen.
Deze vertraging is het gevolg van het feit dat nadat
de voorlopige uitslag van de aanbesteding openbaar
is geworden een van de aannemers gebruik heeft
gemaakt van zijn recht om hierover vragen te stellen
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Nieuwe bedrijvigheid
op Tradeport Zuid

NLW Groep,
waardevol en passend
werken met mensen met
een arbeidsbeperking

Het bedrijf Thijssen Emans & Co B.V
is sinds 1968 uitgegroeid tot een
hergebruikorganisatie. Zij verwerken
afvalstoffen tot grondstoffen en zijn
werkzaam door het hele land. Naast de
vestigingen in Beesel en Reuver gaat

het bedrijf ook activiteiten ontplooien op bedrijventerrein Bolenberg in
Belfeld. Deze activiteiten bestaan
voornamelijk uit stalling en opslag van
keramisch materiaal. Kijk voor meer
informatie op www.thijssen-emans.nl.

Nieuwsgierig wat het maatschappelijk werkbedrijf NLW Groep voor u kan betekenen?
Of wat u voor NLW Groep kunt betekenen? Neem dan, geheel vrijblijvend,
contact met ons op via 0478-552 323 of mail naar info@nlw.nl.

MAATSCHAPPELIJK WERKBEDRIJF | WWW.NLW.NL

Draaihoek voor
vrachtwagens aangepast

De kracht van
collectiviteit

Eerder dit jaar is de draaihoek voor
vrachtwagens aangepast op de hoek
Boxhoverweg / Geloërveldweg in
Belfeld. Deze locatie was al jaren een
doorn in het oog van de werkgroep
Veiligheid van Tradeport Zuid. De
draaihoek was te kort waardoor er

“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

MOBIELE SURVEILANCE

ALARMCENTRALE

EVENEMENTENBEVEILIGING

BEWAKING

intergarde.nl | fortas.nl

gevaarlijke situaties ontstonden. Door
aandacht te blijven vragen voor dit
onderwerp, heeft de gemeente begin
dit jaar ingestemd met aanpassing van
het wegdek. Sindsdien is het er voor
alle verkeersdeelnemers veiliger op
geworden.

Vervanging camera’s
bedrijventerrein Geloërveld
Wij streven structureel naar een integrale veiligheidsaanpak voor de bedrijventerreinen door middel van proactief
cameratoezicht. Om dit te bereiken
werken we samen met parkmanagement, politie, gemeente, brandweer,
ondernemers en Intergarde.
Om de strijd met inbrekers en ladingdiefstallen verder aan te gaan, wordt
het bestaande camerasysteem op
bedrijventerrein Geloërveld vernieuwd.
Scherpe beelden zijn van groot belang,
vandaar dat de bestaande camera’s worden vervangen. De nieuwe
camera’s hebben een hogere resolutie
waardoor de beelden duidelijker en
gedetailleerder zijn. Daarnaast zijn ze
uitgerust met IR-spots en voorzien van
betere software. Dit betekent dat de
camera’s ook in het donker kwalitatief
goede opnames maken.
Het nieuwe camerasysteem moet er
tevens toe leiden dat medewerkers
zich ’s avonds veiliger voelen.
De camera’s registreren niet alleen
verdachte auto’s, maar ook afwijkend gedrag op de openbare weg.

Zo worden onze bedrijventerreinen
nog veiliger. Door dit nieuwe systeem
zal naar verwachting het Keurmerk
Veilig Ondernemen-bedrijventerreinen
worden verlengd. Hierdoor gaan ook
weer de verzekeringspremies omlaag
en kunt u tot wel 15% besparen op uw
brandverzekering.
Wij hopen op een stijging van het
aantal deelnemers. De werkgroep
KVO-B en Intergarde gaan de komende
periode bedrijven actief benaderen om
deel te nemen. Mocht u interesse zijn
gewekt in deelname aan de collectieve
beveiligingscontracten? Neem dan contact op met parkmanager Lidy Rutten
(06- 22 029 721) voor meer informatie.

Onze
agenda 2017
Bestuursvergadering
Donderdag 7 december 2017

jaargang 10 | no.37
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Uw (nieuwe) wijkagent
Door de jaren heen is er veel veranderd
bij de politie. De wijkagent van vroeger
was vooral fysiek aanwezig in de wijk.
De wijkagent van nu doet dezelfde
dingen, maar is meer ‘spin in het web’ en
moet zijn/haar werkzaamheden anders
organiseren: signaleren, onderzoeken
en analyseren en daarna kiezen voor de
juiste aanpak. Het signaleren en aanpakken gebeurt samen met collegae en
zeker niet te vergeten de partners buiten
de politie. De wijkagent heeft contact
met zeer veel partijen en instanties zoals
een dorpsraad, de gemeente, hulpverlening, scholen, woningverenigingen,
diverse afdelingen binnen de politie
en natuurlijk de bedrijven, het KVO-B
(Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen) en Parkmanagement.
Bij de laatste reorganisatie zijn wijkteams gemaakt en voor de bedrijventerreinen in de gemeente Venlo zijn er
enkele wijzigingen. De nieuwe wijkagenten zijn:
Belfeld; Steyl en Tegelen.
Mijn naam is Wiel Belemans en heb meer dan 40
jaar ervaring bij de politie. Ik ben samen met Frank
Hardy uw wijkagent. Ons wijkteam omvat Belfeld;
Steyl en Tegelen. Onze focus ligt op deze gebieden
en wij surveilleren hier.

Wegwerkzaamheden
Voor de komende tijd staan de volgende wegwerkzaamheden
gepland:

Beneden Heide, Op de Heide en Windhond.
Hieronder vallen bovenstaande industriegebieden. Als uw wijkagent ben ik ook te bereiken via
Wijkteam3.venlo-beesel@politie.nl en via Facebook:
Wijkteam Tegelen, Belfeld en Steyl

Kruising Laurens Jansz. Costerstraat/Nijmeegseweg/
Karbinderstraat

om nu jullie wijkagent te mogen worden voor de
bedrijventerreinen Tradeport Noord, Tradeport Oost,
Tradeport West, Venlo Tradeport, Greenpark Venlo
en Ubroek.
Ik ben niet onbekend op de bedrijventerreinen en
bij een aantal bedrijven. Veiligheid op en rond jullie
bedrijven is voor mij een speerpunt. Door samenwerking en vooral goede communicatie weet ik
zeker dat wij ons doel bereiken.
Arcen, Lomm en Velden
Mijn naam is Astrid Roox. Ik ben begonnen als
wijkagent in Venlo-Noord en ben sinds een aantal
jaren wijkagent in Venlo-Noordoost. Ik ga binnenkort i.v.m. roulatie naar Arcen, Lomm en Velden als
wijkagent. Industrieterrein Spikweien valt onder
mijn werkgebied. Via Facebook ben ik te volgen:
Wijkagent Arcen Lomm Velden #PVB

Noorderpoort
Mijn naam is Dré Janssen. Ik werk bijna 40 jaar
bij de politie. Ik ben eerder wijkagent geweest in
Venlo-Oost en Venlo-Zuid. Ik neem het stokje van
Astrid Roox over voor wat betreft Venlo-Noordoost.
Samen met een enthousiast team ga ik in Venlo-Noordoost aan de slag. De collegae die aan ons
team zijn verbonden hebben speciale aandacht voor
het werkgebied Venlo Noordoost en zullen vaak in
dit gebied surveilleren. Facebook: #pvb wijkteam
Venlo Noord-Oost

Tot en met eind oktober zullen er diverse werkzaamheden aan
dit kruispunt worden uitgevoerd. Voor onze ondernemers is het
van belang dat vanuit de Laurens Jansz. Costerstraat een extra
rijbaan rechtsaf richting Nijmeegseweg wordt toegevoegd en
vanuit de Nijmeegseweg zal de uitvoegstrook richting de Laurens
Jansz. Costerstraat worden verlengd. Tevens zal er in de nabije
toekomst vanuit de Laurens Jansz. Costerstraat een weg worden
aangelegd naar de Henrikkenhofstraat zodat er een doorgaande
verbinding ontstaat naar de Hakkesstraat.
Fase 1

overweg Heierhoeveweg gesloten. Deze ligt namelijk in het
gebied waar straks de nieuwe railterminal wordt gebouwd. De
tunnel zorgt voor een veilige fietsverbinding tussen de bedrijventerreinen Trade Port Noord en Trade Port West en sluit aan op de
Greenport Bikeway, de snelle fietsroute tussen Horst en Venlo.
De bouw van de fietstunnel startte in november 2016.
Fietspad Raaieind
Vanwege werkzaamheden door de Gasunie is het fietspad Raaieind van 7 augustus 2017 tot 16 november 2017 afgesloten. Op
deze locatie vervangt de Gasunie een afsluiterschema. Dat is een
ondergrondse cluster van afsluiters waarmee men onder meer
de gasstroom kan onderbreken.
Gasunie is gestart met een grootschalig renovatieprogramma
waarin onderdelen van het gastransportnet worden vervangen.
De oudste onderdelen zijn circa 50 jaar oud en ze naderen het
einde van hun technische levensduur. De renovatie vindt plaats
in het regionale gastransportnet. Dat omvat circa 6.000 km
pijpleiding.
De afsluiterschema’s worden doorgaans compleet vervangen.
Daarvóór wordt een bouwplaats ingericht, er worden voorzieningen getroffen om het gastransport langs andere wegen in stand
te houden, waar nodig worden restanten gas afgeblazen, het
oude schema wordt verwijderd en het nieuwe wordt geplaatst
en aangesloten op het gastransportnet.

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.

Fase 2

Fase 3

ONDERNEMEND
VENLO
PARKMANAGEMENT VENLO

Het telefoonnummer waarop alle wijkagenten te
bereiken zijn blijft 0900-8844.

■

Werkzaamheden N556 Venlo-Horst
In verband met groot onderhoud is de N556 Venlo - Horst ter
hoogte van de van Heemskerckweg tot en met het Heidewegske
afgesloten. Van dinsdag 10-10-2017 07.00 uur t/m donderdag
12-10-2017 16.00 uur is de weg dicht voor doorgaand verkeer,
u wordt via bebording omgeleid. Voor hulpdiensten blijft bij
calamiteiten de doorgang gehandhaafd.

Kaldenkerkerweg-Oost, de Windhond, Trappistenweg en Kaldenkerkerweg-West/Emmaplein.
Hallo, ik ben Jos Hendrikx en werk sinds 2001 bij
de politie Venlo-Beesel, wijkteam Tegelen, Belfeld
en Steyl. Binnen dit wijkteam ben ik sinds juni 2016
als wijkagent het aanspreekpunt voor de wijken
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Tradeport
Ik ben Thijs Helmink en ben jarenlang wijkagent geweest in Blerick-centrum. Ik vind het een uitdaging

Opening fietstunnel Stanleyweg/sluiting overweg Heierhoeveweg
Op maandag 11 september, om 10.00 uur, is de nieuwe fiets- en
voetgangerstunnel onder het spoor ter hoogte van de Heierhoeveweg en aansluitend op de Stanleyweg geopend.
In opdracht van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo werkten
ProRail en aannemer Heijmans aan de nieuwe ongelijkvloerse
spoorkruising. Met de opening van deze tunnel wordt de huidige,

Genooierweg
In verband met bovenstaande werkzaamheden door de Gasunie
zijn er tot ongeveer 24 november ook werkzaamheden aan de
Genooierweg. Ter plaatse zijn er verkeersmaatregelen getroffen.

Contact- en bezoekadres
Lidy Rutten
Stichting Parkmanagement
Innovatoren 3E
Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo

Venrayseweg
Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de rotondes ‘Parlevinker’
en ‘Snellen’ afgerond. De Venrayseweg is weer open voor alle
verkeer.

Mobiel Parkmanager Venlo:
06-22 029 721

Voor meer informatie over bovenstaande wegwerkzaamheden
kunt u terecht bij uw parkmanager Lidy Rutten via info@parkmanagementvenlo.nl

■

Email:
info@parkmanagementvenlo.nl
www.parkmanagementvenlo.nl
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DE TOEPASSING ERVAN IS NOG EEN ZOEKTOCHT, MAAR…

Data zijn het nieuwe goud

Roy Lenders (links) van Genzai en Didier Barrois van de gemeente Venlo.

Feit is dat we op weg zijn naar een
samenleving die in toenemende mate
data-gedreven is en dat de weg naar de
Smart City is ingeslagen. Ofschoon er al
heel veel ontwikkelingen zijn, is er nog
een wereld te winnen. De toepassing van
data blijft namelijk nog even achter bij
het verzamelen ervan, maar dat zal snel
veranderen.

eenvoudige toepassingen, bijvoorbeeld de ijsverkoper
die de weersvoorspellingen gebruikt.”
Bij de toepassing van data spelen ook ethische en juridische aspecten een rol, stipt Barrois een belangrijke kwestie aan. “Je kunt data wel ergens voor willen
gebruiken, maar mag dat ook? Bijvoorbeeld als je
data wilt gebruiken om mensen naar werk te leiden.
Op zich natuurlijk een nobel streven, maar mogelijk
komt dan de privacy in het gedrang.”

GROTE OPKOMST BIJEENKOMST KANSENPROJECT MEER MAAS MEER VENLO

Actuele aandachtspunten
De gemeente Venlo speelt in het kader van de
data-gedreven samenleving vooralsnog in op actuele
stedelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied
van infrastructuur en parkeren, bezoekersstromen
of de arbeidsmarkt. Er zou bijvoorbeeld een app
kunnen worden ontwikkeld om bezoekers die een
parkeerplek zoeken naar een vrije plek te leiden. Of
werkzoekenden kunnen worden gekoppeld met het
vacatureaanbod, al moeten voor die toepassing eerst
de genoemde ethische en juridische kwesties worden
opgelost.
Roy Lenders is met Genzai nadrukkelijk bezig met
de toepassingen van kunstmatige intelligentie. Zelf
afkomstig uit de logistieke hoek, heeft hij voor de
logistieke sector al een eerste project gedaan. “In het
kader van de Smart City zou je kunnen proberen om
samen met de gemeente Venlo, de ondernemers en
Venlo Partners iets te doen. Veel data over bezoekers aan Venlo zijn er al. Die zou je kunnen koppelen
aan ondernemersdata, om zo gerichter te kunnen
optreden.”

De organisatie rekent op negentien belangstellenden. Zoveel personen hadden
zich vooraf aangemeld. In plaats daarvan komen zestig mensen opdagen. Dus
moeten snel stoelen bijgesleept worden en is de vergaderruimte aan de krappe

Een voorbeeld: als je een jachthaven aanlegt, dan kan de Maas meer water
opvangen en hoeven de dijken minder hoog te zijn. Een gerealiseerde ‘koppelkans’ zijn bijvoorbeeld de restaurants bij de jachthaven die tevens de functie van
dijk hebben. Een nieuw idee is om de Maasboulevard verder door te trekken,
om Venlo nog aantrekkelijker te maken. Zover is het echter nog lang niet, werd
tijdens de bijeenkomst duidelijk. De drie uitgangspunten (dijkverbetering,
Deltaprogramma, Meer Maas Meer Venlo) moeten op elkaar worden afgestemd.

■

Tekst en foto: Thijs Pubben

kant. Van de andere kant: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Er ontstaat een
levendige discussie tussen (kritisch) publiek – “hoe zit het met schadeclaims?” en beleidsmakers.

De beleidsmakers spreken over ‘koppelkansen’

Bewustwording
“We moeten ondernemers en particulieren bewust
maken van de beschikbaarheid van data en de mogelijkheden om ze te gebruiken”, vervolgt Barrois. “Dat
gebeurt nog maar mondjesmaat”, vult Roy Lenders
van het op Noorderpoort gevestigde Genzai aan. “Het
kan dus beter. De moderne samenleving genereert
steeds meer data, maar het wordt aan de markt
overgelaten daar iets mee te doen. Die mogelijkheden moeten we gaan ontdekken. Als Genzai proberen
we kunstmatige intelligentie in te zetten om data
zo goed mogelijk te gebruiken. Maar er zijn ook heel
Bron: https://smartcity.org.hk
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De Maas verder beteugelen, en Venlo tegelijkertijd aantrekkelijker maken. Dat is de insteek van het project Meer Maas
Meer Venlo. Tijdens een eerste informatiebijeenkomst eind
juni in het stadskantoor liep het storm.

Zowel Barrois als Lenders vinden het verstandig om
bij het zoeken naar toepassingsmogelijkheden van de
data-gedreven samenleving nadrukkelijk de koppeling
te maken met sectoren waar Venlo sterk in is, te
weten logistiek, agro en maakindustrie. De domeinkennis binnen die sectoren kan immers helpen om
data zo goed mogelijk toe te passen. Bovendien zijn
er allemaal vormen van kruisbestuiving mogelijk,
die ook weer kansen bieden aan startups. Er wordt
beweerd dat data het nieuwe goud zijn. Staat er een
gold rush te beginnen?

Didier Barrois houdt zich bij de gemeente Venlo bezig
met de data-gedreven samenleving en het concept
van de Smart City. “Er zijn steeds meer data beschikbaar en de gemeente ziet ook het belang daarvan.
Zie de samenwerking met het CBS dat in Venlo een
vestiging heeft geopend. Maar op het gebied van
toepassing van data valt nog een wereld te winnen”,
aldus Barrois.
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“Hoe zit het met schadeclaims?”

‘We zien de bescherming tegen het water en het verbeteren van de stad als
een samenhangend geheel. Uitgangspunten bij alle veiligheidsmaatregelen zijn
dat ze het karakteristieke aangezicht van Venlo aan de Maas versterken en dat
de rivier onderdeel uitmaakt van het stedelijk leven. Het combineren van beide
opgaven heeft bovendien praktische voordelen: het is efficiënter, goedkoper en
zorgt voor minder overlast’. Zie hier in een notendop het programma Meer Maas
Meer Venlo, waarvoor twintig miljoen euro is gereserveerd. Een eenvoudige
klus is het niet. Voor het beschermen van burgers en bedrijven in de stad tegen
overstromingen gelden nieuwe normen. Vandaar dat dijken verhoogd moeten
worden. Dat is het hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarnaast loopt het
nationaal Deltaprogramma, dat zich richt op de toekomst en waarbij rekening
wordt gehouden met de klimaatverandering.
Derde poot is het koploperproject, zoals Meer Maas Meer Venlo ook wel wordt
aangeduid. De beleidsmakers spreken over ‘koppelkansen’.

Ook moet onderzocht worden welke invloed ingrepen in de Maas elders in het
stroomgebied hebben op de plannen in Venlo en andersom.
Venlo werkt in het koploperproject samen met andere partijen zoals het Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat. Beslist Rijkswaterstaat over Venlo? klonk
het bezorgd vanuit de zaal. Dat is niet het geval, verzekerde projectdirecteur
Kaat Appelman. Er komt eerst een verkenningsfase die twee jaar gaat duren.
Wat kan en wat niet? Wat willen we? Hoe zit het gebied in elkaar? Wat zijn de
gevolgen voor economie, natuur? En worden de plannen ook gedragen door de
bevolking? Dat wordt daarna beschreven in een zogeheten structuurvisie, waar
de gemeenteraad een besluit over zal nemen. Ook dat proces zal twee jaar in
beslag nemen. Daarna volgt de uitvoering. Hierbij geldt geen tijdslimiet, aldus
Appelman. Het ene project zal sneller klaar zijn dan het andere.
Na de pauze mochten de bezoekers tijdens een workshop in groepjes suggesties
aandragen voor het betrekken van de burgers bij het plan. Ga ook in gesprek
met waterverenigingen, informeer de mensen via dorpsraden en weekbladen,
maakt de dijkverhoging visueel ten opzichte van het maaiveld en: regel een
schadeloosstelling.

■

Tekst: Bart Ebisch | Fotografie: Constance Jentjens
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ROBOTS OP DE WERKVLOER

“Bepaalde
handelingen
hoeven niet meer
door mensen te
worden gedaan”

Nog niet zo lang geleden zag je ze
alleen in sciencefiction-films: robots.
Robots zijn echter allang geen imaginaire filmpersonages meer, maar realiteit.
We worden tegenwoordig in allerlei situaties met robots geconfronteerd, ook
op de werkvloer. Het Venlose bedrijf
Probotics ontwikkelde een robot die
eenvoudige, repeterende werkzaamheden kan uitvoeren.
Ja, geeft Henk Kiela van Probotics aan, er is in het
bedrijfsleven een verandering op til. “Bepaalde
handelingen hoeven niet langer meer door mensen te
worden gedaan. Het gaat om eenvoudig repeterend
werk.” Hij noemt het smart industrie of industrie
4.0. “Robots kennen we al langer, maar de nieuwe
generatie is flexibel en kan zich aanpassen aan de
omstandigheden op de werkvloer.” Zoals de AGV-systemen (Automatic Guided Vehicle) die bij Probotics
zijn ontwikkeld.
Dankzij deze AGV’s kunnen bepaalde handelingen
geautomatiseerd worden uitgevoerd. Logistieke handelingen bijvoorbeeld, het verwerken van
materialen op een werkplek of het vervoer ervan
tussen werkplekken. “Voor dat laatste hebben wij
systemen ontwikkeld”, geeft Kiela aan. “Je ziet een
trend dat de vaste volgorde van een productlijn
wordt opgedeeld. AGV’s kunnen zodanig worden
geprogrammeerd dat ze die deeltransporten door
het bedrijf kunnen uitvoeren. In de auto-industrie
bijvoorbeeld of bij een grote bloemenveiling zoals in
Aalsmeer. Dat zijn vaak grote, dure systemen. Met
ons systeem kan eenvoudig materiaal op de ene plek
worden opgehaald en naar een andere plek worden
gebracht om te verwerken.” Dat gebeurt zegt Kiela,
met behulp van een scherm met daarop de lay-out
van de fabriek en sensoren die obstakels waarnemen
en die kunnen vermijden. “De fleetmanager legt alles

vast in een ERP, een Enterprise Resource planning:
welke materialen worden getransporteerd, via welke
route, enzovoorts.”
Inmiddels rijden er enkele honderden van deze uit
Venlo afkomstige AGV’s door fabrieken. Voordeel
van deze systemen is dat personeel efficiënter kan
worden ingezet, dat gevarieerd kan worden met de
omvang van de goederenstromen, dat er minder
ruimte nodig is en dat bijvoorbeeld kwaliteitscontroles met kortere invallen kunnen plaatsvinden.
Op het moment dat er sprake is van een seizoenspiek kunnen er bovendien extra apparaten worden
ingezet. Kiela: “We leveren momenteel voornamelijk
aan de Nederlandse maakindustrie, doen dat nog
kleinschalig, maar willen snel gaan groeien. Een van
onze doelen is om de systemen steeds nauwkeuriger te laten aansluiten op specifieke klantwensen.
Daarnaast gaan we aan de slag met mogelijkheden
om systemen te combineren.”

“De nieuwe generatie is
flexibel en kan zich aanpassen
aan de omstandigheden op de
werkvloer”
Bij het aanschaffen van een AGV-systeem, besluit
Kiela, zullen bedrijven de kosten voor mens en robot
tegenover elkaar moeten stellen. “Als ondernemer
vraag je je onder meer af hoeveel het kost om een
werknemer een bepaalde handeling te laten doen en
hoeveel de AGV. Tevens bekijk je of je je medewerkers
efficiënter kunt inzetten. Dat soort zaken zet je naast
elkaar. Uiteindelijk zal de aanschaf van een AGV-systeem steeds vaker het voordeligst zijn. Dus ja, robots
gaan een steeds nadrukkelijkere rol in het bedrijfsleven spelen, zeker in bepaalde sectoren.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Constance Jentjens

Henk Kiela: "AGV’s kunnen zodanig worden
geprogrammeerd dat ze die deeltransporten door
het bedrijf kunnen uitvoeren"
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Arbeidsmarkt | Ondernemend Venlo magazine

Ondernemers betalen
vaak te veel aan belastingdienst!
Werkgevers dragen maandelijks (of vier-wekelijks) loonbelasting af aan de belastingdienst. Vaak is het bedrag
dat zij betalen te hoog, doordat subsidies niet of onvoldoende benut worden. Uit onderzoek blijkt dat 40% van
de subsidiemogelijkheden onbenut blijft.
Dat geldt vast niet
voor mijn bedrijf….?
Subsidiemogelijkheden zijn niet
afhankelijk van bedrijfsgrootte,
sector of opleidingsniveau van
uw medewerkers. Veel gehoorde
reacties zijn: ”Wij wisten niet dat
dit ook voor oproepkrachten gold,
mijn medewerker is hier ook niet
van op de hoogte of wij waren
in de veronderstelling dat mijn
accountant dit wel zou regelen.”
Nu of nooit!
Alleen in 2017 kunnen werkgevers
nog met terugwerkende kracht
voor vijf jaar besparingskansen
zoals loonkostensubsidie benutten. Daarna moet u zulke opties
binnen drie maanden na aanvang

van het dienstverband hebben
geregeld.
Het is dus zaak om in 2017 in
ieder geval de mogelijkheden in
kaart te brengen en eventueel met
terugwerkende kracht de subsidies toe te passen.
Bij al lopende contracten loopt u
dus het risico dat u de subsidie
definitief mis loopt.
Ondersteuning
De wetgeving omtrent besparingskansen wijzigt jaarlijks.

Voor werkgevers is het een bijna
onmogelijke taak om op de hoogte
te blijven van deze wet- en regelgeving.
Wij helpen u graag om de kansen
te benutten.
Dit doen wij op basis van NO
CURE NO PAY!
Dat wil zeggen dat als u niets
bespaard, wij ook niets in rekening
brengen. U heeft dan wel een
controle gehad en weet dat u deze
zaken goed voor elkaar hebt.
CONTOUR Accountants
Ralf de Haas
T +31 (0)77 3202900
M +31 (0) 620 443451
rdh@contouraccountants.nl

“Motivatie kan belangrijker
zijn dan de juiste diploma’s”
De horeca, zorg, logistiek, techniek, in steeds meer sectoren is
een toenemende schaarste aan personeel te zien. Goed opgeleid personeel. Toch zitten er nog altijd mensen thuis. Omdat
hun kwalificaties niet matchen met wat in de diverse sectoren wordt gevraagd. Met een beetje flexibiliteit kun je echter
een heel eind komen bij het krijgen van werk en invullen van
vacatures.
Eerst maar wat input uit een recent verschenen rapport van het UWV over de
situatie op de Noord-Limburgse arbeidsmarkt, meer specifiek over werkzoekenden. Uit het rapport – dat de situatie van juli 2017 beschrijft – is op te maken dat
er eind juli 6.695 WW–uitkeringen waren in de arbeidsmarktregio Noord-Limburg.
In juli 2016 waren dat er 8.213, een daling van 18 %. Waar landelijk 4,1 % van de
bevolking een WW-uitkering krijgt is dat in onze regio 4,6 %. De meeste WW-uitkeringen worden verstrekt aan opgeleiden zonder startkwalificatie (35 %). Er is
echter een forse daling te zien ten opzichte van vorig jaar, 26 %.

Payroll Lim
burg.nl

Goed op weg met Payroll Limburg.nl!
info@payrolllimburg.nl | 045-5639260 | www.payrolllimburg.nl

Gemeenten, UWV maar ook andere partijen nemen allerlei initiatieven, vaak in
samenwerking om mensen die zonder werk zitten weer aan het werkt te krijgen,
waar nodig met bijscholing. Een voorbeeld van zo’n project is de campagne
waarmee de STL (Sectorinstituut Transport en Logistiek) in samenwerking met
het WerkgeversServicepunt (WSP) Noord-Limburg op zoek ging naar 2.000
vrachtwagenchauffeurs voor bedrijven in Nederland. Het bracht het in Weert
en Venlo gevestigde transportbedrijf Wetron Internationale Transporten bv en
de sinds februari werkloze Demis van der Kruk bij elkaar. Wetron zocht onder
meer chauffeurs voor de enkele jaren geleden gestarte activiteiten in de regio
Venlo, vertelt fleetmanager Mike Geurts. “Wij rijden op diverse Europese landen,
maar voornamelijk op Italië. Enkele jaren geleden hebben we echter een omslag
gemaakt en maken we ook dagelijks gebruik van de treinverbinding tussen Milaan

en Venlo. Hierdoor zijn we regelmatig op zoek naar chauffeurs in deze regio. Voordeel van Venlo is dat ze geen langere periodes meer van huis zijn, de transporten
concentreren zich op de regio.”
Wetron besloot deel te nemen aan de campagne van STL. Insteek was om mensen
te prikkelen chauffeur te worden door de opleiding grotendeels te subsidiëren.
Zo’n opleiding kost 7.500 euro. Daarvan wordt 80 % gesubsidieerd, de chauffeur
in spe betaalt een klein deel en de rest van de kosten zijn voor het bedrijf. Geurts:
“We hebben niet alleen naar vorige werkplekken gekeken maar vooral ook naar
motivatie.” Dat bracht Wetron in contact met de 39-jarige Demis van der Kruk,
een van de circa 10.000 personen die reageerden op het initiatief. Hij heeft geen
afgeronde opleiding maar wel de nodige werkervaring in de logistieke sector. “In
februari kreeg ik te horen dat mijn contract bij mijn vorige werkgever niet werd
verlengd. Niet lang daarna kwam ik bij de campagne van STL uit en heb ik me
aangemeld. Ik heb altijd al vrachtwagenchauffeur willen worden, maar de opleiding was te duur.”
Van der Kruk kwam door de selectieprocedure en moest vervolgens op zoek naar
een bedrijf waar hij zijn opleiding kon volgen. “Er werd een soort banenbeurs met
speeddates georganiseerd door het WSP en STL. Zo kwam ik bij Wetron terecht –
er was meteen een wederzijdse klik.” De afgelopen maanden werkte hij op locatie
in de regio Venlo, waar het Wetron-materiaal vertrekt en binnenkomt per spoor,
om aan het vak te ruiken, een soort stage met behoud van WW-uitkering dankzij
interventie van het WSP. Met succes. Per 1 oktober heeft hij een jaarcontact en
is hij gestart met de opleiding tot beroepsgoederenchauffeur. “Vrachtwagenchauffeur wilde ik als kind al worden. Het is een soort hobby. Daar kan ik nu mijn
beroep van maken.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto: Wetron
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Ondernemend Venlo magazine | Duitsland-Niederlände huis

DUITSLAND-NIEDERLÄNDE HUIS MOET BARRIÈRES SLECHTEN

“In Duitsland moet je ‘auf augenhöhe’
zijn om te kunnen samenwerken”

partner meer. Het Duitsland-Niederlände huis zou die rol weer kunnen oppakken,
wat erg belangrijk is voor het bedrijfsleven.” Hetzelfde geldt voor de studenten
die naar Venlo komen en de ruim 3.000 Duitsers uit Nordrhein-Westfalen die in
de regio Venlo werkzaam zijn. “Daar zitten een hoop interessante mensen tussen
waar we op de een of andere manier gebruik van zouden kunnen maken. De
bedoeling is dus heel nadrukkelijk dat het niet alleen een plek is waar je iets kunt
vragen, maar ook een ontmoetingsplek waar seminars gegeven kunnen worden,
waar mensen tijdelijk een kantoor kunnen huren, dat soort zaken.”

“Dat is een mooi signaal van hoe bedrijven en
overheden elkaar steeds meer opzoeken voor
grensoverschrijdend samenwerken”
Maatwerk kan oplossingen bieden
Eén van de zaken die al zijn opgepakt door werkgroep De Grens, het UWV en
de gemeente Venlo, is een project met het logistiek centrum Zalando in Mönchengladbach, waar momenteel vijftig mensen uit Venlo werkzaam zijn. “Zij zaten
hier in de kaartenbak van de Sociale Dienst en konden daar aan de slag”, aldus
Aerts. “Een ander voorbeeld van de bezigheden van De Grens is dat waarschijnlijk
de knelpunten rondom de spoorverbinding Venlo-Düsseldorf binnen vijf jaar opgelost gaan worden, wat voor Venlo erg interessant is. Allemaal dankzij een hoop
gelobby, tijd en energie en de juiste mensen leren kennen. Op die manier zie je
dat je heel veel voor elkaar kunt krijgen en dat samenwerking loont.” Een laatste
voorbeeld: “Toen we in juni met de gemeenteraad bij een aantal Nederlandse bedrijven in Kaldenkirchen op bezoek gingen, bleek dat de arbeidsomstandigheden
in het kader van belastingen, pensioenen, kindergeld en dergelijke zó verschillen,
dat dit een grote rem vormt voor ondernemers om zich te vestigen in Duitsland.
Maatwerk kan hier zo veel oplossingen bieden, dat dit geen belemmering meer
hoeft te zijn. Daartoe moeten mensen echter wel goed geïnformeerd en ingelicht
worden, wat kan in het Duitsland-Niederlände huis.”

Overheden en bedrijfsleven slaan handen ineen
Ook Duitsland is zeer geïnteresseerd in het concept van het Duitsland-Niederlände huis. “Dat merken we aan meerdere partijen. We hebben de samenwerking
met vooral de steden Krefeld en Mönchengladbach zeer geïntensiveerd. Zo is er
vier keer per jaar een treffen met de gemeente Krefeld waarbij we actuele thema’s
bespreken en zaken proberen voor elkaar te krijgen. Denk aan het organiseren
van een fietssnelweg tussen Krefeld en Venlo. Dat idee is inmiddels door beide
raden geaccordeerd en komt in de planfase.” Ook op het gebied van arbeidsmarktbeleid is het voor beide partijen heel belangrijk om meer samen te gaan doen,
vertelt Aerts. Daarom slaan niet alleen de overheden de handen ineen, maar doet
het bedrijfsleven ook actief mee. “De gemeente Venlo gaat bijvoorbeeld via de
acquisitieafdeling van de industrieterreinen het grote industrieterrein VeNeTe
(Venlo-Nettetal-Tegelen) in Kaldenkirchen, wat al zeven jaar leeg ligt, promoten en
in de markt zetten. Dus in plaats van concurreren de samenwerking inzetten. Dat
is een mooi signaal van hoe bedrijven en overheden elkaar steeds meer opzoeken
voor grensoverschrijdend samenwerken. Maar het allerbelangrijkste is dat je in
Duitsland ‘auf augenhöhe’ moet zijn; mensen moeten elkaar kennen, vertrouwen
in elkaar hebben en bestendige relaties opbouwen. Hiervoor kun je met een
Duitsland-Niederlände huis voor alle partijen ruimte scheppen. Fysiek, maar ook
digitaal”, aldus Aerts.
Een plek voor het Duitsland-Niederlände huis moet nog gezocht worden. “Het
kan zijn dat we een eerste start maken in het Stadskantoor, of liever nog in een
ander gebouw in het centrum van Venlo, en dit trapsgewijs de komende jaren
verder uitbouwen tot een volwaardige functie. Maar dat is afhankelijk van geld
en capaciteit. Bovendien hebben we de samenwerking nodig van partners; het
bedrijfsleven, scholen, provincie… samen moeten we kijken wat mogelijk is.” In
november komt de raad met een definitief eindvoorstel voor onder meer het
Duitsland-Niederlände huis.

■

Tekst: Silke van Deelen | Fotografie: Marco Boots

Frans Aerts: "samenwerking loont"

De Venlose gemeenteraad is actief nieuwe lijnen aan het uitzetten wat betreft de samenwerking met Duitsland. Hiertoe
is zo’n tweeëneenhalf jaar geleden de werkgroep De Grens
opgericht, waarvan D66-fractievoorzitter Frans Aerts de
voorzitter is en waarin acht leden zitten; van elke fractie één.
In november komt de raad met een definitief eindvoorstel en
wordt er een aantal zaken aan het college van Venlo aangeboden. Zo ook de komst van een Duitsland-Niederlände huis,
dat bij voorkeur in Venlo gevestigd moet worden.
Het Duitsland-Niederlände huis moet een ontmoetingsplek worden voor het
bedrijfsleven, onderwijs en overheden. “Om beter en meer met elkaar samen te
werken, elkaar te leren kennen en alle zaken die er toe doen, samen op te kunnen
pakken”, legt Aerts uit. Als grensstad is Venlo aangewezen om alle taken van het
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Nederlands consulaat in Düsseldorf over te nemen voor de Nederlanders die in
Nordrhein-Westfalen wonen. Zo worden er vanuit Venlo per jaar tussen de 1.500
en 2.000 extra paspoorten verstrekt aan Nederlanders die in Duitsland wonen. In
het Stadskantoor is hier een speciale balie voor ingericht. Daarnaast is er een dag
per maand het zogenaamde Grenzinfopunkt, een gezamenlijke activiteit van de
Euregio.

Ontmoetingsplek
“Dat is wat mager”, vindt Aerts. “Als we echter een Duitsland-Niederlände huis in
Venlo kunnen regelen, zouden we een plek hebben waar mensen elke dag terecht
kunnen.” Niet alleen Nederlandse immigranten, maar ook ondernemers met hun
vragen en opmerkingen. “Vroeger hadden we daar in Venlo de Kamer van Koophandel voor, maar die is er hier niet meer. In Duitsland heb je wel een zeer actieve
Industrie- und Handelskammer, maar die heeft eigenlijk geen goede aanspreek-
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JONG ONDERNEMEN LEERT JONGEREN HUN ONDERNEMENDE KANT

Ondernemerschap en
zelfredzaamheid vergroten

regio kent en contacten legt met het onderwijs en
ondernemers.”

Team
Rodts en Berden geven uitleg over een van de programma’s van Jong Ondernemen, Student Company,
gericht op het mbo, hbo en universiteit. Onder andere Fontys in Venlo doet hier aan mee. Via Student
Company willen ze ondernemerschap en zelfredzaamheid bij de studenten stimuleren en vergroten,
geven ze aan. Rodts: “In loondienst carrière maken,
vraagt ook om ondernemende kwaliteiten. Om
bijvoorbeeld goed je eigen zaken te kunnen regelen.
Dat is wat we met de Student Company’s willen
bereiken, dat jongeren bepaalde zaken oppakken.
Je runt zo’n Student Company met enkele medestudenten. Binnen dat team kijk je wie waar goed
in is. De een is inventief en bedenkt een product of
dienst, een ander heeft commerciële kwaliteiten en
kijkt naar het vermarkten, weer een ander zet een
ondernemersplan op.” Zo komen er volgens Rodts
meer zaken aan bod die ook bij het runnen van een
gewoon bedrijf om de hoek komen kijken. Zoals het
aantrekken van investeerders, het opzetten van een
website, het inzetten van sociale media, marktonderzoek. Verschil met een regulier bedrijf is dat de
studenten begeleiding krijgen. Enerzijds van een
docent, anderzijds van een ondernemer die als coach
acteert en de jongeren van advies voorziet.

Niet iedereen wordt na het afronden van
een opleiding zelfstandig ondernemer.
Maar het hebben van ondernemende
eigenschappen is ook een pre wanneer
je als werknemer bij een bedrijf in dienst.
Stichting Jong Ondernemen ontwikkelt
al zo’n 25 jaar praktische ondernemer-
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schapsprogramma’s om jongeren hun
ondernemende kant te leren kennen en
hun talenten te ontdekken en ontplooien. Dat gebeurt samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Onlangs
werd ook contact gelegd met Ondernemend Venlo.

Stichting Jong Ondernemen is een landelijk opererende stichting met ondernemerschapsprogramma’s
voor de basisschool tot en met de universiteit. Die
programma’s hebben een specifieke eigen inhoud en
zijn op de uiteenlopende niveaus van het onderwijs
gericht. Met deze programma’s wil Jong Onderne-

men eraan bijdragen het onderwijs beter te laten
aansluiten op het bedrijfsleven. Dat gebeurt met
regioaanvoerders en coördinatoren, zo vertellen
regio-aanvoerder Louise Rodts en coördinator Miranda Berden, actief in Limburg. “Jong Ondernemen
heeft een hoofdkantoor in Den Haag dat is gelieerd
aan VNO-NCW. Per regio is een team actief dat de

Meer dan talent spotten
Die ondernemers zijn heel belangrijk, merkt Miranda
Berden op. Zelf was ze ook coach, voordat ze als
coördinator bij Jong Ondernemen aan de slag ging. In
die functie gaat ze op zoek naar coaches en begeleidt
ze. “Een coach kijkt op bepaalde momenten mee en
geeft advies, gevraagd en ongevraagd. Belangrijk is
dat de coach zich kan inleven in de studenten, goed
kan observeren en in staat is de jongeren te enthousiasmeren.” Voordeel voor de coach is dat hij of zij in
een vroeg stadium kennis kan maken met toekomstige medewerkers, zegt Berden. “Het is echter meer
dan alleen talent spotten.” Daarnaast kan werken
met jongeren volgens haar voor een ondernemer net
zo goed een leerzame ervaring zijn. “De studenten
hebben vaak een andere kijk op dingen, kunnen
heel nieuwe ideeën hebben.” Berden heeft inmiddels
een fors netwerk van ondernemers waarop ze kan
terugvallen bij haar zoektocht naar coaches. “Maar je
kunt nooit te veel mensen kennen. Daarom hebben
we contact gezocht met Ondernemend Venlo. Dan
heb je meteen een groot platform.”

Faciliterend
De Student Company’s worden ieder keer aan het
begin van het schooljaar opgezet en lopen tot het
eind ervan. Bij Fontys zijn het vooral tweede- en derdejaarsstudenten die de Student Company’s runnen,
deels in schooltijd, deels erbuiten. Er worden jaarlijks
zo’n veertig Company’s opgezet binnen Fontys Venlo.
Of studenten er verplicht aan moeten meedoen,
hangt van de onderwijsinstelling af, maakt Louise
Rodts duidelijk. “Als Jong Ondernemen zijn we faciliterend. We hebben de kennis en bieden instrumenten aan. Maar de onderwijsinstelling heeft ruimte
voor een eigen invulling. Daar ligt ook de rol van de
docent. Hij of zij kijkt toe of de kwaliteit van de Student Company’s aansluit bij de verwachtingen van
de school.” Jong Ondernemen, zegt ze, organiseert in
de loop van het jaar rondom de Student Company’s
enkele evenementen. Zoals in oktober het Start-up
event in de Jaarbeurs Utrecht. “We organiseren daarnaast een regionale finale die dient als voorronde
voor de landelijke halve finale. Dat leidt uiteindelijk
tot een landelijke winnaar die de mogelijkheid heeft
om mee te doen aan een internationale uitverkiezing.
Dat competitie-element voegt een extra dimensie
toe, maar voorop staat dat de jongeren ervan leren
en zich ontwikkelen.”

■
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Ondernemend Venlo magazine | Genomineerden Lodewijk van de Grintenprijs

SYSTEMEC, SEACON EN HELICHEM GROEP STRIJDEN OM LODEWIJK VAN DER GRINTENPRIJS

“We gaan ervoor”
Systemec, Seacon en de Helichem
Groep beslissen op 12 december wie
aan de haal gaat met de Lodewijk van
der Grinten Prijs. De presentatie van de
genomineerden vond half september
plaats tijdens een informatieve bijeenkomst in Vershal Beej Benders.
Stel je voor: je bent genomineerde en moet onverwachts naar het toilet. De nominatie is geheim, dus
niemand mag je even zien. Hoe los je dat op? Door
niet de zaal op de eerste verdieping naar de wc te
nemen - waar het publiek in afwachting is - maar een
omweggetje te nemen via het dak.

Dat gebeurde dinsdag 12 september. Het publiek
had geen weet van wat zich achter de de coulissen
afspeelde. De circa honderd genodigden luisterden
op dat moment aandachtig naar een inleiding van ondernemer Geert Benders, in 2010 zelf genomineerde
voor de Venlose ondernemersprijs, over het concept
van zijn vershal. Wekelijks tienduizend bezoekers,
waarvan, opvallend, slechts tien procent Duitsers.
Bijzonder is de samenwerking met versbedrijven
zoals een polier, slager en bakker. En de combinatie
van retail en horeca. Geen bulk, maar ambacht.
Gastvrouw Vivian Lataster introduceerde de drie
genomineerde bedrijven, nadat voorzitter Mike

Arnoldus van de stichting Lodewijk van der Grinten
ondernemersprijs had meegedeeld dat het publiek
tijdens de uitreiking op 12 december in De Maaspoort
kan rekenen op een paar verrassingen. Een verrassing
onthulde de voorzitter ter plekke: Amerika-correspondent Michiel Vos (RTL) zal de finale presenteren.
Daarna voelde Vivian Lataster de ondernemers op
het podium aan de tand over de kneepjes van hun
ondernemerschap. Henk Vossen, Hai Berden en diens
rechterhand Corné Geerts en vader en zoon Jos en
Sjoerd Derkx namen alvast op vriendschappelijke
toon een voorschot op de finale. Berden haalde het
‘gouden idee’ aan (zie kader), voormalig rallyrijder

Vossen (“Ik ben competitief ingesteld”) de diversiteit van de producten van zijn
bedrijf en Derkx senior en junior legden de nadruk op de wendbaarheid van het
familiebedrijf in een snel veranderende markt. “We gaan ervoor.” Zo ook Vossen
en Berden & Geerts.

De genomineerden: Corné Geerts, Hai Berden, Henk Vossen en Jos en Sjoerd Derkx

■

Tekst: Bart Ebisch | Fotografie: Constance Jentjens

Helichem Groep
Henk Vossen, telg uit een bekende Tegelse sigarenmakersfamilie, is DGA en CEO
van de Helichem Groep. Twee van zijn drie kinderen zijn ook actief binnen het bedrijf. In 1980 nam Vossen Zonnebloem Chemie uit Brunssum over, een kleine producent van reinigingsproducten. Na een reeks innovaties en acquisities landde het
bedrijf in Belfeld en groeide uit tot een onderneming bestaande uit tien bedrijven.
Core business is de ontwikkeling en productie van reinigings- en onderhoudsproducten onder ‘private label’ en handel in etherische oliën. In 1998 werd de naam
gewijzigd naar Helichem, een verwijzing naar Helianthus (Zonnebloem).
Seacon Logistics
Begin jaren tachtig kreeg Hai Berden een gouden idee; ‘breng de zeehaven naar
het achterland en combineer de inlandterminal met logistieke activiteiten en Europese distributie’. In 1985 vestigde hij Seacon Logistics op de ECT Railterminal en
ging vervolgens een joint-venture (Venlo Trade Port BV) aan met ECT Rotterdam.
Een nieuw logistiek concept was geboren, een formule de regio Venlo nadruk-
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kelijk op de kaart zette. Tweeëndertig jaar later telt Seacon Logistics een tiental
vestigingen in Europa waar in totaal 700 mensen werken. Voortdurende innovatie
en het vermogen om in te spelen op de permanente veranderingen in de logistieke
wereld vereist hoogopgeleid management. Die taak is weggelegd voor algemeen
directeur Corné Geerts.

Systemec
Systemec van vader Jos Derkx en zoon Sjoerd is een full-service Internet Service
Provider (ISP) en System Integrator voor de zakelijke markt met eigen datacenters
in Nederland en Duitsland. Dit jaar viert het familiebedrijf zijn 25-jarig bestaan.
Grote kracht van Systemec: permanent investeren in de nieuwste technieken. De
oplossingen en diensten worden zowel nationaal alsmede internationaal aangeboden met een sterke nadruk op de Euregio. Systemec wil zich verder ontwikkelen
tot een ‘data hotspot’ en zodanig een positie van betekenis verwerven op het
snijpunt van de as Amsterdam-Frankfurt en Londen-Berlijn.
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Ondernemend Venlo magazine |Voor de Zaak

VOOR DE ZAAK: ADVOCATUUR NIEUWE STIJL

Persoonlijk en direct

specialisatie, dat je je als advocaat het beste met één
discipline bezig kunt houden en als kantoor je focus
te richten op één doelgroep”, zegt Marivonne. “We
hebben allebei op ons eigen rechtsgebied uitgebreide
ervaring”, vult Rob aan. “Bovendien hebben wij een
heel uitgebreid nationaal en internationaal netwerk
zodat we ook als het om heel specifieke zaken gaat –
denk in dit grensgebied aan een juridische zaak waarin het Duitse recht speelt – een optimale begeleiding
kunnen bieden.”

Dynamiek van ondernemerschap
Het is niet zomaar dat Rob en Marivonne voor deze
specialisatie hebben gekozen. Ze voelen allebei een
nauwe band met de creatieve, dynamische ondernemerswereld. Zeker nu zij zelf ook ondernemer zijn.
“Ondernemers voelen zich niet begrensd, ze zoeken
constant naar nieuwe wegen en innovatieve ideeën”,
stelt Rob. “Aan ons als juridisch adviseur de taak
dat in goede banen te leiden. Een ondernemer komt
met allerlei partijen in contact, sluit contracten af.
Dat kan over transacties gaan, het leveren van een
product of dienst, maar bijvoorbeeld ook over een
overname of samenwerking. Binnen het arbeidsrecht
kijken we bijvoorbeeld mee naar de mogelijkheden
van flexibele arbeid, het binden van personeel, maar
ook naar de juiste mensen op de juiste plek. Soms
betekent dat dat afscheid genomen moet worden van
één of meerdere personen.” Marivonne vertelt dat ze
veel inspiratie haalt uit haar contacten met ondernemers. “Ik vind het schitterend om de energie te voelen en het enthousiasme bij een ondernemer te zien.
Het verhaal over het bedrijf te horen en te ontdekken
hoe een bedrijf functioneert. Die inspiratie gebruiken
wij om onze dienstverlening te optimaliseren en zelf
ook te innoveren.”

Rob de Hair

Ideaalbeeld

Een jaar geleden startten Rob de Hair
en Marivonne van Kralingen een eigen
advocatenkantoor. Met een duidelijke en
andere visie op de advocatuur gekoppeld
aan een heldere keuze van de doelgroep:
de ondernemer. Dat verklaart ook de
naam. Immers, Voor de Zaak staat niet
alleen voor de zaak van ondernemer,
maar staat ook voor de juridische zaak.
Bij hun vorige kantoor ontdekten Rob en Marivonne
dat ze op één lijn zaten, een klik hadden, zoals dat zo
mooi heet. Bovendien was er de ‘Randstad-connectie’. Rob werkte jarenlang in Rotterdam, waar Marivonne geboren en getogen is. Beiden houden er van
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om te zeggen waar het op staat zonder poespas. Dat
betekent geen ellenlange brieven met verwijzingen
naar jurisprudentie waar je als niet jurist niets van
snapt. “Duidelijke en heldere adviezen die praktisch
uitvoerbaar zijn, dat is waar de klant op kan rekenen
bij Voor de Zaak”. aldus Marivonne.

Visie
De veranderende wereld brengt ook verandering in
het vak van advocaat. Rob en Marivonne zijn ervan
overtuigd dat de manier waarop zij hun vak vandaag
de dag uitvoeren de komende jaren drastisch
gaat veranderen. “Wij zijn drukdoende om daarin
voorop te lopen en te zoeken naar nieuwe juridische
producten met een toegevoegde waarde voor de

ondernemer”, zegt Rob. Het ondernemersbloed dat in
hun beiden stroomt, heeft gemaakt dat zij vorig jaar
de stap hebben gezet naar hun eigen kantoor. “We
hebben daarmee de kans gegrepen om een advocatenkantoor nieuwe stijl te maken”, zegt Marivonne.
Ze vestigden zich oktober vorig jaar op de benedenverdieping van een kantoorpand op bedrijventerrein
Noorderpoort. “Die keuze voor de begane grond was
bewust”, glimlacht Marivonne. “We willen daarmee
laten zien dat we laagdrempelig en bereikbaar zijn,
weg van de ivoren toren.” “Behalve voor een directe
benadering staan we voor een moderne aanpak.
Geen fax meer, maar appen”, aldus Rob. We zijn een
partner die naast de ondernemer staat, met hem
meedenkt en hem voorziet van helder advies. Iedere

ondernemer is uniek en dat maakt iedere zaak ook
uniek.” Het bieden van maatwerk is dan ook heel
belangrijk, geven de twee aan. Per kwestie wordt met
iedere klant besproken welke stappen worden gezet
en wat daarvan de consequenties zijn. “Op die manier
willen wij een vertrouwensband opbouwen; de basis
voor een langdurige relatie leggen,” zegt Rob.

Breed netwerk
Voor de Zaak kiest bewust voor de ondernemer als
doelgroep en dus ook de specialisaties die daarbij
horen: arbeidsrecht en ondernemingsrecht. “Dit
zijn rechtsgebieden die nauw verwant zijn en ieder
op zich al complex en breed genoeg. Het was lange
tijd in de advocatuur gebruikelijk om alle disciplines onder één dak te brengen, maar wij geloven in

Gespecialiseerd dus. Betekent dit dat Voor de
Zaak voorlopig een tweemanszaak zal blijven? Het
antwoord daarop is nee, reageren Marivonne en Rob
stellig. De eerste uitbreiding is al een feit. Vanaf 1
december aanstaande start Wilmgard Gerbrands
officieel als advocaat bij het kantoor. De volgende
uitbreiding wordt in de eerste helft van het volgende
jaar verwacht. “Ons ideaalbeeld is dat we over enkele
jaren zijn uitgegroeid tot een middelgroot advocatenkantoor met zes tot acht advocaten. Nog altijd
flexibel en gespecialiseerd, regiogericht maar niet
bang om buiten die regio aan de slag te gaan. Volgens
de idealen waarmee we zijn begonnen willen we dan
nog steeds op een open en persoonlijke wijze onze
klanten adviseren en een adequate bijdrage leveren
aan de juridische uitdagingen die verbonden zijn aan
het ondernemerschap.”

Marivonne van Kralingen

■

Foto’s: Petra Lenssen
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Ondernemend Venlo magazine | BBQ Ondernemend Venlo

Zomerbijeenkomst
Ondernemend Venlo
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Op 18 augustus vond in de sponsortent van het
Zomerparkfeest de zomerbijeenkomst van Ondernemend Venlo plaats. Compleet met barbecue,
versnaperingen en veel goede gesprekken. Op deze
pagina's een foto-impressie.
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DOK6 | Ondernemend Venlo magazine

DOK6, een ware thuishaven
voor amusement, ook zakelijk
Bent u op zoek naar een unieke locatie voor een vergadering,
presentatie, jubileum, (bedrijfs)feest, receptie of andere bijeenkomst? Bij DOK6 zijn vele mogelijkheden.
Zakendoen met DOK6: DOK6 Horeca
Wat kan DOK6 Horeca voor uw bedrijf betekenen?
Meer dan 10 jaar geleden werd het concept ‘DOK6’ ontwikkeld: een multifunctioneel gebouw en een ware ‘thuishaven voor amusement’. Met het oog
op de zakelijke markt is er toen een ruimte ontwikkeld, genaamd DOK BIS.
Een compacte ruimte perfect geschikt voor vergaderingen, kleine feesten,
bedrijfsborrels en VIP avonden. Met een directe verbinding naar de theaterzaal, een eigen ingang, toiletgroep, een balkon en een complete bar, is deze
ruimte ideaal voor diverse (zakelijke) bijeenkomsten. Zo is het mogelijk om
met een select gezelschap te genieten van een VIP avond, waarbij u uw
gasten avondvullend in de watten kunt leggen.
Zakendoen met DOK6: DOKCinema
Huur een bioscoopzaal en combineer de ontspannen sfeer van een bioscoop
met uw zakelijke doelen. Zakendoen in de bioscoop is een bijzondere én
effectieve manier om uw klanten en medewerkers te verrassen. Bijeenkomsten, adverteren of uw relaties verrassen met een bijzonder cadeau. Het
kan allemaal bij DOKCinema: bijzonder effectief!
Adverteren in de bioscoop: gezien worden
Het licht gaat uit, de hele zaal is stil… honderd paar ogen zijn volledig gericht op het bioscoopscherm… en dan verschijnt uw bioscoopreclame of
commercial! De sfeer is ontspannen en u heeft de volledige aandacht van
uw publiek. Uw bericht heeft daardoor maximale impact! Ontdek de kracht
van reclame in de bioscoop en bereik uw publiek tijdens 3300 voorstellingen per jaar!
Bioscoopzaal huren: ontzorgd worden
Als u een bedrijfspresentatie of zakelijke bijeenkomst organiseert, is de
omgeving minstens zo belangrijk als de inhoud. Een bioscoop heeft een
wow-factor en zorgt altijd voor een ontspannen en opgewekte sfeer. De
ideale omgeving dus om uw zakelijk publiek of medewerkers te ontvangen.

Bioscoopbon cadeau geven: gewaardeerd worden
U wilt uw medewerkers of relaties verrassen met een bijzonder relatiegeschenk. Alleen bij DOKCinema vindt u de gepersonaliseerde cadeaubon.
Geef uw medewerkers of relaties een avondje uit cadeau met daarop úw
persoonlijke boodschap en bedrijfslogo. Vrijwel alles is mogelijk!
Zakendoen met DOK6: DOK6 Theater
Theaterzaal huren:
De theaterzaal van DOK6 beschikt over een oplopende tribune met ruim
300 comfortabele zitplaatsen. Ideaal voor een presentatie of lezing. Is het
tijd voor een bedrijfsfeest? Doordat onze tribune kan worden ingeschoven
ontstaat er een prachtige locatie voor een feestavond.
Word partner van DOK6 Theater:
DOK6 ontvangt jaarlijks meer dan 190.000 bezoekers. Stichting DOK6 Theater is verantwoordelijk voor theater en alle lokale activiteiten in en rond
DOK6. Het verenigingsleven uit Peel en Maas maakt veelvuldig gebruik van
de theaterzaal. DOK6 Theater heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt.
De bezoekersaantallen zijn toegenomen, het aantal activiteiten is verdubbeld en er zijn veel eigen projecten gerealiseerd. Wij kunnen het helaas niet
alleen! Als je partner wordt van DOK6 Theater krijgt u daar natuurlijk ook
iets voor terug. Hiervoor zijn businesspakketten opgesteld. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!
Elke bijeenkomst moet zorgvuldig georganiseerd worden. U kunt er op
vertrouwen dat we samen een geslaagd evenement zullen neerzetten. Wij
informeren u graag over de mogelijkheden. Maak gerust een vrijblijvende
afspraak voor een kennismaking of een offerte op maat.
Contactpersonen DOK6 Horeca: Martine Peeters
| horeca@dok6.eu
DOKCinema: Ralph Teeuwen
| ralph@dok6.eu
DOK6 Theater: Nicole der Kinderen | nicole@dok6.eu ■

Tekst: DOK6 | Foto’s: DOK6
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Ondernemend Venlo magazine | Fontys

GREENTECHLAB FONTYS

De magie
van Dorothy

Sinds 2014 kent de Fontys Hogescholen
in Venlo het GreenTechLab. In dit kenniscentrum worden oplossingen gezocht
voor technische vraagstukken uit de
agro- en foodsector. Het is een plek
waar onderwijs en ondernemers elkaar
op innovatieve wijze ontmoeten.
Het GreenTechLab van Fontys in Venlo ging in 2014
van start. Manager Marcel Roosen vertelt over de
achtergrond. “De overheid biedt iedere hogeschool in
Nederland de mogelijkheid om een centre of expertise te creëren. Met als doel bedrijven en onderwijs
daar samen te brengen, de kloof tussen beide te verkleinen. Studenten en docenten krijgen met situaties
uit de praktijk van doen.” Naast het GreenTechLab
heeft Fontys eveneens – al langer – expertisecentra
voor de logistiek. GreenTechLab opereert vanuit de
mechatronica; deze opleiding werd onlangs, wederom, als beste van Nederland gekozen.

Leerproces
Roosen legt uit dat ondernemers uit de agro- en
foodsector met hun technische problemen bij het
GreenTechLab terecht kunnen. In eerste instantie
wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Zijn
die inzichtelijk dan volgt zowel een technisch als
financieel haalbaarheidsonderzoek. Daarna kunnen er
diverse stappen volgen, geeft hij aan. “We kunnen tot
een procesanalyse komen, onderzoek en ontwikkeling uitvoeren, een proof of concept bouwen en een
idee zelfs tot product doorontwikkelen. Dat laatste
gebeurt altijd met externe partijen, zoals partners
uit de regio. Voor studenten en ook docenten is het
leerzaam omdat ze met praktijksituaties te maken
krijgen, ondernemers kunnen profiteren van de open
mind van de studenten, de professionals van de
toekomst.” Het leerproces, het samenwerken is een
belangrijk aspect, maakt Roosen duidelijk, het is niet
zo dat ieder traject tot een uitgewerkt product leidt.
Hij geeft een voorbeeld. “In 2015 zijn we samen met
de HAS aan de slag gegaan met wat we de LaserWeeder hebben genoemd. Een apparaat om onkruid
op trottoirs te detecteren en met behulp van laser te
verwijderen. Het systeem bleek goed te werken, maar
uit het onderzoek kwam naar boven dat de laser een
te lange bewerkingstijd nodig had om het onkruid
te verdelgen. Jammer, maar de unieke combinatie
van hardware en software kan in een volgend traject
worden gebruikt.”

Marcel Roosen met Dorothy
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Urban farming
Meest recent project doet het GreenTechlab samen
met het onderzoeksinstituut Botany. Dat heeft geleid
tot een proof of concept, de fase voor een prototype,
Dorothy genaamd. Roosen glimlacht. “Het lijkt op een
kleine uitvoering van Dorothy uit de film Twister, een
apparaat waarmee allerlei kenmerken van orkanen
werden vastgelegd, vandaar. Bij dit project is de
kennis van de LaserWeeder gebruikt om Dorothy een
vliegende start mee te geven.” Hij toont een klein cilindervormig apparaat. “Dit is eveneens bedoeld voor
het vastleggen van data, met betrekking tot de groei

van planten.” Hij vertelt dan over het hoe en waarom.
“In deze regio vindt onderzoek plaats naar telen
zonder daglicht, het zogenaamde urban farming. Dat
heeft onder meer geleid tot een zoektocht naar de
ideale lichtreceptuur. Bij welk kunstmatig licht kom
je tot een optimaal resultaat? Om dat te ontdekken
wordt nu steekproefsgewijs zo nu en dan een plantje
uit het substraat getrokken en handmatig gemeten.
Zo wordt er gekeken naar de relatie tussen diameter,
oppervlakte en gewicht. Het is jammer dat je daarvoor iedere keer een plantje moet opofferen.”

Fotosynthese en lichtweerkaatsing
Dus kwam er de vraag of dit ook op een andere
manier kan. Of er iets kan worden bedacht waardoor
planten automatisch, zonder uit de grond getrokken
te worden, kunnen worden gemeten. Daarmee kwam
het monitoringsportaal in beeld, vertelt Roosen. “Dat
is niet iets nieuws, wordt al op diverse manieren
toegepast. Je kunt zo’n monitoringsportaal over een
plantenbed laten schuiven. Bij een plant aangekomen plaats je Dorothy over de plant en begint met
meten.” Ook Dorothy heeft volgens Roosen geen heel
innovatieve onderdelen. Er zit een computer op die
de in- en uitgangen aanstuurt, een camera en verlichting met een bepaalde golflengte. Met fotosynthese
en lichtweerkaatsing kan met behulp van bepaalde
software de invloed van licht op de teelt worden
gemeten. Roosen: “Het zijn niet zozeer de onderdelen
die Dorothy bijzonder maken, maar de manier waarop
ze samen zijn gebracht. We hebben nu gekeken naar
de invloed van licht, maar je zou ook andere data
kunnen verzamelen. Bijvoorbeeld het meten van
plantstress. Aan een business case kunnen zo heel
wat vragen worden gekoppeld.”

doen we samen met het bedrijfsleven. We opteren
graag voor een intensieve betrokkenheid bij de
doorontwikkeling, want ook hier ontstaan vragen
die beantwoorden moeten worden. Meestal is het
zo dat we een of enkele studenten op een geheel
open wijze laten nadenken over een probleem. Is de
vraagstelling geformuleerd dan komt een afstudeerder in beeld die samen met een kenniswerker de
vervolgstappen zet. Bedrijven die bij onze projecten
betrokken raken, zijn niet bang voor open innovatie.
Dat open karakter weerhoudt echter ook bedrijven
ervan met het GreenTechlab samen te werken. Maar
goed, dat is het karakter van het lab. We kijken per
project welke aanpak het beste werkt. Het is de
bedoeling dat we op den duur zonder steun van de
overheid zelfstandig kunnen functioneren. Maar dat
zal nog enkele jaren in beslag nemen.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Marco Boots

Open innovatie
Zoals hij al eerder aangaf is Dorothy nu een proof of
concept. Verdere ontwikkeling is mede afhankelijk
van partners uit het bedrijfsleven, in dit geval Botany
en aanverwante regionale techniekbedrijven. “Wij
kennen diverse fases, maar productontwikkeling
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Wethouder Lamers | Ondernemend Venlo magazine

ADVOCATEN MET
ONDERNEMERSBLOED

UIT VENLO MET EEN
ROTTERDAMSE INSLAG

BEPERKING BIJSTAND GEMEENTE VENLO

“Iedere man of vrouw
aan de zijlijn is
er een te veel”

aanbod, mensen met een opleiding of ervaring die
niet aansluit bij wat het bedrijfsleven op dit moment
vraagt. Maar het merendeel van die mensen komt
met wat aanpassingen en flexibiliteit van beide
kanten snel weer aan het werk. Die blijven niet in
de bijstand.” Nee, geeft Lamers aan, de uitdaging zit
voor een belangrijk deel bij mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Vaak laag opgeleid en al langere
tijd uit het arbeidsproces. Om fors onder de landelijk
verwachte stijging te blijven heeft de gemeente
Venlo een aanvalsplan gelanceerd. Daarin speelt het
WSP, het WerkgeversServicepunt – waarin zeven
Noord-Limburgse gemeenten, het UWV, WAA Groep,
NLW Groep en INTOS participeren, – een belangrijke
rol.

“We gaan mensen pro-actief bij
de arm nemen om ze zo naar
werk te begeleiden”
Uitgangspunt is om werkgevers maximaal te ondersteunen bij het vinden van geschikt personeel en
daarbij te kijken hoe bijstandsgerechtigden het beste
kunnen aansluiten op de gevraagde competenties.
“Dat we het beter doen dan landelijk laat onverlet dat
iedere man of vrouw aan de zijlijn er een te veel is”,
zegt Lamers. “Om de verwachte stijging in te perken
werken we bijvoorbeeld nauw samen met het UWV
met als doel ervoor te zorgen dat mensen vanuit een
WW-uitkering niet in de bijstand terecht komen. We
gaan mensen pro-actief bij de arm nemen om ze zo
naar werk te begeleiden. Dat geldt eveneens voor
statushouders. We stellen individuele competentieprofielen op zodat we een goed beeld krijgen van
iemands mogelijkheden – maatwerk dus. Vervolgens
kijken we wat nodig is om zo iemand te laten voldoen
aan de vraag van ondernemers.”

MARIVONNE VAN KRALINGEN IS ROTTERDAMSE DIE IN VENLO WERKT.
ROB DE HAIR IS VENLONAAR DIE IN ROTTERDAM HET VAK LEERDE.

Daarmee verenigen we dat wat ondernemers uit beide steden sterk maakt; Een no-nonsense mentaliteit.
Geen woorden maar daden. Oplossingen in plaats van vage adviezen. Bij ons kunt u als ondernemer
gewoon binnenlopen of ons even bellen. De meter gaat echt niet gelijk lopen. Wij zijn specialisten;
onze antwoorden concreet en duidelijk. Als ondernemer wil je nu eenmaal weten waar je aan toe bent.
Noorderpoort 9 . 5916 PJ Venlo . 077 206 80 00 . info@voordezaak.nl . voordezaak.nl

• uitstekende service
• betrouwbaar
• kosten efﬁciënt

Staal en technische producten

Wij zijn er voor u… al 150 jaar!
5727 Venlo | Tjalkkade 9 | NL-5928 PZ Venlo | Postbus 3039 | NL-5902 RA Venlo | T +31 (0)77 323 72 72
F +31 (0)77 387 47 40 (algemeen) | F +31 (0)77 387 24 11 (staal) | verkoopstaal@geurts-janssen.nl | www.geurts-janssenstaal.nl

Met het aantrekken van de economie
ontstaat er steeds meer krapte op
de arbeidsmarkt. Toch zitten er in de
gemeente Venlo nog zo’n 3.450 mensen in de bijstand. Vaak hebben ze een
afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder
Hanno Lamers (Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Participatie) wil ook zo veel
mogelijk van deze bijstandsgerechtigden
aan het werk krijgen.
Het aantal bijstandsgerechtigden kan nog oplopen
door de instroom van statushouders, mensen die

na een ww-uitkering geen werk vinden of eerder
gebruikmaakten van regelingen als de Wajong of
sociale werkvoorziening. Landelijk wordt een stijging
van 5 % verwacht; de gemeente Venlo is met 2,5 %
optimistischer. Dat optimisme is mede gestoeld op
de al eerder geïnitieerde aanpak om mensen naar
vermogen te laten werken, legt wethouder Hanno
Lamers uit.
Hij vertelt vervolgens waarom er landelijk nog een
relatief groot aantal mensen een bijstandsuitkering
krijgt terwijl de arbeidsmarkt een toenemende krapte
laat zien. “Er is sowieso een verschil tussen vraag en

Daarbij, geeft Lamers aan, is bijscholing van essentieel belang. “Er zijn momenteel bijvoorbeeld veel vacatures in de logistiek, een sector met veel piekwerk.
Daar is een opleidingsproject voor samengesteld
– mensen kunnen bijvoorbeeld een logistiek paspoort
behalen.” Hij wijst vervolgens op de diverse projecten
waarmee bijstandsgerechtigden aan het werk werden
geholpen. “Goede voorbeelden zijn ‘Beej Benders’,
MGG en UPS in Venlo en VDL NedCar in Born, daar
zijn heel wat mensen aan de slag gegaan. Accountmanagers van het WSP hebben samen met de
ondernemers gekeken hoe er op een goede manier
invulling aan hun vacatures kon worden gegeven. Op
die manier zijn inmiddels heel wat van onze mensen
aan het werk, onder andere statushouders.” Lamers
besluit met de opmerking dat de gemeente Venlo
met deze nieuwe aanpak geen compleet nieuwe weg
is ingeslagen. “Het ging al goed, maar door te intensiveren, door nog meer maatwerk te leveren, doen we
het steeds beter.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto: Hans van der Beele
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Meer infrastructuur vereist
bij groeiende economie  
Synchromodaal en
energie-efficiënt transport op de as
West-Vlaanderen – Limburg (NL)
Eind mei vond het startevent plaats van het Interreg-project SYN-ERGIE: gericht
op SYNchromodaal en enERGIE-efficiënt goederentransport op de corridor
West-Vlaanderen – Antwerpen – Limburg. In deze beginfase van het project willen
we met zogenaamde early believers verladerscommunities vormen om vervolgens
samen met geschikte logistieke dienstverleners een competitief en duurzaam
multimodaal aanbod te creëren. Daarbij voorzien wij zowel voor het spoorvervoer
als voor de binnenvaart een testpilot.
Om dat voor elkaar te krijgen, spreken we al met enkele bedrijven en organisaties
in de logistieke keten die actief zijn op deze transportcorridor om te bezien of
multimodaliteit via verladerssamenwerking voor hen een optie is.
Voor een goed inzicht is meer input nodig. Die input komt met name van uw zijde.
Bent u bereid om ons die te leveren en hebt u belangstelling om aan dit onderdeel
van het project deel te nemen, dan kunt u zich wenden tot Jos Ernenst (syn-ergie@liof.nl of 06 29 530 993).
Met uw deelname krijgt u toegang tot een cluster van bedrijven dat samen met
de projectpartners innovatieve werkvormen voor multi- en synchromodaliteit gaat
ontwikkelen.
Kijk voor meer informatie op www.project-synergie.eu.
SYN-ERGIE wordt voor 50 procent gefinancierd in het Interreg V programma
Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met
financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast
krijgt het project financiële steun van de provincies West-Vlaanderen en Limburg.
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Joris Tenhagen is voorzitter van de
commissie Infrastructuur en Logistiek
van Ondernemend Venlo. De commissie
komt op voor de belangen van de leden
en draagt op die manier bij tot een goede
infrastructuur in de regio.  

Foreign Investors Day
LIOF houdt op dinsdagmiddag 3 oktober een Foreign Investors Day, het ontmoetingsevent voor buitenlandse bedrijven gevestigd in Limburg.
Tijdens het evenement wordt ook informatie verspreid en opgehaald over het
vestigingsklimaat in Limburg. De informatie wordt verzorgd door onder meer
belastingadviseurs, werkgeversservicepunt, kennisinstellingen, Brightlands en
sectororganisaties. Thema’s zijn: HR, belastingklimaat, innovatie, infrastructuur en
quality of life.
De Investors Day is bedoeld voor de 550 bedrijven in Limburg met een buitenlandse moeder.
Meer informatie op www.liof.nl/nl/agenda/liof en lioffiday.eventbrite.nl.

■

De commissie Infrastructuur en Logistiek bestaat niet
uit een vaste groep mensen die op vaste tijden vergadert, verduidelijkt Joris Tenhagen. Het thema staat
wel vast: infrastructuur. Afgebakend, net zoals bij de
commissies parkmanagement en communicatie van
Ondernemend Venlo. Tenhagen: “Het zijn een soort
van rondetafelsessies met leden, over wegen, spoor,
binnenvaart en veiligheid. Bijvoorbeeld over de afrit
bij knooppunt Zaarderheiken. Dan komen we samen
met ondernemers die dat aangaat. Daar zitten ook
bestuursleden van Ondernemend Venlo bij.”
Wat doen jullie met de vergaarde kennis?
“Soms worden we gevraagd om de branchevereniging
of de gemeente van informatie te voorzien. En we
geven presentaties aan Tweede Kamerleden, bijvoorbeeld om het belang aan te tonen van een verbreding
van de A67.”
Kun je nog een voorbeeld noemen?
“Afgelopen zomer waren er zoveel werkzaamheden
aan wegen en spoor dat sommige bedrijfsterreinen
nauwelijks bereikbaar dreigden te worden. Samen
met de parkmanager hebben we meteen aan de bel
getrokken. Toen bleek dat provincie, gemeente en
ProRail niet goed met elkaar hadden afgestemd. De
werkzaamheden zijn toen aangepast, evenals de
omleidingen. Probleem opgelost.”

Het gewenste station in Grubbenvorst komt er niet.
“Daar zitten we nog steeds achteraan. De bereikbaarheid van de Greenport Campus moet absoluut
worden verbeterd. Er is druk op de arbeidsmarkt. Het
openbaar vervoer wordt steeds belangrijker. Voor
jongeren is het niet meer vanzelfsprekend om een
auto te kopen. Dan is het belangrijk dat de laatste
kilometers goed worden aangesloten. In die zin is het
station cruciaal.”
Hoe verder?
“De Statenleden moeten er zich nog over uitspreken. De afgelopen tien jaar heeft de provincie veel
geïnvesteerd in infrastructuur. Daarom: gooi nu niet
het kind met het badwater weg door de laatste aansluiting niet te realiseren, ook al is het formeel een
Rijksinvestering. We gaan alles op alles zetten om
toch het benodigde geld te vinden.”
Iets anders: het parkeerprobleem met de trucks. Gaat
het de goede kant uit?
“De parkeerplaats aan de James Cookweg* wordt
binnenkort geopend. Daar kunnen veel vrachtauto’s
parkeren. Er moet wel betaald worden en dat sluit
niet aan op het beleid van alle transportbedrijven.”
Hoe nijpend is het tekort?
“Een paar jaar geleden praatten we in de regio en
langs de A67 over zeshonderd parkeerplaatsen. Inmiddels zijn er wel enkele voorzieningen bijgekomen,
maar sinds 2015 is de goederenstromen ook hard
gegroeid. Daar komt bij dat de wet- en regelgeving in
Duitsland en Frankrijk is aangescherpt. Daar mogen
truckers in het weekend nog maximaal 24 uur parkeren. In Nederland geldt die beperking niet, met als
gevolg dat de parkeerdruk en het aantal foutparkeer-

ders hier aan de grens nog groter zal worden. Er zal
geld voor handhaving moeten komen, anders blijft
het dweilen met de kraan open.”
Wat moet er gebeuren?
“Bij de functie van logistieke hotspot hoort voldoende parkeergelegenheid voor vrachtwagens. Gemeente
en provincie werken er hard aan, kijk maar naar de
James Cookweg. Met Smart Logistics Center Venlo
starten we een project voor slimme benutting van
de parkeervoorzieningen overdag. Hierbij denken we
aan een systeem dat vrachtwagens op afroep naar de
warehouses en terminals leidt. Maar zelfs dan blijft
de behoefte waarschijnlijk nog altijd groter dan de
voorzieningen die worden gecreëerd. Dus moeten we
blijven kijken naar nieuwe locaties.”

■

*Vrachtwagen parkeerplaats
James Cookweg
De vrachtwagenparkeerplaats aan de James
Cookweg zal rond 1 november worden geopend.
Met het beschikbaar komen van extra parkeerruimte zal er strenger handhavend worden opgetreden. Zo zullen vrachtwagens die fout staan
geparkeerd én hierdoor een gevaarlijke situatie
veroorzaken als altijd worden weggesleept. Inmiddels loopt hierover een uitgebreide informatieprocedure. Na de opening van de parkeerplaats
zullen waarschuwingen worden uitgedeeld maar
zal ook handhavend worden opgetreden. Vanaf
15 november worden zonder meer bekeuringen
uitgeschreven.
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Komkommercluster
Innoveins gaat van start
Komkommertelers zijn overtuigd van de noodzaak
van innovatie en hebben zich verenigd binnen
Innoveins in het Komkommercluster. Samen met
hoogwaardige kennispartners zal er gewerkt worden aan de innovaties van morgen.
Innoveins omvat een ecosysteem dat innovaties
voortbrengt in de agrofood, door een verbinding
met de hightechsector te maken. Binnen Innoveins
wordt samengewerkt in innovatieclusters; samenwerkingsverbanden van twee of meer partijen die
gericht zijn op samenwerking en co-creatie op het
gebied van innovatie. Vooruitstrevende telers uit
zowel de glastuinbouw als vollegrondsteelt spelen
daarbij een belangrijke rol. De beoogde locatie van
Innoveins is een nieuw innovatie- en R&D-centrum
op de Brightlands Campus Greenport Venlo.
Binnen vier innovatiethema’s (robotica, licht,
teeltsystemen en gewasbescherming en waterzuivering) zal door een omvangrijke groep komkommertelers samen met hoogwaardige kennispartners
aan de innovaties van morgen worden gewerkt.
Het Komkommercluster beoogd een duurzaam
samenwerkingsverband te zijn, waarin telers voor
meerdere jaren met elkaar én diverse marktpartijen
gaan samenwerken.

Het Technodôme in Venlo organiseert van 1 t/m 3 februari 2018 de
Kies Techniek Manifestatie voor
basisschoolleerlingen. Leerlingen
kunnen tijdens deze manifestatie
ontdekken hoe leuk techniek is. Doel
van de manifestatie is de instroom
naar technische opleidingen en
beroepen te bevorderen. Jaarlijks
bezoeken bijna 2300 leerlingen
onder begeleiding de kies techniek

Dit jaar viert groothandel
Geurts-Janssen, “sinds 1867”, haar
150-jarig jubileum. Wat ooit begon
als een kleine zelfstandige ijzerhandel is uitgegroeid tot een van de
grootste en meest toonaangevende
distributeurs van staal en andere
metaalproducten in de Benelux.
In 1867 begon Bernard Anton Geurts
een ijzerhandel in Horst. In de loop
der jaren hebben de opeenvolgende generaties het eenmansbedrijf
ontwikkeld tot een onafhankelijke
groothandelsgroep in staal en technische producten waar ruim honderd
personeelsleden werkzaam zijn.
Momenteel staan de vierde en vijfde

Aan de Laurens Jansz. Costerstraat
in Venlo is gestart met de bouw van
de derde Nederlandse vestiging van
Bauhaus. In het ruim 18.000 m2 grote
gebouw komen meerdere speciaalzaken onder één dak: van verf, bouwmaterialen en ijzerwaren tot parket,
sanitair en een uitgebreid tuincentrum. Ook komt er een Drive-In, die
de klant de gelegenheid biedt gewoon
met auto en aanhanger naar binnen
te rijden en de materialen vanaf het
schap in te laden.

Fusie Ondernemend Venlo
Eerder dit jaar werd bekend dat de vier verenigingen die actief zijn onder de stichting
Ondernemend Venlo, te weten Noorderpoort, Venlo Trade Port, Trade Port Zuid en
Spikweien, hadden besloten te fuseren en op te gaan in de Vereniging Ondernemend
Venlo. Op 10 oktober, kort voor het ter perse gaan van dit blad, werd tijdens een gezamenlijke ledenvergadering met de ondernemers van Noorderpoort en Tradeport door
de aanwezigen unaniem voor dit fusievoorstel gestemd. Na eerder Spikweien en Trade
Port Zuid hebben daarmee de leden van alle vier de ondernemersverenigingen tijdens
hun ledenvergadering vóór een fusie met Ondernemend Venlo gestemd. Hiermee kan
het fusietraject verder afgewikkeld worden.
Ondernemend Venlo wordt nu één grote vereniging die de belangen behartigt van de
ruim 1.200 bedrijven op de bedrijventerreinen in de gemeente Venlo. De voormalige
verenigingen worden afdelingen van de nieuwe vereniging Ondernemend Venlo en
zullen de belangen van de ‘eigen’ terreinen blijven behartigen. De nieuwe vereniging
krijgt meer slagkracht en zal veel activiteiten op overkoepelend niveau gaan organiseren. Met onder meer als gevolg een nog betere belangenbehartiging, meer efficiëntie en
verdergaande professionalisering.
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Staalgroothandel
Geurts-Janssen 150 jaar

dagen en maken ze op een speelse
en actieve manier kennismaken met
techniek. Ook bedrijven uit de regio
nemen deel aan de Kies Techniek
Manifestatie. Bedrijven die zich nog
willen aanmelden om deel te nemen
aan het bedrijvendeel op de zaterdag
3 februari kunnen contact opnemen
met Hans Beterams, 06 2001 2207 of
Piet Peters, 06 5317 5651.

Bouwwerkzaamheden
Bauhaus Venlo gestart

Onlangs is Gerard Koolen als clustermanager
verbonden aan het Komkommercluster. Koolen
is onder andere eigenaar geweest van een grote
kwekerij gericht op de teelt van specialty tomaten.
Ook heeft hij jarenlange ervaring als voorzitter en
bestuurslid van ZON Fruit & Vegetables.
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Kies Techniek Manifestatie
2018 in Technodôme Venlo

Bauhaus richt zich met het brede assortiment niet alleen op de
klussende particulier maar ook op de
vakman. Die vindt er een breed aanbod aan professionele apparatuur en
materialen. Vanuit het internationaal
actieve concern wordt aangegeven
dat men voor personeel op zoek gaat
naar vakmensen en dat daarbij zeker
ook wordt gekeken naar vijftigplussers met veel kennis en ervaring. De
opening in Venlo staat gepland voor
de tweede helft van 2018.

■

Aanleg rotondes
Venrayseweg afgerond
De aanleg van twee rotondes op
de Venrayseweg en de fietsbrug
is nagenoeg afgerond. De officiële
heropening vond plaats op dinsdag
31 oktober, in aanwezigheid van gedeputeerde Geurts van de Provincie
Limburg en wethouder Aldewereld
van de gemeente Venlo.
De werkzaamheden op de Venrayseweg begonnen in april. Een van
de rotondes is aangelegd op de

kruising van de Venrayseweg en
de Celsiusweg. Een stuk verderop
is de Horsterweg met een rotonde
aangesloten op de Venrayseweg
en is een veilige ongelijkvloerse
fietsersverbinding gerealiseerd. Door
de aanleg van de rotondes wordt de
verkeersveiligheid verhoogd en is er
een betere ontsluiting en doorstroming naar bedrijventerrein Trade
Port West en de haven.

NIEUWS?

generatie van Geurts-Janssen aan het
roer van het concern met dochterbedrijven in Venlo, Schijndel en in
België. Vanuit het 36.000 m2 grote
terrein in Venlo worden duizenden
ondernemers in de Benelux voorzien
van onder andere constructie- en
wapeningsstaal, buizen, kokers,
ijzerwaren en roosters.
Ook na 150 jaar ligt de focus van
Geurts-Janssen op verder groeien
qua kwaliteit en capaciteit. Zo worden dit jaar de opslag- en bewerkingsmogelijkheden flink uitgebreid.
Hierdoor neemt de capaciteit dit jaar
met meer dan 10% toe.

Scholing op maat
voor medewerkers DSV
Wat als de veiligheid op de werkvloer in het geding komt omdat je
de Nederlandse taal niet machtig
bent? Wat als je baas of collega jou
niet helemaal begrijpt? Dan zit er
maar een ding op: snel de taal onder
de knie krijgen. DSV, een groot
internationaal logistiek bedrijf met
onder meer een vestiging in Venlo,
besloot onlangs dat hun buitenlandse werknemers, die de taal nog niet
goed beheersen, geschoold moeten
worden in de Nederlandse taal. Gilde
Educatie verzorgt deze scholing.
“We bieden niet alleen maatwerk op
het gebied van de lesstof, maar ook
de lestijden zijn precies afgestemd
op de werktijden van de DSV’ers.

Dus dat betekent ook in de avond
studeren. Dat vinden de deelnemers
helemaal niet erg, omdat ze stuk
voor stuk graag willen leren en dus
heel enthousiast zijn”, vertelt Dylan
Smeets, docent Gilde Educatie.
In september zijn de eerste groepen
gestart. Drie om precies te zijn. Met
elk twaalf of dertien
deelnemers. Op de Daelweg in Venlo
starten voornamelijk Poolse, maar
ook Italiaanse,
Portugese en Duitse DSV-werknemers aan de maatwerktraining
Nederlands op de werkvloer. Bij
tevredenheid van beide kanten
starten ieder halfjaar groepen, laat
DSV weten.

Stuur uw info of persbericht naar:

redactie-ov@uitgeverijsmit.nl

Een
goed plan

financieren
wij binnen
één dag.

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

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

