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Villa Flora
In 2012 vond in de regio Venlo de Floriade plaats. Die heeft
de regio veel geld gekost. Te veel geld, wordt er gezegd. Dat
had onder meer te maken met te mooie verwachtingen. Het
evenement zou quitte draaien, zo werd beloofd. Dat was wel
erg optimistisch, gezien de organisatie die voor deze eenmalige tuinbouwtentoonstelling moest worden opgetuigd. Had
van te voren gezegd dat er enkele miljoenen verlies zo worden gedraaid omdat de kost nu eenmaal voor de baat gaat en
de pijn was stukken minder geweest. Want die baat was en
is er zeker. Regelmatig spreek ik ondernemers die wijzen op
de positieve effecten van de Floriade. Ook ondernemers die
er niets van hebben gemerkt overigens, maar het aanzuigeffect van de Floriade heeft veel opgeleverd.
En die gebouwen… Ja, dat was eveneens een forse, zeg maar,
investering. De Innovatoren en Villa Flora werden echter
gebouwd met als doel ze een tweede leven te geven. Als
onderdeel van Green Park Venlo, een hoogwaardig bedrijventerrein. De pech was dat de Floriade op het hoogtepunt
(of dieptepunt, zo u wilt) van de economische crisis werd
gehouden. En het jaren eerder, in een tijd van economische
voorspoed, bedachte Green Park Venlo niet van de grond
kwam. Dus was het een tijdlang kwakkelen, vooral met Villa
Flora. Ideeën waren er wel, maar werden niet gerealiseerd.
De schone slaapster is nu echter ontwaakt. Nog niet zo
lang geleden stond Villa Flora grotendeels leeg, nu bruist

– om maar een populaire term te gebruiken – het er. Volop
bouwactiviteiten en nieuwe, innovatieve ontwikkelingen.
Met de Innovatoren is Villa Flora het hart van Brightlands
Campus Greenport Venlo geworden.
Die campus moet nu uitgroeien tot een belangrijk kenniscentrum, een locatie waar vernieuwende bedrijven en onderwijs
hun plek vinden en met elkaar gaan samenwerken. Waar
innovatie het sleutelwoord is. Zo’n bedrijf is Mito Medical
Products. Verderop in deze editie van Ondernemend Venlo
magazine kunt u lezen dat Mito Medical Products in een
vergevorderd stadium is met de ontwikkeling van de Delseni,
een baanbrekend apparaat waarmee onderzoek naar borstkanker efficiënter, gemakkelijker en goedkoper kan worden
uitgevoerd. Het is maar een van de vele voorbeelden van wat
er momenteel in Villa Flora en op de campus gebeurt.
Met zijn vernieuwende karakter moet die campus de regio
een flinke economische impuls geven. De toekomst zal
uitwijzen hoe dat gaat verlopen. En of het de kosten waard
was.
Die toekomst is inmiddels begonnen.
Ik wens u een gezond en succesvol 2018.
Jac Buchholz
Eindredacteur Ondernemend Venlo magazine
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Vrachtwagenparkeerplaats | Ondernemend Venlo magazine

OPENING VRACHTWAGENPARKEERPLAATS JAMES COOKWEG

Voorbeeld dat navolging verdient

Gedeputeerde Hubert Mackus, directeur netwerkontwikkeling Karin Weustink van
RWS, exploitant Ton de Lang en wethouder Jos Teeuwen klinken bij de opening

Op 13 november jl. werd aan de James Cookweg in Venlo een
beveiligde parkeerplaats voor 250 vrachtwagens officieel geopend. Daarmee telt Venlo nu 400 beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen. Een goede ontwikkeling maar er blijft werk aan
de winkel, zo klonk het tijdens de opening.
Als logistieke hotspot krijgt Venlo dagelijks een groot aantal vrachtwagens te
verwerken waarvan een deel een parkeerplek voor de nacht zoekt. Het is een
bekend probleem dat chauffeurs niet altijd een geschikte plek kunnen vinden en
hun vrachtwagen op ongewenste plekken parkeren wat tot onveilige en ongepaste
situaties leidt. Elders in Limburg is dit eveneens het geval.
Een aantal jaren geleden besloten de regio Limburg, het bedrijfsleven, politie en
Rijkswaterstaat (RWS) aan een oplossing te werken. Dat resulteerde in 2015 in een
intentieverklaring met als doel het samen oplossen van de parkeerproblematiek
van vrachtwagens in Limburg. De problematiek in Venlo is nu als eerste aangepakt
met de aanleg van de betaalde parkeerplaats aan de James Cookweg. Het betreft
een omheind terrein, goed verlicht en door camera’s bewaakt. Bovendien zijn er een
restaurant en faciliteiten waar de chauffeurs zich kunnen verzorgen.
De kosten voor dit project worden gedragen door RWS, Provincie, gemeente Venlo,
TEN-T subsidie (Trans-European Network Transport) en Platform Veilig Ondernemen
Limburg. De exploitatie is in handen van Ton de Lang, tevens exploitant van het nabij
gelegen Heierhoeve. Om chauffeurs op de nieuwe parkeerplaats te wijzen heeft RWS
flyers ontwikkeld. Om te voorkomen dat er toch nog op ongewenste plekken wordt
geparkeerd is er een drietrapsbeleid ontwikkeld dat direct na de opening inging. Informeren met behulp van een flyer is daarin de eerste stap, foutparkeerders waarschuwen stap twee en uiteindelijk zal er streng worden gehandhaafd en beboet.

De opening begon met enkele korte toespraken door de Venlose wethouder Jos
Teeuwen, gedeputeerde Hubert Mackus, directeur netwerkontwikkeling Karin
Weustink van RWS en exploitant Ton de Lang. Teeuwen stelde dat Venlo veel
profijt heeft van de logistiek, maar ook wel eens voor uitdagingen komt te staan,
zoals met het parkeren. “Ik ben onder de indruk van deze oplossing”, zo schetste
hij. “Het is een veilige, schone plek. Met de 150 plaatsen bij Heierhoeve telt Venlo
nu zo’n 400 vrachtwagenparkeerplaatsen. Een goede stap vooruit maar we zijn er
nog niet.”
Met die laatste opmerking was Hubert Mackus het zonder meer eens. “Deze
parkeerplaats is een aanwinst voor Limburg. Maar er is meer nodig, ook elders in
Limburg. Dit is een eerste mooie stap. Dat er meer mogen volgen.” Karin Weustink
gaf aan dat er sinds 2011 hard aan dit project was gewerkt. Het parkeren voor
vrachtwagens noemde ze een belangrijk thema. “De parkeerplaatsen langs de
snelweg puilen soms uit. Vrachtwagens staan tot op de vluchtstrook, je houdt
je hart soms vast. Deze beveiligde parkeerplaats is een mooi alternatief en heeft
zonder meer een voorbeeldfunctie.” Tot slot gaf Ton de Lang aan dat er de afgelopen jaren veel was gebeurd, dat hij daarover een lang verhaal kon vertellen maar
dat niet ging doen. “Ik ben gewoon trots op wat we hebben bereikt en wil alle
partijen die daarbij betrokken waren van harte bedanken.”
Daarna was het tijd voor de officiële opening. De vier sprekers knipten een lint
door en met het luid claxonnerend binnenrijden van de symbolische eerste
vrachtwagen werd de parkeerplaats geopend.

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Marco Boots
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DE ONDERNEMER: JOEP WILLEMS, WILLEMS BOUWBEDRIJF BV

“Het bedrijf moet zonder
mij gewoon door kunnen draaien”

Joep Willems: "We schakelen voor het werven van nieuwe medewerkers het eigen personeel in"

Hij mocht van zijn ouders alles worden, zelfs aannemer. Dat
laatste werd Joep Willems dan ook. Hij koos voor de bouw
en werd zo de vierde generatie in het eind negentiende eeuw
opgerichte familiebedrijf. Toen hij de leiding overnam en het
bedrijf begon te groeien, zag Willems na enkele jaren in dat
het verstandig was bepaalde taken af te stoten. “In het begin
een enge beslissing maar uiteindelijk wel een goede.”
Het jaar 1898 is het oprichtingsjaar van wat nu Willems Bouwbedrijf heet.
Waarschijnlijk is de onderneming veel ouder, zo begint Joep Willems. “Uit 1898
stammen de oudst bekende stukken. Maar waarschijnlijk bestaan we langer. Niet

6

jaargang 11 | no.39

als bouwbedrijf; waarschijnlijk is een van mijn voorvaderen een timmerbedrijf
begonnen. Dat is de oorsprong.” Die timmerwerken werden onder de vader van
Joep Willems uitgebreid en zo werd de basis gelegd voor het huidige bouwbedrijf.
“Mijn vader richtte zich alleen op Tegelen, waar we toen gevestigd waren, en
Belfeld. Venlo was al ver weg, bij wijze van spreken. Dat kon toen nog. Hij had er
een aantal vaste klanten die voor voldoende werk zorgden.”

Militaire dienst
Voor Willems was het min of meer vanzelfsprekend dat hij in de sporen van zijn
vader zou treden. Zonder dat dit van huis uit verlangd werd. “Maar ik ben opgegroeid in het bedrijf, liep er als kind al grond. In plaats van asperges steken deed

ik daar mijn vakantiewerk. De keuze stond vast, daar heb ik me altijd goed bij
gevoeld.” Dus volgde hij de mts, deed de opleiding bedrijfskunde en was van plan
het vak om te beginnen bij een ander bedrijf te leren. Tot de oproep voor militaire
dienst op de deurmat viel. “In eerste instantie had ik daar wel zin in. Had ook
aangegeven dat ik uitgezonden wilde worden, naar Libanon bijvoorbeeld.” Maar
toen hoorde hij verhalen van vrienden dat zo’n missie ook niet alles was. “Mijn
vader greep vervolgens in: hij vond mij onmisbaar voor de zaak. Dus geen militaire
dienst maar meteen aan de slag in het eigen bedrijf.”

Driepoot
Dat was in 1987. Nadat Willems de leiding had overgenomen, besloot hij enkele
veranderingen door te voeren. “Je bent jong en je wilt wat”, glimlacht hij. “Nee,
zonder gekheid, dat was met het oog op de toekomst. We deden toen nog zowel
bedrijven als woningbouw voor particulieren. Van die laatste tak besloten we
afscheid te nemen en ons alleen op bedrijven te richten. Best een heftige beslissing, maar noodzakelijk. De bouw is breed en je moet doen waar je goed in bent.”
Dat gold ook voor Willems zelf. In eerste instantie deed hij alles zelf, maar al snel
ontdekte hij dat hij bepaalde taken moest afstoten. “Opnieuw een enge beslissing,
maar wel een juiste. Ik kwam toen in contact met Twan Dolders. Daar had ik meteen een klik mee. Die heeft de technische zaken op zich genomen. Daarna kwam
Jack Peeters erbij voor de financiën – ook dat voelde meteen goed. Zelf doe ik
sindsdien voornamelijk commercie, de acquisitie tot aan de handtekening. Ik blijf
daarna wel bij het project betrokken maar meer op een afstand.” Die driepoot runt
nog altijd het bedrijf, zegt Willems. “In het begin wil je niets uit handen geven.
Maar dat kan niet. In een groeiend bedrijf – we hebben nu zo’n 60 medewerkers,
tegen 12 toen ik begon – moet je dingen los kunnen laten anders loopt het mis.”

Plezier
Ook het werven van personeel heeft Willems steeds meer naar het eigen bedrijf
getrokken. Op de krapte op de arbeidsmarkt probeert hij zo inventief mogelijk in
te spelen. “We doen niet zo veel meer via wervingsbureaus, schakelen liever het
eigen personeel in. Die krijgen een bonus als ze een geschikte nieuwe medewerker aanbrengen.” Zelf houdt hij ook graag voeling met de mensen in het bedrijf
en met de markt, zegt Willems tot besluit. Hij wil weten wat er speelt, vindt het
menselijke aspect belangrijk. “Het werk wordt steeds specialistischer en het is van
belang de juiste mensen op de juiste plek te hebben.” En hij zelf, zit hij nog altijd
op de juiste plek? “Absoluut, ik doe mijn werk nog altijd met veel plezier. Toch
denk ik nu wel eens na over mijn rol. Feitelijk is iedereen vervangbaar en dat zou
ook voor mij moeten gelden. Het bedrijf moet zonder mij gewoon door kunnen
draaien. Of mijn kinderen me eventueel ooit op willen volgen is nog niet echt een
issue. Wat dat betreft mogen ze alles worden, zelfs aannemer.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Petra Lenssen

Snijden of de kaasschaaf
Uiteraard brachten ook de crisisjaren de nodige uitdagingen, merkt Willems vervolgens op. “Omdat de bouw laatcyclisch is, ontwikkelingen volgt, was 2008 voor
ons nog een goed jaar. Daarna kwam de klad erin. Samen met Twan en Jack heb
ik toen goed moeten nadenken hoe we door de moeilijke jaren moesten komen.
Moeten we stevig snijden of de kaasschaaf toepassen? We hebben voor het eerste
gekozen en de kosten flink omlaag gebracht. Zo laag als maar kon. Dat betekent
onder meer afscheid nemen van mensen waar je een hechte band mee hebt. Dat
is niet fijn. Gelukkig had iedereen begrip voor de situatie en de afgelopen jaren
hebben we er alweer een aantal terug kunnen halen.” In die periode werd de
markt ook nauwgezet gevolgd, werd het werkgebied vergroot en aan de naamsbekendheid gewerkt, zegt Willems. Tevens werd de vraag gesteld: wie bouwt er? “Zo
kwamen we uit bij middelgrote bedrijven, gericht op de export – in bijvoorbeeld
België en Duitsland was de crisis minder hevig. Maar ook bij discounters – Aldi
en Lidl hadden juist de wind in de zeilen. Dus hebben in de crisisjaren zeker zo’n
twintig Lidl-winkels gebouwd.”
Duurzaam
Er werden ook veranderingen ingezet die minder met de crisis maar meer met de
ontwikkelingen in de markt van doen hadden. Zo ging Willems Bouwbedrijf zich
zo’n tien jaar geleden toeleggen op maatschappelijk verantwoord ondernemen
(mvo). In het kielzog van de gemeente werden duurzaamheid en Cradle 2 Cradle
aandachtspunten. Willems: “Daardoor konden we in Venlo-Zuid een C2C-gecertificeerde sporthal bouwen. We zijn ook met het complete team naar het C2C Expo
Lab van de gemeente geweest om ons te laten voorlichten. Iedereen in het bedrijf
moet er mee over nadenken hoe we in de toekomst met het materiaalgebruik
omgaan. En dat niet alleen. Het geldt ook voor de wijze van bouwen. Omdat we
tijdens de crisis ervoor hebben gekozen om met een eigen constructeur te werken, hebben we een flinke stap vooruit gezet en kunnen we effectief en snel op
wensen van klanten reageren. Dat zorgt tevens voor de nodige rust. We werken
tevens meer en meer met eigen engineers en een selecte groep onderaannemers.
Om voor de klant zo efficiënt mogelijk te kunnen bouwen.”

Feiten en cijfers Willems Bouwbedrijf BV
Opgericht: 1898 (officieel)
Aantal medewerkers: 60
Werkgebied: Circa 100 kilometer rondom Venlo,
inclusief het Duitse grensgebied
Hoofdvestiging: Venlo, met een nevenvestiging in Düsseldorf
Activiteiten: Bouwbedrijf
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‘Betrokken leden zijn waardevolle leden’
“Betrokkenheid. Een sleutelwoord in de
belangenbehartiging. Dichterbij, nog zo
één. Kijk, we kunnen wel als bestuurders beslissen wat belangrijk is voor
onze leden-ondernemers, maar waarom
laten we ze dat niet zelf doen”, stelt
Pieter Lucassen uit Afferden. Lucassen
is de eerste voorzitter van de kersverse
LLTB-regio Noord-Limburg.

hetzelfde probleem langs die beek samen in een
ondernemersgroep die dat met steun van de LLTB
gaat oplossen. Op die manier werken betrokken
ondernemers gezamenlijk aan een oplossing, waar
ze zelf baat bij hebben.”
Op die manier verwacht Lucassen de LLTB dichter

Komend jaar slaat de Limburgse Land- en Tuinbouwbond een nieuwe weg in. De tien LLTB-afdelingen fuseren dit jaar nog in drie regio’s. LLTB-afdeling Horst-Venlo maakt inmiddels al deel uit
van LLTB-regio Noord-Limburg. “Uitdagingen in de
belangenbehartiging houden niet op bij onze afdelingsgrenzen”, legt Lucassen uit. “Begin 2018 gaan
we officieel met de drie regio’s aan de slag, maar dit
proces is al jaren geleden in gang gezet.”
Het is echter niet alleen de regio-indeling die de
nieuwe koers definieert. “Meer nog dan voorheen
wordt de LLTB een organisatie voor de leden, maar
ook van de leden. Zij gaan actief meebeslissen over
welke zaken de LLTB oppakt”, vertelt Lucassen. “Als
een lid problemen heeft met de waterafvoer van
een beek langs zijn perceel, brengen we leden met

NLW Groep,
uw partner in werk

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

MAATSCHAPPELIJK WERKBEDRIJF | WWW.NLW.NL

bij de leden te brengen. “Maar ook – en dat is van
onschatbare waarde voor een vereniging als de LLTB
– leden te betrekken bij wat je doet. “

■

Tekst: LLTB | Foto’s: Maartje van Berkel
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Borstkankeronderzoek
kan efficiënter,
gemakkelijker
en goedkoper

Ton Kleeven wil met Delseni voor een ommekeer in het onderzoek naar borstkanker zorgen

Delseni, zo heet het apparaat dat voor
een ommekeer in het onderzoek naar
borstkanker moet zorgen. Bedenker is
Ton Kleeven van Mito Medical Products,
gevestigd in Villa Flora. Hij begon zijn
onderzoek meer dan vijftien jaar geleden,
maar pas nu zijn de technieken beschikbaar om zijn ideeën uit te voeren.
Ton Kleeven is al tientallen jaren actief in de branche
van de medische apparatuur. Met zijn vorige bedrijf,
Kleeven Medical, ontwikkelde hij apparatuur voor
grote bedrijven als Siemens en Philips. “We waren
actief in een nichemarkt, voor de grote namen qua
omzet niet interessant om zich in te verdiepen.”
Eind 2011 besloot Kleeven, van huis uit technicus, zijn
bedrijf te verkopen. Hij ging daarna aan de slag als
adviseur. “Om andere ondernemers te ondersteunen
bij het certificeringsproces en het in de markt zetten
van een product.” Hij verbond zich eveneens aan de
Fontys Hogeschool Venlo, opleiding Mechatronica.
Dat is nog steeds het geval, ook al is hij sinds enkele
jaren weer actief met een eigen bedrijf met de voorlopige naam Mito Medical Products. Daarmee ontwikkelde hij een product waarmee onderzoek naar
borstkanker efficiënter, gemakkelijker en goedkoper
kan worden uitgevoerd, de Delseni. Het idee voor

het apparaat was er meer dan vijftien jaar geleden al,
maakt Kleeven duidelijk. “Ik ben er sinds 2002 mee
bezig. Ik liep echter vast omdat de gezondheidszorg
er niet klaar voor was. En de juiste technieken nog
niet beschikbaar. Die zijn er nu wel. Zoals meetsensoren die die afwijkingen en meetwaarden nauwkeuriger kunnen vaststellen. Ja, die waren er destijds wel,
maar onbetaalbaar. Die gebruikten ze alleen in grote
labs zoals van NASA.”
Tot nu toe gebeurt onderzoek naar borstkanker met
röntgenapparatuur, de zogenaamde mammografie.
Daar zitten volgens Kleeven diverse nadelen aan. Allereerst is het onderzoek nogal belastend. Bovendien
moet de apparatuur door een gespecialiseerd iemand
worden bediend. Allergrootste nadeel is, zegt hij, dat
mammografie nogal inefficiënt is. “Dat heeft onder
meer te maken met de DBT, de dense breast tissue,
de densiteit van het borstweefsel. Die is bij jonge
vrouwen zo hoog dat met mammografie geen goed
onderzoek is te doen. Maar ook bij vrouwen boven de
50 is er sprake van hoge percentages fout positieven,
dus het signaal dat er sprake van borstkanker kan zijn
maar het uiteindelijk niet is. Bij vrouwen boven de 70
is dat nog altijd zo’n 50 %. Daardoor worden er veel
onnodige kosten gemaakt. Bovendien is het geestelijk
natuurlijk behoorlijk belastend.”

Bij de Delseni speelt die densiteit geen rol, geeft
Kleeven aan. Het apparaat is dan ook veel nauwkeuriger en efficiënter dan mammografie – vrouwen
jonger dan 50 kunnen nu eveneens worden onderzocht. Het is bovendien minder belastend omdat de
borst(en) niet tussen twee platen geklemd hoeft te
worden. Verder kijkt het apparaat niet alleen naar
de borst maar neemt het een deel van het lichaam
mee, waaronder de oksel. “De bediening is ook nog
eens eenvoudiger. Daar is geen röntgenopleiding voor
nodig, we kunnen iemand in een dag wegwijs met het
apparaat maken. Zo kan het tevens in de eerstelijnszorg worden ingezet.” Momenteel worden er klinische
studies gedaan bij het Radboud UMC in Nijmegen.
Het certificatieproces, vertelt Kleeven, is doorlopen.
“We zijn nu bezig met de proof of concept.”
Kleeven verwacht dat de door radiologen al bijzonder
positief ontvangen Delseni over ongeveer een jaar
op de markt komt. Dan staat hij voor een nieuwe
uitdaging. “Een conservatieve markt en conservatief
vergoedingensysteem. Daarom gaan we een goed
verkoopteam opzetten. Niet alleen voor Nederland,
maar wereldwijd. De eerste contacten met bijvoorbeeld China en Indonesië zijn er al.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Constance Jentjens

jaargang 11 | no.39

9

Ondernemend Venlo magazine | Fusie Ondernemend Venlo

Voorzitter Peter Thissen (zittend) en het bestuur zijn tevreden over de vlot verlopen fusie

ONDERNEMEND VENLO NA DE FUSIE

Meer efficiëntie, daadkracht en uniformiteit
Voorzitter Peter Thissen kijkt met trots terug op het vlekkeloos verlopen fusietraject waarmee de vier besturen van de Venlose
bedrijventerreinen en de stichting Ondernemend Venlo opgingen in vereniging Ondernemend Venlo. Daarmee kan de belangenbehartiger veel daadkrachtiger optreden, zegt Thissen.

10

jaargang 11 | no.39

Natuurlijk liepen zaken in het verleden prima, geeft
Peter Thissen aan. Er waren ooit vier verenigingen
met elk een eigen bestuur die ieder individueel de
belangen behartigden van de Venlose bedrijventerreinen: Venlo Trade Port, Noorderpoort, Tegelen en
Belfeld (sinds kort Trade Port Zuid) en Spikweien. Om
krachtiger te kunnen optreden richting overheden
en andere relevante partijen besloten de vier te gaan
samenwerken en werd de stichting Ondernemend
Venlo als overkoepelend orgaan er boven geplaatst.
Maar dat werd meer en meer een logge reus, zegt
Thissen. “Ga maar na, er waren vier besturen die los
van elkaar vergaderden. Bij die vergaderingen werden
vaak overlappende zaken besproken. Bij elk van die
vergaderingen moesten ook steeds onze parkmanager en secretaresse aanwezig zijn. De onderwerpen
die de besturen bespraken, werden vaak ook weer in
het dagelijks bestuur en algemeen bestuur besproken
door de afgevaardigden van die bedrijventerreinen.”

Juridisch
Van die weinig efficiënte vergadercultuur moest
worden afgestapt. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de
werkzaamheden van het secretariaat veel efficiënter
worden ingedeeld. Tegen minder kosten. Onderwerpen die betrekking hebben op een specifiek
bedrijventerrein kunnen daar ter plekke worden afgehandeld, zegt Thissen, zaken die voor alle terreinen
gelden kunnen door het bestuur van Ondernemend
Venlo worden opgepakt. “In dat bestuur zitten namelijk de voorzitters van de vier bedrijventerreinen. Alle
dingen die er spelen houden de aandacht. Daarnaast
is er een onafhankelijk penningmeester, de parkmanager en voorzitter. Het omzetten van stichting naar
vereniging had een juridische reden. Een stichting
kent geen leden, een vereniging wel. Die willen en
moeten we uiteraard kunnen informeren over wat er
speelt en welke beslissingen worden genomen.”
Commissies
Dat fusietraject werd afgelopen jaar in enkele maanden doorlopen. Zonder protest. “Daar ben ik bijzonder
trots op”, glimlacht Thissen, “dat de bestuurders van
de vier bedrijventerreinen het belang van de fusie
duidelijk hebben weten over te brengen en dat de
leden het zo goed hebben opgepikt. We hebben nu
een vereniging die de belangen van zo’n 1.200 bedrijven met circa 40.000 werknemers veel efficiënter,
daadkrachtiger en meer uniform kan behartigen.
Contributiegelden worden nu efficiënter besteed en
we hebben diverse commissies opgericht die zich heel
specifiek met bepaalde onderwerpen zoals innovatie,
logistiek en arbeidsmarkt bezighouden. Die commissies worden geleid door en bestaan uit mensen met
veel kennis van en ervaring in dat specifieke gebied.”
Volgens Thissen was Ondernemend Venlo als stichting
al een belangrijke speler in de regionale economie en
wordt dat belang in de nieuwe vorm alleen nog maar
versterkt. “We kunnen onze visie nu beter richten op
de belangen van groot Venlo als geheel.”

Geoormerkt
Thissen benadrukt dat de identiteit van de bedrijventerreinen daarmee niet verloren gaat. “Zoals gezegd,
als er op een van de terreinen iets speelt, als er een
probleem is, wordt dat net als voorheen opgelost.
Dat geldt eveneens voor activiteiten die worden
georganiseerd. Als een van de besturen al jarenlang
een barbecue of iets dergelijks voor haar leden organiseerde, dan gaat dat gewoon door. Ik geloof ook
niet dat de angst voor identiteitsverlies ooit heeft gespeeld. We hebben er vanaf het begin rekening mee
gehouden dat we dat moesten bewaken. De gelden
die de vier bedrijventerreinen hebben ingebracht zijn
geoormerkt; daar kunnen ze de komende jaren over
blijven beschikken.”
Nieuwe uitdagingen
Met het afronden van de fusie in december is Ondernemend Venlo klaar voor de toekomst. Een toekomst
met de nodige uitdagingen, stelt Thissen tot besluit.

“De fusie zelf was uiteraard ook een uitdaging. Die is
zoals gezegd prima verlopen. Maar er spelen andere
zaken. Denk aan de bereikbaarheid van de regio,
aan de verbreding en elektrificering van de spoorlijn
Roermond – Nijmegen en het belang van een station
bij Grubbenvorst. Dan is er natuurlijk de spoorverbinding met Duitsland. Om de bereikbaarheid van Trade
Port Noord te verbeteren hebben we het voor elkaar
gekregen dat er sinds begin december een busverbinding naar dat gebied is gerealiseerd. Die heeft echter
een tijdelijk karakter. Uit het feit dat er veel gebruik
van wordt gemaakt blijkt dat zo’n verbinding noodzakelijk is.” De grootste uitdaging ziet Thissen op de
arbeidsmarkt. “Voldoende gekwalificeerd personeel
voor de regio behouden of hier naartoe weten te
halen. Dat is iets waar we de komende jaren fors mee
aan de slag moeten.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: Constance Jentjens
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Ondernemend Venlo magazine | Ondernemend Venlo vroeger

in 1949 werd gestart met het bouwrijp
maken van de grond voor industrieterrein
Groot Boller

??

Groot Boller, ooit het
grootste ‘plein’ van Venlo
Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwam Nederland in
de ban van de industrialisatie, een eeuw later werd een begin
gemaakt met de aanleg van het ene na het andere industrieterrein. Zo ook in Venlo, waar kort na de oorlog naast de Veegtes ook Groot Boller werd aangelegd. Tegenwoordig heet dat
gebied Trade Port West en maakt het deel uit van Businesspark
Trade Port.

De haven in Blerick en een deel van het
industrieterrein Groot Boller in 1980

afgebroken vanwege de aanleg van het industrieterrein. Daar vestigde zich in 1950
als eerste bedrijf de Chemische Fabriek Dr. Breyer. Kosten voor de grond bedroegen twee kwartjes (vijftig cent in guldens) per vierkante meter. Daarmee zou dit
bedrijf de keramische industrie voor zijn geweest. Want al in november 1948 moet
er zich volgens Dagblad de Limburger ene E.M.J.J. Hustinx uit Heerlen bij de gemeente Venlo hebben gemeld met het verzoek ‘een deel van het industrieterrein
Groot Boller te mogen kopen voor de vestiging van een keramische industrie’.

‘Als men het grootste plein van Venlo 116 maal uitlegt, dan krijgt men een Mgr.
Nolensplein waar de binnenstad enige malen inpast. Zulk een monsterachtig
plein, op de andere oever van de Maas uitgemeten, zou ongeveer de 76 hectare
kunnen bedekken van het terrein Groot Boller dat de gemeente Venlo thans in
gereedheid gaat brengen voor de vestiging van nieuwe industrieën…’. Met die
enigszins cryptische woorden begint een artikel uit het Limburgs Dagblad van 29
januari 1949 over de aanleg van industrieterrein Groot Boller. In dezelfde tekst
staat tevens dat er ‘Amerikaanse methodes’ nodig zijn – verwijzend naar een grote bulldozer op bijgeplaatste foto – om het terrein te egaliseren. Overigens, wat
de omvang betreft: in een artikel in de Volkskrant twee maanden later waarin de
aanleg van onder meer Groot-Boller wordt gelinkt aan de verwachte omvangrijke
industrialisatie in Venlo wordt over een oppervlakte van 114 hectare gesproken.

In dezelfde tekst staat tevens dat er ‘Amerikaanse methodes’ nodig zijn – verwijzend naar
een grote bulldozer op bijgeplaatste foto – om
het terrein te egaliseren
Groot Boller werd vanaf 1949/1950 aangelegd in een onherbergzaam gebied waar
ooit – tot het in 1838 werd afgebroken – kasteel Boerlo stond. De bij het kasteel
horende boerderij werd destijds ongemoeid gelaten. Deze boerderij zou Groot
Boller hebben geheten, al duikt ook de naam Boelderhof op. Ze werd in 1949
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Volop bouwwerkzaamheden op het industrieterrein Groot Boller,
met op de achtergrond de toren van de St. Martinuskerk in Venlo

Van de voorzitter | Ondernemend Venlo magazine

Daarna gaat het snel. Bijzonder nieuws is er vervolgens in 1966. In augustus
van dat jaar bericht het Dagblad voor Noord-Limburg dat aan Groot Boller 180
hectare wordt toegevoegd. Belangrijk onderdeel van die uitbreiding is de aanleg
van een industriehavencomplex langs de Maas. Op 5 januari 1971 vermeldt een
artikel in het Limburgs Dagblad dat in en bij Venlo de komende tien jaar 211
hectare nieuw industrieterrein nodig zal zijn. Het zwaartepunt van de toekomstige ontwikkelingen rond Venlo zal op Groot Boller en het haven- en industriegebied op de westelijke Maasoever komen te liggen. Doel is om in de regio
Venlo te komen tot de ontwikkeling van nieuwe industriegebieden die in 1990
in totaal 654 hectare zullen beslaan. Een andere essentiële ontwikkeling volgt
in 1981. Op 12 december van dat jaar meldt dagblad Trouw dat het Rotterdamse
containerbedrijf ECT medio 1982 een spoorterminal op Groot Boller zal openen.
Het is voor het eerst, zo blijkt uit het artikel, dat ECT, dan het grootste containeroverslagbedrijf van de wereld, een vestiging buiten Rotterdam opent. ECT
wil met de Blerickse spoorterminal meer grip krijgen op het containervervoer
naar het ‘Westduitse’ achterland.
Daarmee is een eerste stap gezet naar de ontwikkeling van het Trade Port-concept enkele jaren later. Dit concept moet een stimulans geven aan de verdere
ontwikkeling van de industriële en logistieke sector in Venlo. Door gebruik te
maken van verschillende modaliteiten wil de gemeente bedrijven overhalen
zich op een van de bedrijventerreinen te vestigen. In oktober 1988 bericht het
Limburgs Dagblad dat de gemeente Venlo, Wilma Vastgoed en ECT op Groot
Boller een 35 hectare groot bedrijvenpark gaan aanleggen dat de naam Venlo
Trade Port krijgt. Belangrijke activiteit wordt de overslag van containers die per
spoor worden gebracht of verzonden. Het wordt een succes. Eind 1990 is Venlo
Trade Port op enkele hectares na vol en wordt de ontwikkeling van Trade Port
West met een oppervlakte van 200 hectare aangekondigd.
Met de realisatie van Trade Port Oost en de huidige ontwikkelingen op Trade
Port Noord (TPN) nadert de voltooiing van het Trade Port-concept. Venlo is er,
mede dankzij onder meer de komst van een barge terminal en de inmiddels
begonnen aanleg van een tweede railterminal op TPN, één van de belangrijkste
logistieke hotspots van Europa door geworden. Het ‘monsterachtig plein’ heeft
forsere proporties aangenomen dan 70 jaar geleden iemand ook maar kon
hebben voorzien.

■

Tekst: Jac Buchholz |Foto’s: Gemeentearchief Venlo

Van de voorzitter :
heel wat te bieden
Zo aan het begin van het nieuwe jaar wil ik allereerst iedereen een gezond en
succesvol 2018 toewensen. De vooruitzichten op opnieuw een goed economisch
jaar zijn stralend. Maar voordat ik vooruit kijk, toch ook nog even een terugblik
op 2017. Want dat was voor Ondernemend Venlo zonder meer een bijzonder
jaar. Met aan het eind de officiële afronding van de fusie. Na een vlekkeloos
verlopen traject– mede dankzij de goede samenwerking met de gemeente Venlo
– waarmee de vier besturen van de Venlose bedrijventerreinen en de stichting
Ondernemend Venlo opgingen in vereniging Ondernemend Venlo. Die zich nu
nog krachtiger en efficiënter kan profileren dan voorheen.
Dat gaan we het komende jaar ook zeker weer doen. Met als vanzelfsprekend
uitgangspunt de belangen van al onze ondernemers en hun medewerkers.
Medewerkers die in een aantal gevallen heel wat moeten doen om hun werk te
bereiken. En dan bedoel vooral hun werk op een deel van Trade Port Noord. Dat
is met een openbaar vervoer moeilijk tot nauwelijks bereikbaar. Hier is, mede op
initiatief van Ondernemend Venlo, inmiddels verandering in gekomen. Dankzij
een nieuwe busverbinding. Een tijdelijke weliswaar, maar gezien de mate waarin
nu al gebruik wordt gemaakt van die lijn, kan ik me niet voorstellen dat deze
nieuwe busverbinding geen continu karakter krijgt.
Belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio in zijn algemeen en Trade Port
Noord in het bijzonder is verder de verbreding en elektrificering van de lijn
Roermond-Nijmegen en de komst van een station in Grubbenvorst. Daar blijven
we vol op inzetten. Met een appél aan de provincie om samen met ons op te
trekken. Met de provincie hebben we de afspraak dat wat het Rijk niet bijlegt
voor de realisering van het station, we het tekort mogen ophalen in Maastricht.
De Nederlandse overheid heeft aangegeven geen geld beschikbaar te stellen,
dus kloppen we voor het tekort, 6 miljoen euro, nu dus aan bij de provincie.
Afspraak is afspraak.
Grootste uitdaging dit en komende jaren zal voor veel ondernemers echter het
invullen van vacatures zijn. Er is in uiteenlopende sectoren een groeiend tekort
aan goed opgeleide jongeren te zien. We moeten er dus alles aan doen om zeker
die doelgroep aan de regio te binden. In mijn ogen moet dat lukken – we hebben
ze namelijk heel wat te bieden. Een sterk internationaal georiënteerde regio,
gelegen in het hart van Europa met heel veel fraaie en innovatieve bedrijven.
Veelal mkb-bedrijven die op allerlei manieren bezig zijn met vernieuwing en
verbetering van producten en diensten. Een regio waar het naast fijn werken
ook aantrekkelijk wonen is. Dat moet de kern van onze boodschap de komende
jaren zijn: beter dan in Venlo vind je het niet.

■

Overzicht Groot Boller 1980. In het midden draad- en kabelfabriek Pope

Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo
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WETHOUDER PETER LUCASSEN (FINANCIËN, ECONOMIE) OVER ZAKELIJKE KOERS VAN GENNEP

Toerisme in plaats van Greenport

??
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Gennep stapte vorig jaar uit Greenport. Waarom? En welke koers
vaart de Noord-Limburgs gemeente? Het woord is aan
Wethouder Peter Lucassen (Financiën, Economie).
Wat voor gevoel heeft u bij Gennep? Is het Limburg of
toch meer Gelderland?
Wethouder Peter Lucassen: “Limburg. Weliswaar het
topje van Noord-Limburg, maar overduidelijk Limburgs.
Er is duidelijk een cultuurverschil met Noordoost-Brabant en Gelderland.”
Wat is dat verschil dan?
“Limburgers gaan iets losser met elkaar om. Leggen
gemakkelijker contacten. Het beeld van Limburgers dat
ze meer gesloten zouden zijn, deel ik absoluut niet. Ik
ben hier als buitenstaander gekomen. Dan proef je dat.
Het betekent wel dat als je een afspraak maakt dat je
wat duidelijker moet zijn.”
Is er ook iets minder positiefs over Limburgers te
melden?
“Dat laatste wat ik zei. Maar dat wil niet zeggen dat
ze afspraken niet nakomen, integendeel. Limburgers
zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. De Rotterdamse no-nonsense mentaliteit, die zie ik hier terug.”
Viert u als Nijmegenaar vastelaovend?
Daar doe ik wel aan mee. Dat was nieuw voor mij kun
je wel stellen, omdat carnaval in Nijmegen veel minder
wordt gevierd. Hier zeggen de mensen: dat is geen
carnaval. Dat snap ik wel. Het wordt hier veel intenser
gevierd.”
Is Gennep qua bestuurlijke contacten meer georiënteerd op Limburg of op Nijmegen?
“Op Limburg, zonder meer. Bestuurlijk gezien zijn er
weinig contacten met Nijmegen.”
Toch bestaat het beeld dat Gennep meer is gefocussed
op Nijmegen.
“Dan hebben we het over werkgelegenheid en volkshuisvesting. Er werken meer mensen uit Gennep in
Cuijk, Boxmeer en Nijmegen dan in de regio Venlo.
Ook qua wonen zijn er meer stromen tussen Noordoost-Brabant en Gelderland en Gennep.”
En bestuurlijk gezien?
“Allerlei bestuurlijke eenheden liggen in Limburg. Denk
aan de veiligheidsregio. Hetzelfde geldt voor toerisme.
Met Venlo, Bergen en Mook-Middelaar vormen we
een cluster. Een nadeel is de afstand. Maastricht is
125 kilometer ver. Dan ben je een uur en een kwartier
onderweg, als het meezit.”
U kwam in 2014 als wethouder naar Gennep en kreeg
het dossier Greenport op uw bordje.
“Klopt. Ik stapte op een rijdende trein. Er moest een
besluit worden genomen over de voortgang van Greenport. We hebben als Gennep vrij snel geconcludeerd;
fantastisch wat in Venlo gebeurt op economisch vlak
- en dat bedoel ik niet cynisch -, maar het belang voor
Gennep is minder. Daarom zijn we uitgestapt.”
Hoe ging dat?
“De provincie nam de regie in handen. Ging investeren. Toen kwam de vraag op tafel of we mee moesten
blijven doen. De gemeenteraad besliste vorig jaar unaniem. Er was vrijwel geen discussie over. Het besluit is
geen oordeel over de ontwikkeling van Venlo. Dat die
niet goed zou zijn. Integendeel. Het heeft er puur mee

te maken dat er nauwelijks overlap is met Gennep.
Met andere woorden: we hebben weinig belang bij een
zakelijke relatie met Venlo.”
Was Gennep gebleven als Peel en Maas niet was
uitgestapt?
“Nee, onze keuze staat daar los was. Peel en Maas had
met grond een belang in Greenport. Maar besloot toch
om uit te stappen.”
Hoeveel geld heeft het uitstappen Gennep gekost?
“Uiteindelijk 1,4 miljoen euro. Eigenlijk was het 2,7
miljoen euro, maar de provincie nam de helft voor haar
rekening. We hadden nog acht ton in reserve. Onder
de streep resteerde circa zeven ton.”
Welke grote bedrijven zijn in Gennep gevestigd?
“Teunesen zand en grind, SCA (voorheen Page, red.),
CNC, DSV Zaden en Arvato, een groot logistiek bedrijf
op De Brem, een nieuw bedrijventerrein waar we trouwens niet de grondeigenaar van zijn. Dat is sinds 2015
Harry Maessen uit Venray. Arvato kocht tien hectare.
Er is nog ruim zeventien hectare beschikbaar.
Waar zet Gennep op in qua economische ontwikkeling?
“Op vrijetijdseconomie, familierecreatie. Bungalowpark
Het Heijderbos is jaarlijks goed voor 800.000 overnachtingen. Daar komen er nog eens 100.000 bij via
andere accommodaties en dat aantal is stijgende. Het
toerisme levert Gennep meer dan één miljoen euro aan
inkomsten op in de vorm van toerismebelasting. Daar
kunnen we van investeren.”
Waarin?
“We willen Gennep meer beleefbaar maken bijvoorbeeld. We willen de kleinschalige vormen van toerisme
met elkaar verbinden en zichtbaar maken. Denk
aan het aanleggen van fietspaden, borden plaatsen
met Maasduinen langs wegen en het vitaliseren van
verblijfsaccommodaties. Samen met alle gemeenten
in Noord- Limburg hebben we een actieprogramma
vrijetijdseconomie opgesteld. Daarnaast hebben we
een projectenboek gemaakt. Daarin staan concrete
plannen voor Gennep. Aan de oever van de Niers is
een vlonder aangelegd. Wellicht kunnen toeristen in
de toekomst met een kano of fluisterbootje naar het
Genneperhuis varen. Of we maken het Genneperhuis
beleefbaar met een virtual reality bril. Er liggen volop
plannen. De volgende stap is om deze plannen in de
praktijk te brengen.”
Gennep zet in op toerisme. Dat is een zekerheid voor
de toekomst. Hoe zeker is uw toekomst als wethouder?
In maart volgend jaar kiezen de burgers een nieuwe
gemeenteraad.
“Ik ben niet zo van de prognoses. Ik hoop dat mijn
partij (SP, red.) het goed zal doen. Ik denk dat de
mensen best tevreden zijn. Gennep is een financieel
gezonde gemeente. De afgelopen vier jaar hebben we
de belastingen niet hoeven te verhogen.”
U bent 64 jaar. U kunt ook met pensioen gaan.
“Daar zit ik nog niet aan te denken.”

■

Tekst: Bart Ebisch | Fotografie: Marco Boots
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Ondernemend Venlo magazine | Lodewijk van der Grintenprijs

HAI BERDEN EN CORNÉ GEERTS (SEACON LOGISTICS)
WINNEN LODEWIJK VAN DER GRINTENPRIJS

Minder joeks op ondernemersgala
Een meer zakelijke aanpak kenmerkte de achtste editie van de uitreiking van de Lodewijk
van der Grintenprijs in een volle Maaspoort. Dat ging ten koste van de joeksigheid, die het
Venlose ondernemersfeest normaliter siert. Hai Berden en Corné Geerts (Seacon Logistics)
wonnen de Venlose ondernemersprijs.

Trotse winnars Hai Berden en Corné Geerts

“De winnaar kenmerkt zich door een meerjarige, sterke en stabiele visie en strategie. Gecombineerd met beheerst risico nemen, heeft de strategie zich vertaald
in een sterke en respectabele onderneming. Daarnaast heeft de winnaar een zeer
groot stempel weten te drukken op de ontwikkeling van groot-Venlo.”

Echte ondernemersprijs
Vlak voordat burgemeester Antoin Scholten met een druk op de knop de winnaar
bekend maakte, gaf juryvoorzitter Tjebbe Smit een hint. Althans, de mensen in
de zaal reageerden meteen op zijn woorden door tegen elkaar de naam van de

16

jaargang 11 | no.39

vermeende winnaar te fluisteren. Vijf minuten later namen Hai Berden en Corné
Geerts de bokaal dankbaar in ontvangst.
“Wat ging er door je heen?”, vroeg presentator Michiel Vos. Berden: “Dit is natuurlijk fantastisch. Je denkt dat je alles al gewonnen hebt, maar deze prijs is een
echte ondernemersprijs, genoemd naar een van de grootste ondernemers uit de
Venlose geschiedenis. Dus daar zijn we heel trots op.” CEO Geerts bedankte de
andere genomineerden - Henk Vossen (Helichem Groep), Jos en Sjoerd Derkx (Systemec) - voor de spannende strijd. “Ik vind de prijs met name een prijs voor onze
medewerkers, die hier in de zaal zitten. Die maken dagelijks het verschil.”

Galafeest
Het bestuur van de Stichting Venlose Ondernemersprijs vernieuwt het galafeest
ieder jaar. Dit keer vormde fanfare De Echo vanaf het balkon een verbindende muzikale factor tussen de programmaonderdelen. De presentatie was dit jaar in handen van de in Amerika woonachtige journalist Vos, die aftrapte met een inleiding
over president Donald Trump. Grootste verandering was evenwel het ontbreken
van de komiek Armand Schreurs. De achtste editie was zakelijker van aard. Gouverneur Theo Bovens, speciale gast, begon met een loflezing op groot Venlo. Zes
jaar geleden begon hij als nieuwkomer met een rondgang door Limburg. In Venlo
begon de tour. “Zoals de krant de volgende dag kopte, gaf dat mij een Koninginnedaggevoel. Heel bijzonder hoe de regio zich presenteerde. Dat was zo inspirerend”,
grapte Bovens, “dat ik besloten heb om er nog zes jaar aan vast te plakken.”
Lovende woorden waren er voor Greenport. “Het Floriade-terrein is nu het hart
van Brightland Campus Greenport Venlo waar alles draait om gezonde voeding.
Daar gaan we de komende jaren echt de vruchten van plukken.”
Toekomstbeeld
De gouverneur schetste vervolgens een rooskleurig toekomstbeeld van de Limburgse economie. “Het gaat stukken beter dan een paar jaar geleden. De economische groei bedraagt dit jaar 2,3 procent, iets meer dan het landelijk gemiddelde. In
Noord-Limburg is dat zelfs drie procent. Mede dankzij uw durf, investeringen en
ondernemerschap. Chapeau!”

Bedrijven zitten wel steeds meer verlegen om personeel, signaleerde Bovens. “De
komende drie jaar komen er tienduizend banen bij. Nu al roepen veel bedrijven
om mensen. Terwijl er nog altijd 90.000 mensen aan de kant staan. Ook in Venlo
zien we een mismatch. Die mensen moeten we een perspectief bieden. Dat het
kan, hebben we laten zien met Nedcar. De groei noopte tot een onorthodoxe aanpak. Alle partijen werkten samen: het ministerie van sociale zaken, de provincie
Limburg, gemeenten, bedrijfsleven, arbeidsbureaus en het onderwijs. Zo gebeurde
het ook bij Beej Benders. Onze aanpak staat nu model voor heel Nederland.”

■

Tekst Bart Ebisch | Foto’s: Constance Jentjens

“Seacon zet regio op wereldkaart”
Fragmenten uit juryrapport: Mede door Hai Berden en Corné Geerts floreert
de logistiek in Venlo en heeft het onze regio wereldwijd op de kaart gezet.
De toekomst van zowel beide ondernemers als ook de onderneming ziet er
zeer rooskleurig uit. De innovatieve kracht waarmee snel en flexibel de markt
wordt benaderd, is toonaangevend en typerend voor de werkwijze van Hai
Berden en Corné Geerts. Zowel medewerkers als maatschappelijke doelen
profiteren mee van de bedrijfsfilosofie van Seacon om, vanwege maatschappelijk betrokkenheid, te delen in het bedrijfsresultaat.
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STERK VAN START!

Ondernemen doe je in Venlo
Eind november is door Sterk van Start een avond
georganiseerd waar aan gevestigde ondernemers en
onderwijsorganisaties is gevraagd om mee te denken
over het initiatief Sterk van Start. Belangrijke thema’s
waren verbinden en samenwerken.
Binnen het door de initiatiefnemers van Sterk van
Start geformuleerde driesporenbeleid heeft het
bouwen van de website met lokale partners de eerste
prioriteit. De website moet allereerst informatief
zijn om de vele informatie die er al voor starters
is – van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel,
ministeries enzovoorts – gemakkelijk op één plaats
toegankelijk te maken. Een tweede doelstelling van
de site is om starters in contact te brengen met lokale partners, zoals advocaten, notarissen enzovoort.
Een derde doelstelling ten slotte is om starters via de
site de mogelijkheid te bieden in contact te komen
met een ervaren ondernemer die de starter bij de
hand kan nemen als hij zijn eerste stappen op het
ondernemerspad zet.
Jaarlijkse startersdagen zijn een tweede belangrijk
onderdeel van Sterk van Start. Starters kunnen er
met elkaar in contact komen, netwerken, ervaringen
uitwisselen enzovoort, zodat er een hechte community ontstaat. De kennissessies als derde spoor moet
nog verder worden uitgewerkt. Studenten van Fontys
gaan onderzoeken waar behoefte aan is, zodat er
heel gericht kan worden ingegaan op de specifieke
vragen die starters hebben.

Wethouder Stephan Satijn, Ruud Stikkelbroeck van Venlo Partners en
directeur Rabo Venlo Addy Lutgenau ondersteunen Sterk van Start

Venlo is een ondernemende stad met
het grootste areaal bedrijventerreinen
van alle Limburgse gemeenten. Met de
bedrijvigheid zit het dus wel goed. Het
aantal startende ondernemers in Venlo blijft echter achter bij het landelijk
gemiddelde. Om starters in Venlo meer
kansen te bieden, wordt het project
Sterk van Start gelanceerd.
Dat Venlo relatief weinig starters heeft, kan er toe
leiden dat (jonge) ondernemende mensen uit Venlo
vertrekken en dat wil niemand. Starters zorgen
immers niet alleen voor bedrijvigheid en dus voor
werkgelegenheid, maar ook voor reuring in de stad.

18
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In 2016 is in Venlo een startersdag georganiseerd met
hulp van een commerciële partij. Naar aanleiding van
dit succesvolle evenement is het idee Sterk van Start
ontstaan. Het is een initiatief van de gemeente Venlo,
Rabobank Venlo en Venlo Partners met als doel om
op lokaal niveau en met lokale partners een community voor starters te realiseren. Deze community is
er voor alle starters, van nagelstudio tot innovalab.
Verder willen de initiatiefnemers maatwerk bieden
en lokale betrokkenheid genereren om van Venlo een
startersstad te maken met laagdrempelige, gemakkelijk toegankelijke ondersteuning. Cijfers tonen aan dat
van alle starters de helft binnen vijf jaar alweer stopt.
Hulp kan dus veel opleveren. De initiatiefnemers van
Sterk van Start denken hierbij aan een driesporenbeleid: website, een startersdag en kennissessies.

Het streven is om Sterk van Start zoveel mogelijk
zonder subsidie te realiseren om niet het risico te
lopen dat het initiatief verdwijnt als onverhoopt
de financiële ondersteuning zou wegvallen. Daar
vinden de initiatiefnemers de hulp aan starters en
het ontstaan van een starters community in Venlo te
belangrijk voor.

■

Tekst: Thijs Pubben | Fotografie: Constance Jentjens

De website www.sterkvanstart.nl
is vanaf eind januari in de lucht.
Meer informatie over Sterk van Start:
Gemeente Venlo
Afdeling Ruimte en Economie
Denise van Meegeren
d.vanmeegeren@venlo.nl

Studentenmonitor | Ondernemend Venlo magazine

Studentenmonitor matcht
studenten en ondernemers
Venlo telt tegenwoordig zo’n 5.000 studenten. Die zoeken een
bijbaantje, stageplek en bedrijf om bij af te studeren. Daarnaast
willen we die jongeren na het afstuderen graag voor de regio
behouden. Want het wordt krap op de arbeidsmarkt, zeker in
bepaalde sectoren. De portal Studentenmonitor wil als onderdeel van de app CheckVenlo studenten en bedrijven met elkaar
in contact brengen.

investeren in Studentenmonitor. Als belangenbehartiger van de bedrijven op de
Venlose bedrijventerreinen vinden we dit een prima initiatief. Met dertig bedrijven
beginnen we over enkele weken met een pilot.”
Ruud Stikkelbroeck vertelt vervolgens hoe Studentenmonitor vorm zal krijgen.
“Belangrijk is dat we van beide kanten veel input krijgen zodat we studenten en
bedrijven op een efficiënte manier kunnen matchen. Studenten kunnen bepaalde

Verloop vacature CheckVenlo.nl

Partner
email
Eigen platform
van partner
Vacature insturen

(bedrijfspagina CheckVenlo: fase 2)

Vacature overzicht op website
Reactieformulier

Partnerpagina op website

Controle en publicatie
door redactie

Activatie in CMS

Vacature detail op website

Doelgroep bepaling

Push bericht via app

Persoonlijke inbox via app

nieuwsbrief met nieuwste vacatures

Zoekmachines

Persoonlijke inbox website

De app CheckVenlo is een initiatief van onder andere Venlo Partners en specifiek gericht op studenten. De app is de opvolger van de Studentenpas, vertelt
directeur Ruud Stikkelbroeck. “De pas is enkele jaren geleden gelanceerd met de
bedoeling het voor studenten aantrekkelijk te maken onderdeel te worden van de
Venlose samenleving. Er staan allerlei tips op over uitgaan, sporten, het gebruiken
van faciliteiten, huisvesting, maar ook kortingen bij allerlei zaken. Omdat een pas
wat onhandig is en zeker jongeren tegenwoordig vrijwel alles met hun telefoon
doen, hebben we besloten de pas te vervangen door de app CheckVenlo.”
Binnenkort wordt de portal Studentenmonitor eveneens onderdeel van de app,
zeg maar een vacaturesite voor studenten. Want wat bleek, zo vertelt Hans
Hendrikx van Ondernemend Venlo, studenten en bedrijven weten elkaar in deze
regio lang niet altijd goed te vinden. “Terwijl goed opgeleide jongeren ontzettend
belangrijk zijn voor het bedrijfsleven. Die willen we behouden voor de regio. Maar
die willen we eveneens leren kennen en laten zien wat de bedrijven hier te bieden
hebben. Bijvoorbeeld door middel van een bijbaan, stage of afstudeeropdracht.”
Dus toen Ondernemend Venlo, waar circa 1.200 bedrijven bij zijn aangesloten,
werd benaderd door Venlo Partners was er meteen interesse, zegt hij. Die interesse heeft nu een concreet karakter gekregen. “Ondernemend Venlo gaat mee

voorkeuren aangeven. Op die manier worden ze aan specifieke vacatures gekoppeld. Er komt een persoonlijk gedeelte ‘mijn vacatures’, maar tevens een algemeen
onderdeel waar alle vacatures vermeld staan. De deelnemende bedrijven krijgen
allemaal een eigen pagina met daarop naast de vacatures ook algemene informatie. Studenten die op zoek zijn naar een bijbaan of stage kunnen zo eventueel
kijken of het bedrijf geschikt is om te benaderen. Voor de deelname gaan de
bedrijven een kleine bijdrage betalen.” Stikkelbroeck geeft aan dat momenteel
circa 2.200 in de database zitten. Er komt een marketingcampagne om dat aantal
te verhogen.”
“Voor veel ondernemingen is dit een mooi aanvullend instrument om personeel te
werven”, stelt Hans Hendrikx. “Er zijn hier veel mkb-bedrijven gevestigd die niet,
zoals bij grote bedrijven, een volledige HR-afdeling hebben. Die kunnen profiteren
van Studentenmonitor.” Het is de bedoeling, zegt Ruud Stikkelbroeck tot slot, dat
de portal na de pilot goed wordt geëvalueerd en gefinetuned. Om later dit jaar
volledig operationeel te worden. “We hopen dan op veel deelnemende leden van
Ondernemend Venlo maar ook bedrijven elders uit de regio kunnen zich er bij
aansluiten.”

■

Tekst: Jac Buchholz
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Venlo, tussen stad met
studenten en studentenstad

Venlo telt momenteel zo’n 5.000 studenten. Dat aantal zal de
komende jaren nog stijgen. Toch zijn het er te weinig om van
een echte studentenstad te spreken. Maar je kunt niet voorbij
gaan aan de rol die studenten inmiddels in de stad spelen. Zijn
de faciliteiten daar op afgestemd? En hoe zit het met jongeren
die net zijn afgestudeerd, de young professionals?
Van die 5.000 studenten studeert het merendeel aan de hbo-instelling die al
decennia lang in de stad is gevestigd, Fontys Hogeschool: circa 4.500 van wie er
ongeveer 1.500 afkomstig zijn uit Duitsland. HAS Hogeschool telt 350 studenten
en de campus van de Universiteit Maastricht 80. Zo’n 600 jongeren die in Venlo
studeren wonen ook in de stad.

Grote stappen
Erwin Martens was tot voor kort een van hen. Hij studeerde mechatronica aan de
Fontys en rondde die studie in 2017 af. Inmiddels woont en werkt hij in Maastricht, maar keert nog regelmatig terug naar Venlo. Tijdens zijn studietijd was hij
onder meer bestuurslid van Studievereniging (tegenwoordig studentenvereniging,
red.) DaVinci. Hij ziet Venlo als een stad die een belangrijke ontwikkeling als
studentenstad heeft doorgemaakt. “Er zijn nog te weinig studenten om Venlo een
echte studentenstad te noemen. Maar er zijn wel grote stappen gezet. Toen ik in
2012 begon was het uitgaansleven niet echt op studenten afgestemd. Wel was er
The Hub, een ontmoetingspunt voor studenten, maar dat werd geen succes. Na
het sluiten van The Hub zijn de contacten met enkele lokale horecaondernemers
geïntensiveerd. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal cafés zich meer op studenten is gaan richten.”
Positieve rol
Verder is DaVinci, waar Martens van 2013 tot en met 2015 bestuurslid van was,
flink gegroeid, zegt hij. “Van een studievereniging die studie-ondersteunende
activiteiten organiseerde tot een echte studentenvereniging. Toen ik wegging,
waren er 120 studenten lid, nu al bijna 300. Checkpoint, het steunpunt waar
studenten voor allerlei uiteenlopende zaken en vragen terecht kunnen, draagt bij
aan deze groei.” Wat volgens Martens beter kan is de verbinding tussen studenten en bedrijfsleven, met name na afronding van het studietraject. “Die weten
elkaar nog te weinig te vinden. Al zijn er initiatieven om dat te verbeteren.” Over
de woonmogelijkheden zegt hij het volgende: “Het aanbod studentenwoningen is
inmiddels voldoende, maar voor studenten en starters kan de prijs-kwaliteitverhouding beter.” Toch is hij positief over de ontwikkelingen die de afgelopen jaren
hebben plaatsgevonden. “Daar zijn allerlei partijen bij betrokken. Die moeten dat
wel doorzetten, want het gaat weliswaar goed maar kan beter.”

20

jaargang 11 | no.39

One stop shop
Funs Pollux van studentenservicepunt Checkpoint kan zich niet helemaal vinden
in de kritiek over te dure studentenhuisvesting. “Je hebt hier voor iets meer dan
200 euro al woonruimte. Nee, dat is geen grote woning, maar het aanbod is
veelzijdig.” Checkpoint, vertelt hij, is een soort one stop shop waar studenten
voor uiteenlopende zaken terecht kunnen. “Zo maken we de stad aantrekkelijker
voor ze. We werken samen met bijvoorbeeld gemeente, Venlo Partners, scholen
en woningcorporaties. Via de app CheckVenlo – onderdeel van het gelijknamige
platform dat onder meer allerlei activiteiten en evenementen gaat organiseren
– krijgen studenten verder allerlei informatie over wat er in de stad speelt en
kunnen ze bij een aantal zaken korting krijgen. Die app gaan we de komende tijd
uitbreiden met een portal waarmee studenten en het bedrijfsleven gemakkelijker
contact kunnen leggen (zie elders in dit blad, red.).” Pollux heeft gemerkt dat
buitenlandse studenten die een bijbaan zoeken lastig aan de bak kunnen komen.
“Daar zijn veel ondernemers toch nog wat huiverig voor omdat de klant dan in het
Engels wordt aangesproken.” Hij verwijst nogmaals naar de app CheckVenlo om
aan te geven dat die zich zowel op aankomende studenten, al in Venlo studerende
jongeren als net afgestudeerden richt. Met name die laatste groep, vindt Pollux,
verdient meer aandacht. “We moeten goed opgeleide jongeren voor de regio
behouden. Dat betekent zorgen dat ze hier gaan werken en willen wonen. Waar
er voor studenten inmiddels een voldoende breed aanbod aan woningen is, is dat
voor young professionals nog niet helemaal het geval. Dat mag beter.”

Dynamiek
Frank Berden van de Lebe Groep bevestigt dat. De Lebe Groep biedt ondernemers
dankzij een heel gerichte en flexibele aanpak maatwerk in bedrijfshuisvesting, of
het nu gaat om een enkel kantoor van circa 10 m2 of om grotere bedrijfsruimte
tot ongeveer 4.000 m2. Het bedrijf opende ruim een jaar geleden eveneens de
Lebe City Campus aan de Dr. Blumenkampstraat. “In een voormalig Océ-gebouw
hebben we 110 studentenkamers gerealiseerd. Studenten willen graag bij elkaar
zitten, met gezamenlijke faciliteiten. Die zijn daar aanwezig. Het zijn ruime kamers met een eigen keukenblok. Er is een huismeester en er zijn onder meer een
rookruimte, algemene ruimte, wasruimte en daarnaast is het gebouw voorzien
van supersnel internet.” Ook Berden vindt dat er voor studenten voldoende aanbod is. Hij onderschrijft de opmerking van Funs Pollux dat de young professional

minder te kiezen heeft. “Daarom gaan we nu aan de slag in het complex Arcadis
aan de Spoorstraat in Venlo. Op de bovenste twee verdiepingen gaan we kantoren
transformeren naar woningen voor starters. Woningen met eigen voorzieningen
en een bepaalde mate van luxe. Jongeren willen graag in een binnenstad wonen,
houden van de dynamiek. Daar geven we met dit project invulling aan. De eerste
woningen komen in mei beschikbaar.”

Binden
Een van de horecaondernemers in Venlo die al heel snel ging inspelen op de wensen van de studentenpopulatie is Kevin Wijmans, eigenaar van John Doe, Scala
en Bonaparte. “We zijn in de tijd dat THe Hub nog open was al bij Fontys gaan
praten over onze rol. Hebben 3,5 jaar geleden besloten onze nek uit te steken
door bij John Doe op vrijdag en zaterdag een studentenborrel te organiseren. Dat
sloeg aan. In het begin waren we twee dagen open, vervolgens vijf en nu zeven

dagen in de week. Dat zou zonder studenten niet zijn gelukt. Het toont aan dat
ze steeds meer hun plek in de stad vinden.” Wijmans is eveneens van mening dat
de mogelijkheden voor young professionals nog te beperkt zijn. “Terwijl dat een
belangrijke doelgroep is. Je weet dat een deel ervan zal wegtrekken. Maar er zijn
er ook die zich betrokken voelen bij de regio en die moet je aan je binden. Met
een goed woningaanbod en andere faciliteiten.” Vanuit zijn personeel, onder wie
veel studenten, hoort Wijmans geluiden dat de prijzen voor studentenwoningen in
Venlo fors zijn. “Daar wordt over geklaagd, ja. Maar of dat alleen hier is of overal
dat weet ik niet.” Hij ziet in ieder geval dat de stad de afgelopen jaren aantrekkelijker voor studenten is geworden. “Het gaat de goede kant op.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: Petra Lenssen
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OPTIMALISEREN VAN VERBINDING TUSSEN BEDRIJVEN EN LEERLINGEN

“Scholen en bedrijven
moeten schouder aan schouder staan”
“Leren vindt niet meer alleen plaats
tussen de vier muren van de school,
maar bijvoorbeeld ook bij bedrijven.
Dáár is het te doen, dáár leren jongeren
het meest. Bij het optimaliseren van die
verbinding is Bureau Werk en Stage heel
hard nodig.” Aan het woord is Roger
Creusen, onderwijsdirecteur van college
Den Hulster. “Samen zoeken wij de juiste match tussen dat wat bedrijven nodig
hebben voor de toekomst en datgene
wat leerlingen willen, zodat wij jonge
mensen nog beter kunnen gaan binden
aan deze regio.”
Bureau Werk en Stage verzorgt alle stageplaatsen
voor techniek en transport en logistiek voor het
VMBO en MBO in Noord- en Midden-Limburg.
“Momenteel hebben we ruim 3.500 bedrijven waar
leerlingen stage kunnen lopen in ons bestand”, aldus
manager Samantha Larik. Het bureau is in het leven
geroepen op verzoek van het bedrijfsleven. “Bedrijven werden zóveel gevraagd voor stageplekken,
door zowel leerlingen als docenten van verschillende
scholen, dat er vraag was naar een centraal loket
voor bedrijven, leerlingen, ouders en docenten. In
2004 zijn we hiermee gestart.”

Faciliterend
Naast het maken van de juiste match tussen scholier
en bedrijf verzorgt het bureau de volledige administratieve afhandeling en ondersteunt het bij activiteiten als docentenstages, open dagen, meeloopdagen,
enzovoorts. Bureau Werk en Stage is daarbij faciliterend en ondersteunend voor zowel bedrijven als
studenten, maar ook de communicatie met de docent
is heel belangrijk. “Het bureau kent natuurlijk niet
alle leerlingen persoonlijk”, aldus Peter Spreeuwers,

projectleider bij Gilde Opleidingen en Den Hulster.
“Soms is er bijvoorbeeld een leerling die een stageplek zoekt die precíes moet passen bij een project
waarmee hij of zij bezig is. Dan schakelt Bureau Werk
en Stage de docent in.”

Dromen volgen
Leerlingen kunnen voorkeuren uitspreken voor
specifieke bedrijven waar ze graag stage willen lopen.
Voor het MBO moeten dit erkende leerbedrijven zijn
en er moet een leermeester zijn; iemand die de leerlingen begeleidt. “Hij of zij is superbelangrijk, want
diegene kan de stage-ervaring maken of breken. Zo’n
leermeester moet proberen om een uitdagend en
goed programma te organiseren waarbij de leerling
niet alleen mee kan kijken, maar ook mee mag dóen”,
aldus Larik. Stageplaatsen worden gezocht voor
zowel de BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) als de
BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg). Daarnaast zijn
er bedrijven die zelf medewerkers opleiden in samenwerking met Gilde Opleidingen. “Een mooi voorbeeld
hiervan is de samenwerking met onder meer Océ
Technologies en Rockwool. Zij scholen medewerkers
tot gediplomeerde monteurs en procesoperators. Die
instroom vanuit het bedrijfsleven is heel belangrijk.
Door de economische groei en het feit dat we in een
gebied zitten met vergrijzing en ontgroening, hebben
we de mensen voor de techniek dadelijk heel hard
nodig! Tot 2022 zal de krapte op de arbeidsmarkt blijven toenemen. Het is een taak van ons allemaal om
goed te kijken naar deze marktbehoefte. Natuurlijk
moeten leerling hun dromen volgen, maar het is ook
belangrijk om hen te wijzen op waar de mogelijkheden liggen.”
Bijdrage
Bij dit verruimen van het blikveld van de leerling
komt zowel de leraar als de ondernemer in beeld.

“Scholen en bedrijven moeten daarbij schouder aan
schouder staan. De school heeft weliswaar verstand
van pedagogiek, maar de bedrijven zijn de specialisten op het gebied van techniek”, aldus Spreeuwers.
Door middel van gastlessen en stageplaatsen kunnen
bedrijven laten zien welke disciplines en mogelijkheden er zijn binnen de techniek. Zoals bij Elmec in
Belfeld, specialist op het gebied van hijs- en aandrijftechniek, hijsmiddelen en heftechniek. Directeur Rob
Langen onderschrijft het belang van Bureau Werk
en Stage. “Als we historisch kijken, zijn we enorm
ver gekomen. Wij als bedrijven beseffen dat we een
bijdrage moeten leveren om onze kinderen wat bij te
brengen, want het kunnen ook ooit ónze werknemers
worden. En we komen er tekort, zeker op technisch
vlak. Dus daar investeren we graag in. Het aanbieden
van stageplaatsen blijft echter iets waar continu aan
gewerkt moet worden. Onze mensen weten bijvoorbeeld niet altijd welke stappen er genomen moeten
worden. Wat vragen ze tegenwoordig eigenlijk precies vanuit het onderwijs? De contacten met leraren
zijn daarbij heel belangrijk.”

Techniek ontdekken
Tot slot spelen ook de ouders een belangrijke rol. De
invloed van ouders bij de keuzes van hun kind moet
niet onderschat worden. Het is daarom belangrijk
om ook hen bij het proces te betrekken, benadrukt
Astrid Marissen, docent Design & Technology. Zij
zoekt geregeld contact met de ouders, nodigt hen uit
in het Technodôme, waar ze worden gewezen op de
mogelijkheden van techniekonderwijs, en zien hoe
leuk en uitdagend het is. “Daar horen ze hun kind
heel enthousiast vertellen over een project, zien ze
met eigen ogen dat een baan in de techniek wellicht
nog niet zo gek is.” Mede om deze reden vindt er
ook ieder jaar de Kies Techniek-manifestatie plaats.
Het Technodôme wordt dan geheel ingericht om de
kinderen van 53 basisscholen uit de regio te laten ondervinden wat er allemaal in de techniek te beleven
valt. Bedrijven laten bijvoorbeeld zien hoe tandpasta
wordt gemaakt, hoe een elektrisch circuit in elkaar
gezet wordt, hoe je moet frezen of met een robot
om moet gaan. Dé gelegenheid voor leerlingen om te
ontdekken hoe leuk techniek is, maar ook voor hun
ouders, die op de laatste dag van de drie dagen durende manifestatie welkom zijn. “De ouders zijn per
slot van rekening medebepalend voor de opleiding
die hun kind straks gaat kiezen,” besluit Piet Peters,
voorzitter van de Stichting Technodôme en Bedrijf die
de manifestatie jaarlijks organiseert.

■

Tekst: Silke van Deelen | Foto’s: Constance Jentjens

Samantha Larik, Roger Creusen, Rob Langen en Piet Peters (vlnr) schouder aan schouder met enkele leerlingen
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Veiligheid staat altijd voorop

Ieder bedrijf en iedere ondernemer kan te maken krijgen met
brand. In de markt zijn er tal van oplossingen te koop, van
een eenvoudige brandblusser en rookmelder tot een volledige
brandmeldinstallatie. Veel bedrijven kunnen met deze standaard oplossingen aan de slag. Er zijn echter ook situaties die
vragen om maatwerk.
Zo was MGG Netherlands, gevestigd op Tradeport Zuid, al enige tijd op zoek naar
een systeem dat in een vroeg stadium een mogelijke brand zou kunnen signaleren in het productieproces. MGG is gespecialiseerd in aluminium zandgieten.
Bij bepaalde processen komt stof vrij dat met behulp van een ontstoffingsinstallatie wordt afgevangen. In combinatie met additieven, verhoogde temperaturen en
de kans op ontsteking bestaat de mogelijkheid dat er in de ontstoffingsinstallatie brand ontstaat. Als de brand eenmaal ontstaat is het heel moeilijk om het snel
te blussen, vroegtijdig signaleren en vervolgens reageren zijn dus essentieel.
Echter, de standaard brandmeldinstallaties slaan pas alarm op het moment dat er
rookontwikkeling is of als er vlammen zijn. MGG besprak hun probleem met hun
leverancier Paraat Brandbeveiliging. Samen gingen ze op zoek naar een oplossing.
Door de bundeling van kennis is het beide bedrijven gelukt om een maatwerk
oplossing te bedenken en te implementeren.

Weer nieuwe bedrijvigheid
op Tradeport Zuid
We kunnen melden dat er op Tradeport Zuid een aantal, voor ons nieuwe, bedrijven hun intrek hebben genomen. De onderstaande vijf bedrijven heten wij van
harte welkom:
QuriPOS is een handelsdistributeur met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied
van innovatieve POS-systemen. POS staat voor Point Of Sale en zijn uitgebreide
computergestuurde kasregister systemen. www.quripos.eu
Kids go 4 Skills Talentbegeleiding is een dienstverlener die hoogbegaafde kinderen
begeleid. Bij elke begeleiding wordt uitgegaan van de behoeften, de kwaliteiten,
de leerstijl en de ontwikkelingsfase van het kind. www.kidsgo4skills.nl
Palm-Co B.V. is gevestigd op Blauwwater 9N in Belfeld. Deze groothandel importeert en exporteert food en non-food producten.
Op Craenakker 5 hebben de bedrijven JJ International B.V. en OHRON B.V. zich
gevestigd in december 2017. Ohron is marktleider in aluminium zandgietwerk.
Zij leveren aan de Europese en Amerikaanse markt. Ohron Industries werkt veel
samen met de bedrijven JJ en Dejatech. www.ohron.nl

■

Tekst: Sander Mattheijssen

Hun innovatie heet ‘filter bewakingsunit’. Tijdens het ontstoffingsproces worden
op verschillende momenten in het proces waardes gemeten. Naast de temperatuur, wordt ook de stofconcentratie gemeten en wordt gemonitord of er vonken
zijn te detecteren. Als deze waardes afwijken van de standaarden die zijn vastgesteld, slaat het systeem automatisch alarm. Kleppen gaan dicht, de productie
wordt stil gelegd en er gaat een melding naar verantwoordelijke medewerkers om
de situatie ter plaatse te bekijken.
MGG werkt sinds kort binnen drie units met het systeem. Er wordt nog volop bijgestuurd om de ‘filter bewakingsunit’ zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Daarnaast worden de verantwoordelijke medewerkers momenteel getraind door
VeTraNed opleidingen om te leren omgaan met de installatie en eventuele noodsituaties. De bedrijven spreken nu echter al hun tevredenheid uit. De samenwerking
verloopt prima en de veiligheid is verbeterd. Dit is goed voor de medewerkers,
de omgeving en ook de verzekeringsmaatschappij juicht dit initiatief toe. Juist
samenwerken en de krachten bundelen leidt vaak tot verrassende en doeltreffende oplossingen.

Marcel Wielaard
gestopt als bestuurslid
Marcel Wielaard heeft
afscheid genomen
van het bestuur
van Tradeport Zuid.
Jarenlang heeft hij zich
ingezet als vrijwilliger.
Zijn portefeuille was
voornamelijk communicatie en pr. Tijdens een
etentje werd Marcel
door voorzitter Hans
Schreurs in het zonnetje gezet. Wij bedanken
hem hartelijk voor
zijn bijdrage aan onze
vereniging en wensen
hem veel succes in de
toekomst.
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Hugo Cornelissen en Piet Peters

‘Vergeten Ondernemers’
Businesspark Spikweien ontdekt
Grenzend aan Businesspark Spikweien in Lomm ligt een stuk
grond met daarop een loods. Daarin hebben naast enkele
hobbyisten ook een aantal bedrijven onderdak gevonden.
Door de ligging maken ze officieel geen onderdeel uit van
Businesspark Spikweien. Maar het bestuur van het Businesspark wil deze ‘vergeten ondernemers’ er toch nauwer bij gaan
betrekken, aldus Piet Peters van PTS-Technische Service,
voorzitter van Businesspark Spikweien.
De loods aan de Hanikerweg 6 in Lomm staat er al meer dan 20 jaar. Voordat het
zijn huidige functie van bedrijfsverzamelgebouw kreeg waren er champignonhallen in ondergebracht. Nadat het die oorspronkelijke functie had verloren, werd het
gebouw opgedeeld. Vanwege de ligging behoort het officieel niet tot Spikweien.
Maar de ondernemers betalen wel een bijdrage en hebben te maken met beslissingen die over of aangaande Businesspark Spikweien worden genomen. Reden
voor het bestuur om met deze ‘vergeten ondernemers’ in gesprek te gaan over
een volwaardig lidmaatschap.
Een van die ondernemers en contactpersoon namens de VVE Hanikerweg is Hugo
Cornelissen, eigenaar van Rogro Horeca Groothandel, gericht op de foodsector.
Hij is al vanaf 2003 op die plek actief. “Het bedrijf was van Ronald Vullings, een
vriend van me. Nadat hij was overleden, heb ik het overgenomen.” De term ‘vergeten’ is volgens hem niet helemaal juist. “Het is niet dat we over het hoofd worden
gezien”, glimlacht hij. “Het heeft meer te maken met de grenzen van het businesspark. Daar vallen we net buiten.” Hij geeft aan het wel prettig te vinden dat er
verandering in de situatie komt. “Ik ga ervan uit dat we nauwer bij de besluitvorming rondom bepaalde zaken worden betrokken. Sommige ontwikkelingen zoals
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aanpassingen aan de infrastructuur hebben ook voor ons gevolgen. Dan is het fijn
als je je er over kunt uitspreken.”
Ook Lemmen Tweewielers is aan de Hanikerweg gevestigd. Maar niet met een
winkel, zegt Ireen Meelkop, samen met haar man Rick Lemmen eigenaar. “De
winkel ligt in Arcen. In Lomm hebben we opslag. Voor nieuwe fietsen en voor verhuurfietsen. De fietsverhuur is in de loop der jaren flink gegroeid en we hadden de
verhuurfietsen eerst op diverse locaties ondergebracht. Nu hebben we in Lomm
alles op één plek.” Ze is zeer benieuwd naar een eventueel lidmaatschap van
Spikweien. “Dan kunnen we bepaalde ontwikkelingen toch van wat meer dichtbij
volgen; kunnen we bijvoorbeeld naar informatieavonden.” Ook het contact leggen
met andere ondernemers ziet ze als een pre.
In het gebouw is verder COTechniek gevestigd, het bedrijf van Chris Overdevest,
actief in de machinebouw. “Ik werk van hier uit als zelfstandige en los problemen
op voor bedrijven. Dat is heel uiteenlopend. Dat doe ik voor bedrijven uit de regio,
maar ook in het buitenland. Zo ben ik momenteel onder andere bezig voor een
bedrijf in Finland dat gespecialiseerd is in rioolrenovatie.” Overdevest is zo al 17
jaar als zzp’er actief. Eerst vanuit Arcen, daarna vanuit Lomm. “Een kennis van me
zat hier ook en had ruimte over. Die heb ik in eerste instantie gehuurd en later
gekocht.” Hij heeft wel al gesproken met bestuursleden van Spikweien, maar de
concrete details moeten nog volgen. “Ik sta er in ieder geval open voor. We betalen wel al ons aandeel, dus dan mogen we er ook wel bij betrokken worden. Daar
zullen we komende weken meer over horen.”

■

Fotografie: Constance Jentjens
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Bereikbaarheid van Tradeport
en Greenport wordt beter
Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan oplossingen om bedrijven die gevestigd zijn op Greenport en Tradeport-Noord beter bereikbaar te maken. De komst van een
station in Grubbenvorst zou een grote bijdrage leveren aan de
oplossing. Echter heeft het Rijk nog steeds niet definitief ‘ja’
of ‘nee’ gezegd tegen de komst van het station. De provincie
Limburg, omliggende gemeentes en Ondernemend Venlo
willen graag investeren en hun medewerking verlenen, maar
dan moet het Rijk ook financieel ondersteunen. Er vinden nog
steeds gesprekken plaats om de noodzaak van het treinstation aan te tonen.

steld die zich bezighoudt met het onderwerp. Zaak is om te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om werknemers tot aan de deur van het bedrijf te brengen.
De oplossingen moeten betaalbaar, veilig en haalbaar zijn. Gedacht wordt aan de
inzet van elektrische deelfietsen, zelfrijdende voertuigen, carpoolen, bedrijfsvervoer en de inzet van kleine en grotere bussen van bijvoorbeeld partners als Arriva.
De komende maanden moet er meer duidelijkheid komen. Zowel treinstation
Grubbenvorst als de 'last mile'-verbindingen hebben hoge prioriteit. Het Rijk kan
door ‘ja’ te zeggen het proces in een stroomversnelling brengen.

Argumenten die ter tafel komen zijn de 4.000 extra banen die de afgelopen drie
jaar zijn ontstaan in het gebied. De veranderende mobiliteitsbehoefte van met
name jongeren. Zij bezitten vaker geen auto en zijn aangewezen op het openbaar
vervoer. Door het moeilijker invullen van vacatures komen werknemers van steeds
verder weg werken in Venlo. Goede bereikbaarheid van bedrijven, maar ook
Brightlands Campus Greenport Venlo, draagt bij aan de economische ontwikkeling
van de regio.
Ook de 'last mile'-verbindingen vanuit treinstations naar de bedrijventerreinen
moet worden verbeterd. Het aantal haltes is beperkt en mensen zijn daardoor te
lang onderweg naar hun werkplek. Tot voor kort was Tradeport Noord bijvoorbeeld helemaal niet bereikbaar via openbaar vervoer. Arriva heeft daarom maandag 10 december de nieuwe buslijn 70 geïntroduceerd die vanuit Horst via Tradeport en Greenport naar het Station in Venlo rijdt. De lijn wordt gekoppeld aan lijn
87 zodat ook Venray en Leunen verbonden worden met de bedrijventerreinen.
De busverbinding is een eerste resultaat van de werkgroep die zich inzet voor een
betere bereikbaarheid. Sinds begin dit jaar is er ook een projectleider aange-
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Wilt u weten welke veilige fietsroutes er door het gebied lopen? Download dan
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of collega’s. In de toekomst worden er meer fietsroutes aangelegd. De routekaart
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Op bedrijventerrein Trade Port Noord zijn er een aantal fietsroutes aangelegd voor
werknemers. Door deze routes te volgen kom je veilig van A naar B. Helaas zijn er
ook fietsers die oversteken op plaatsen die daar niet voor zijn bedoeld. Dit levert
gevaarlijke situaties op.

Speciale flyer voor
vrachtwagenchauffeurs
De parkeerplaats voor vrachtwagens aan de James Cookweg is geopend. Toch zijn
er nog veel chauffeurs die hun vrachtwagen ergens anders parkeren. Dit is in veel
gevallen niet toegestaan. Ziet u een fout geparkeerde vrachtauto staan, geef dit
dan door aan Lidy Rutten via info@parkmanagementvenlo.nl. Daarnaast is er ook
een speciale flyer inzake het parkeerbeleid beschikbaar die u aan chauffeurs kunt
geven. De (digitale) flyer is op te vragen bij het parkmanagement.

■

Tekst: Sander Mattheijssen
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Wereldwijd organiseren ondernemers zich
in de BIZ op het gebied van schoon, heel en veilig
In 1954 is wereldwijd een organisatie opgericht die gebaseerd
is op ‘diversiteit, de versterking van onze leden en onze passie
voor het bouwen van de stad‘: de IDA. Bijna elk land heeft een
andere naam voor de BIZ: BID (USA), BIACB (Groot-Brittannië),
KARA (Kenia), CTO (Caribisch gebied), CJP (Johannesburg), CBD
(Australië) en GECC LAB (Italië) zijn enkele voorbeelden.
De IDA is gevestigd in Washington DC en tijdens een handelsmissie werd het
BIZ Platform Nederland officieel toegelaten tot de IDA. Vanwege het bijzondere
karakter van de BIZ 19 bedrijventerreinen Venlo werd parkmanagement door
het Ministerie van Economische Zaken afgelopen november uitgenodigd om
mee te gaan tijdens deze handelsmissie.
Op de Nederlandse Ambassade in Washington DC werd door Lidy Rutten een
presentatie over de BIZ in Venlo gegeven. Tevens werd er gesproken met Henne
Schuwer (Nederlands Ambassadeur in de USA) en hierna volgde een congres
met Jerome Larosch (Deputy Head Economic Department), Jan Peelen (Attaché
for Infrastructure and Environment) en Ton Akkerman (Veterinary Counselor
Agrifood, Agriculture and Holticulture/Landbouwraad) samen met de leden van
de handelsmissie.
De eerste BID (Business Improvement District) werd opgezet in Toronto (Canada) in 1970. In de USA zijn er op dit moment rond de 1200 geregistreerd en gelegen in het gehele land. Tijdens het 4-daagse bezoek werden diverse BIZ-gebieden bezocht. De BIZ in Nederland staat waar de BID’S in de VS 20 jaar geleden
waren, dus er viel veel te leren. Verder werd een bezoek gebracht aan de EDB,
die wij in Noord-Limburg inmiddels ook hebben om een krachtige economische
samenwerking te bevorderen.
Ook viel er veel op te steken over Venlo en wat de BIZ 19 bedrijventerreinen
allemaal voor de gevestigde ondernemers betekent. De diverse leden van de
BID’s vonden het ‘amazing’ en ‘very impressive’. Dit is dus iets waar wij trots op
mogen zijn!
In de toekomst zal het BIZ Platform Nederland de samenwerking met de IDA en
de diverse BID’s intensiveren. De leden van de handelsmissie vonden het een
zeer inspirerend bezoek en kijken uit naar de toekomst. De BIZ in Venlo zal via
parkmanagement hier zeker een rol in spelen.
Leuk om te vermelden zijn de reacties over Venlo: ‘in mijn jongere jaren speelde
ik in een band en wij hebben toen opgetreden in Venlo’, ‘ik werkte hiervoor bij
de brandweer; men gebruikt de brancards van Stryker uit Venlo’, ‘ik mis de Hela
Curry’ en ‘ik ging met carnaval altijd naar de Boètegewoeëne Boètezitting in
Venlo’. Verder is de Ambassade betrokken geweest bij de komst van
Michael Kors naar Venlo en de attaché voor Infrastructuur was benieuwd naar

de ontwikkeling rondom de infra op Greenport Venlo. Zijn afdeling was hier met
de start bij betrokken.

Overlast parkeren vrachtwagens?
Nieuwe flyer in 8 talen beschikbaar via Parkmanagement.
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Parkmanagement wenst iedereen een
gezond, gelukkig en succesvol 2018
Als u dit leest zijn de feestdagen en kerstborrels weer achter de rug. Waarschijnlijk bent u nu druk bezig met de eindejaarsafsluiting en het nieuwe boekjaar. Ik wens u het allerbeste in het komende jaar!
Parkmanagement heeft afgelopen jaar veel voor u als ondernemer kunnen betekenen. Graag wil ik dit ook in 2018 voortzetten. Uw input is daarbij hard nodig:
wat zou u als ondernemer willen dat er komend jaar gebeurt op de bedrijventerreinen van Venlo?
Om dit samen te realiseren bent u van harte welkom bij één de werkgroepen:
Veiligheid, Beheer openbare ruimte of Infrastructuur. Mocht u zelf interesse
hebben of weet u iemand binnen uw bedrijf die erg betrokken is bij bijvoorbeeld het groenonderhoud? Misschien wilt u als bedrijf betrokken zijn bij Het
Keurmerk Veilig Ondernemen-Bedrijventerreinen? Meld u dan aan via info@
parkmanagementvenlo.nl.
Graag maak ik een afspraak met u als ondernemer over wat parkmanagement
voor u kan betekenen.
Mochten er zaken zijn waar direct actie in is gewenst, dan kunt u mij natuurlijk
bereiken via 06-2202 9721.
Samen gaan we voor een mooi, schoon en veilig bedrijventerrein in 2018!

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:
www.venlo.nl
tel. nr. 14077
of via het gewone
telefoonnummer
077-3599666.

Foto Constance Jentjens

Workshop ‘Water voor later’
In tijden van klimaatverandering is de overlast door regen of
juist het gebrek eraan groter dan ooit. Wat kunt u als ondernemer doen om dit te voorkomen middels “Water voor Later”?
Parkmanagement Midden-Limburg en Venlo organiseerden
voor de ondernemers in Roermond op 23 november een interactieve workshop rondom dit thema. Ook een paar ondernemers uit Venlo waren aanwezig.
Volgens het KNMI zal de toename van piekbuien zich mogelijk sneller voltrekken dan tot nu toe in de deltascenario’s is
aangenomen. Het zal vaker en harder regenen maar ook zullen
er langere periodes van droogte zijn.
Wethouder R. Fick opende de workshop. Onze weerman bij
L1 Léon Rademakers nam tijdens deze goed bezochte workshop ondernemers mee op reis in de historie, het heden en de

toekomst van het klimaat. Adviseursbureau Sweco zorgde na
deze inleiding voor een live regenbui op één van onze industrieterreinen. Als laatste vertelde Rockwool over hun genomen
acties in verband met wateroverlast.
Daarna werd er in groepsessies een workshop georganiseerd
waarin de ondernemers zelf op zoek gingen naar mogelijke en
praktische oplossingen.
Lapinus, Wildkamp, Noord-Limburgs Groen, Hydrobusiness en
CitaVerde presenteerden eventuele oplossingen tijdens een
leuke ‘watermarkt’. Parkmanagement werkte samen met de
gemeente Roermond en het Waterschap om deze workshop
mogelijk te maken.
In de tweede helft van juni 2018 zal deze workshop voor de
ondernemers in Venlo plaats gaan vinden. Komt u ook?

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

ONDERNEMEND
VENLO
PARKMANAGEMENT VENLO

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

voor uiteenlopende doelen. Grote kans dat er een
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!

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).

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

Maakt u al gebruik van de kansen die er zijn?
Nederland telt meer dan 4.000 subsidieregelingen

THEATER, HORECA & CINEMA
ONDER ÉÉN DAK

GENIET, BELEEF, BEWONDER & WEES WELKOM
HEERLIJK ETEN IN COMBINATIE MET EEN AVONDJE UIT NAAR KEUZE
INDIVIDUELE RUIMTES MET TALLOZE MOGELIJKHEDEN
BEKENDE ARTIESTEN ÉN LOKAAL TALENT
ZAKELIJKE EVENEMENTEN VAN 10 TOT 600 PERSONEN
CENTRALE LIGGING EN GRATIS PARKEREN

RAADHUISPLEIN 6 | 5981 AT PANNINGEN | WWW.DOK6.EU

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

Provincie Limburg | Ondernemend Venlo magazine

AGRIFOOD-FONDS

“Stimulering voor innovatieve
start-ups en vernieuwende bedrijven”
Eind oktober werd het agrifood-fonds gelanceerd. Dit fonds,
dat zich zoals de naam al aangeeft, richt op de agrifoodsector, financiert projecten van startende en snelgroeiende
innovatieve ondernemers op en rond de Limburgse Brightlands-campussen. In totaal is er op dit moment 17 miljoen
euro beschikbaar.
Ja, vertelt gedeputeerde Twan Beurskens (VVD, Economie & Kennisinfrastructuur).
De Provincie Limburg is samen met Chemelot Ventures LIOF, Rabobank Venlo en
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland initiatiefnemer van het fonds) vanwege de sterke aanwezigheid van de agrofoodsector in de regio Venlo zal de focus
zeker liggen op de Brightlands Campus Greenport Venlo en omgeving. “Maar als er
elders in de regio of in Limburg goede initiatieven ontstaan komen die eveneens in
aanmerking.”
Wat ligt er ten grondslag aan het agrifood-fonds? Beurskens: “Zoals gezegd, deze
sector is in de regio Venlo sterk vertegenwoordigd – de komst van de HAS Hogeschool heeft dat nog versterkt. Je ziet op dat vlak twee bewegingen. Je hebt de
robuuste, grootschalige, bijna industriële bedrijven op businessparken als Siberië
en Californië. Anderzijds zijn er de kleinere bedrijven, starters vaak, met eveneens
goede, innovatieve ideeën. Deze pioniers hebben, zeker als het om risicoprojecten
gaat, vaak moeite om financierders te vinden. Om het innovatieklimaat te versterken is het agrifood-fonds opgezet.” Want, stelt Beurskens, de agrarische sector
is tegenwoordig zoveel méér dan alleen de traditionele land- en tuinbouw. High
tech, automatisering en robotisering, zegt hij, spelen inmiddels een belangrijke
rol en nieuwe ontwikkelingen zijn daarbij belangrijk. “Met dit fonds koppelen we
initiatieven in de regio Venlo, maar dus ook elders in Limburg, aan grote ontwikkelingen op Chemelot in Sittard-Geleen en de Brightlands Maastricht Health
Campus. Greenport krijgt zo meer toegang tot de academische gemeenschap, tot
onderzoeksteams.

Het agrifood-fonds is officieel een feit
Beurskens verwacht dat het agrifood-fonds zal investeren in acht tot tien technologische start-ups. Het fonds concentreert zich onder andere op innovaties op
het gebied van gewasbescherming en –optimalisatie, zaadverbetering, precisielandbouw, het waardevol maken van afval uit de land- en tuinbouw en gezonde
voeding. “Denk aan een bedrijf als Brightlabs in Villa Flora. Dit is een innovatief
bedrijf met dienstverlening voor ondernemers die gebruik willen maken van hoogwaardige meetapparatuur ten behoeve van productontwikkeling. We hebben al
diverse aanvragen binnen. Die worden uiteraard eerst zorgvuldig beoordeeld aan
de hand van diverse criteria.”

fonds, zegt Beurskens, moet er tevens
“aanHetbijdragen
dat innovatieve bedrijven ook
andere financierders kunnen aantrekken
”
Het fonds, zegt Beurskens, moet er tevens aan bijdragen dat innovatieve bedrijven
ook andere financierders kunnen aantrekken. “Normaal gesproken stappen die
niet in mkb-projecten waar risico bij komt kijken. Wij doen dat wel. Dat kan best
eens mis gaan, maar we gaan er van uit dat we door zorgvuldig te screenen vooral
succesvolle initiatieven gaan ondersteunen. Dat levert geld op en dat kunnen
we dan weer in volgende projecten steken. Op die manier krijgt innovatie in de
agrifoodsector in deze regio een flinke impuls.”
Zie voor meer informatie over en het contact opnemen met het agrifood-fonds:
www.chemelotventures.com/brightlands-agrifood-ventures

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto: Provincie Limburg
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DIJKGRAAF PATRICK VAN DER BROECK
WAARSCHUWT VOOR GEVOLGEN KLIMAATVERANDERING

Stresstest voor Greenport
Klimaatverandering veroorzaakt meer buien en daarmee
wateroverlast. Bedrijven moeten daarop anticiperen, stelt
dijkgraaf Patrick van der Broeck van het Waterschap Limburg:
“Ik maak me zorgen over de logistieke ontwikkelingen.”
“Weet je hoe het schietgebedje luidt van de dijkgraaf? ‘Heer geef ons heden ons
dagelijks brood, en zo nu en dan een watersnood’.” De overstroming van de Maas
in 1993 en 1995 deed Limburg wakker schrikken, verduidelijkt Patrick van der
Broeck zijn schietgebedje. Dat was kennelijk nodig. Daarna werden maatregelen
genomen om de rivier te beteugelen.
De mindset, aldus de dijkgraaf van het Waterschap Limburg, moet opnieuw
anders. Nu als gevolg van de klimaatverandering. Jaarlijks valt er in Limburg 700
millimeter regen. Dat stijgt tot 800 millimeter en mogelijk meer. Van der Broeck
roept de plensbuien van juni 2016 in herinnering. Gevolg: circa driehonderd
miljoen euro schade, voornamelijk aan landbouwgewassen. Maatregelen zijn
opnieuw nodig. “Daar trekken we als waterschap de komende 25 jaar 250 tot 275
miljoen euro voor uit. Volgend jaar gaat het om 40 miljoen euro. De totale opgave
bedraagt een half miljard euro. Dat geld moeten gemeenten, provincie en bedrijven bij elkaar brengen.”
Een tijdje terug sprak Van der Broeck zijn collega in Delfland. Omdat die regio
beneden de zeespiegel ligt draaien
continu pompen om het water
ondergronds te houden. Komt
er een plensbui aan, dan
wordt er ‘voorbemaald’, zoals dat heet. De verwachte
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waterhausse kan dan worden opgevangen. Dat lukte. “Er volgde een nieuw front.
Dat draaide op het laatste moment af richting Brabant en Limburg en veroorzaakte hier grote schade. Delfland ontsprong de dans.” Het bedrijfsleven wacht een
belangrijke taak bij het voorkomen van wateroverlast, vindt hij. Momenteel laat
het waterschap onderzoeken wat de risico’s zijn van de klimaatverandering voor
Greenport. Een stresstest, heet dat, net zoals de banken ondergingen ten tijde
van de economische crisis. “We bouwen voor honderden hectares aan hallen in
Noord-Limburg. Daarnaast is er nog eens zeshonderd hectare aan kassen. Dat is
allemaal verhard oppervlakte, waar het water niet in de bodem kan. We hebben
nooit onderzocht wat er gebeurt als in korte tijd tweehonderd millimeter valt.”
Niet dat Van der Broeck de economische ontwikkeling stil wil leggen, beslist niet,
want hij is er juist trots op dat de regio Venlo bijna jaarlijks wordt uitgeroepen tot
beste logistieke hotspot van Nederland. Laat onverlet dat maatregelen nodig zijn.
Daar spreekt hij over met directeur Ruud van Heugten van Greenport. Van der
Broeck noemt de opvang van water op daken van nieuw te bouwen hallen. En het
leegpompen van de waterbassins, ofwel wadi’s bij bedrijven, zodat die in geval
van een stortbui kunnen dienen als waterbuffer. “Parkeerterreinen zijn ook verhard oppervlak. Het scheelt enorm als je bij de aanleg poreus materiaal gebruikt,
zodat het water in de bodem kan wegzakken.” Een tijdje terug sprak hij hierover
met een aantal burgemeesters. “Het urgentiebesef begint te komen. Een enkele
gemeente investeert al. Alleen de inspanningen van de provincie mogen geïntensiveerd worden. Water is van het waterschap, zo wordt geredeneerd. Terwijl
we met zijn alleen verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering.”

■

Tekst: Bart Ebisch

Gemeente Venlo | Ondernemend Venlo magazine

FINANCIAL HEALTHY BUILDINGS

Gezonde gebouwen
Je kunt niet in het Venlose stadskantoor
komen of er is wel een rondleiding aan
de gang. Dat komt omdat het een bijzonder gebouw is, niet in de laatste plaats
omdat er twee belangrijke doelstellingen
aan ten grondslag liggen. De eerste is
dat de materialen die ervoor zijn gebruikt
aan het einde van hun levenscyclus weer
hergebruikt moeten kunnen worden:
Cradle to Cradle, afval is voedsel. De
andere is dat het een gezond gebouw
moet zijn. Het stadskantoor van Venlo is
daarmee de katalysator voor het Europese Interreg project Financial Healthy
Buildings in de euregio Rijn-Maas-Noord.
“De luchtkwaliteit binnen het Venlose stadskantoor
is vaak beter dan buiten”, constateert Michel Weijers,
directeur van het C2C ExpoLAB, die de bouw namens
de gemeente heeft begeleid. “Dat is uitzonderlijk. Kijk
bijvoorbeeld eens naar scholen. Daar is de luchtkwaliteit binnen vaak bedroevend, terwijl is aangetoond
dat het prestatieniveau daardoor dramatisch afneemt. Daar zitten onze kinderen!”
Een slechte luchtkwaliteit is meestal het gevolg van
een cocktail van schadelijke stoffen: fijnstof, te veel
CO2, chemische stoffen die door bouwmaterialen

worden uitgestoten enzovoort, enzovoort. Nog
onbekend is wat de exacte invloed van elk van deze
stoffen afzonderlijk is. Dat wordt binnen het kader
van Financial Healthy Buildings onderzocht door de
Universiteit Maastricht. Dat onderzoek moet er toe
leiden dat – wetenschappelijk onderbouwd – wordt
gedefinieerd wat de gezondheidseffecten zijn van bijvoorbeeld fijnstof, en CO2, zodat daar in de toekomst
rekening mee kan worden gehouden.

Vouchers voor bedrijven
Een Interreg project vereist dat er grensoverschrijdend wordt samengewerkt. “Aan beide zijden van de
grens is er veel kennis en expertise in de euregio”,
constateert Weijers. “Maar er is (te) weinig kruisbestuiving. We zouden veel meer elkaars sterke punten
moeten gebruiken.” Om dat te bereiken kunnen
bedrijven in het kader van het Interreg project vouchers van maximaal 20.000 euro krijgen voor het in
grensoverschrijdende samenwerking ontwikkelen van
gezonde en circulaire diensten en producten.”
Gezond en gezond
De Provincie Limburg verleent samen met Bundes
land NRW een cofinancieringsbijdrage van ruim een
half miljoen euro aan het Interreg project Financial
Healthy Buildings. Gedeputeerde Daan Prevoo: “Deze
nieuwe manier van bouwen is twee keer gezond.

In de eerste plaats zijn mensen fysiek gezonder. Ze
voelen zich beter en zijn minder vaak ziek. Daarnaast
is deze manier van bouwen ook economisch gezond.
De circulaire bouwmaterialen hebben economische
voordelen, omdat ze aan het einde van hun levenscyclus nog een restwaarde hebben: je krijgt er geld
voor terug in plaats van te moeten betalen voor het
recyclen ervan. De onderzoeksresultaten zullen het
euregionale bedrijfsleven stimuleren om gezonde en
circulaire diensten en producten te ontwikkelen voor
alle toekomstige renovatie- en (nieuw)bouwprojecten.”
Partners in het project Financial Healthy Buildings
zijn de gemeente Venlo, C2C ExpoLAB, Universiteit Maastricht, Wirtschaftsförderung Krefeld,
Mönchengladbach en Viersen, Blue Engineering,
Bluehub en Driesenaar. Bart Verlegh van Bluehub
staat helemaal achter het project: “Bluehub laat zich
inspireren door de principes van de Blue Economy.
Wij zijn steeds op zoek naar ecologisch, sociaal en
economisch duurzame manieren van produceren en
consumeren. Het project Financial Healthy Buildings
past daar perfect bij.”

■

Tekst: Thijs Pubben | Fotografie: Ton Desar
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Via Academy geeft invulling aan
persoonlijke ontwikkeling

Talent development managers Inge van Els (l) en Angelique Reiniers

32

Via Recruitment vierde afgelopen jaar
haar twintigste verjaardag. Het bedrijf
verzorgt werving en selectie voor de
logistiek en het supply chain management. De in de loop der jaren vergaarde
kennis en ervaring worden inmiddels
ook ingezet in twee andere bedrijfsonderdelen: Via Solutions en Via Academy.
Bij laatstgenoemd onderdeel draait het
om persoonlijke ontwikkeling en talent
development.

en selectie voor de logistiek en het supply chain
management, vertelt managing director Eric van den
Borst. “De kennis en ervaring die we in de loop der
jaren hebben opgedaan passen we inmiddels niet
meer alleen toe bij het vinden van geschikt personeel
op hbo- en wo-niveau voor onze klanten. Met Via
Solutions bieden we interim-oplossingen in diezelfde
branche. Bij Via Academy is alles erop gericht om
mensen die in de toekomst door willen stromen naar
een andere functie bepaalde vaardigheden aan te
leren.”

Via Recruitment begon ooit als generiek intermediair maar ontwikkelde zich binnen enkele jaren tot
een erkend specialist op het gebied van werving

Daarvoor zijn talent development managers Angelique Reiniers en Inge van Els verantwoordelijk. Zij
ontwikkelen in samenspraak met de klant program-
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ma’s die nauw aansluiten bij diens wensen, leggen
ze uit. “Via Academy werd zo’n vijf jaar geleden
opgericht. Dit na vragen van klanten of we naast
het bemiddelen voor personeel ook konden worden
ingeschakeld voor de coaching en training van werknemers die al in dienst waren. Meer specifiek mensen
die doorgroeien naar zwaardere of leidinggevende
functies. Daar heb je naast vakkennis bepaalde andere kwaliteiten voor nodig. De vakkennis hebben ze
tijdens hun opleiding en in de praktijk opgedaan, voor
de persoonlijke ontwikkeling zorgen wij.” Naast trainingen voor het efficiënt en overtuigend leidinggeven,
zijn er bijvoorbeeld ook trainingen op het gebied van
effectief communiceren, finance for non financials en
projectmatig werken, vertellen Reiniers en Van Els.

zijn uiteenlopende trainingen en we beschikken over
twee opleidingsprogramma’s: Your Career in Control
en Boost. Beiden zijn opgebouwd uit modules in
groepsverband en individuele coaching. Per persoon
wordt gekeken waar behoefte aan is. Het gaat dus
altijd om maatwerk.” Coaches en trainers, zegt ze,
komen grotendeels uit de eigen organisatie, maar er
wordt ook samengewerkt met onderwijsinstellingen
als Fontys.
Met het in 2013 gestarte Your Career in Control richt
Via Academy zich op young professionals met een
hbo- of wo-opleiding die werkzaam zijn in de logistiek of een supply chain omgeving. De opleiding van
anderhalf jaar bestaat uit verschillende trainingen op
het gebied van communicatie, persoonlijke effectiviteit, leiderschap en timemanagement. Individuele
coaching draagt bij aan persoonlijke groei en talentontwikkeling. Boost, dat een jaar duurt, richt zich
nadrukkelijk op de 45+-medewerker en biedt onder
andere trainingen op het gebied van zelfinzicht,
effectief beïnvloeden, omgaan met veranderingen,
coachen van verschillende generaties en innovatief
denken. Angelique Reiniers: “Boost is bedoeld om
bepaalde kwaliteiten en vaardigheden te versterken

waardoor deze doelgroep van nog meer waarde
wordt voor een bedrijf.” Boost is door een Europese
subsidie vanuit OPZuid ook nog eens zeer aantrekkelijk geprijsd voor de deelnemende bedrijven, merkt
ze op. Bij beide programma’s gaat het om een combinatie van theorie en praktijk, om trainingen, maar
er kunnen tevens bedrijfsbezoeken of lezingen van
inspirerende gastsprekers op het programma staan.
Die vanuit hun kennis voor nieuwe inzichten bij de
deelnemers kunnen zorgen.
Eric van den Borst geeft tot slot aan dat er naast
deze twee al langer lopende opleidingsprogramma’s nieuwe concepten zijn ontwikkeld. “Daarmee
richten we ons niet alleen op de logistiek sector maar
bijvoorbeeld ook op de handel en industriële sector.
Denk aan in company-trainingen voor specifieke
functiegroepen. Ook bij het samenstellen van deze
trainingen heeft het bedrijf een belangrijke rol en
leveren we maatwerk. Ook weer met als doel bepaalde persoonlijke kwaliteiten en talenten optimaal te
ontwikkelen en zo van meerwaarde voor het bedrijf
te zijn.”

■

Foto's: Marco Boots

Angelique Reiniers vertelt dat de behoefte aan de
Via Academy voortkomt uit veranderingen in de
arbeidsmarkt. Voor uiteenlopende functies wordt
steeds specialistischer personeel gezocht. Een andere
trend is, zegt ze, dat mensen zich moeten blijven
ontwikkelen om bij te kunnen blijven. Daarnaast is
het belangrijk dat werkgevers nieuwe en bestaande
werknemers boeiende functies en carrièrekansen
kunnen bieden. “We spelen hier bovendien mee in op
het topsectorenbeleid van de provincie die nadrukkelijk inzet op het aantrekken en behouden van
goed opgeleide mensen binnen de logistieke sector.”
Via Academy, vult Inge van Els aan, kan op diverse
manieren invulling geven aan persoonlijke ontwikkeling. “We kunnen een coachingtraject starten, er
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FONTYS CENTRUM VOOR ONDERNEMERSCHAP ZOEKT ENTHOUSIASTE ONDERNEMERS

“Kennis en goede coaching
belangrijk voor student-ondernemers”
Stimuleren van ondernemerschap bij
studenten, dat is de gedachte achter het
Centrum Voor Ondernemerschap (CVO)
van Fontys Hogescholen. Studenten
met een ondernemers-idee of zelfs al
concrete business worden door Fontys
op professionele wijze ondersteund en
begeleid. Onderdeel van het CVO is een
netwerk met gedreven ondernemers uit
de regio. “Ondernemers uit uiteenlopende branches die hun expertise willen
inzetten om onze student-ondernemers
succesvol te maken.”
Nee, zo beginnen Rudi Willemsen en Fred Nooijen
van het Centrum Voor Ondernemerschap, niet in
iedere student schuilt een ondernemer. Toch geeft
het Fontys CVO elke student de kans om zijn of
haar ondernemersidee of -droom uit te werken en
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te toetsen op haalbaarheid. Daartoe biedt het CVO
verschillende ondernemerschapsprogramma’s aan,
waarbij zowel de harde als de zachte aspecten van
het ondernemerschap aan bod komen. “Je leert op de
eerste plaats jezelf beter kennen, ontdekt bepaalde
kwaliteiten en ook of je het zelfstandig ondernemerschap wel of niet ambieert. Sommige studenten
nemen deel aan onze programma’s en ontdekken dat
ze geen ondernemerstype zijn of dat hun idee niet
haalbaar is. Dat is ook winst. De (in potentie) succesvolle student-ondernemers die overblijven ontvangen
maatwerkbegeleiding.”

Werkplekken
Het CVO ging in 2012 van start en onderging in
2016 een strategische heroriëntatie naar een meer
praktijkgerichte benadering. De Student Ondernemers Regeling deed medio 2016 haar intrede, maakt
Fred Nooijen duidelijk. “Daarmee kan de student-on-

dernemer de studie en het ondernemen makkelijker
combineren en gebruik maken van individuele coaching, huisvesting en stage- en afstuderen in de eigen
onderneming. Onze ondernemerschapsprogramma’s
bieden de student-ondernemer de mogelijkheid om
de onderneming, via die Student Ondernemers Regeling, verder tot ontwikkeling te brengen en gebruik
te maken van onze netwerken.” Hij vertelt dat er ook
werkplekken voor de studentondernemer beschikbaar zijn. “Wat de campus in Venlo betreft hebben
we enkele plekken in De Manufactuur te Blerick en
in het Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein
te Kempen.”

Flinke investering
De ondernemerschapsprogramma’s, merkt Nooijen
op, bestaan uit modules die de diverse aspecten van
het ondernemerschap belichten. Zo wordt er in de
ene module bijvoorbeeld gekeken naar hoe een pro-

duct of dienst te financieren, bij de andere hoe iets in
de markt te zetten. “Ondernemen kent veel facetten.
Binnen de programma’s komen daarom verschillende
zienswijzen aan bod. Belangrijke vraag is uiteraard
of er naar een bepaald product of bepaalde dienst
vraag is. Vandaar uit kijk je verder.” Het CVO is voor
Fontys een flinke investering. De onderwijsinstelling
verwacht dan ook van de deelnemers dat ze gemotiveerd zijn en over ‘de juiste’ kwaliteiten beschikken,
zegt Nooijen. “Er zijn voor de Student Ondernemers
Regeling een aantal criteria opgesteld die door een
externe commissie worden getoetst aan de hand van
een presentatie door de student-ondernemer. Verder
moet de student zich realiseren dat er de nodige
extra uren in gaan zitten.” Volgens hem neemt de
belangstelling voor de dienstverlening van het CVO
toe. “Momenteel zijn er zo’n 25 studenten binnen de
Student Ondernemers Regeling actief. En er zijn een
aantal student-ondernemers die daadwerkelijk al als
ondernemer aan de slag zijn. In heel uiteenlopende
richtingen. Denk aan het ontwikkelen van een apparaat dat rotte appels kan detecteren, een adviesbureau gespecialiseerd in verouderingsvraagstukken
(gerontologie), het aanbieden van schrijfwaren via
een ‘snoepautomaat’ of het printen van gepersonaliseerde sportbrillen.”

Community’s
Belangrijk voor het CVO, stelt Rudi Willemsen, is
het creëren van community’s en het uitbreiden van
de bestaande externe netwerken. Een netwerk dat
fungeert als een belangrijk klankbord voor onze student-ondernemers, zegt hij. Vanwege de kennis. Maar
ook omdat ondernemers kunnen dienen als coach.
“Binnen de community brengen we vraag en aanbod
op het gebied van kennis en ervaring in verschillende vakgebieden bij elkaar. Op een manier dat beide
partijen er iets aan hebben. De kennis en ervaring
van de ondernemer kan de student gebruiken bij
het concreet uitwerken van zijn of haar idee.” Voor
de ondernemers, geeft hij aan, is het niet alleen een
kwestie van kennis delen. “Studenten hebben vaak
een vernieuwende kijk op zaken. Daar kan een ondernemer baat bij hebben. In de vorm van samenwerking
bijvoorbeeld.”
Zoektocht naar coaches
Voor het echt coachen van een student zijn wel bepaalde kwaliteiten nodig, zegt Willemsen. “Coachen
doe je vanuit een bepaalde betrokkenheid, je moet
dit initiatief een warm hart toedragen. Het is ook iets
wat in je moet zitten. Als een student je bijvoorbeeld
benadert met een vraag dan is de meest makkelijke

manier hem of haar een pasklaar antwoord te geven.
Maar het is juist de kunst om de student zaken zelf
te laten uitzoeken, maar wel de juiste weg te wijzen.
Door de vraag met een tegenvraag te beantwoorden, de socratische benadering.” De zoektocht naar
dit soort coaches is nooit af, merken Willemsen en
Nooijen tot slot op. “Voor ons is dus bijvoorbeeld ook
het netwerk van Ondernemend Venlo interessant.
Met die ondernemers gaan we, zover dat niet al is
gebeurd, graag in gesprek. Zoals gezegd, het is voor
hen ook interessant. Ze komen in een kennisnetwerk terecht waarin ze niet alleen bijdragen aan de
ontwikkeling van jongeren, maar ook zelf inspiratie
en nieuwe ideeën kunnen opdoen.”
Draag jij student-ondernemers een warm hart toe?
Kijk dan op www.fontys.nl/cvo en ga in gesprek
met Rudi (r.willemsen@fontys.nl)
of Fred (f.nooijen@fontys.nl).

■

Fotografie: Petra Lenssen

Rudi Willemsen en Fred Nooijen van het Centrum Voor Ondernemerschap
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VIA ACADEMY

Sch
rijf
nu i je
n!
TALENTPROGRAMMA’S EN TRAININGEN

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

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

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

Your Career in Control - young professionals
Werk je in de logistiek of supply chain en ben je toe aan een volgende stap in je
ontwikkeling? Dan is Your Career in Control interessant voor jou! Tijdens dit 1,5
jaar durende talentprogramma werk je samen met ambitieuze branchegenoten.
Daarnaast word je intensief gecoacht in je persoonlijke ontwikkeling.
Dit programma is bestemd voor HBO en WO opgeleiden, werkzaam in een
logistieke of supply chain omgeving en bestaat uit trainingen, bedrijfsbezoeken,
intervisie en persoonlijke coaching.
Incompany
VIA Academy verzorgt soft skill trainingen waarin de ontwikkelbehoefte en de
context van de organisatie centraal staan. We zijn sterk in de thema’s Communicatie, Leiderschap en Persoonlijke Effectiviteit. Onze opdrachtgevers en deelnemers ervaren ons als praktisch, deskundig, professioneel, confronterend op een
prettige manier en toegankelijk.

VIA ACADEMY | SINT JANSWEG 15 - INNOVATOREN 7A | 5928 RC VENLO | T 077 3201320 | E INFO@VIAACADEMY.NL | W WWW.VIAACADEMY.NL

ADVOCATEN MET
ONDERNEMERSBLOED

UIT VENLO MET EEN
ROTTERDAMSE INSLAG

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

Innovatie | Ondernemend Venlo magazine

“Het gevestigde
bedrijfsleven is de
ontbrekende en
cruciale schakel”

Mieke Verhaegh, voorzitter van
de nieuw opgerichte Commissie Innovatie

Duurzame innovatie is cruciaal voor de
economische ontwikkeling van de regio,
zo schrijft Ondernemend Venlo in haar
beleidsplan. Echter, het gevestigde bedrijfsleven (en vooral het MKB) is te weinig betrokken bij innovatie-activiteiten
die worden georganiseerd door de provincie Limburg en de kennisinstellingen.
Een gemiste kans, aldus Ondernemend
Venlo en Mieke Verhaegh, voorzitter van
de nieuw opgerichte Commissie Innovatie. “Als het bestaande bedrijfsleven
meer aansluit bij de innovatie-investeringen en –activiteiten die door overheden
en kennisinstellingen worden gedaan,
is een hoop rendement te behalen op
ondernemerskracht.”
In juli 2017 heeft Ondernemend Venlo in samenwerking met Maastricht University een inventarisatie uitgevoerd onder haar leden over het onderwerp innovatie. Circa duizend bedrijven zijn benaderd met het
verzoek een aantal vragen te beantwoorden. Hierop
zijn 135 reacties binnen gekomen, die een goede

voedingsbodem vormen voor de nieuwe opgerichte
Commissie Innovatie. “Uit de conclusies blijkt dat
de Commissie Innovatie bestaansgrond heeft”, aldus
Verhaegh. “Wat ik zie, is dat de ontwikkelingen zo
snel gaan, dat het voor individuele bedrijven steeds
moeilijker wordt om dit allemaal te kunnen volgen
en van daaruit goede keuzes te kunnen maken wat
belangrijk is voor het eigen bedrijf. De Commissie
Innovatie bekijkt of onze aangesloten leden behoefte
hebben aan ondersteuning, wat voor ondersteuning
dat is en of wij eventueel kunnen helpen om bepaalde belemmeringen weg te nemen. Het punt daarbij is
wel dat deze bedrijven zélf in actie moeten komen.”

Proeftuinen
De benadering vanuit een industrieclub als Ondernemend Venlo is uniek voor Nederland, aldus Verhaegh.
“Overheden proberen al jaren om het gevestigde
bedrijfsleven meer te betrekken, maar dat is onvoldoende gelukt. Er zijn in het hele land innovatiehubs
waar veel aandacht uitgaat naar (wetenschappelijke)
start-ups. Maar je ziet te weinig dat het gevestigde
bedrijfsleven daar een grote rol in speelt. In het
ideale plaatje krijg je een soort proeftuinen waarin

bedrijven samenwerken in clusters en aangeven wat
de ontwikkelingsrichtingen voor de toekomst zijn.
Het gevestigde bedrijfsleven is dus de ontbrekende
en cruciale schakel. De ondernemers zelf kennen de
markt het beste. De bal ligt nu bij hen.”

Infrastructuur
Uit het onderzoek is niet alleen naar voren gekomen
dat de ondernemers groot belang hechten aan innovatie, maar ook welke activiteiten de leden belangrijk
vinden. Deze keuzes zijn bedoeld als een startpunt
voor de Commissie Innovatie. “Vanuit de praktijk
gaan we nu zaken oppakken. Aan de hand van deze
eerste inventarisatie gaan we nu gesprekken voeren
met ondernemers, twee inspirerende events organiseren en van daaruit vernieuwingen en uitdagingen
op gang brengen.” Dit alles met als doel om te komen
tot een sterke infrastructuur voor innovatie in deze
regio. De input van ondernemers vormt daarbij de
basis. Daartoe blijft de Commissie Innovatie polsen
wat de gewenste ontwikkelingsrichtingen zijn en al
doende de plannen steeds bijstellen.

■

Tekst: Silke van Deelen | Foto’s: Petra Lenssen
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Ondernemend Venlo magazine | Rabobank

GROWING A BETTER WORLD TOGETHER

Rol op het toneel
Addy Lutgenau volgt per 1 februari 2018 Jacques van der
Linden op als directeur van Rabo Venlo. Maar dat blijkt niet
de enige verandering van rol.

Het verschil maken
Met de nieuwe missie ‘Growing a better
world’ presenteert Rabobank zich als bank
die staat voor een betere wereld en een
excellente dienstverlener. Maar belangrijker
nog wel is de maatschappelijke betekenis
van Rabobank. ‘We kunnen echt het verschil
maken.”

Jacques van der Linden en Addy Lutgenau (r)
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Met een bewonderingswaardige staat van dienst van
maar liefst 40 jaar Rabobank is een terugblik onoverkomelijk. Wat kenmerkt die terugblik voor Jacques
van der Linden? “Een bank was veelal een klein en
praktisch element. Je leende er geld en de bank keek
naar zekerheden. Die rol is drastisch gewijzigd. De
bank is een volwaardige gesprekspartner en trekt
met de ondernemer op. Daarna komen de zekerheden pas. Een ondernemer is ook steeds meer van ons
gaan verwachten. Plannen werden terloops aan de
bank voorgelegd. Nu worden we in de conceptfase al
bij ondernemingsplannen betrokken. We maken echt
onderdeel uit van de onderneming en staan naast de
ondernemer.”

‘

We spelen een belangrijke rol op
het maatschappelijke toneel.
Dat is niet anders dan 100 jaar
geleden. Maar hoe dragen we de
community-gedachte uit in een
steeds complexere samenleving?

’

“We ontwikkelen mee met de wensen van onze
klanten”, zegt Addy Lutgenau. “Je moet voortdurend
in verbinding blijven met je klanten en de markt. We
krijgen niet meer die ‘simpele’ vraag over een lening
maar moeten financieringsproblemen oplossen. Daarbij draait het niet alleen om geld maar om kennis,
expertise én een netwerk. Als coöperatieve bank kunnen wij juist die netwerkbehoefte heel goed invullen.”

Ambitieus
“We hebben heel veel te bieden”, klinkt Addy trots.
“Dat mogen we best wat meer uiten. Daarom ben
ik blij met de nieuwe landelijke positionering van
de Rabobank, ‘Growing a better world together’.
Het is ambitieus maar wij kunnen het echt waarmaken. Onze focus ligt op food en agri maar ook op
zelfredzaamheid van mensen en het stimuleren van
ondernemerschap. We hebben veel te bieden dus
moeten we die rol op dat toneel pakken.”
Wat vraagt dat van de Rabomedewerkers? Addy:
“Het zijn professionals die een hart moeten hebben
voor de regio waarin ze werken. Mensen maken
nog steeds het verschil. Ik zie het als mijn grootste
uitdaging om medewerkers te stimuleren en te enthousiasmeren om de bank in de regio te vertegenwoordigen. Om er trots op te zijn.” “De pure servicehandelingen hebben plaatsgemaakt voor complexer
werk”, legt Jacques uit. “Al aan de basis vraagt het
om een ander kennisniveau. Daarom zijn er ook veel
nieuwe mensen gekomen. De veranderingen blijven
en ik denk dat we zelfs nog voor een rigoureuzere
verandering staan. In de kern werken we nog steeds
vanuit ‘het samen optrekken met de regio, samen
met de gemeenschap’. Maar welke toegevoegde
waarde wordt van ons gevraagd? Wij hebben een
economische rol maar spelen ook een belangrijke rol
op het maatschappelijke toneel. In feite is dat niet
anders dan 100 jaar geleden alleen is nu die uitdaging

een andere. Hoe vullen we het nieuwe ‘dichtbij’ in?
Hoe dragen we de community-gedachte uit in een
steeds complexere samenleving?”

Speldenprikjes
Addy: ”Door alle apps is de bank is nog nooit zo
dichtbij geweest maar dat is het virtuele dichtbij.
We zoeken naar de juiste balans tussen technologie
en mens. De techniek is een kans om een betere
adviseur te zijn. Maar we blijven een ‘mensenbank’.
Daarom zetten we in ons werkgebied 4 marktteams
neer. Medewerkers met hun ‘roots’ in de verschillende kernen in ons werkgebied. Ze zijn er geboren,
wonen er en zijn er actief in het verenigingsleven.
Zij geven gezicht aan de bank. Vervullen geen bijrol
maar maken echt het verschil.” “We zoeken naar de
vragen die er in de gemeenschap leven”, vult Jacques
aan. “Waarin kunnen wij een rol spelen? Met kleine
speldenprikjes kunnen we al een wezenlijke bijdrage
leveren.”
“Maar nooit alleen”, zegt Addy. “Wij zijn een van de
partijen in de regio die samen de schouders ergens
onder kunnen zetten. Het doel is dat de positieve
groeicurve die Venlo heeft ingezet zich verder ontwikkeld. Wat goed is voor de stad is goed voor de regio en dus ook voor de bank.” “Dat is de cirkel waarin

we moeten zitten”, merkt Jacques op. “Het vraagt
continu om ondernemerschap. Met ‘goedlopende
stilstand’ pas je op de winkel. Terwijl we nu al vooruit
moeten schakelen op onze rol in de toekomst.”

“

Met ‘goedlopende stilstand’
pas je op de winkel

”

Hoofdrol
Over toekomst gesproken. Hoe ziet die er voor
Jacques van der Linden uit na 1 februari 2018? “Dan
valt voor mij definitief het doek, om in theatertermen
te blijven spreken. Dat voelt positiever dan het klinkt
hoor. Ik blijf aan een aantal zakelijke dingen verbonden. Zoals mijn commissarisrol voor het agri en food
fonds en de Raad van Toezicht van Gilde Opleidingen.
Ik spreek een aardig woordje Frans maar wil dat
graag naar een hoger niveau tillen. Reizen, kunst,
musea bezoeken. Er valt zoveel te beleven. En dan is
er nog een vierde kleinkind op komst. Ook in mijn rol
van opa verandert er dus weer iets. Misschien wordt
het wel mijn hoofdrol”, lacht Jacques.

■

Tekst: Monique Joosten
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VACATURESITE NOORDLIMBURGWERKT.NL
FOCUST SPECIFIEK OP DE REGIO

“We doen veel
meer dan alleen
vacatures plaatsen”

Arthur Noten kan onder andere terugvallen
op de kennis en kunde van
Pascal Vaes (r) en Evert Linthorst
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Werkgevers en werkzoekenden op een
moderne, efficiënte manier bij elkaar
brengen, dat is de gedachte achter
vacaturesite Noordlimburgwerkt.nl. Dat
gebeurt met maatwerk en op basis van
veel kennis en ervaring. Ambitie is om
Noordlimburgwerkt.nl binnen 5 jaar ‘top
of mind’ te hebben bij de Noord-Limburgse werkgever en werkzoekende,
zowel waar het vacatures uitzetten als
vacatures zoeken betreft.

de initiatiefnemers op het idee een site speciaal
voor de Noord-Limburgse regio te ontwikkelen. Het
onderscheidende karakter van Noordlimburgwerkt.nl
zit volgens Noten in drie elementen. Allereerst, zegt
hij, is dat dus het regionale karakter. Daarnaast biedt
de site maatwerk en wordt er actief met de klant
meegedacht. “We doen veel meer dan alleen vacatures plaatsen.” Bovendien wordt er met de nieuwste
e-commerce technieken gewerkt om de vacatures
zo breed mogelijk te vermarkten en hierdoor zoveel
mogelijk kandidaten te genereren.

Het is bijna dagelijks nieuws: de krapte op de
arbeidsmarkt. Een toenemende krapte. Momenteel
is het, zeker in sommige sectoren, lastig om goed
opgeleide mensen te vinden. De verwachting is dat
dit de komende jaren alleen maar zal toenemen.
Dus wordt er door bedrijven, maar bijvoorbeeld ook
door recruitmentbureaus, volop nagedacht over hoe
een vacature zo snel en goed mogelijk ingevuld kan
worden.

Traffic
Wat betekent dat zoal, maatwerk en meedenken met
de klant? Noten: “We hebben een heleboel kennis
en ervaring op het gebied van recruitment en (e-)
marketing. Kunnen de klant dus adviseren over hoe
een efficiënte vacature op te stellen, welke criteria
te gebruiken. Per klant leveren we maatwerk. Iedere
functie heeft weliswaar algemene kenmerken, maar
ieder bedrijf is anders en daar houden we rekening
mee. Onze benadering is ook heel divers. We werken
voor opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren en
zoeken medewerkers met uiteenlopende opleidingsen ervaringsniveaus.” Hij vertelt vervolgens wat het
werken met de nieuwste technieken inhoudt. “We
maken gebruik van alle sociale-mediakanalen en
stemmen de vacatures af op de specifieke profielen
van de gebruikers. Om een zo optimaal mogelijke
match te krijgen. We blijven bij kandidaten ook in
beeld, bijvoorbeeld met behulp van pop ups. Heeft
iemand het juiste profiel, dan krijgt hij of zij daarbij
passende vacatures te zien.” De klant wordt bovendien op de hoogte gehouden van de traffic die een

Geen harde grenzen
Zo ook de initiatiefnemers achter Noordlimburgwerkt.nl, Pascal Vaes en Evert Linthorst van werving& selectie- en detacheringsbureau Vaes & Linthorst
en Alexander Brouwer van online marketingbureau
AB Marketing & Meer. De uitvoering is in handen
van accountmanager Arthur Noten. Hij legt uit hoe
Noordlimburgwerkt.nl functioneert en op welke wijze
de site zich onderscheidt. “Er is weliswaar een vacaturesite voor heel Limburg, maar die wordt hoofdzakelijk door bedrijven en werkzoekenden uit Zuid-Limburg gebruikt, zo hebben we gemerkt”. Dat bracht

vacature genereert, vertelt Noten. “We kunnen aan
de hand van tabellen en grafieken onder andere laten
zien op welke momenten een vacature het vaakst
wordt bezocht. Hoe de belangstelling gedurende de
plaatsingsperiode is; kunnen dan ook kijken of we
de criteria iets moeten bijstellen. Die nazorg maakt
eveneens onderdeel uit van onze dienstverlening.”
Daarbij kan de klant, maakt Noten duidelijk, behalve
met een bedrijfsprofiel eveneens met bijvoorbeeld
een logo of andere uiting een stukje reclame voor zijn
of haar bedrijf maken om zo de aantrekkingskracht te
vergroten. Alles met maar één doel; zoveel mogelijk
geschikte kandidaten genereren voor de betreffende
vacature.

Groeiambities
Noten: ”Iemand die wil reageren op een vacature kan
online het sollicitatieformulier invullen. De sollicitatie
komt direct bij het bedrijf binnen en wij monitoren
aan de ‘achterzijde’. We bieden feitelijk een heel
breed pakket en doen dat voor een bijzonder aantrekkelijk tarief.” Volgens Noten heeft Noordlimburgwerkt.nl volop groeiambities. “We zitten momenteel
op zo’n 10.000 unieke bezoekers per maand, en
een bereik van 22.000 mensen die we onder andere
via Facebook bereiken. Dat is voor een jong bedrijf
prima, maar dat is pas het begin. Binnen 5 jaar willen
we in Noord-Limburg dé regionale vacature site zijn.
De eerste stappen hebben we inmiddels gezet en die
zijn meer dan veelbelovend.”

■

Fotografie: Constance Jentjens
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redactie-ov@uitgeverijsmit.nl

Haven Duisburg | Ondernemend Venlo magazine

VENLO EN DUISBURG VORMEN
SAMEN LOGISTIEKE TOPREGIO

“Het is en, en”
Duisburg beschikt over de grootste binnenhaven van Europa. En blijft groeien.
Wat betekent dat gegeven voor Venlo?

Duisburg is booming, constateert Corné Geerts (CEO
Seacon Logistics). Onderweg naar de havenstad,
waar Seacon sinds 2005 een vestiging heeft, vertelt
hij door de telefoon wat er op 45 kilometer afstand
van Venlo aan de gang is. “Duisburg is als intermodaal vervoersknooppunt enorm gegroeid. Wat je ziet
is dat de beschikbaarheid van grond een probleem
wordt. De overheid heeft een sterke regiefunctie.
Oude staal- en kolenbedrijven, die intermodaal zijn
ontsloten, maken plaats voor nieuwe logistiek. Maar
dat is niet voldoende. Nieuwe bedrijven vestigen zich
steeds verder van de haven vandaan. In de omliggende gemeenten probeert Duisburg satellieten te
ontsluiten.” Seacon beschikt wereldwijd over veertien
vestigingen, waarvan vijf in Duitsland. Duisburg en
het nabijgelegen Neuss zijn samen goed voor een
derde van de omzet in Duitsland. Van daaruit gaan de
goederen via water, spoor of wegen verder Europa in.
Er werken 45.000 mensen in het driehonderd jaar
oude havengebied, waar de Rijn samenkomt met
spoor- en autowegen. De Duisburgse binnenhaven

geldt als de grootste wereldwijd. Met het doortrekken van de Betuwelijn en het intensiveren van
het goederenvervoer per spoor vanuit China gaat
Duisburg nog meer aan importantie winnen. “Venlo
en Duisburg zorgen samen voor een sterke positie
van Seacon, zo moet je het zien”, legt Geerts uit. De
klant kan kiezen. “De ene klant wil zijn goederen naar
Venlo vervoerd hebben, de andere naar Duisburg.
Of naar Twente, als de goederen in die regio een
bestemming hebben. In dat geval maken we gebruik
van de containerterminal daar.”
Ook Hans Cabooter van het gelijknamige logistieke
bedrijf doet zaken in Duisburg - maar dan vanuit
Kaldenkerken waar wekelijks een goederentrein naar
Duisburg rijdt. Beter gezegd reed, want het project
staat momenteel op een laag pitje. “Ik heb het idee
dat Duisburg eerder Venlo als concurrent ziet dan
andersom. Twintig jaar geleden is geprobeerd om
een samenwerkingsproject van de grond te krijgen.
Duisburg wilde niet.” Wiel Aerts, die met zijn bedrijf
Com-b-Nations onder meer Nederlands-Duitse

samenwerking stimuleert, sluit zich hierbij aan.
“Duisburg opereert op eigen houtje. Voor samenwerking met Venlo en binnenhavens aan de Rijn en Maas
toont de haven totaal geen interesse.”
Duisburg en Venlo zijn geen concurrenten van elkaar,
stelt Aerts. “Alles wat in Duisburg gebeurt, heeft weinig te maken met wat in Venlo gebeurt. Duisburg is
een overslaghaven. De insteek van Venlo Trade Port
is dat er bedrijven komen die toegevoegde waarde
brengen, en daarmee arbeidsplaatsen.” Aerts geldt als
Duitsland-watcher. In het verleden heeft hij als wethouder de plannen voor Venlo Trade Port gesmeed.
Venlo en Duisburg vormen samen met andere spelers
een logistieke topregio, concludeert hij. “Wat de regio
sterk maakt is en, en, en. Daar hoort ook de luchthaven in Düsseldorf bij, de logistieke ontwikkelingen in
Neuss, Krefeld en Keulen, de bedrijvigheid aan de A61
in Mönchengladbach en de barge terminals in Born,
Venlo en Venray/Wanssum.”

■

Tekst: Bart Ebisch
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Ondernemend Venlo magazine | MKB-Limburg

Belangenbehartiger
met ambitie

Paul Verhoeven (l) en Gijs Hendrikx

Een florerend ondernemerslandschap
in onze provincie, dát is waar MKB-Limburg als belangenbehartiger van de
mkb-ondernemers voor staat. Met
Roermond als thuisbasis vertegenwoordigt MKB-Limburg de belangen van de
drie Limburgse regio’s: noord, midden
en zuid. Hierin wordt altijd de samenwerking gezocht met overheden, het
onderwijs en kennispartners, maar zeker
ook met lokale initiatieven.
Het ondernemerschap anno 2017 vraagt een
flexibele en bijdetijdse instelling. “In 2017 hebben
we bijvoorbeeld afscheid genomen van alle lokale
businessclubs en is er in plaats daarvan één provinciale Businessclub Limburg opgericht. Hier kunnen
al onze businessleden provinciebreed netwerken”,
geeft Paul Verhoeven, vicevoorzitter van MKB-Limburg aan. MKB-Limburg is weliswaar onderverdeeld
in drie regio’s, maar door alle activiteiten uit de hele
provincie samen te voegen in één Businessclub Limburg kunnen leden deelnemen aan kennissessies en
netwerkmomenten in de hele provincie.

Belangenbehartiger
Om als belangenbehartiger de belangen van haar
leden te kunnen vertegenwoordigen, is MKB-Limburg
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steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om een
groter draagvlak te creëren en ook de politieke lobby
succesvol(ler) te maken. Paul Verhoeven: “Zo hebben
wij op 1 juli 2017 onze krachten gebundeld met
MKB-Nederland, om onze (politieke) onderhandelingspositie te versterken. Een 30-tal van onze businesspartners voorzien in specifieke vakkennis door
het geven van kennissessies, met afwisselende thema’s die aansluiten op de behoefte van onze leden.
Verder vormen wij samen met LLTB en LWV samen
Ondernemend Limburg.” Ondernemend Limburg initieert gezamenlijke activiteiten zoals netwerken met
overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekers en
het bedrijfsleven. “Door deze vormen van netwerken
worden kennis en ervaring met elkaar gedeeld,” aldus
Verhoeven, “en kunnen wij de ondernemer sterken in
het ondernemen.”

MKB-Limburg in regio Noord
In 2017 is de voormalige afdeling Venlo opgeheven
en geïntegreerd in de regio Noord. Binnen de regio
Noord wordt elke Noord-Limburgse subregio vertegenwoordigd door een afvaardiging. Samenwerken
is het sleutelwoord tot succes. De stuurgroep Noord
zet in op verschillende thema’s die spelen bij ondernemers binnen de regio. Deze thema’s kunnen een
zeer plaatselijk karakter hebben (denk aan glasvezel
in de buitengebieden) maar ook een generiek belang

dienen zoals de lobby voor de verwezenlijking van
station Grubbenvorst.
Specifiek voor de regio Noord worden tijdens het
jaarlijks treffen met de Burgemeesters en Wethouders regionaal politieke, maatschappelijke en
economische ontwikkelingen en beleidsvormen uitgewisseld. Korte lijnen maken verbinding en expansie
mogelijk.

Ambitie
Met ingang van 2018 waait er een frisse wind door
afdeling Noord, in de vorm van de nieuwe voorzitter
Gijs Hendrikx. Als oprichter van het Theaterhotel
Venlo staat hij garant voor lef, actie en resultaat. Ook
voor hem geldt dat de kracht van samenwerking de
sleutel tot groei en succes is. Gijs Hendrikx: “Stuurgroep Noord heeft ambitieuze plannen voor 2018 en
verder. Met het oog op de snelle technologische en
demografische ontwikkelingen, de verschuivende relatie tussen arbeidsmarkt en onderwijs en de opmars
van online zakendoen willen we klaar zijn voor de
toekomst. Dit kan niet zonder de aanwas van nieuwe
leden. De energie die zij met zich meenemen, is voor
ons een toegevoegde waarde in de organisatie!”

■

Foto: Zebra Fotostudio's
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BOY HAENEN EVENEMENTEN: DÉ EVENEMENTENPARTNER IN VENLO

Zet organisaties regionaal op de kaart
Vier jaar is hij inmiddels actief als zelfstandige, waarbij hij zijn passie voor evenementenorganisatie en zijn kennis van marketing heeft kunnen combineren. Daarbij is een
mooie groei in het aantal opdrachten te zien. Boy Haenen ziet de animo vanuit bedrijven en instellingen om evenementen in te zetten als marketingmiddel en instrument voor omzetgroei verder toenemen, nu de economie nog meer aantrekt. ‘’Zeker
in een maatschappij waarin het steeds meer draait om kennis en het delen ervan, is
het heel erg interessant om als organisatie regelmatig je vaste relaties te informeren
over actuele ontwikkelingen die voor hen nieuwe kansen en uitdagingen met zich
meebrengen. Een relatiebijeenkomst of een open huis wordt door veel klanten gewaardeerd én is een uitstekend middel om zichtbaar te zijn en nieuwe verbindingen
tot stand te brengen’’, zegt Boy.
CONNECTED en DE DAG VAN DE
MAAKINDUSTRIE
Je ziet het terug in de enorme belangstelling die er is
voor evenementen als kennis- en netwerkevenement
CONNECTED op 10 april aanstaande in de Maaspoort
en De Dag van de Maakindustrie op 11 maart. Kenmerkend hierbij is dat Boy overal waar het mogelijk is
verbindingen legt en samenwerking centraal staat.
CONNECTED is een coproductie met De Maaspoort
en Ria Joosten waarbij zo’n 500 beslissers uit
bedrijfsleven, onderwijs en overheid in Noord-Limburg een inhoudelijk programma rondom de thema’s
innovatie en duurzaamheid aangeboden krijgen, in
samenwerking met meer dan 25 partnerorganisaties.
De Dag van de Maakindustrie, een collectief open

huis van meer dan 10 productiebedrijven in Venlo, is
een samenwerking met onder meer ondernemersverenigingen en onderwijsinstellingen. ‘’Het doel is om
de maakindustrie in Venlo op de kaart te zetten, iets
waar al vele jaren over gepraat wordt’’, aldus Boy.

Regionaal hart
Dat zijn evenementen een regionaal karakter hebben
is geen toeval. Boy vervolgt: ‘’Als ik terugkijk op
de middelbare school ben ik denk ik een van de
weinigen van mijn klas die na de studie is teruggekomen naar Venlo. Ik ben altijd al gehecht geweest
aan deze regio, die binnen de stadsgrenzen en ook
vlak daarbuiten, ontzettend veel te bieden heeft. Tel
daarbij op de enorme bedrijvigheid in niet alleen Ven-

lo maar in heel Noord-Limburg, en je hebt een rijke
voedingsbodem voor talloze leuke en interessante
evenementen’’.

Evenementen organiseren is een vak
Enerzijds werkt Boy voor opdrachtgevers, anderzijds
ontwikkelt hij eigen evenementenconcepten die
inspelen op actuele ontwikkelingen in de markt. Als
organisator en pionier zit hij dus nooit stil. Om tot
inhoudelijk goede evenementen te komen bezoekt
hij veel andere evenementen om inspiratie op te
doen en kennis te nemen van interessante onderwerpen en goede sprekers. ‘’Daarnaast ben ik goed
bekend met een diversiteit aan bijzondere evenementenlocaties in de regio en werk ik bij elk project
samen met de specifiek voor dat initiatief geschikte
evenementenpartners. Als je als organisatie een
evenement geregeld wil hebben, moet je ook zeker
niet onderschatten hoeveel werk het organiseren van
zo’n evenement is en hoe belangrijk het is dat alles
klopt. Jouw bedrijfsevenement is een visitekaartje
met enorme impact’’, aldus Boy.
Meer weten over Boy Haenen Evenementen, kijk op
de website www.boyhaenen.nl.
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Ondernemend Venlo magazine | Smart - Techno - nieuws

De maakindustrie en de logistiek zijn twee belangrijke sectoren in de regio Noord-Limburg. Ze hebben zich verenigd in respectievelijk Techno Valley en Smart Logistics Center Venlo. Op deze pagina houden we u op de hoogte van nieuws en nieuwe ontwikkelingen in beide sectoren.

Pilot slim containertransport
Deze maand is een pilot van start gegaan voor slim containervoer via binnenvaart en weg. De inzet van ICT als vierde modaliteit,
zorgt dat goederenstromen met een hoge mate van betrouwbaarheid vooraf inzichtelijk worden.
Met de tool kan elke deelnemende partij op elk moment in realtime op zijn
scherm zien waar de vracht is, of het transport volgens planning verloopt dan wel
vertraging optreedt door bijvoorbeeld een kapotte sluis of ontbrekende douanepapieren. Planners kunnen dan direct maatregelen nemen. Er zal maar voor een
bepaald tijdstip een losploeg klaarstaan, terwijl de vracht uren later komt.
Tot nu toe hebben partijen in de keten over verstoringen contact via
telefoon of mail. Dat leidt makkelijk tot verwarring. Meestal
gaan dergelijke berichten volgtijdelijk tussen twee
achtereenvolgende partijen en hoort de laatste
in de keten ook als laatste het nieuws waarna
dan heel snel maatregelen moeten worden
genomen. Het te testen systeem zorgt
ervoor dat elke partij gelijktijdig direct
wordt geïnformeerd. Dit bespaart
kosten, zoals voor het wachten
van schepen, trucks of personeel.
Per saldo verbetert hierdoor het
logistieke proces en versterkt dit de
marktpositie van de deelnemers.

Het systeem is zo gebouwd dat partijen alleen de logistieke data zien die voor hun
operatie belang heeft. Concurrentiegevoelige informatie wordt niet gedeeld.
Volgende stap is verbreding, dus aanhaken van meer logistieke partners en zorgen
dat het systeem ook dan blijft werken, zodat de corridor tussen Rotterdam en
Limburg een geoliede supply chain wordt.
Ook zal er een commerciële partij moeten komen om het systeem te exploiteren, inclusief een 24-uurs helpdesk. Daarvoor wordt nu al verkend
hoe dit businessmodel eruit kan zien, samen met CE Delft.
Het consortium achter de tool bestaat uit BCTN, Ceva,
Transics, Phact, LIOF, TNO, Portbase, Simacan en
Havenbedrijf Rotterdam.
Geïnteresseerden in het project kunnen via
dianne.soons@liof.nl contact opnemen
met business developer Dianne Soons van
het LIOF, tevens programmamanager van
SMART Logistics Center Venlo, een van de
partners in het project.

■

Bedrijfsbezoek Techno Valley bij Royal
Dutch Kusters Engineering
De meeste recente ledenactiviteit van Techno Valley vond plaats op 11 oktober bij Royal Dutch Kusters Engineering in Venlo,
marktleider in machines voor geldvernietiging. Een positie die het bedrijf ook de komende decennia wil behouden. Daarnaast
zoekt Kusters Engineering naar nieuwe markten voor de ontwikkeling van duurzame (groene) machineoplossingen. Dit onder de
noemer Kusters 4.0, wat tevens staat voor de vierde generatie Kusters die inmiddels in het bedrijf zit. “Middels 4.0 herpositioneren we het bedrijf in de snel veranderende markten, waarvan de groeimarkten bestaan uit Currency en Circular/Biobased Economy,” aldus Paul Kusters.
Daarnaast wil Kusters Engineering een omslag maken van Engineering To Order
(ETO) naar Configure To Order (CTO). “Door te werken met onderling uitwisselbare modulaire componenten en de dimensies van alle componenten, modules en
interfaces op elkaar af te stemmen, ontstaat een groot aantal mogelijke combinaties”, legt Business Development Manager Richard Geerdink uit. “Daardoor ben
je in staat het product veel sneller op de markt te brengen.” Deze omslag vergt
een verandering van de mindset in de organisatie. PDM adviseert, begeleidt en
ontwerpt hierin. Het ETO-CTO traject is ingezet in februari 2017, een proces dat
voor alle machines in totaal vier tot vijf jaar in beslag neemt. Inmiddels zijn er vijf
complete machines in het systeem modulair van opzet en tevens configureerbaar.
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“En nu al zijn de voordelen heel duidelijk merkbaar.”
Wat zijn de kansen van de maakindustrie in de in opmars zijnde circulaire
technologie? Jeroen Kusters: “Circulaire economie is – kort gezegd – het hergebruiken van afvalstromen. Kusters Recycling Solutions kijkt of ze hiertoe nieuwe
mechanische machines kunnen bedenken en ontwikkelen. Zo wordt er inmiddels
gewerkt aan de ontwikkeling van twee Rotoshifters en twee persen voor het sorteren en persen van organisch afval.” Tot slot kijkt het bedrijf naar de mogelijkheid
van het inzetten van insecten om afval te ‘recyclen’ tot eiwitten voor menselijke
consumptie.

■

Ondernemend Venlo nieuws | Ondernemend Venlo magazine

Telers en marktpartijen samen aan de start van het
komkommercluster

Koplopers in de komkommerteelt
lanceren Komkommercluster Innoveins
Op 7 december is Innoveins, het samenwerkingsverband van innovatieve, vooruitstrevende komkommertelers, op de Brightlands Campus Greenport
Venlo feestelijk gelanceerd. Vanzelfsprekend was
innovatie het gespreksonderwerp van de dag. Nieuwe technieken, slimme robotica, state-of-the-art
sorteer- en inpaksystematiek en diverse innovaties
op het gebied van duurzame en energiearme kassen

zijn aan de telers gepresenteerd.
Het samenwerkingsverband van komkommertelers
gaat aan de slag om samen met sterke, vooruitstrevende marktpartijen hun ontwikkelprogramma’s te
realiseren. Dat gebeurt in zogenaamde user groups;
compacte projectgroepen waarin een klein aantal
telers samen met onderzoekers en ontwikkelaars
vanuit de marktpartijen samenwerken om hun

College Den Hulster
begint TopMavo
Kinderen in groep 8 met een havo/
tl-advies of tl+-advies twijfelen vaak
over de keuze tussen havo of vmbo tl
(theoretische leerweg). Wat is dan de
beste keuze? Hij of zij is immers een
doener, maar is ook cognitief sterk
en heeft het niveau havo in de ‘leervakken’ zeker in de vingers. Voor dit
dilemma biedt de nieuwe TopMavo
op College Den Hulster uitkomst. De
focus ligt op talentontwikkeling met
het oog op een havo-diploma met
doorstroming naar mbo-4 of hbo.
Met de gloednieuwe TopMavo slaat
de school, en dus ook de leerling die
hiervoor kiest, feitelijk twee vliegen

in een klap. De TopMavo is namelijk
bij uitstek geschikt voor leerlingen
die niet alleen graag met hun handen
werken, maar ook een ht-advies
hebben en dus zowel cognitief als
praktisch uit de voeten kunnen. Een
vmbo-t diploma als opgang naar een
havo-diploma dat weer als voorbode geldt voor iedere wenselijke
hbo-route. De uitkomst voor veel
leerlingen. Aan het einde van de rit
hebben de leerlingen binnen zes
jaar namelijk een havo-diploma. De
leerlingen van de TopMavo bezitten dus de havo-kennis én hebben
tl-competenties.

Stuur uw info of persbericht naar:

redactie-ov@uitgeverijsmit.nl

innovatieplannen te realiseren. Voor elk van de vier
innovatiethema’s van het komkommercluster is een
user group gevormd (robotica, licht, teeltsystemen
en gewasbescherming en waterzuivering). Momenteel hebben achttien telers, met in totaal ruim 135
hectare glasareaal komkommers, een vierjarige
samenwerkingsovereenkomst getekend met hun
komkommercluster.

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

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

