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Even een stapje terug
Op het moment dat ik dit schrijf is de Tour de France goed 
en wel een weekje onderweg. De gele trui zit al strak om de 
schouders van Chris Froome. Zijn Sky-ploeg lijkt te dicteren. 
Op het moment dat u dit leest is de Tour (bijna) voorbij en 
is bekend of Froome opnieuw winnaar wordt en zijn ploeg 
oppermachtig is gebleken.
Er zijn mensen die met die overmacht wat moeite hebben. 
Die liever spanning tot aan de laatste meters zien. Die 
Froome de gele trui aan de eindstreep zeker gunnen, maar 
dan wel na een heroïsche strijd tot de laatste dag. Daarbij 
zal zeker een rol spelen dat Froome al enkele malen eerder 
de Tour won en met name de afgelopen edities op een haast 
mathematische wijze.
Waarom ik over de Tour de France begin in een onderne-
mersblad? Omdat Venlo de afgelopen jaren ook oppermach-
tig was als het op de logistiek aankwam. Jaar na jaar werd 
onze regio uitgeroepen tot nationale (en zelfs Europese) 
Logistieke Hotspot nr.1. Dit jaar echter niet, al schijnt het 
verschil met de huidige nummer 1 miniem te zijn geweest. 
Nog geen bandbreedte – om even in wielertermen te blijven 
– zo heb ik begrepen.
Is dat erg, die tweede plek? Ik denk het niet. Omdat almaar 
dezelfde nummer 1, hoe terecht het ook is, op den duur 
gaat vervelen. Belangrijker is dat je weer even met de neus 
op de feiten wordt gedrukt. Nee, in de regio Venlo zijn ze 

allesbehalve door het succes in slaap gesukkeld – ik verwijs 
bijvoorbeeld naar de bouwactiviteiten op Trade Port Noord – 
maar zo’n stapje terug maakt toch weer extra alert.
Ondertussen gaat de regio door met het stimuleren van de 
economie. Onder andere op het voormalig Floriade-terrein, 
tegenwoordig Brightlands Campus Greenport Venlo. Saskia 
Goetgeluk is daar inmiddels aan de slag gegaan om de 
campus verder te ontwikkelen. U leest er meer over in deze 
editie van Ondernemend Venlo magazine. Dat we volop met 
de toekomst bezig zijn, bleek ook tijdens Limburg Happening 
van de LWV. Daar stond de robot centraal. Gaat die in de 
toekomst de mensen verdringen op de arbeidsmarkt? Nee, 
robots creëren nieuwe banen voor mensen, zo luidde de 
conclusie. In onze nieuwsrubriek blikken we nog even terug.
De toekomst – in de logistiek in dit geval – staat eveneens 
centraal bij het INTERREG-project LOGwear waar Fontys 
Hogeschool deelnemer in is. In dat project draait het om 
de toepassing van wearables in logistieke warehouses. Wat 
wearables precies zijn leest u eveneens in deze editie. Dat 
en al die andere artikelen vormen weer heel wat aangenaam 
leesvoer. Vergeet Ondernemend Venlo magazine dus niet in 
uw koffer te doen wanneer u op vakantie gaat.

Jac Buchholz
Eindredacteur Ondernemend Venlo magazine

Ondernemersrecht en arbeidsrecht

077 2068000 • WWW.VOORDEZAAK.NL
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CBS Urban Data Center  
maakt Venlo slimmer!

In april startte de gemeente Venlo een samenwerkingsverband met het Centraal 
Bureau voor de Statistiek(CBS) met als resultaat het Urban Data Center(UDC). Met 
dit UDC hoopt Venlo de bij het CBS beschikbare gegevens beter en doelmatiger 
te kunnen inzetten om een nog beter inzicht te krijgen in wat er allemaal gebeurt 
binnen de gemeente en de regio Noord-Limburg.  Daarmee is Venlo na Heerlen, 
Eindhoven en Groningen in Nederland de vierde stad met een eigen UDC. Op de 
nominatie staan verder Den Haag, Zwolle, Leidschendam, Voorburg en Schagen.

Het UDC Venlo kwam tot stand na een gesprek tus-
sen Stephan Satijn, wethouder Economische Zaken, 
en Hank Hermans, plaatsvervangend hoofddirecteur 
Economie, Bedrijven en Nationale Rekeningen bij het 
CBS.

Momenteel is het UDC begonnen met thema’s waa-
rbij de accenten onder andere liggen op energietran-
sitie, sociaal domein en armoedebestrijding. “Voor 
de regionale economische ontwikkelingen leggen 
we daarnaast de focus natuurlijk ook op logistiek!” 
zegt Didier Barrois van de gemeente Venlo. Barrois, 
verantwoordelijk voor de strategische economische 
ontwikkeling van de stad: “Natuurlijk heeft Venlo zijn 
eigen data, maar door het UDC krijgen we ook inzicht 
in andere feiten en cijfers waar we als gemeente niet 
over beschikken. Denk bijvoorbeeld aan de transport-
stromen tussen de haven van Rotterdam en Venlo. 

Verder kunnen we nog meer aan benchmarking gaan 
doen, waardoor we tijdig kunnen waarnemen en 
anticiperen op actuele en toekomstige ontwikkelin-
gen. Zo kunnen we werken aan een toekomstbesten-
dige economie. Natuurlijk kan ook het bedrijfsleven 
gebruik maken van deze statistieken.”

Barbara Berkenbosch, projectleider van het UDC 
namens het CBS: “Het CBS doet geen marktonder-
zoek voor commerciële doeleinden. De gemeente 
mag en kan deze net als het bedrijfsleven wel 
uitzetten. We zien dat het belang van data-driven 
steeds groter wordt. Data-analyse is onmisbaar bij 
een gezonde bedrijfsvoering   en levert op termijn 
besparingen op Het CBS faciliteert.” Goed voorbeeld 
is de campusontwikkeling in Noord-Limburg, waarbij 
ondernemerschap, wetenschap en onderwijs nauw 
met elkaar samenwerken. Als voorbeeld noemt 
Barrois de insectenteelt. “Binnen afzienbare tijd moet 
hier een campus staan, waar de productie van eetba-
re insecten kan worden verzorgd. Alle ingrediënten 
zijn aanwezig.” 

Het UDC werkt bovendien sectorgericht. Barrois: 
“Zo kan het voor de logistieke sector interessant zijn 

om te weten hoeveel containers er per uur in Venlo 
arriveren en weer vertrekken. Om hoeveel tonnage 
gaat het. Wat loopt er via Rotterdam of Amsterdam 
en hoe liggen de verhoudingen tussen vervoer over 
de weg, het spoor en het water. Welke kansen liggen 
er voor een ondernemer op deze transportstromen. 
Als gemeente wisten we dat niet exact. Dankzij het 
UDC nu wel.  Cijfers vormen een instrument om een 
beleid te testen en te bepalen.”

Mede dankzij het UDC is Venlo hard op weg een 
heuse smart city te worden, een slimme stad. Venlo 
gebruikt informatietechnologie en het internet 
der dingen om de stad te beheren en te besturen. 
Barrrois: “Voor de binnenstadondernemers is het be-
langrijk om te weten welke winkelstraten de meeste 
loop hebben op welk moment van de week. Waar en 
op welke tijdstippen lopen mensen door het centrum, 
waardoor we ook de parkeerbehoefte kunnen meten. 
Op basis daarvan kan een ondernemer bepalen en 
zich afvragen of de reguliere koopavond nog wel 
aantrekkelijk is om open te blijven.”
Bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtk-
waliteit, geluid, energie, gezondheid en economische 
vitaliteit zijn ontegenzeggelijk met elkaar verbonden. 
Een integrale visie en aanpak lijkt onontkoombaar 
voor een duurzame en innovatieve gebiedsontwik-
keling.

Al is het na twee maanden nog wat vroeg, maar 
zowel de gemeente als het CBS is tevreden over de 
samenwerking. Samen met een andere onderzoeker 
van het CBS bemant Barbara Berkenbosch iedere 
dinsdag het UDC in Venlo. “Die frequentie vinden we 
voorlopig voldoende maar kan naar gelang behoefte 
worden opgeschroefd.”. ■
Tekst: Pieter Duijf | Foto’s: Constance JentjensMede dankzij het UDC is  

Venlo hard op weg een heuse 
smart city te worden,  

een slimme stad

CBS-directeur Tjark Tjin-A-Tsoi en wethouder Stephan 
Satijn bezegelen de samenwerking met een handdruk
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Wereldwijd klanten
De grootste groei maakte Kellpla door van begin jaren tachtig tot begin jaren 
negentig, nadat Kims vader Hay Kelleners in het bedrijf was gekomen. Het ma-
chinepark groeide van 10 naar nu bijna 50 spuitgietmachines. Kellpla is nog altijd 
een van de grootste familie-spuitgietbedrijven van Nederland en heeft wereldwijd 
klanten in uiteenlopende branches als telecom, agro, medisch, machinebouw en 
binnenkort wellicht ook automotive. “Voor de klanten zijn we niet alleen meer 
producent van halffabrikaten, we verzorgen ook steeds vaker ontwerpen, doen 
de engineering en laten matrijzen maken in ons beheer. De klant wil ontzorgd 
worden en daar spelen we op in.” Naast het hoofdkantoor in Venlo is er tevens 
een vestiging in het Tsjechische Litomerice. In eerste instantie voor assemblage-
werkzaamheden, tegenwoordig wordt er ook geproduceerd. “Zoals we in Venlo 
weer steeds meer assemblagewerk doen om tegemoet te komen aan de behoefte 
van de klant die graag ‘one stop shopping’ wil.”

Aangenaam verrast
Hoewel ze er vroeger al vakantiewerk deed, had Kim Frencken-Kelleners niet de 
intentie om haar vader op een dag op te volgen. Het gebeurde als het ware van-
zelf. “Mijn broer en ik zijn wat dat betreft ook nooit onder druk gezet. Ik besloot 
communicatie in Eindhoven te gaan studeren, wilde beurzen en evenementen 
organiseren. Iets dat me nog altijd trekt. Wel had ik de ambitie om als zelfstandig 
ondernemer aan de slag te gaan. Dertien jaar geleden besloot ik mijn oma, die tot 
op hoge leeftijd de administratie deed, tijdens de zomermaanden te helpen. Toen 
ontdekte ik dat ik het toch wel leuk vond om een bijdrage aan het familiebedrijf te 
leveren.” Dus stapte ze naar haar vader met de mededeling dat ze bij Kellpla aan 
de slag wilde. “Hij was aangenaam verrast, had dat niet zien aankomen. Ik ben 
vervolgens allerlei cursussen, opleidingen en workshops gaan volgen. Doe ik nog 
steeds. Op die manier leer ik zaken ook vanuit een ander perspectief te bekijken.” 
Toen haar oma in 2006 overleed besloot ze P&O te gaan doen, vanuit het idee het 
HRM-traject in het bedrijf te professionaliseren. Vervolgens werd ze directieassis-
tente en verantwoordelijk voor de inkoop. “Niet lang daarna werd mijn vader ziek 

en besloot hij het rustiger aan te gaan doen. Met als gevolg dat ik, eerder dan ge-
pland, in april 2010 directeur werd.” In een lastige periode, bevestigt ze, waarvan 
nu pas de laatste naweeën aan het wegtrekken zijn. “Dan krijg je te maken met 
de minder leuke kanten van het ondernemerschap, reorganiseren, het nemen van 
impopulaire beslissingen. Daar komen we nu langzaam uit. Er wordt wel geroepen 
dat het zo goed gaat met de economie, maar er zijn nogal wat ondernemers die de 
gevolgen van de crisis nog voelen. Gelukkig merken we dat er vooruitgang is. We 
zijn weer in wat rustiger vaarwater gekomen.”

Les geven
Dus is de blik vooruit gericht, zegt ze, is er volop aandacht voor wat het onderne-
merschap leuk maakt. “Innoveren, nieuwe markten ontdekken, inspelen op uitda-
gingen. Wat dat betreft ben ik er trots op dat ik het familiebedrijf nieuwe wegen in 
kan leiden.” Dat doet ze sinds kort samen met Frank Jacobs die is toegetreden tot 
de directie. Want, zoals ze al aangaf, nadat ze vorig jaar moeder werd, veranderde 
er het een en ander. “Ik moet mijn tijd wat anders indelen, ga wat minder snel 
extern. De komst van Frank heeft rust gebracht. Met hem kan ik ook dingen delen, 
zoals ik dat ook doe met mijn vader die nog altijd een adviserende rol heeft.” 
Bestuursfuncties bij belangenbehartigers heeft ze deels opgegeven, wel geeft ze 
nog ongeveer een keer per maand les op het vmbo en mbo. “De eerste keer was ik 
ontzettend zenuwachtig. Dat is nu gelukkig minder. Maar ik ben na zo’n dag wel 
behoorlijk moe. Het is een heel andere beleving.” Wel belangrijk om te doen, vindt 
ze. “Goed personeel wordt schaars. Dan is het goed jongeren voor onze branche 
te interesseren. Met die lessen, maar ook bedrijfsbezoeken, stages en dergelijke.” 
Want daar ligt in de toekomst een uitdaging, zegt Frencken-Kelleners, zorgen voor 
voldoende goed opgeleid personeel. Zoals ze het innoveren, het op de voet volgen 
van technische ontwikkelingen eveneens een mooie uitdaging vindt. En er is nog 
zo’n uitdaging. “Nu werken we nog in opdracht, maar ik wil in de toekomst graag 
een eigen product maken. Iets bedenken waar in de markt behoefte aan is. Soms 
kom ik iets tegen waarvan ik denk: waarom hebben wij dat niet bedacht. Een 
eigen product bedenken, dat vind ik ook iets dat typisch bij het ondernemerschap 
hoort.” ■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Constance Jentjens

In mei was het 65 jaar geleden dat de opa en oma van Kim 
Frencken-Kelleners spuitgietbedrijf Kellpla begonnen. Officieel 
althans, want haar grootouders waren al eerder met een ei-
gen zaak actief, vertelt ze. Ambitie om ondernemer te worden 
had ze altijd al, maar in eerste instantie niet bij Kellpla. Waar 
ze uiteindelijk toch directeur van is geworden.

Hond Bo komt even polshoogte nemen tijdens de kennismaking, maar stuift dan 
verder het pand in. Moet hij niet mee met zijn bazin? “Nee hoor, hij weet hier de 
weg, iedereen kent hem. Hij maakt deel uit van het bedrijf, gaat al vijf jaar mee 
naar de zaak. Hij is ons eerste ‘kindje’”, glimlacht Kim Frencken-Kelleners (33) die 
vervolgens vertelt dat ze vorig jaar moeder is geworden. “Ons dochtertje is echter 
nog te jong om mee te nemen.” Het had een hele impact op haar werk, maar 
daarover verderop meer.

Plastic onderdeel
Eerst over Kellpla, opgericht dus door opa Theo en oma Mien Kellenaers. Die 
begonnen na de Tweede Wereldoorlog in eerste instantie als producent van fiet-
spompen, aan de Turfstraat in Venlo. Voor de Nederlandse en Duitse markt. Dat 
grootvader tijdens de oorlog in een Duits werkkamp had gezeten, vond hij geen 
bezwaar, vertelt Frencken-Kelleners. “Zijn redenatie was dat er ook veel fatsoen-
lijke Duitsers rondliepen, mensen die de oorlog helemaal niet hadden gewild.” Op 
een gegeven moment, zegt ze, was er voor de productie van de fietspompen een 
plastic onderdeel nodig. Dat besloot Theo Kelleners zelf te gaan maken. Hij toog 
naar Frankrijk en kocht een spuitgietmachine. “Dat was het begin van Kellpla. In 
1960 zijn ze van de Turfstraat naar de huidige locatie, aan de Minckelersstraat, 
verhuisd. Destijds waren we hier een van de eerste bedrijven. We hebben een 
aantal malen uitgebreid, in 2008 voor het laatst met een onderkeldering, en heb-
ben wat dat betreft onze grens op deze plek bereikt.”

Feiten en cijfers Kellpla Group
Opgericht: 1952
Aantal medewerkers: 55 (30 in Venlo en 25 in Litomerice)
Werkgebied: Wereldwijd
Hoofdvestiging: Venlo, met een nevenvestiging in Tsjechië
Activiteiten: Kunststof spuitgietbedrijf

DE ONDERNEMER: KIM FRENCKEN-KELLENERS, KELLPLA GROUP

“ Trots dat ik het familiebedrijf 
nieuwe wegen in kan leiden”

Kim Frencken-Kelleners wandelt met hond Bo door het bedrijf: "Hij maakt er deel van uit".
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Trade Port Noord  
groeit razendsnel
Wie geregeld op of rond Greenport Venlo/Trade 
Port Noord vertoeft, ontwaart allerlei voortvaren-
de ontwikkelingen en ziet steeds meer imposante 
gebouwen verrijzen. Wat gebeurt er eigenlijk achter 
de ramen en deuren? De gemeente doet een boekje 
open.

Greenport Venlo is een economisch sterk in ontwikkeling zijnde 
regio die zowel van nationaal als van internationaal belang is. Dit 
unieke gebied wordt ontwikkeld en beheerd door Ontwikkelbedrijf 
Greenport Venlo met als directeur Ruud van Heugten. Greenport 
Venlo bestaat uit werklandschappen, natuurlandschappen en een 
campus. De opgave voor Greenport Venlo is het aanleggen van cir-
ca 400 hectare (4 miljoen m2) nieuw bedrijventerrein in combinatie 
met het maken en versterken van 400 hectare natuur. Vandaar dat 
er gesproken wordt van werklandschappen. Het werklandschap van 
Greenport Venlo vormt daarmee een duurzame vestigingslocatie 
met name voor de maakindustrie, grootschalige logistiek, handel en 
agribusiness. Verder is Greenport Venlo één van de grootste tuin-
bouwgebieden van Europa. Het achterland bestaat uit tientallen 
miljoenen consumenten in Nederland en Duitsland.

In de komende jaren gaat Greenport Venlo naar verwachting 
10.000 extra banen opleveren. Bij het ontwikkelen van het gebied 
wordt veel aandacht besteed aan flora en fauna. Het gebied heeft 
dan ook van oorsprong een hoge landschappelijke waarde.
Onderdeel van Greenport Venlo is Trade Port Noord. Dit bedrij-
venterrein omvat 250 hectare en is door zijn ligging en opzet een 
uitstekende en inmiddels ook bewezen vestigingslocatie voor 
logistieke dienstverleners. Ondernemers krijgen de ruimte om 
hun plannen te verwezenlijken, zodat ze kunnen inspelen op de 
behoeften van hun klanten. Er zijn kavels van 5 tot 30 hectare be-
schikbaar. Dit maakt Trade Port Noord geschikt voor grootschalige 
bedrijvigheid met groeipotentie.
De grote gebouwen zijn de grote logistieke centra in de klavers 1 
tot en met 6. Ontwikkelingen vinden veelal plaats door logistieke 
(project)ontwikkelaars die na realisatie hun vastgoed verkopen 
aan beleggers. Deze logistieke centra kennen als internationale 
gebruikers aansprekende namen. De markt waarop de grootschali-
ge logistiek zich momenteel concentreert is met name rondom de 
e-commerce-tak van deze huurders. Genoemd kunnen worden:
• VidaXL
• PVH (Tommy Hilfiger, Calvin Klein)
• Michael Kors
• Arvato
• DSV

DB Schenker
Het betreft zowel nieuwe vestigingen van deze huurders in Neder-
land, alsook concentraties vanuit andere locaties in Nederland. In 
de logistieke centra worden de wereldwijd gemaakte producten 
verzameld, opgeslagen en op afroep van de klanten bij elkaar 
gezocht, verpakt en verzonden. Ook vindt steeds meer assemblage 
en het gebruiksklaar maken van producten plaats.

Dat de regio Venlo-Venray dit jaar geen logistieke hotspot nummer 
één is geworden, is volgens de gemeente geen juiste constatering. 
In de verkiezing van het vakblad Logistiek doen jaarlijks 28 regio’s 
mee. Dit jaar is Venlo-Venray na vijf jaar op rij nummer één te zijn 
geweest op de tweede plaats geëindigd, maar de regio is echter 
nog steeds dé logistieke hotspot voor Europese Distributiecentra. 
Het zwaartepunt voor Nationale Distributiecentra ligt in het mid-
den van het land.
Wat betreft het beroepsniveau van de aanwezige beroepsbevolking 
in de regio Venlo-Venray is uit recent onderzoek gebleken dat het 
aanbod van mensen in de niveaus 1 en 2 iets groter is dan het ge-
middelde van Nederland (zie tabel). Dit zijn bij uitstek functies die 
veel in de sectoren agro, logistiek en (maak)industrie voorkomen. 
Ondanks de datende werkeloosheid is er in de regio Noord-Limburg 
nog een groot onbenut arbeidsaanbod beschikbaar van ruim 9.000 
actief werkzoekenden en circa 12.000 niet-actief werkzoekenden 
(bron: Arbeidsmarktdashboard). ■
Tekst: Pieter Duijf
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JAAR
2007-2017

Do 7 september  Bedrijvenavond 

Vr 8 september  Seizoensopening Theater

Za 9 september  Feestavond

Zo 10 september  Kindermiddag & afsluiting

-
-
-
-

Bekijk het volledige programma op www.dok6.eu. 
Voor bepaalde activiteiten dient u vooraf te reserveren, dit 

kan via de website!

Horeca Cinema

Voorop in de ontwikkeling

van multimodale ketenregie

Overseas Logistics

Multimodal Inland Terminals

Supply Chain Solutions

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

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

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

Advanced logistics for a smaller world

Stimulering van MKB-innovatieambities! 
subsidiekansen voor uw onderneming?
De overheid wil met de MKB-innovatiestimulering 
Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve 
MKB-ers laten profiteren van het topsectorenbe-
leid. Als innovatieve MKB-er kunt u hier gebruik 
van maken. Hiervoor stelt de overheid stelt diverse 
instrumenten beschikbaar, zoals de deelname aan 
een R&D samenwerkingsproject.

MIT-R&D samenwerkingsproject 
Een MIT–R&D samenwerkingsproject is gericht  
op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, 
productieprocessen of diensten. Dit moet  
Industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikke-
ling betreffen. R&D samenwerkingsprojecten worden 
uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten 
minste twee MKB-ondernemingen en de looptijd 
bedraagt maximaal 2 jaar.

Criteria voor deelname 
Subsidieprojecten moeten voldoen aan onderstaande 
criteria:
• Innovativiteit als meest belangrijke criterium;
• Aansluiting op thema’s van de topsectoren;
• Organisatorisch: kwaliteit van aanvraagdocumenten 

en expertise van de aanvragers moeten op orde 
zijn;

• Economisch/commercieel perspectief van het 

project: de ontvangen subsidie moet zich terugver-
dienen;

• Sector overschrijdend: vernieuwende combinatie 
van belang voor verschillende topsectoren.

Tot de aanvragers behoren MKB-ers actief zijn in één 
van de negen topsectoren: Agri & Food, Chemie & 
Energie (incl. Biobased), Creatieve Industrie, Hightech 
Systemen & Materialen en ICT, Life Science & Health, 
Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Budget en bijdrage
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten 
tot een maximum van € 350.000 per innovatieproject 
(max. € 175.000 per deelnemer). 

Subsidie aanvragen?
Aanvragen voor deze regeling kunnen worden inge-
diend van 3 juli 2017 tot en met 7 september 2017. 
De beoordeling vindt plaats op basis van tendering.

Bent u benieuwd of het programma MIT-R&D samen-
werkingsproject iets voor u kan betekenen? Neem 
dan vrijblijvend contact op met TRIAS. ■

Ondernemend Venlo magazine | Trias
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Van de voorzitter: Trots
Normaal lopen we in deze regio niet zo vaak met de borst vooruit – dat past 
niet bij onze aard. Toch mogen we best wat vaker laten zien waar we goed in 
zijn. Zoals het creëren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Niet voor 
niets vestigen zich regelmatig nieuwe bedrijven op onze bedrijventerrein – 
onder wie aansprekende namen uit de logistieke sector. Bedrijven die eraan 
bijdragen, samen met de bestaande ondernemers uiteraard, dat we hier econo-
misch steeds beter presteren.
Als voorzitter van Ondernemend Venlo ben ik er trots op te mogen constateren 
dat we vanuit onze missie om de belangen van onze leden te behartigen een 
belangrijke bijdrage leveren aan dat aantrekkelijke ondernemersklimaat. Dat 
doen we vaak wat in de achtergrond, maar ik vind het nu een mooi moment om 
een paar voorbeelden te benoemen.
Zo ontving parkmanager Lidy Rutten tijdens een bijeenkomst van BIZ Platform 
Nederland op 8 juni in het stadhuis van Zoetermeer een oorkonde vanwege een 
eervolle vermelding als genomineerde voor het Beste BIZ-plan 2016. De jury 
vond het heel bijzonder dat Venlo het voor elkaar heeft gekregen om 19 bedrij-
venterreinen in één BIZ te omvatten en ziet dit als een toekomstmodel.
Verder heeft Ondernemend Venlo haar verbazing uitgesproken richting de 
Colleges van Venlo en Horst aan de Maas dat we uit de pers moesten vernemen 
dat er een streep is gezet door het project Station Grubbenvorst. Een station 
dat bijdraagt aan een goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer van onze 
bedrijventerreinen. Wij zullen er dan ook voor ijveren dat de gemeenten samen 
met de Provincie deze beslissing in heroverweging nemen. We hebben inmid-
dels signalen opgevangen dat hier serieus naar wordt gekeken.
Tot slot wil ik nog wijzen op de voorgenomen fusie van de vier binnen de 
gemeente Venlo actieve ondernemersverenigingen tot één vereniging Onder-
nemend Venlo. Onlangs kwamen alle bestuursleden bij elkaar om dat fusie-
voorstel officieel te ondertekenen. Na de fusie ontstaat een sterke onderne-
mersvereniging met circa 1.000 leden die onder meer staat voor een nog betere 
belangenbehartiging, meer efficiëntie en verdergaande professionalisering. 
Momenteel ligt het voorstel bij de notaris vanwege de wettelijke bezwaarperi-
ode. Maar gezien het enthousiasme onder de leden twijfel ik er niet aan dat we 
de fusie komend najaar kunnen effectueren. Die eendracht onder de Venlose 
ondernemers, het feit dat ze het belang onderkennen van de kracht van samen-
werking, daar ben ik als voorzitter ook zonder meer trots op. ■
Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo

ONDERNEMEND VENLO VROEGER: HELA THISSEN

Van één naar bijna duizend producten
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat de Venlose cafetaria-eigenaar 
Harrie Thissen met curryproducent Hela een contract sloot om 
hun kruidencurry op de Nederlandse markt te introduceren. 
Daarmee werd de basis gelegd voor Hela Thissen, een relatief 
klein familiebedrijf dat is uitgegroeid tot marktleider in Neder-
land.

Soms gaat het zoals het gaat. In de jaren zestig runden Harrie Thissen en zijn 
vrouw Ria het bekende cafetaria De Prins aan de Parallelstraat in Venlo. Via zijn 
groothandel kwam Harrie in aanraking met de kruidencurry van het Duitse bedrijf 
Hela. “Die vond mijn vader wel lekker”, vertelt zoon Hay Thissen, tegenwoordig al-
gemeen directeur. Ondanks Harrie’s enthousiasme haalde de groothandel de curry 
na een tijdje weer uit het assortiment. “Daarop zocht pap contact met Hermann 
Laue, eigenaar van Hela, met het verzoek om de curry op de Nederlandse markt 
te mogen introduceren.” Dat mocht. In oktober 1967 werd het contract getekend 

dat vanaf 1 januari 1968 effectief werd. Het eerste jaar miste Harrie Thissen zijn 
target net, vervolgens begon het te lopen.

Daarna volgde wat Hay Thissen een tweesporenbeleid noemt. Met enerzijds het 
cafetaria en anderzijds de vertegenwoordiging van de Hela curry. “De eerste jaren 
gingen wat de curry betreft wat stroef, maar stap voor stap begon het product 
naam te maken. Eerst in de horeca, later ook in de supermarkten. Dat was in de 
jaren tachtig. In die periode werd het assortiment ook uitgebreid met kruiden en 
specerijen.” Begin jaren negentig, zegt Thissen, met het openstellen van de gren-
zen volgde kort een wat onzekere periode. “Je probeert je er op voor te bereiden, 
maar wat het precies ging brengen, wisten we niet.” Het pakte echter goed uit 
voor het Venlose bedrijf dat tegenwoordig de hele Benelux bedient. “Er was een 

wederzijdse afhankelijkheid tussen Hela en ons ontstaan. Zo ontstond de naam 
Hela Thissen. Van handelsonderneming werden we ook producent. Verder werden 
er nieuwe producten geïntroduceerd. Zo is ons assortiment gestaag gegroeid naar 
tussen de 900 en 1.000 producten.”

Hay Thissen heeft veel van die ontwikkelingen van nabij meegemaakt. Eind jaren 
tachtig, hij was pas 21, stapte hij in het bedrijf. Dat was overigens niet vanzelf-
sprekend, glimlacht hij. “Nee, ik had heel andere plannen. School was niet zo’n 
succes geweest en ik wilde bij de marine. De brief lag al klaar. Maar toen liet 
pap blijken dat hij wilde stoppen. Of ik zou het overnemen, of hij zou het bedrijf 
verkopen.” Thissen durfde geen ‘nee’ te zeggen en zo kreeg zijn leven opeens een 

andere wending. Hij doorliep diverse afdelingen binnen het bedrijf, werd zo in 
sneltreinvaart ‘opgeleid’, maar erkent dat hij wel wat jong was om directeur te 
worden. “Op mijn 23e heb ik de aandelen overgenomen. De compagnon van 
mijn vader heb ik enkele jaren later uitgekocht.” Thissen besloot in de avon-
duren de opleiding heao-ce te volgen. Hij heeft het vak echter vooral in de 
praktijk geleerd, soms met vallen en opstaan, zegt hij. “Bij alles wat ik deed en 
doe probeer ik het simpel te houden. In die eenvoud ligt volgens mij de sleutel 
van ons succes.”

Terugkijkend ziet hij diverse belangrijke momenten in de geschiedenis van 
Hela Thissen. Zoals de stap naar de supermarktbranche. Maar eveneens de 
beslissing om te gaan produceren. “Dat betekende niet alleen de aanschaf van 
een machinepark, maar eveneens het invoeren van allerlei kwaliteitssystemen.” 
Maar Thissen blikt ook zeker vooruit. “We staan aan de vooravond van ons 
50-jarig jubileum, dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Er ligt bovendien 
een driejarenplan dat inzet op groei, zowel in voor ons traditionele markten als 
nieuwe markten. De productiecapaciteit wordt daar op afgestemd. Er zijn op 
dit moment enkele ontwikkelingen, maar daar kan ik nog niets over vertellen”, 
klinkt het geheimzinnig.

Minder geheimzinnig is Thissen aan het eind van het gesprek over dat hij trots 
is op wat er in vijftig jaar is bereikt. “We zijn met een marktaandeel van 50 % 
marktleider in Nederland. En dat tussen grote jongens als Heinz, Unilever en 
Remia. Niet slecht toch voor een klein Venloos familiebedrijf.” ■

Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: Marco Boots, Hela Thissen
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“Er was een wederzijdse afhankelijkheid 
tussen Hela en ons ontstaan”

Hay Thissen: "“We zijn met een marktaandeel van 50 % marktleider in Nederland".

Feiten en cijfers Hela Thissen
Opgericht: 1967
Aantal medewerkers: 49
Werkgebied: Benelux
Vestigingen: Venlo
Activiteiten: Voedingsmiddelenproducent 

Friet ‘speciaal’ bedacht in Venlo?
Het behoort tot de plaatselijke culinaire canon, het zeker in Venlo en 
omstreken befaamde frietei, een vinding van de familie Schreurs, de 
eigenaren van Automatiek Picadilly. Zijn de friet en frikandel ‘speciaal’ 
ook Venlose vindingen? Hay Thissen kan er geen antwoord op geven. 
“Mijn vader heeft inderdaad de uitvinding van de friet ‘speciaal’ – in de 
jaren zestig – geclaimd. Maar in diezelfde periode was er een zekere 
meneer van Putten uit Heerlen die hetzelfde beweerde. Er is echter 
nooit iets vastgelegd, dus dat zal wel altijd een onbeantwoorde vraag 
blijven.”
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Ondernemend Venlo magazine | Circulaire economie

THEMABIJEENKOMST CIRCULAIRE ECONOMIE 
TREKT VOLLE ZAAL ONDERNEMERS IN STADSKANTOOR

Afval motor voor bedrijven
Bedrijven zetten in op milieuschoon 
produceren, circulair ondernemen 
genaamd. Ondernemend Venlo was half 
mei medeorganisator van een druk-
bezochte bijeenkomst over dit nieuwe 
fenomeen.

Dat de bijeenkomst plaatsvindt in het stadskantoor 
van Venlo, is geen toeval. Het fonkelnieuwe gebouw 
is cradle to cradle in optima forma. De gemeente 
Venlo organiseert bovendien samen met Limburgse 
Werkgevers Vereniging en Ondernemend Venlo de 
bijeenkomst voor een met circa tachtig geïnteresseer-

de ondernemers goed gevulde zaal.

LWV heeft 130 bedrijven de afgelopen drie jaar tij-
dens workshops laten proeven van circulaire econo-
mie via het project SILVER, vertelt dagvoorzitter Bart 
Verheijden, in het dagelijks leven beleidsadviseur bij 
de gemeente Venlo. Dertig Limburgse bedrijven zijn 
inmiddels een samenwerkingsverband aangegaan. 
Wat afval is voor de een, blijkt grondstof voor de 
ander. Door samenwerking ontstaan nieuwe verdien-
modellen. Verheijden: “Wat opvalt is dat zowel grote 
als kleine bedrijven ermee aan de slag gaan. Firma’s 
van verschillende aard. Zowel bouwbedrijven als de 

maakindustrie.” Er is nog veel werk aan de winkel, zo 
wijst een anonieme online rondvraag ter plekke uit. 
De ondernemers geven met kernwoorden (milieu, 
duurzaamheid, toekomst) aan dat ze wel weten waar 
het om draait. Maar circulairproof zijn de bedrijven 
nog niet, blijkt uit hun antwoorden.

Afvalstromen. 
Richard van Gemert van Driven by Values gaat in 
recordtempo dieper in op circulair ondernemen. Dit 
bedrijf ondersteunt al tien jaar de ontwikkeling en 
toepassing van groene energiebronnen, zoals wind-
energie, zonne-energie, waterkracht en biomassa. 

Er is een derde bedrijf nodig dat het restafval van de 
aanbieder filtert voor de afnemer, legt hij uit. Voor-
waarde tot succes is voldoende aanbod en een goede 
kwaliteit van de nieuwe grondstof. Behalve de prijs 
speelt ook afstand een rol bij het welslagen van de 
samenwerking. Het heeft geen zin om restafval over 
duizenden kilometers afstand te vervoeren, aldus Van 
Gemert. 
 

Voorlopers
Zijn er al bedrijven die circulair ondernemen? Jawel. 
Bijvoorbeeld  AMI BV en Van Houtum. Laatstge-

noemde, fabrikant van onder meer wc-papier, geldt 
als voorloper op het gebied van cradle to cradle. 
Met het aanpassen van het machinepark kan Van 
Houtum naast oud papier andere afvalstromen, zoals 
drankkartons, inzetten, zonder het milieu te belasten, 
legt business unit manager Rob Stevens uit. Met een 
product als wc-papier moet je niet over grote afstan-
den leuren. Daarom sluit de firma uit Swalmen deals 
met bedrijven in de regio die veel oud papier kunnen 
leveren, zoals de gemeente Venlo. In ruil daarvoor 
krijgt Venlo gerecyclede wc-papier terug. 
Echter, er komt steeds minder oud papier op de 
markt door de digitalisering van de maatschappij. 
Oud papier van grotere afstand laten komen was 
geen optie, aldus Stevens. “Iemand kwam op het 
idee om drankverpakkingen te gaan gebruiken. Dat 
kan alleen als we erin slagen om de papiervezel eruit 
te halen en het restafval - plastic en aluminium - zo 
schoon te krijgen dat andere bedrijven er iets van 
kunnen maken. Dat is ons gelukt.”

Bouwbeslag
AMI BV, producent van aluminium bouwbeslag, rolde 
min of meer bij toeval in de wereld van de circulaire 
economie, vertelt directeur Arthur de Ruiter. In 2012 
kreeg de firma een grote opdracht bij de Floriade. 
Niemand wist eigenlijk goed wat cradle to cradle 
was, aldus De Ruiter. Had dat iets met afstand te 
maken? In ieder geval leverde een interne discussie 
op dat de Floriade niet koos voor een Duitse firma 
ver weg, maar voor het bedrijf om de hoek, AMI dus. 
Hetzelfde scenario voltrok zich later bij de bouw van 
een sporthal in Blerick. 
Een stagiair van de Fontys zocht vervolgens uit wat 
er moest gebeuren om de productie van aluminium 
bouwbeslag C2C-gecertificeerd te krijgen. De Ruiter: 
“We kopen in bij betrouwbare bedrijven in Duitsland 
en Nederland. Zodoende weten we de herkomst van 
onze grondstoffen. Binnen vijf maanden was onze 
materiaalbank gecertificeerd.” ■
Tekst: Bart Ebisch | Foto’s: Constance Jentjens

Niemand wist eigenlijk goed 
wat cradle to cradle was, 

aldus De Ruiter. 
Had dat iets met 

afstand te maken?
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Staten. Ik kreeg inzicht in wat er in de regio speelt. 
Mijn blikveld werd groter. Dan zie je het regionaal 
belang, denk ik, beter dan wanneer je raadslid bent.”

Wat zag u veranderen?
“Bestuurders wilden de regio een smoel geven. 
Noord-Limburg was onbekend in de rest van 
Nederland. Als je iemand in de Randstad vroeg om 
Noord-Limburg te typeren dan kreeg je als reactie: 
‘Iets van heuvels?’, ‘in de buurt van Maastricht?’ 
Als je Rowwen Hèze zei, dan konden ze er zich iets 
bij voorstellen. Ik bedoel, Noord-Limburg was een 
ongedefinieerd iets. Toen kwam men op het idee 
van de Floriade. Met name toenmalig burgemeester 
Leon Frissen van Horst aan de Maas trok de kar. 
De wereldtentoonstelling fungeerde als vliegwiel 
voor regionale samenwerking. In dat opzicht is de 
Floriade een groot succes geweest.”

Bij de burger is vooral de financiële kater blijven 
hangen.
“Ik zeg overal dat de Floriade een succes was. De 
overheden staken dertig miljoen euro in de Floriade. 
Op het eind kwamen we zeven miljoen euro tekort. 
Venray moest 1,4 miljoen euro bijbetalen. Ja, dat is 
veel geld. Maar iedere geïnvesteerde euro leverde er 
wel drie op. De Floriade bracht meer dan negentig 
miljoen euro op. Dat beeld is niet blijven hangen. Ik 
denk dat de communicatie naar buiten toe niet goed 
was.”

De gemeenten Venlo, Venray, Horst, Helden en Gen-
nep gingen samenwerken, zoals gewenst. Het werd 
in eerste instantie geen succes.

“De economische crisis speelde ook deze regio 
parten. Daarbij: de grond van het Floriadeterrein 
in Venlo was van vijf gemeenten en daarmee van 
niemand. De gemeenten dachten toch eerst aan 
zichzelf. Ze hadden zelf ook grond en die moest 
eerst verkocht worden. Zo dacht iedereen. Ook 
Venray. Als er een klant kwam, dan werd die niet 
doorverwezen naar het Floriadeterrein. We waren 
concurrenten van elkaar waar bedrijven handig 
gebruik van maakten door ons tegen elkaar uit te 
spelen. Ik herinner me de komst van de Sligro naar 
Venray. Horst zat ook op het vinkentouw. Toen heb 
ik contact gezocht met het college van B en W. Zo 
van: ‘dit doen we niet goed.’ We moesten af van het 
gedeelde belang, want dat was niemands belang. De 
provincie speelde daarbij een sturende rol. Er was 
een nieuw baken nodig na de Floriade. Noord-Lim-
burg ging inzetten op agro, food en kennis.” 

Hoe kwam die samenwerking tot stand? 
“We hadden Trade Port Noord, Villa Flora, de 
Innovatoren, Californië, Greenpark en DCGV. 
Niemand snapte er nog iets van. Daar is toen één 
organisatie van gemaakt. Daar is het motorblok 
Venlo, Venray en Horst uit voortgekomen. Gennep 
en Peel en Maas haakten af. Van Gennep kan ik me 
dat voorstellen. Die gemeente is meer georiënteerd 
op Nijmegen. De houding van Peel en Maas heb ik 
nooit gesnapt.”

Daar heeft u ongetwijfeld over nagedacht. 
“Peel en Maas zag niet meteen een direct belang. 
Wat ik denk: het is lastig om van Helden, Kessel, 
Maasbree en Meijel één gemeente te maken. ‘Meijel 
blijft Meijel’, ik bedoel maar. Venray daarentegen 
heeft altijd gekozen voor regionale samenwer-
king. Uiteraard moest de gemeenteraad worden 
overtuigd. Samenwerken is immers lastiger dan 
tegenwerken. Een kwestie van geven en nemen. Het 
optuigen van de nieuwe organisatie kostte miljoe-
nen. In ruil daarvoor mag Venray van de provincie 
extra hectares industrie ontwikkelen.” 

U doet het wel uit overtuiging?
“Absoluut. Venray kent een paar belangrijke ijkpun-
ten. Ik noem de komst van de psychiatrische insti-
tuten honderd jaar geleden en die van Rank Xerox 
vijftig jaar later. We hebben behoefte aan een nieuw 
Ranx Xerox-moment. Als ik daarover nadenk, dan 
is de Floriade dat ijkpunt geweest. Het motorblok 
hebben we te danken aan de wereldtentoonstelling. 
Of het een succes wordt, zal de toekomst uitwijzen.”

Wat moet er nog meer gebeuren?
”We moeten in Noord-Limburg zorgen voor een goe-
de leefomgeving, zodat jongeren hier blijven wonen 
en niet na hun studie in de Randstad blijven hangen. 
En ook al ben je beste binnenstad of groenste 
gemeente van Nederland, daar zul je aan moeten 
blijven werken. Daarom moeten we ook blijven 
investeren in kennisontwikkeling. De Brightlands 
Greenport Campus Venlo heeft daarin een belangrij-
ke rol als aanjager. We moeten de concurrentie wel 
een stapje voor blijven.” 

Wie is die concurrent?
“Ofwel, hoe groot is de regio? Vorig jaar was er een 
bijeenkomst van de Limburgse Werkgevers Vereni-
ging in Leuven. Professor Martin Nihoul hield een 
lezing over de kennisregio ELAT, ofwel de driehoek 
Eindhoven, Leuven en Aken, inclusief Venlo. Hij 
maakte daarbij een vergelijking met Silicon Vallley in 
Californië, een gebied net zo groot als de ELAT-drie-
hoek. In Sillicon Valley werkt twintig procent in 
de kennisindustrie, hier is dat slechts vijf procent 
minder. Alleen realiseren we ons dat niet, omdat we 
toch nog te klein denken.” ■

Tekst: Bart Ebisch | Foto’s: Marco BootsDe Floriade vormde de opmaat tot regionale samenwerking. Betoogt wethouder Jan 
Loonen (52, CDA) van Venray in een interview met Ondernemend Venlo magazine. 
“Voor de ontwikkeling van Venray waren de komst van de psychiatrische instituten 
en Rank Xerox bepalend. Daar wil ik de Floriade aan toevoegen.”

Gemeenten hebben het imago navelstaarders te zijn. 
U zet vol in op samenwerking.
Jan Loonen: “Ik draai al wat langer mee. Tussen 
2003 en 2011 zat ik twee periodes in Provinciale 

“Iedere in de Floriade  
geïnvesteerde euro leverde  

er wel drie op”

Wethouder Jan Loonen: 
“Samenwerken is lastiger dan tegenwerken”

WETHOUDER JAN LOONEN BESCHOUWT WERELDTENTOONSTELLING ALS IJKPUNT

“ Floriade gaf Noord-Limburg motorblok”
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“De algemene teneur in de grensgebieden is dat goed opgeleide mensen in de regio 
behouden moet blijven. Dat kun je doen door studenten in hun tweede jaar te laten 
zien wat de regio aan mogelijkheden biedt.” Aan het woord is Mariska van der Gies-
sen (39), sinds 2013 lector bij Fontys Crossing Borders. Eén van de projecten van dit 
lectoraat is High Potentials Crossing Borders, een Nederlands-Duits samenwerk-
ingsproject tussen twee Nederlandse hogescholen (Fontys Venlo en Zuyd Hoges-
chool in Sittard) en twee Duitse hogescholen (Hochschule Niederrhein, Krefeld & 
Mönchengladbach en Hochschule Düsseldorf). 

Het project High Potentials Crossing Borders is op 
1 februari gestart, met als doel studenten kennis te 
laten maken met de regionale grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt en de daar gevestigde bedrijven. Dit 
gebeurt door Nederlandse studenten gedurende acht 
maanden te koppelen aan een Duitse mentor en vice 
versa. “We zitten hier in een heel bijzondere regio. 
We hebben twee taalgebieden, twee cultuurgebie-
den. We lijken op elkaar maar zijn net weer even 
anders. Dat maakt deze regio enorm interessant, 
maar dan moeten we ook wel de voordelen van de 
andere kant van de grens benutten. Daar dient dit 
project toe”, licht Van der Giessen toe. “Het gaat 
daarbij echter niet alleen om de Duitse studenten van 
de Hochschulen, maar ook om de vele Duitse stu-
denten hier op onze eigen Nederlandse hogescholen, 
waardoor wij extra veel Nederlandse mentoren nodig 
hebben. Daar zijn we nu naar op zoek; naar bedrijven 
uit alle sectoren, maar het liefst mkb uit de regio. 
Daarbij gaat het niet per se om het bedrijf zelf, maar 
om de mentoren die er werkzaam zijn. De studenten 
worden namelijk gedurende acht maanden door deze 
mentor begeleid en gecoacht. We zoeken dus men-
toren die zin hebben om zich bezig te houden met de 
studenten, die betrokken zijn en de tijdsinvestering 
wil doen.”

Komende zomer ondergaan de eerste tachtig 
studenten een zwaar assessment. Van hen mogen 
slechts de twintig meest getalenteerde en gemo-
tiveerde studenten door naar het mentoringprogram-
ma, nadat ze taalcursussen en seminars over intercul-
turele communicatie gevolgd hebben. De mentoren 
aan wie ze daarna gekoppeld worden, dienen de 
volgende acht maanden als coach en adviseur, gem-
iddeld maximaal vier uur per week. De bedrijfsmentor 
werkt daarbij aan de competentie-ontwikkeling van 
de studenten. “Veel bedrijven hebben behoefte aan 
dergelijke tweetalige mensen. Het zijn bovendien 
getalenteerde studenten die slimme vragen durven te 
stellen, op een gelijkwaardig niveau met de mentor 
kunnen sparren en nieuwe invalshoeken aanlev-
eren. Zodoende ontvangt het bedrijf frisse input van 
iemand die nog weinig werkkennis heeft. Daarnaast 

krijgt het bedrijf een grensoverschrijdend netwerk, 
want tijdens de mentorfase van november tot juni 
worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij 
bedrijven en studenten samenkomen, en komt er ook 
een alumnibeleid. In het beste geval hebben ze zelfs 
al een toekomstige medewerker gespot”, vertelt Van 
der Giessen. “Studenten die in hun studie namelijk 

één keer deze grensoverschrijdende ervaring hebben 
mogen maken, kunnen nooit meer alleen maar aan 
één kant van de grens solliciteren; die zullen altijd de 
regio grenzeloos zien en ook kijken naar vacatures 
aan de andere kant van de grens.” ■
Tekst: Silke van Deelen | Fotografie: Petra Lenssen

“We zoeken dus mentoren 
die zin hebben om zich  
bezig te houden met de  
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en de tijdsinvestering  

wil doen”

FONTYS ZOEKT  
MENTORBEDRIJVEN IN DE REGIO

Talent van 
over de grens

Mariska van der Giessen: “We zitten hier in een heel bijzondere regio"
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Scelta Mushrooms is bezig met de bouw van champignondro-
gerij The Mushroom Dryers. De nieuwbouw verrijst momen-
teel op industrieterrein Geloërveld. Als alles volgens planning 
verloopt, vindt de opening plaats in augustus. De fabriek kan 
worden gezien als een start-up in de wereld van het drogen 
van champignons. “Er is geen voorbeeld in de wereld. Het is 
een nieuwe techniek waar wij drie jaar lang onderzoek naar 
hebben gedaan. Onze testresultaten zijn veelbelovend, maar 
we hebben het maar kleinschalig kunnen testen. Het zal dus 
een spannend moment worden als we de fabriek in gebruik 
gaan nemen”, zegt directeur Jan Klerken.

De nieuwe technologie zorgt ervoor dat de kwaliteit van het eindproduct wordt 
verbeterd; bovendien is het proces energiezuiniger. Er kan dus duurzamer worden 
geproduceerd. De machine die hiervoor is ontwikkeld is 45 meter lang en zorgt 
ervoor dat champignons op een lage temperatuur worden gedroogd. Jan KLerken: 
“Er zijn in de wereld allerlei bestaande drooginstallaties te koop, maar wij willen 
graag innovatief zijn. Vandaar dat we een compleet nieuwe machine hebben laten 
bouwen. Onze gedroogde champignons behouden hun witte kleur, zijn lang houd-
baar en worden knapperiger van beet. We zijn ervan overtuigd dat dit product 
zijn weg gaat vinden in de voedingsindustrie als ingrediënt voor soepen, pizza’s 
en sauzen. De doelstelling is jaarlijks 3,5 miljoen kilo champignons in Belfeld te 
verwerken.”

Om alle plannen te verwezenlijken is Scelta Mushrooms een samenwerking 
aangegaan met Worlée Naturprodukte uit Hamburg. “Alleen ben je snel, maar 
samen ben je sterker. Bij alles wat wij doen, zoeken wij naar samenwerking. In 
dit geval hebben wij een goede partner gevonden in het Duitse familiebedrijf 
Worlée. Zij brengen de markt in en wij de kennis. Dit maakt het makkelijker om te 
starten. Normaal is een start-up na drie jaar kostendekkend. Ik verwacht dat dit 
bij ons een stuk sneller zal zijn. Gedroogde champignons kwamen in het verleden 
voornamelijk uit China. Door hoge eisen aan de voedselveiligheid willen grote 

bedrijven als Nestlé en Unilever graag hun champignons in Europa inkopen. Met 
de bouw van onze fabriek spelen wij in op deze vraag.”

Het aantal arbeidsplaatsen in de fabriek groeit vanaf augustus naar zo’n 25 
medewerkers. Zij gaan er 24/7 productie draaien. Het is gebouwd met het oog op 
de toekomst. Volgend jaar vindt er al een uitbreiding plaats. Scelta start dan met 
een techniek van vriesdrogen. Met deze start-up wordt ook weer ingespeeld op 
een behoefte in de markt. Jan Klerken wil graag groeien. Met ‘de toekomst heeft 
haast’ bedoelt hij dat hij graag de eerste wil zijn met een nieuwe techniek of een 
nieuw product. “Als je eenmaal de eerste bent, kun je nooit meer tweede worden! 
Mijn werk bestaat er dan ook uit om continu nieuwe producten en markten te 
ontdekken. Ik reis de hele wereld over om ideeën op te doen. Wat dat betreft 
kunnen we nog wel wat jaren vooruit, want er zijn kansen genoeg. Wat mij meer 
zorgen baart, is kwalitatief goede medewerkers vinden die Scelta Mushrooms 
verder brengen”, zegt hij tot slot.

Scelta Mushrooms heeft acht vestigingen, waarvan twee in Belfeld. Naast de 
nieuwe fabriek heeft Jan Klerken in 2008 al een champignonconcentratenfabriek 
geopend op het bedrijventerrein Pannenberg. Door alle uitbreidingen groeit de 
omzet van het bedrijf dit jaar met 40% en het aantal medewerkers loopt op naar 
270. ■
 
Tekst: Sander Mattheijssen

Onze agenda 2017
Bestuursvergadering 
Dinsdag 19 september 2017
 
Ledenvergadering  
en Bedrijfsbezoek 
Donderdag 28 september 2017

Bestuursvergadering 
Donderdag 7 december 2017

Trade Port Zuid | Ondernemend Venlo magazine

Jan Klerken: De toekomst heeft haast
Ondernemend Venlo magazine | Innovatie

Op uiteenlopende manieren wordt tegenwoordig gezocht naar 
oplossingen voor het wereldvoedselvraagstuk. Ook op Bright-
lands Campus Greenport Venlo. Daar is Urban Ponics actief 
met verticale stadstuinbouw, niet met behulp van grond maar 
met een voedzame nevel.

Op wat ooit het Floriadeterrein was, heerst tegenwoordig rust. Nog wel, want het 
is de bedoeling dat er zich allerlei innovatieve, kennisintensieve en hoogwaardige 
bedrijven en partijen gaan vestigen. De eerste zijn er al, zoals Urban Ponics. In 
een nagenoeg lege kas. “We zijn net verhuisd”, verontschuldigd oprichter Laurens 
Trebes zich met een glimlach. Samen met bedrijfskundige Peter Balk gaat hij vanaf 
deze nieuwe locatie zijn product verder vermarkten. De eerste stappen waren al 
gezet.

Trebes neemt ons mee naar Venezuela, waar hij zo’n twintig jaar woonde. “Vanwe-
ge de politieke situatie wilde mijn gezin terug naar Nederland.” In Zuid-Amerika, 
vertelt Trebes, raakte hij gefascineerd door de orchidee. “Die groeit niet, zoals 
de meeste gewassen en planten, in de grond, maar voedt zich met mist. Met 
amazonenevel, rijk aan humusextracten en zeemineralen. En zoals je weet is de 
zee de bron van het leven op aarde.” Hij ontdekte dat er in het zeewater ruim 90 
mineralen en spoorelementen zitten, veel meer dan de paar die in de substraat-
teelt toegepast worden. “Dat zette me aan het denken. Nee, ik heb geen agrari-
sche achtergrond, ben werktuigbouwkundige en weet dus alles van pompen en 
machines. Het was en kwestie van allerlei zaken op een rijtje zetten. In Zuid-Ame-
rika heb je van die miljoenensteden die tijdens onrust zomaar kunnen worden 
afgesloten – ze blokkeren gewoon de toegangswegen – waarna de bewoners al 
snel zonder voedsel komen te zitten. Elders op de wereld spelen voedselproble-
men weer door andere oorzaken.”

Zo kwam hij na wat nadenken op het verticale city farming: kunststof-kolommen 

van zo’n twee meter waarin je allerlei plantjes en gewassen plaatst en die je 
voedt met behulp van een mist waarin de zeemineralen zijn opgelost. “Je kunt er 
slasoorten in plaatsen, kruiden, maar ook radijs, paksoi, prei, allerlei kruiden of 
aardbeien. Vanwege de voedingsrijke nevel krijg je heel sterke planten die niet 
of nauwelijks vatbaar zijn voor insecten. Water voor de nevel dat over is wordt 
gerecycled.” Trebes deed enkele geslaagde experimenten waarna hij contact zocht 
met HAS Hogeschool. Die stuurden een onderzoeker. “Die was in eerste instantie 
wat sceptisch maar dat verdween nadat hij enkele tests en metingen had gedaan.” 
Vervolgens ontstond contact met LIOF die Trebes als spreker uitnodigden voor 
een TEDx-bijeenkomst. Zo kwam hij in Venlo terecht, op de Brightlands campus. 
“Ik ben hier in november 2015 begonnen. In 2016 zijn we verder gegaan met tes-
ten en meten en inmiddels zijn we zover dat we het product kunnen vermarkten. 
Er is volop interesse in Nederland en binnen Europa, maar bijvoorbeeld ook uit 
bijvoorbeeld Afrika, de Verenigde Arabische Emiraten en Oezbekistan.”

De interesse uit bijvoorbeeld Afrika is heel praktisch, merkt Trebes op. Daar is 
sprake van voedseltekort en waterschaarste en dus zoekt men er naar mogelijk-
heden om met weinig water gewassen te verbouwen. In Europa, zegt hij, komt 
de interesse vooral voort uit de beleving rondom gezonde voeding. “We gaan het 
product, op twee manieren in de markt zetten: via retail/wholesale/hospitality 
(grotere professionele systemen) en via een community opzet (kleinere micro 
kassen voor onder andere zorginstellingen en scholen). Waarbij we zeker bij dat 
laatste aspect een uitgebreide begeleiding bieden. We gaan nu dus werken aan de 
naamsbekendheid – een volgende stap in het proces. Daarbij ligt de focus op het 
terugbrengen van de voedingswaarde van de gewassen. Door de opname van het 
complete spectrum aan bio-actieve mineralen en spoorelementen gaan planten 
meer vitamines en gezonde plantenstofjes aanmaken. Ze worden zo weer gezond 
voor de mens.” ■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Constance Jentjens

VERTICALE STADSTUINBOUW

Geïnspireerd door de orchidee

Laurens Trebes (r) en Peter Balk (l) van Urban Ponics
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Onduidelijkheid over 
treinstation Grubbenvorst

In de vorige editie van dit magazine hebben we kort aandacht geschonken aan 
het treinstation in Grubbenvorst. Tot onze grote verbazing lazen we in Dagblad de 
Limburger op donderdag 27 april dat de provincie een streep door de plannen had 
gehaald. Er zit namelijk een gat van 14 miljoen euro in de begroting voor de Maas-
lijn, het spoor tussen Roermond, Venlo en Nijmegen. Niet alleen wij waren zeer 
verrast. Ook de gemeenteraden en de colleges van B&W van Horst aan de Maas en 
Venlo hebben aangegeven niet blij te zijn met dit besluit.

In Provinciale Staten is vrijdag 12 mei nog eens stevig 
gesproken over ‘station Grubbenvorst’. Gedeputeerde 
Hubert Mackus is door de provinciepolitiek terugge-
stuurd naar de tekentafel. Er moet opnieuw gekeken 
worden naar de haalbaarheid en naar het besparen 
van kosten. In het najaar volgt er een definitief 
besluit.  
Ondernemend Venlo doet er alles aan om de gedepu-
teerde van gedachten te laten veranderen. In de brief 

die onze voorzitter Peter Thissen aan het provincie-
bestuur heeft gestuurd, wordt nogmaals onderstreept 
wat het belang is van het treinstation. Het is een plan 
waar jarenlang in Den Haag voor is gestreden door 
ons, de lokale politiek en de provinciale politiek. Voor 
de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de 
Greenport Campus is de komst van het station van 
groot belang. Met name omdat we zien dat werkne-
mers steeds vaker van buiten regio komen.

Ondernemend Venlo vertegenwoordigt de belangen 
van 1.000 leden en 30.000 werknemers. We zijn de 
afgelopen jaren constructief betrokken geweest bij 
het project Maaslijn. We zijn dan ook zeer verbaasd 
over deze gang van zaken. Wel zijn we blij dat de 
provinciale politiek gehoor heeft gegeven mede aan 
onze oproep om het besluit te heroverwegen en het 
belang van de werkgelegenheid daarmee onder-
streept. De provincie Limburg kan vanuit Onderne-
mend Venlo dan ook rekenen op een actieve rol in 
de totstandkoming van het Treinstation Greenport 
Venlo/Grubbenvorst.
Foto: en impressie van het station met fietstunnel 
(illustratie gemeente horst aan de maas) ■

Tekst: Sander Mattheijssen

Stand van zaken  
rondom ‘Veilig Venlo’
In 2014 heeft Ondernemend Venlo het initiatief 
genomen om het cameraproject collectief op te 
pakken om zo de veiligheid op de bedrijventerrei-
nen te vergroten. Hierbij is samenwerking gezocht 
met Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Het project 
heeft als naam ‘Veilig Venlo’ gekregen en is vanaf 1 
februari 2017 ‘live’ gegaan. De volgende diensten zijn 
opgenomen in ‘Veilig Venlo’: alarmopvolgingsabon-
nement ondernemer, surveillance op bedrijventerrei-
nen, cameratoezicht (kentekens, alarmmeldingen en 

videosurveillance) en samenwerking met gemeente 
en politie. 

Het is ook mogelijk om de eigen camera’s van uw 
bedrijf te koppelen aan het systeem. Wanneer er een 
incident plaatsvindt, is het mogelijk om de beelden 
veilig te stellen. Hiervoor kunt u via www.veiligvenlo.
nl eenvoudig een verzoek indienen. Dit moet wel bin-
nen 7 dagen gebeuren, omdat de beelden niet langer 
worden bewaard. De politie kan vervolgens de beel-
den bekijken en actie ondernemen. Belangrijk is om 
altijd aangifte te doen als er een incident is geweest. 
Meer informatie op www.veiligvenlo.nl.  ■

Venlo Trade Port | Ondernemend Venlo magazine

Werkzaamheden  
aan de Venrayseweg
Om de verkeerssituatie op de Venrayseweg te verbe-
teren is er eind april gestart met de aanleg van twee 
rotondes. Een rotonde komt bij de Celsiusweg. Dit is 
ter hoogte van Auto Arena. De andere rotonde wordt 
aangelegd bij de Horsterweg, ter hoogte van Caboo-
ter. De werkzaamheden verlopen, op dit moment, 
volgens planning en duren tot en met oktober 2017. 
De Venrayseweg is gedeeltelijk afgesloten. Tijdens 
de werkzaamheden zijn er diverse omleidingsroutes 
ingesteld. ■

Ledenbijeenkomst Businesspark  
Spikweien in nieuw stadskantoor Venlo
In het C2C-jaar hield businesspark 
Spikweien in april een bijeenkomst in 
het nieuwe, volgens de C2C-principes ge-
bouwde stadskantoor van Venlo.

Tijdens die bijeenkomst gaf Ellen Berkvens van de 
gemeente Venlo een uitvoerige presentatie naar aan-
leiding van het C2C-jaar in de gemeente Venlo. Venlo 
ziet circulaire innovatie en Cradle to Cradle als be-
langrijk speerpunt voor economische ontwikkeling en 
wil daar de bedrijven en ondernemers in de gemeente 
nadrukkelijk bij betrekken. Venlo wordt inmiddels 
nationaal en internationaal gezien als frontrunner op 
dit gebied. Ook bedrijven op Businesspark Spikweien 
hebben nieuwe, succesvolle businessmodellen ontwik-
keld met een duidelijke  visie op  duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Na de presentatie werd een interessante rondlei-
ding gegeven waarin aandacht werd besteed aan de 
duurzaamheid van het gebouw en de ontwerpkeuzes. 
Opvallende aspecten zijn de ruimtelijke indeling, het 
geweldig uitzicht en de keuzes die gemaakt zijn om 
bijvoorbeeld ondernemers op de diverse bedrijven-
terreinen te inspireren. C2C is toepasbaar bij (nieuwe) 
gebouwen, maar ook in bedrijfsprocessen en op het 
gebied van personeelsmanagement. Ongetwijfeld 
heeft de bijzondere bijeenkomst menig deelnemer 
(verder) aan het denken gezet over duurzaamheid. ■

Inloopsessie op Businesspark Spikweien
In samenwerking met gemeente Venlo, Ondernemend Venlo en Etriplus

Op 2 mei jl vond er een inloopsessie 
plaats op het businesspark Spikweien 
met vertegenwoordigers van de ge-
meente Venlo en Etriplus. Doel van de 
sessie was om samen met de onderne-
mers in gesprek te gaan over de toe-
komst van het Businesspark. Dat deze 
bijeenkomst door de ondernemers werd 
gewaardeerd was terug te zien in de 
grote opkomst.

Aanleiding voor de inloopsessie was de eind vorig 
jaar, in samenwerking met Ondernemend Venlo, aan 
de ondernemers gestuurde vragenlijst waarin  hun 
mening werd gevraagd over het vestigingsklimaat in 
Venlo en bedrijventerrein Spikweien in het bijzonder. 
Met de informatie uit de vragenlijst is volgens Sven 
Maas, Beleidsadviseur Ruimte en Economie van de 

gemeente Venlo, nuttige inzichten verzameld over 
hoe tevreden de ondernemers in Lomm zijn over 
bedrijventerrein Spikweien.

Aandachtspunten die uit de reacties op de vragenlijst 
naar voren kwamen voor het businesspark betrof-
fen onder andere de kwaliteit van wegen, groen en 
gebouwen, ruimte voor parkeren van vrachtauto’s 
en de gladheidsbestrijding. Verder werd met Ralf 
Pakbier, Beleidsadviseur Verkeer, de afstemming over 
de verkeersmaatregelen besproken die nodig zijn bij 
de aanleg van de rotonde aan de Rijksstraatweg in 
Lomm. De start van de werkzaamheden zal net voor 
of direct na de bouwvakantie zijn. De maatregelen 
werden toegelicht en er werd aangegeven welke 
consequenties ze voor de ondernemers hebben.

Climmy Roeffen, Beleidsadviseur Duurzame Ont-

wikkeling, gaf tekst en uitleg over duurzame energie 
en over opwekambities en/of -mogelijkheden. Het 
blijkt dat verschillende vooruitstrevende bedrijven 
op Spikweien geïnteresseerd zijn in duurzaam-
heidsmaatregelen. Etriplus, vertegenwoordigd 
door projectdirecteur Raymond Roeffel van het 
energieontwikkelbedrijf van Greenport Venlo, heeft 
onder andere financieringsinstrumenten waardoor 
er misschien een interessante samenwerking kan 
ontstaan. Aan het eind van de sessie ontstond een 
levendige discussie over de aangekaarte onderwer-
pen die direct en indirect invloed hebben op het 
functioneren en ontwikkelen van het bedrijventerrein 
in de nabij toekomst en voor de ondernemers die 
geïnteresseerd zijn in duurzame energievoorziening. 
Uiteindelijk werden er dan ook afspraken gemaakt 
over het inzetten van vervolgtrajecten en haalbaar-
heidsonderzoeken. ■

Ondernemend Venlo magazine | Spikweien
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Fiets-/wandelpad Ariënsstraat gereed
In januari 2016 was in dit blad al te lezen over de 
gevaarlijke situatie op de N271/Ariënsstraat. Be-
zoekers van de bedrijven die met de fiets of te voet 
komen weten vaak niet dat ze deze weg niet mogen 
gebruiken en dat de N271/Ariënsstraat alleen be-
stemd is voor autoverkeer. 

Gemeente, Parkmanagement en aan de Ariënsstraat 
gevestigde ondernemers hebben samengewerkt aan 
een oplossing en sinds kort is het fietspad gereed 
met daarnaast een mogelijkheid om ook te voet de 
aanliggende bedrijven te bereiken.
Een mooi resultaat van samenwerking tussen alle 
partijen.

Op de foto van links naar rechts: Frank Faassen 
(McDonalds), Ralf Pakbier (gemeente Venlo), Peter 
Stox (Praxis Tuincentrum), Sjoerd van Rensch 
(GenH/Giant) en Marcel de Kok (Karwei). 

Ondernemend Venlo magazine | Parkmanagement

Handige 
telefoonnummers

Politie 
(niet urgente zaken) 
0900-8844

Brandweer
algemene zaken
(bijv. Risicobeheersing): 
088-1190600

algemene nummer (conform 
telefoongids): 077-3565656

Voor alle vragen aan de 
gemeente Venlo: 
Klanten Contact Center 
(KCC) tel. nr. 14077 
of via het gewone 
telefoonnummer 
077-3599666.

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

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

Mobiel Parkmanager Venlo: 
06-22 029 721

Email:
info@parkmanagementvenlo.nl 

www.parkmanagementvenlo.nl

ONDERNEMEND
VENLO

PARKMANAGEMENT VENLO

Cybercrime? Kinderspel!
Het ene bericht over een drei-
ging op het gebied van cyber-
crime wisselt zich af met het 
andere. Maar wat kunt u in de 
basis doen om uzelf te bescher-
men tegen dit doemscenario? 

Veiligheidsexperts raden aan om de vol-
gende 3 regels te hanteren;
1) Als u iets niet verwacht (bijv. een 

e-mail) of er niet naar op zoek bent, open 
het niet;
2) Mocht u iets geïnstalleerd of gekocht 
hebben, update het dan regelmatig;
3) Als u een programma of document niet 
gebruikt of niet langer meer nodig heeft, 
verwijder het dan.
Het opvolgen van deze 3 regels zorgt 
ervoor dat u in de basis goed beschermd 
zou moeten zijn. Een gewaarschuwde 

ondernemer telt immers voor twee. Meer 
weten? IT-bedrijven op de Brightlands 
Campus Venlo organiseren regelmatig 
inloopmiddagen in de Innovatoren waarbij 
zij u graag bijpraten over de dreigingen 
die specifiek voor uw activiteiten van toe-
passing zijn. Voor meer informatie neem 
contact op met Parkmanager Lidy Rutten: 
info@parkmanagementvenlo.nl  ■

Oorkonde wegens eervolle vermelding 
Beste BIZ-plan 2016
Tijdens een bijeenkomst van BIZ Plat-
form Nederland op donderdag 8 juni in 
het stadhuis van Zoetermeer heeft het 
BIZ-plan 2016 voor de ‘BIZ 19 Bedrijven-
terreinen’ Venlo een oorkonde behaald. 
De uitreiking van de oorkonde volgde 
vanwege een eervolle vermelding als 
genomineerde voor het Beste BIZ-plan 
2016. 

De jury vond het heel bijzonder dat Venlo het voor 
elkaar heeft gekregen om 19 bedrijventerreinen in 
één BIZ te omvatten en zag dit ook als toekomst 
voor diverse BIZ-fondsen in den lande. Samen-
werking met diverse partijen wordt gezien als dé 
oplossing om zaken voor elkaar te krijgen.
Ook Mrs. Georgette Steffens, Executive Director BID 
Downtown Albany, NY in de USA onderstreepte dit 
met diverse voorbeelden van samenwerkingsvor-
men zoals theaters en kunstenaars, winkels, eigena-
ren, shuttleservices, een eigen cleanteam, collectie-
ve beveiliging (wijkagent) en parkeergelegenheid. 
Er werd gesproken over een mogelijk andere vorm 
van de BIZ. In samenwerking met de overheid wordt 
er bjivoorbeeld nagedacht over de verjaringstermijn 
van 5 jaren. Verder werd tijdens deze bijeenkomst 
het startschot gegeven voor de starthandeling BIZ 
en Arbeidsmarkt. In diverse gemeentes is er een 
pilot gestart in samenwerking met o.a. UWV en 
GAK. ■

Politie heeft speciaal loket voor ladingdiefstal
Driebergen - Sinds 15 mei 2017 kan iedere 
ondernemer 24 uur per dag aangifte doen 
van ladingdiefstal via 088-0087444. Het 
bedrijfsleven en de politie willen met dit 
aangifteloket het aantal ladingdiefstallen 
terugdringen. 

Omdat de logistiek nooit stilstaat, is 
het belangrijk dat ondernemers zonder 
tijdverlies en ongeacht de plaats en tijd 
aangifte kunnen doen. Dat is volgens de 
politie voor zowel het opsporen van ver-
dachten als voor het terugdringen van het 
aantal diefstallen belangrijk. De politie 
kan met het speciale nummer de kwaliteit 
van de vastgelegde informatie verbeteren 
waardoor de kans om verdachten op te 
sporen, stijgt.

Transportcriminaliteit
Aangiftes zijn een belangrijke bron van 
informatie voor het opsporen en bestrij-
den van transportcriminaliteit. Op basis 
van een gedeeld en volledig beeld kan de 
politie effectievere maatregelen treffen. 
En dat is nodig: uit de kwartaalcijfers van 
de Landelijke Eenheid blijkt dat het aantal 
ladingdiefstallen in het eerste kwartaal 
van dit jaar 46% hoger ligt dan hetzelfde 
kwartaal in 2016. Arthur van Dijk, voorzit-
ter van Transport en Logistiek Nederland 
en Ambassadeur Transportcriminaliteit: 
“Om te voorkomen dat deze stijging door-
zet zijn maatregelen als dit aangifteloket 
hard nodig.”

Hoe werkt het?
Bij melding binnen kantooruren wordt 

de aangifte meteen opgenomen. Gaat 
het om aangiften buiten kantooruren, 
dan wordt het incident geregistreerd 
en zoekt de politie de eerstvolgende 
werkdag contact om de aangifte op 
te nemen. Als er een snelle opvolging 
nodig is dan onderneemt de politie 
direct actie. Het loket is bestemd voor 
transportvoertuigen zwaarder dan 3500 
kilogram. Het telefoonnummer van het 
loket, 088-0087444, is al het nummer 
voor aangiften voor gestolen voertuigen. 
Ondernemers hoeven nu dus nog maar 
één nummer te bellen voor aangiften 
van zowel diefstal van een vrachtauto 
of lading. In noodgevallen, heterdaad of 
verdachte situaties blijft 112 het nummer 
dat ondernemers kunnen bellen.
Bron: politie.nl ■
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Het heeft heel wat jaren geduurd, maar de kogel is door de 
kerk. Onder spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo komt 
een tunnel. Daarmee verdwijnt op termijn een verkeers-
knelpunt uit de stad. Gedeputeerde Twan Beurskens (VVD, 
Economie & Kennisinfrastructuur Provincie Limburg) kent het 
dossier als zijn broekzak.

De overweg Vierpaardjes ligt zowel in de Maaslijn (Noord-Zuid) als in de Bra-
bantroute naar het Ruhrgebied (Oost-West). Het zijn voor de regio Venlo twee 
bijzonder belangrijke spoorlijnen, zowel wat personen- als goederenvervoer 
betreft, geeft Twan Beurskens aan. “Het is voor een logistieke hotspot als Venlo 
van belang dat er een goede bereikbaarheid is via alle modaliteiten. Daar wordt 
voortdurend in geïnvesteerd. De rol van het spoor wordt steeds groter. Niet 
voor niets zijn we nu ook bezig met de voorbereidingen van de aanleg van een 
railterminal op Trade Port Noord.” Veel bedrijven, zegt hij, vestigen zich in Venlo 
vanwege die goede bereikbaarheid. “Logistieke bedrijven die veelal bouwen op 
Trade Port Noord, daar geven we momenteel 5 hectare grond per maand uit, maar 
ook in andere sectoren. Dat is goed voor de Venlose economie.”

Probleem is echter dat al dat treinverkeer – dat vanwege de werkzaamheden aan 
de Betuwelijn is geïntensiveerd – voor veel verkeersoverlast aan de oostzijde van 
de stad, bij overgang Vierpaardjes, zorgt. Daar staat het verkeer regelmatig vast 
vanwege dichte spoorbomen. Lang is er gezocht naar een oplossing. Onder-
tunneling was al die tijd een optie, maar duur dus werden allerlei alternatieven 

bekeken. Vanwege het complexe karakter ter plekke is echter alleen de aanleg van 
een tunnel voor auto- en fietsverkeer een oplossing gebleken. De kosten hiervoor 
bedragen – na btw-compensatie – 45 miljoen euro. In december 2016 werd 
overeenstemming bereikt met het ministerie van Infrastructuur & Milieu over een 
Rijksbijdrage van 18 miljoen euro aan het project. Vervolgens besloot het College 
van Gedeputeerde Staten om het resterend bedrag van 27 miljoen fifty-fifty met 
de gemeente Venlo te delen. Die overeenkomsten werden in respectievelijk 
februari en april van dit jaar vastgelegd. Vraag was echter hoe de gemeenteraad 
hierover zou beslissen, gezien de precaire financiële situatie van Venlo momen-
teel. Eind juni besloot de gemeenteraad echter voor het plan te stemmen.

Tot tevredenheid van Twan Beurskens. “Ik begrijp de huidige situatie van Venlo, 
maar afblazen zou totale waanzin zijn geweest. Het was nu of nooit en ik ben 
blij dat het doorgaat. Als wethouder in Venlo heb ik me jarenlang met dit project 
beziggehouden, als Provincie Limburg hebben we volop gelobbyd en ik vind het 
fijn dat ik als gedeputeerde nu ook een bijdrage kan leveren, zogezegd het laatste 
zetje kan geven. De omwonenden krijgen nu zekerheid, de verkeersdoorstroming 
in de stad zal verbeteren en de bereikbaarheid van de regio Venlo komt niet in het 
geding.” Beurskens beseft dat het project een forse impact zal hebben. Hij trekt de 
vergelijking met de ondertunneling van de rotonde voor het station. “De stad zal 
er een tijd lang last van hebben, maar uiteindelijk komt er een veel betere situatie 
voor terug.” ■

Tekst: Jac Buchholz | Foto: Provincie Limburg
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GEDEPUTEERDE TWAN BEURSKENS 
OVER ONDERTUNNELING OVER-
WEG VIERPAARDJES

“Nu of nooit”

Twan Beurskens beseft dat het ondertunnelen van de 
Vierpaardjes een forse impact zal hebben

Ondernemend Venlo magazine | Gemeente Venlo

Twee van de sectoren waar de regio 
Venlo sterk in is, zijn agro-food en 
maakindustrie. Verbind ze met elkaar en 
1 + 1 wordt 3. Dat is in een notendop 
de gedachtegang achter Innoveins, een 
initiatief van Bart Verlegh van business 
development bureau Bluehub, in samen-
werking met Blue Engineering dat de 
technische sector kent, Botany dat de 
agro-foodsector kent, en de Provincie 
Limburg. 

Bart Verlegh is ervan overtuigd dat voortdurende 
innovatie nodig is om ervoor te zorgen dat de nu 
nog sterke agro-foodsector in de regio Venlo ook in 
de toekomst concurrerend en levensvatbaar zal zijn. 
“Daar is innovatieve technologie voor nodig”, aldus 
de ondernemer. Tegelijk constateert hij de unieke 
omstandigheid dat in de regio Venlo een groot aantal 
bedrijven actief is in de maakindustrie. “Die combi-
natie van agro-food en maakindustrie zie je nergens 
zo sterk als hier”, aldus Verlegh. “Het is iets dat 
ons onderscheidt van andere regio’s. Met Innoveins 
willen we die twee sectoren nadrukkelijk met elkaar 
gaan verbinden om een win-winsituatie te creëren: 
een sterke, toekomstbestendige agro-foodsector en 
nieuwe kansen voor de maakindustrie.” 

Clusters
De initiatiefnemers van Innoveins hebben tot nu 
bij een vijftigtal partijen interesse gewekt om te 
participeren. Dat zijn bedrijven uit de primaire sector, 
bedrijven actief in onderzoek enzovoorts op het 
gebied van agro-food, technologiebedrijven, bedrijven 
uit de maakindustrie, startups en onderwijsinstellin-
gen. De bedoeling is dat bedrijven in clusters op het 
snijvlak van plant en techniek gaan samenwerken 
aan projecten, bijvoorbeeld een plukrobot voor een 
bepaalde vrucht of een andere technische vernieu-
wing waar de primaire sector behoefte aan heeft om 
competitiever te zijn. 

De directe combinatie met de primaire sector maakt 
het initiatief extra sterk, omdat projecten enerzijds 
praktijk- en dus vraaggericht zijn – het gaat om 
oplossingen waar de sector concreet behoefte aan 
heeft – en anderzijds omdat ze in samenwerking 
met mensen uit de praktijk worden ontwikkeld en in 
praktijksituaties kunnen worden getest. 

Matrixstructuur
De kracht van Innoveins zijn niet alleen de actieve 
clusters, maar ook de verbinding van de diverse 
clusters met elkaar en met verschillende groepen 
van afnemers. Innoveins spreekt in dit verband van 
een matrixstructuur. De directe verbinding met de 
afnemers zorgt ervoor dat clusters bij een succesvol 

project min of meer verzekerd zijn van afzet. Deze 
opzet kent geen gelijke en maakt dit initiatief uniek. 

Innoveins is de spin in het web die niet alleen partijen 
bij elkaar brengt en verbindt en kruisbestuiving met 
andere sectoren bewerkstelligt, maar ze ook onder-
steunt met de noodzakelijke infrastructuur. Innoveins 
bouwt daarvoor een ontwikkel- en testomgeving op 
Brightlands Campus Greenport Venlo, het voormalige 
Floriadeterrein. Het nieuwe gebouw, dat in de loop 
van het volgend jaar zal worden opgeleverd, omvat 
een bedrijfshal met daarboven een kas en tevens 
een showkas die als testomgeving kan dienen. Het 
gebouw zal ook ruimte bieden aan de onderzoeksac-
tiviteiten van Botany. 

Bart Verlegh heeft grote verwachtingen van Inno-
veins. “Het is onze ambitie om met de regio Venlo 
binnen drie tot vijf jaar aan de top te staan voor wat 
betreft innovatie in de agro-foodsector. Door de 
unieke combinatie van agro-food en maak voldoet de 
regio Venlo aan alle voorwaarden om deze ambitie 
waar te maken.” ■

Tekst: Thijs Pubben

INNOVEINS START UNIEK INITIATIEF

Meerwaarde door 
verbinding 
agro-food en 
maakindustrie

“Ik begrijp de huidige situatie van Venlo, maar 
afblazen zou totale waanzin zijn geweest”
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Twan Heetkamp ontwikkelde een revolutionair elektrisch koel-
systeem en stapte voor zijn persoonlijke vervoer ook over op 
elektrisch. Sinds mei 2015 rijdt hij Tesla Model S 85D.

Twan Heetkamp (1965) is de oprichter van het in 2005 gestarte Twan Heetkamp 
Trailers. Vorig jaar verkocht hij zijn bedrijf aan TIP, met ongeveer 60.000 trailers 
de grootste trailerverhuurder in Europa. Twan richt zich nu volledig op de ontwik-
keling en verkoop van The New Cool, een totaal nieuwe en duurzame manier van 
koelen van koelwagens. 
“De motor in een koelwagen is een dieselmotor, vergelijkbaar met wat er in een 
Volkswagen Polo zit, maar die is tot wel dertig keer vuiler dan de motor van de 
vrachtwagen”. Dit feit en zijn ervaring met een Toyota Prius in 2007 hebben geleid 

tot de oprichting van The New Cool, een compleet nieuwe en schone manier 
van koelen. De Prius opende Twan’s ogen omdat deze remenergie wint en deze 
energie loopt terug naar de batterij. “Ik dacht: dat systeem kan ook toegepast 
worden op trailers, dat is de toekomst.” De elektromotor die zorgt voor de koeling 
en de vervuilende dieselmotor vervangt, haalt zijn energie uit een batterij die 
gemonteerd is onder de trailer. Deze wordt gevoed door een generator die op een 
speciaal ontwikkelde as is gezet. Als de vrachtwagen vaart mindert, genereert de 
trailer stroom voor de batterij.

Meest innovatieve product
Negen jaar na de oprichting in 2005 heeft The New Cool haar eerste prestigieuze 
prijs gewonnen. Op de IAA, een toonaangevende beurs voor trucks, wordt het 

concept gekozen tot meest innovatieve product van 2014. Albert Heijn in Rot-
terdam heeft nu een aantal jaar tien elektrische koeltrailers op de weg rijden om 
te testen en te verbeteren, en er lopen ook nog tien trailers in de regio Venlo bij 
diverse klanten. Het product is nu zo betrouwbaar dat er volgend jaar kan worden 
opgeschaald naar een productie van 100 trailers. In 2019 hoopt TNC seriepro-
ductie te bereiken. Heetkamp verkocht in 2016 zijn trailerbedrijf THT en stort 
zich vanaf eind dit jaar volledig op de verkoop van trailers met dit revolutionaire 
koelsysteem. 

Voor het eerst een elektrische auto
Heetkamp vond dat hij na het winnen van de prijs op de IAA niet meer kon aanko-
men in een auto met dieselmotor. Daarom ging zijn BMW 530D Touring de deur 

uit en werd hij vervangen door een donderblauwe Tesla Model S 85D, een volledig 
elektrische auto. Twan maakt regelmatig langeafstandsreizen dus was het essenti-
eel dat de auto een fatsoenlijke actieradius zou hebben en voldoende mogelijkhe-
den om onderweg snel te kunnen laden. “Ik kan er 350 kilometer mee halen, maar 
ik vind het fijner om wat marge over te houden dus voor mij is een actieradius van 
300 km realistisch. In juli 2015, na pas zeven weken ervaring met de auto, ging 
ik er al met het gezin mee op vakantie naar Spanje. Onderweg hebben we goed 
gebruik gemaakt van de Tesla Superchargers en dat is perfect. De auto was sneller 
geladen dan wij konden ontbijten. Al met al duurde de rit Venray-Girona door 
het laden maar twee uur langer dan met mijn vorige dieselauto’s.” Twan rijdt ook 
regelmatig heen en weer naar Hamburg, dit gaat met een keer laden bij een Tesla 
Supercharger onderweg. Thuis en bij zijn bedrijf laadt hij met 3-fasestroom, wat 
zorgt voor ongeveer 52 km actieradius per uur erbij.

Nooit meer diesel
Voor Twan nooit een verbrandingsmotor meer. ”Omdat de Tesla zo stil is, word je 
veel minder moe, dat merk je echt op lange ritten. De stoelen zitten ook heerlijk. 
Autopilot is een uitkomst, mooi ontspannen rijden met de handen op het stuur 
als je wat moe raakt. De auto houdt zichzelf dan tussen de belijning en houdt 
automatisch afstand tot de voorganger. De Tesla rijdt absoluut meer ontspannen 
dan mijn vorige BMW en mijn vorige Audi’s.”

Doordat de Tesla totaal anders is gebouwd dan een auto met verbrandingsmotor, 
is er een aantal belangrijke voordelen. De bijtelling is slechts 4%, hoewel dat voor 
Twan niet de reden was voor de aankoop. “Met de Tesla heb je minder onder-
houdsbeurten, minder brandstofkosten en geen wegenbelasting. Ik denk dat de 
kosten te vergelijken zijn met een goed aangeklede Audi A4 of BMW 3-serie, en 
dan is Model S waarschijnlijk nog goedkoper. En de restwaarde van een Tesla is 
fantastisch.”

Twan is zo verslingerd geraakt aan zijn Model S dat hij ook een Model X heeft 
aangeschaft. En dan ook nog eens de allerdikste, de P100D model, de P voor Per-
formance, de 100 voor de grootte van de batterij die goed is voor 100 kWh en de 
D voor Dual Motor, oftewel All wheel drive. Model X is de snelste SUV ter wereld 
met een acceleratie van 3,1s naar de 100 km/h. “Ik ben er al mee naar Toscane 
geweest, een rit van 1300 km. Meer dan genoeg bagageruimte en met vier man 
erin. Ging perfect.” ■

Ondernemend Venlo magazine | Tesla

De ondernemer en zijn auto
Lezersactie
Ervaar nu zelf de acceleratie, het bereik in de veiligste auto 
op de weg. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Ondernemend 
Venlo Magazine en maak kans op een dag lang Tesla rijden.  
Meld je aan op tesla.com/event/Ondernemend-Venlo. 
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Met ingang van schooljaar 2017/2108 wordt er in het Tech-
nodôme van College den Hulster in Venlo gestart met de 
pilot ‘Gastlessen, zo geregeld’. Dit is een online ontmoeting-
splaats waar scholen van het voortgezet onderwijs en tech-
nische bedrijven in de regio elkaar gemakkelijk vinden om 
gastlessen en bedrijfsbezoeken te organiseren, met als doel 
de kwantiteit en kwaliteit van gastlessen en bedrijfsbezoeken 
in de techniek te verbeteren. Op die manier kunnen leerlingen 
heel concreet zien en ervaren wat zij in de toekomst kunnen 
met hun technische opleiding én wordt het toekomstige te-
kort aan geschoolde technische medewerkers ondervangen.

Roger Creusen, onderwijsdirecteur VMBO bij College Den Hulster, heeft onder 
meer als taken de aansluiting met het vervolgonderwijs (MBO) en bedrijfsleven 
te verbeteren: “Docenten, coaches en decanen spelen een belangrijke rol in de 
begeleiding van leerlingen bij hun studie- of beroepskeuze. Een goed LOB-pro-
gramma (LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding) laat leerlingen op verschillende 
manieren kennismaken met techniek in de praktijk. TechniekTalent.nu ondersteunt 

ons daarin.” TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van technische 
sectoren in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het doel is om 
jongeren te enthousiasmeren voor de techniek om daarmee technisch talent te 
winnen voor de technische sectoren. Creusen: “Om erachter te komen of techniek 
iets voor hen is, moeten leerlingen eerst ontdekken wát het is. In samenwerking 
met het technisch bedrijfsleven en de Stichting Technodôme en Bedrijf biedt 
TechniekTalent.nu onze leerlingen waardevolle, levensechte ervaringen met 
techniek, in de vorm van gastlessen of bedrijfsbezoeken, die hen helpen in hun 
zoektocht. Zo kunnen ze zich een beeld vormen van werken in de techniek én 
ontdekken waar hun interesses en kwaliteiten liggen.” 

Tekort aan technisch personeel
Ondernemers regelen de gastlessen en bedrijfsbezoeken snel en gemakkelijk 
via Gastlessen, zó geregeld. De dienst brengt vraag en aanbod in gastlessen en 
bedrijfsbezoeken samen en biedt tips en hulpmiddelen om deze activiteiten te 
laten aansluiten bij de interesses, het niveau en de leeftijd van de leerlingen. 
Overigens is deze dienst kosteloos. De enige investering is tijd. Daarnaast biedt 
het project niet alleen veel voordelen voor scholen en leerlingen, maar ook voor 

Ondernemend Venlo magazine | Gastlessen

NIEUWE ONLINE ONTMOETINGSPLAATS VOOR SCHOLEN EN TECHNISCHE BEDRIJVEN 

Ondernemers als gastdocent

technische bedrijven zelf. Zij komen, vanwege de uitstroom van ouder technisch 
personeel, in de toekomst handen, voeten en hersenen tekort. Ondernemer Piet 
Peters, directeur van PTS-Technische Service b.v. in Lomm, begrijpt de noodzaak: 
“Als ondernemer kun je niet genoeg doen om er nú al voor te zorgen dat er in 
de toekomst genoeg geschoolde technische medewerkers zijn. Niet iedereen 
is er van doordrongen dat er nu actie ondernomen moet worden. Het feit dat 
ondernemingen achterblijven op hun groeidoelstellingen vanwege het ontbre-
ken van technisch talent, is een kwalijke zaak. Het tekort lost zich niet vanzelf 
op. We moeten nu spijkers met koppen slaan. Dat betekent niet alleen een 
betere aansluiting van het regulier onderwijs op het bedrijfsleven, maar ook een 
nauwere samenwerking tussen technische bedrijven. Alleen als we allemaal onze 
verantwoordelijkheid nemen, kunnen we stappen in de juiste richting zetten. 
Daarom is het ook belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt: 
ondernemers, overheid én onderwijs.” De bedrijven komen middels het nieuwe 
online platform gemakkelijk in contact met potentiële toekomstige stagiairs en 
ze hebben meteen helder wat de vraag van de school is. Een profiel aanmaken is 
binnen tien minuten gedaan en bedrijven bepalen zelf hoe vaak ze gastlessen en/
of bedrijfsbezoeken willen aanbieden en op welke manier. Als het aanbod aansluit 
op de wensen van een school in de buurt, is de match zo gemaakt.

De juiste match
Ook voor de docenten is het belangrijk dat ze zich bewuster worden van het 
belang van meegaan met technologische ontwikkelingen. De banen waar ze nu 
mensen voor opleiden, bestaan straks niet meer in de huidige vorm. Om straks 
goede aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt, moeten ook scholen zich daar nu 
al op voorbereiden. Roger Creusen onderschrijft de voordelen van het nieuwe on-
line platform. “‘Gastlessen, zo geregeld’ zoekt voor ons een bedrijf dat gastlessen 
of bedrijfsbezoeken biedt die aansluiten bij het lesprogramma en het niveau van 
onze leerlingen. Dat scheelt ons veel zoekwerk en zo maken wij de juiste match 

tussen onze vraag en het aanbod van het bedrijf. Bedrijven ervaren deze werk-
wijze ook als heel prettig. Ze worden niet door jan en alleman benaderd met vra-
gen en verzoeken op dit gebied. Vraag en aanbod wordt immers vooraf in kaart 
gebracht en op elkaar afgestemd voordat er contact is tussen school en bedrijf.” 
  
Zet de deuren open
n september wordt in de regio Venlo van start gegaan met de pilot ‘Gastlessen, 
zo geregeld’. Bedrijven in de regio worden aangeraden ook eens leerlingen over 
de vloer uit te nodigen en op die manier de deuren van de toekomst te openen, 
die van zichzelf én die van de leerlingen. Elders in het land heeft men al ervaring 
opgedaan met deze nieuwe dienst. Deze pilots worden overwegend als positief 
beschouwd, zowel door scholen, leerlingen als bedrijven. Ook Piet Peters is 
enthousiast: “Als ondernemer steun ik deze pilot. Het tekort in onze regio wordt 
op deze manier een zinvolle uitdaging, waarbij alle partijen elkaar gemakkelijker 
kunnen vinden, weten wie wat nodig heeft en zo een bijdrage leveren aan het 
enthousiasmeren van ondernemers leerlingen en onderwijs.” Bedrijven die een 
voorbeeld willen zien, kunnen een kijkje nemen op http://www.techniektalent.
nu/geslaagd-experiment-eerste-bedrijfsbezoek-gastlessen-zo-geregeld /

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met dhr. Roger Creusen via tel.: 
06-46646721 of 077- 590300. Bedrijven en scholen die interesse hebben in 
deze dienst, kunnen een mail sturen naar info@gastlessenzogeregeld.nu of di-
rect een profiel aanmaken op https://www.gastlessenzogeregeld.nu. Het support 
team staat iedere werkdag klaar voor vragen en is bereikbaar via tel.: 0348-
744288 (Imke de Graaf) of e-mail: info@gastlessenzogeregeld.nu.  ■
Tekst: Silke van Deelen | Fotografie: Constance Jentjens
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ALS EERSTE GECERTIFICEERD

AMI geïnspireerd door C2C

We weten het allemaal uit het nieuws: 
‘The Donald’ is niet zo enthousiast over 
klimaat, milieu, duurzaamheid en al-
les wat daarbij hoort. Stuur hem naar 
algemeen directeur Arthur de Ruiter van 
AMI in Lomm en hij gaat ‘om’ als een 
blad aan de boom. De Ruiter is namelijk 
een zeer enthousiaste pleitbezorger van 
duurzaamheid en - weer een stap verder 
- van Cradle to Cradle (C2C). 

AMI in Lomm is producent van deurbeslag en deur-
panelen uit aluminium. Het bedrijf heeft daarnaast 
een industriële afdeling die metaalbewerkingen voor 
derden uitvoert. “Tijdens een bezoek aan de Floriade 
en de Innovatoren zijn we geïnspireerd geraakt door 
C2C”, aldus de Ruiter. “Enige tijd later raakten we 
betrokken bij de renovatie van sporthal Egerbos in 
Blerick, die volgens de C2C-principes zou worden 
uitgevoerd. We zijn toen gaan uitzoeken wat er nodig 
was om C2C-gecertificeerd te worden.” 

“Een stagiair van Fontys Hogeschool heeft voor ons 
het voorbereidende onderzoek gedaan”, vervolgt 
De Ruiter. “Hij heeft voor ons onderzocht aan welke 
voorwaarden we zouden moeten voldoen opdat onze 
producten voortaan C2C-gecertficeerd zouden zijn. 
Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we februari 
2016 als eerste producent van bouwbeslag ter wereld 
C2C zijn gecertificeerd, en wel voor 85% van ons 
assortiment.” 

AMI is brons gecertificeerd en wil als eerstvolgende 
stap voor zilver gaan. Vervolgens is het de bedoeling 
dat álle producten van het bedrijf aan de C2C-certifi-
cering gaan voldoen. Daarvoor is onder andere inten-
sief contact met toeleveranciers nodig omdat grond-
stoffen en halffabricaten voor een C2C-certificering 
natuurlijk 100% herbruikbaar moeten zijn. “Gelukkig 
hebben we een goede band met onze toeleveran-
ciers”, constateert De Ruiter. “Zij zijn inmiddels ook 
overtuigd van het belang van C2C. Voor ons zit het 

vooral in de toelevering. Om aan de C2C-certificering 
te voldoen, hebben we aan onze producten of pro-
ductieprocessen niets hoeven te veranderen.” 

AMI is een familiebedrijf dat maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel 
heeft en in 2014 MVO is gecertificeerd. “Een goede, 
prettige werkomgeving bieden zit in het DNA van ons 
bedrijf”, aldus De Ruiter. In aansluiting daarop willen 
we ook graag dat onze producten veilig zijn en met 
respect voor mens en milieu worden geproduceerd 
en ook weer kunnen worden hergebruikt. C2C past 
daarbij. Het laat zien dat we als bedrijf de lange ter-
mijn in de gaten houden en naar de toekomst kijken.” 

Overigens is de C2C-certificering ook puur vanuit 
een bedrijfseconomisch standpunt belangrijk, stelt 
De Ruiter vast. “Steeds vaker worden C2C-produc-
ten in bouwbestekken dwingend voorgeschreven.” 
En ook voor het personeelsbeleid blijkt het van 
belang. “Steeds meer jonge mensen hebben oog voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen in de 
ruimste zin van het woord en willen graag werken bij 
bedrijven als het onze die daarmee bezig zijn.” 

AMI is lid van de C2C Bouwgroep die bestaat uit 
bedrijven die zich sterk maken voor de circulaire 
economie. Voor deze bedrijven bestaat afval niet, 
maar is het de grondstof voor nieuwe, hoogwaardige 
materialen en producten. Daarnaast hebben deze 
bedrijven oog voor energie- en watermanagement. 
“Alleen zo waarborgen we een leefbare planeet voor 
volgende generaties”, besluit Arthur de Ruiter. ■

Tekst: Thijs Pubben | Foto’s: AMI

Arthur de Ruiter (links): “We willen dat onze producten veilig zijn en met respect voor mens en milieu worden 
geproduceerd.” 

Afsluitingen spoor en wegen op 
bedrijventerrein Venlo Tradeport 

In de maand juli zullen er diverse werkzaamheden plaatsvinden op industrieterrein 
Venlo Tradeport. Parkmanagement heeft regelmatig contact met Heijmans, gemeente 
Venlo, ProRail en RWS om de diverse werkzaamheden in deze periode zo te plannen 
dat ondernemers er zo weinig mogelijk last van ondervinden. Ondernemend Venlo 
houdt de ondernemers op de hoogte door middel van e-mailberichten, berichten op 
onze website en via de diverse partijen zelf.

De firma Heijmans is op dit moment in opdracht 
van de gemeente Venlo bezig om twee rotondes aan 
te leggen op de Venrayseweg. Een eerste rotonde 
komt ter hoogte van de kruising Venrayseweg – 
Celsiusweg. De tweede rotonde zal gerealiseerd 
worden ter hoogte van de firma Cabooter met een 
nieuwe verbinding naar de Parlevinkerweg. Rotonde 
‘Snellen’ (Venrayseweg – Celciusweg) kan naar alle 
waarschijnlijkheid vóór de bouwvakvakantie al (ge-
deeltelijk) gebruikt worden. Rotonde ‘Parlevinker’ 
(Horsterweg – Venrayseweg) is in uitvoering. Het 
aanbrengen van gewapende grond ten behoeve van 
ongelijkvloerse kruising voor rotonde ‘Parlevinker’ 
wordt in juni/ juli uitgevoerd.  Aansluitend zal de 
composiet fietsersbrug worden aangebracht. Stre-
ven is om deze werkzaamheden ook voor de bouw-
vakantie gereed te hebben zodat na de bouwvakan-
tie de afbouwwerkzaamheden rotonde Horsterweg 
en ongelijkvloerse kruising kunnen plaatsvinden. 
Om u zo min mogelijk overlast te bezorgen heeft 
Parkmanagement na overleg met de diverse uitvoe-
rende partijen enkele afspraken kunnen maken: 

Spoorwegovergang Newtonweg
Afsluiting één weekend in plaats van drie week-
enden: vrijdag 28 juli van 23.00 uur t/m zondag 
30 juli 01.00 uur. Het verkeer kan op de overweg 
Newtonweg passeren over de andere rijstrook met 
verkeersregelaars. Fietsers kunnen passeren op aan-
wijzing van verkeersregelaars.

Spoorwegovergang Grootbollerweg
Afsluiting één weekend in plaats van drie weeken-
den: vrijdag 28 juli van 23.00 uur t/m maandag 31 
juli 05.00 uur. De overweg is geheel afgesloten voor 
verkeer. Fietsers kunnen passeren op aanwijzing 
van verkeersregelaars.

Venrayseweg/|Celciusweg
(gedeelte) Rotonde ‘Snellen’ wordt naar verwach-
ting eind juli opengesteld (vóór de bouwvak).
Ampèrestraat/Wattstraat/Kelvinstraat
Asfaltonderhoud vindt plaats ná sluitingstijd van de 
meeste bedrijven: De aanliggende bedrijven zijn van 

zaterdagavond 15 juli 18:00 uur tot zondag 16 juli 
22:00 uur niet bereikbaar. 
Aansluiting 39 Sevenum/Trade Port West (vanaf 
Venlo richting Eindhoven)
In week 29 (maandag 17 juli t/m donderdag 20 juli) 
gesloten van 21.00 uur tot de volgende ochtend 
05.00 uur. Overdag is de aansluiting open.
Aansluiting 39 Sevenum/Trade Port West (vanaf 
Venlo richting Eindhoven)
Geheel afgesloten van vrijdag 21 juli 21.00 uur tot 
maandagochtend 24 juli 05.00 uur

Aansluiting 39 vanaf Eindhoven richting Venlo blijft 
gewoon open.

Groot-Egtenrayseweg
Werkzaamheden van de Gasunie aan de Groot-Eg-
tenrayseweg (maandag 10 juli t/m vrijdag 25 sep-
tember). Bijzonderheden met betrekking tot deze 
werkzaamheden zijn bij het ter perse gaan van dit 
magazine helaas nog niet bekend. ■



jaargang 10 | no.37 33jaargang 10 | no.3732

JOHN HERMANS, DIRECTEUR UBROEK MACHINEFABRIEK:

“ De LWV-studieclub  
heeft voor mij altijd meerwaarde”

“Ik maak al sinds 1996 deel uit van de LWV-Studieclub 
Noord-Limburg 1. Ik vind het belangrijk om op deze manier 
mijn zakelijke netwerk te vergroten door andere collega-on-
dernemers uit Noord-Limburg te ontmoeten.” Aan het woord is 
John Hermans, directeur van Ubroek Machinefabriek.

Hij vertelt over zijn positieve ervaringen met de LWV-studieclub. “Wij delen veel 
ervaringen op zakelijk gebied met elkaar. De thema’s die wij behandelen in onze 
studieclub zijn heel divers. De leden bepalen zelf welke onderwerpen er ter tafel 
komen. Dat kan variëren van maatschappelijke of politieke ontwikkelingen tot 
zaken op juridisch gebied, bijvoorbeeld arbeidsrecht. Maar we gaan ook weleens 
op bedrijfsbezoek of organiseren een uitje naar het Binnenhof in Den Haag. Het 
programma van onze LWV-studieclub is altijd zeer gevarieerd en daarom ook zo 
leerzaam en nuttig.”

Ofschoon deelname aan een LWV-studieclub plaatsvindt op vrijwillige basis, is 
die niet vrijblijvend. Er wordt van leden verwacht dat ze minimaal vier van de in 
totaal zes jaarlijkse bijeenkomsten bijwonen. Maximaal 25 leden per studieclub uit 
verschillende sectoren nemen deel aan dit kruisbestuivend platform, dat exclusief 
bestemd is voor leden van de LWV. De ervaring leert dat zo’n LWV-studieclub een 
inspirerende ontmoetingsplek vormt voor Limburgse ondernemers van diverse 
pluimage, zoals ook John Hermans al meer dan twintig jaar ervaart.

“Neem nou het begin van elke bijeenkomst. Dan maken we even een rondje langs 
de velden, zoals wij dat noemen. Daarin kunnen de ondernemers kort aangeven 
wat hen op dat moment bezighoudt op zakelijk gebied. Daar steek ik altijd wat 
van op. De LWV-studieclub heeft voor mij altijd meerwaarde.”

De LWV versterkt haar leden via 20 studieclubs en 5 acceleration classes (Jong 
LWV) waarin directeuren en topmanagers zes keer per jaar kennis met elkaar 
delen. Juist een zo breed mogelijk gedeelde kennis werkt verrijkend. De max. 25 
leden van elke studieclub komen uit verschillende sectoren en bekijken zaken 
dan ook vanuit hun eigen perspectief. Dit zorgt voor bijzondere en verrassende 
inzichten.
 ■

Tekst: Sandra Litjens | Foto’s: LWV

LWV | Ondernemend Venlo magazineOndernemend Venlo magazine | HAS

De sensortechnologie in de plantenteelt staat nog in de kin-
derschoenen. Er wordt al veel gebruik gemaakt van sensoren 
die een heleboel data leveren, maar hoe verwerk je die data? 
En wat kun je er nu concreet mee? Binnen het op 1 maart ge-
starte project SCOUT (Sensoric data Catching Of highly Useful 
Terabytes) gaan verschillende hogescholen met deze vragen 
aan de slag en richten zich daarbij specifiek op de tomaten-
teelt. Judith van de Mortel is vanuit HAS Hogeschool in Venlo 
als inhoudsexpert bij het project betrokken. Het project wordt 
gesubsidieerd door SIA RAAK-MKB.

Het project SCOUT is een 2-jarige samenwerking van verschillende kennisinstel-
lingen en bedrijven. Partners zijn de hogescholen: HAS hogeschool (Den Bosch/
Venlo), Avans (Breda), Fontys (Eindhoven/Venlo), Inholland (Alkmaar), Haagse 
Hogeschool (Delft) en de NHL (Leeuwarden). De WUR (Wageningen) ondersteunt 
het project met wetenschappelijk advies.

Wat is de aanleiding om te starten met dit project?
Judith van de Mortel: “Op de EU-onderzoeksagenda Horizon2020 staan enkele zo-
genaamde Grand Challenges genoemd, waaronder voedselzekerheid en duurzaam 
gebruik van grondstoffen en water. De Nederlandse tuinbouw loopt wat betreft 
kennis en kunde wereldwijd voorop. Sterker nog: het is een belangrijk export 
product. Daarom werkt deze sector actief aan bovengenoemde uitdagingen. Telers 
proberen hun teelt en daarmee de groei en oogst tot op micronniveau te beïnvloe-
den. Maar tot nu toe hebben ze nog te weinig controle over de gewascondities. 
Er kan al veel gemeten worden met behulp van sensors, maar we weten nog 
onvoldoende wat we vervolgens met al die data moeten doen om te zorgen dat 
het teelt- en oogstproces in de kas verder verbeterd kan worden.”

Wat is het doel van het project SCOUT?

“SCOUT wil een integraal monitoringequipment- en methodologieconcept in de 
kas ontwikkelen om gewas- en omgevingsparameters van tomaten op robuuste 
en betrouwbare wijze te kunnen verzamelen en modelmatig te analyseren. Dat 
betekent concreet dat we slimme meetmethodieken en op data gebaseerde groei-
modellen maken die we in de praktijk testen met behulp van sensoren.

Wat betekent dit voor de tuinbouwsector?
“Telers kunnen de informatie gebruiken voor het nemen van beheersmaatregelen 
om zo meer controle te krijgen op de uniformiteit van de oogst, maximalisering 
van de economische opbrengst en minimalisering van de milieu-impact. Uitein-
delijk willen we de kloof van onderzoek naar praktijk dichten. Er wordt namelijk 
al heel veel ontwikkeld als het gaat om sensortechnologie, maar daar heeft de 
tuinder vaak nog niet zoveel aan. We willen de technologie voor hen toepasbaar 
maken en tuinders handvatten bieden om ermee aan de slag te gaan. Daarnaast 
willen we nieuwe kennis ontwikkelen om onze eigen kwaliteit van onderwijs te 
verbeteren.”

Wat is de rol van HAS Hogeschool?
“Na een brainstormfase zijn we nu bezig werkpakketten te maken waarin precies 
staat wat iedere partner gaat opleveren en die ook onderling op elkaar aansluiten. 
Vanaf september zullen de eerste beroepsopdrachten starten en ook gaan we en-
kele kennissessies organiseren voor het werkveld. De werkpakketten zijn zodanig 
opgezet dat ook nadat het project over 2 jaar afloopt, we door kunnen gaan. De 
vestiging van de HAS in Venlo gaat de grootste bijdrage leveren aan het project. Ik 
ben als inhoudsdeskundige betrokken en collega Nina Leenders is projectmanager. 
We laten ons werkpakket sterk aansluiten bij het kenniscentrum Greenport Venlo 
en de lectoraten Nieuwe Teeltsystemen en Location Intelligence.” ■

Tekst: HAS | Foto: Margriet Hoffmans

SCOUT: hogescholen werken samen 
aan sensortechnologie tomatenteelt

CV John Hermans
Naam en functie:   John Hermans, directeur Ubroek Machinefabriek
Bedrijf:   “Ubroek Machinefabriek in Venlo-Blerick is toeleverancier in 

verspanende bewerkingen voor diverse industriesectoren, 
o.a. de gas- en olie-industrie, de energiesector, de offshore 
sector, de machinebouw, de sector voor semiconductors 
en diverse productiebedrijven. Frezen, draaien, slijpen 
(carrousel)draaien en kotteren; dat zijn onze kernactiviteiten. 
Ubroek Machinefabriek heeft 35 medewerkers in dienst en 
een jaaromzet van circa 3 miljoen euro.”

Woont in :  Grubbenvorst 
Hobby’s:   “Ik sleutel samen met mijn zoon Rik graag aan oude leger-

voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik heb er zelf ook 
twee, een Jeep en een gepantserd rupsvoertuig (Universal 
Bren Carrier). Met de Bren Carrier heb ik al eens deelgeno-
men aan het militair defilé in Wageningen.”

LWV-lid:   sinds 1992 

Waarom lid van de LWV? 
“Ubroek Machinefabriek is een familiebedrijf, opgericht door mijn vader Theo 
in 1965. Ik heb het bedrijf in 2001 overgenomen van mijn vader. Mijn vader 
was al lid van de LWV en ik heb toen ook zijn lidmaatschap overgenomen. 
Het is belangrijk dat er een goede belangenbehartiger is voor het Limburgse 
bedrijfsleven. Dat is de LWV.”

Meer informatie over de LWV-studieclubs: 
Janou Martens, 0475-352608 of martens@lwv.nl

Judith van de Mortel: "De Nederlandse tuinbouw loopt wat betreft kennis en kunde wereldwijd voorop"
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Ondernemend Venlo magazine | Brightlands Campus Greenport Venlo

Sinds 1 mei is Saskia Goetgeluk de CEO van Brightlands Campus Greenport Venlo. 
Ze ziet erop toe dat de campus zich kan ontwikkelen tot hét kennis- en innova-
tielandschap op het gebied van gezonde voeding. Achter de schermen, zo heeft ze 
geconstateerd, is al veel voorbereidend werk gedaan.

Saskia Goetgeluk was onder meer manager van 
Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Green-
port Holland en betrokken bij de Nationale Weten-
schapsagenda. Vanuit haar kennis en ervaring met 
zowel de agrofood sector als de wetenschap fungeert 
ze in haar nieuwe functie als aanjager van innovatie-
projecten en businesscases en draagt ze bij aan de 
komst van nieuwe, hoogwaardige bedrijven.

Enorme intrinsieke motivatie
De campus is onderdeel van ontwikkelgebied 
Greenport, tevens het predicaat voor de regio. In die 
regio is onder meer de onlangs ingestelde Economic 
Development Board actief. Geeft dat niet een wat 
versnipperd beeld? Goetgeluk schudt glimlachend 
haar hoofd. “Nee, hoor. Waar mensen ondernemend 
bezig zijn, zijn diverse partijen actief. Zolang die 
maar een duidelijke focus hebben. Voor de cam-
pus is dat op de eerste plaats alles rond gezonde 
voeding. Dat is het thema dat hier verbindt met 
bijvoorbeeld future farming of verwaarding rond 
inhouds- en smaakstoffen.” In de paar maanden dat 
ze nu actief is als CEO heeft Goetgeluk gemerkt dat 
er een enorme intrinsieke motivatie is om de regio 
Venlo economisch verder te ontwikkelen. Voor veel 
initiatieven is een basis gelegd. “Niemand hoeft te 
worden aangespoord en achter de schermen is al veel 
werk verricht. Dat is begonnen met de Floriade en 
de realisatie van twee beeldbepalende gebouwen – 
Villa Flora en de Innovatoren – die nu de kern van de 

campus vormen. Daarna was het, mede vanwege de 
crisis, zoeken hoe verder te gaan. De oorspronkelijke 
plannen zijn aangepast aan de omstandigheden. Met 
als uitgangspunt hoe het terrein in te richten zodat 
het bijdraagt aan het versterken van de regionale 
economie, het creëren van werkgelegenheid en het 
leggen van verbindingen, ook met andere sectoren.” 
Limburg heeft daarbij als pluspunt, vindt ze, dat door 
de vier strategisch gelegen Brightlands campussen 
te verbinden is gekozen voor een gerichte kennisaan-
pak.

Verbinden
Haar nieuwe functie is voor Saskia Goetgeluk en 
hernieuwde kennismaking met Noord-Limburg, 
vertelt ze vervolgens. In vroegere functies had ze 
veel contacten met Veiling Zon, FloraHolland en 
Veiling Rhein-Maas. “Maar dat is alweer meer dan 
tien jaar geleden. Er is hier in de tussentijd veel 
gebeurd.” Ze ziet een mooie uitdaging in het verder 
ontwikkelen van de initiatieven die de afgelopen 
jaren in gang zijn gezet. “We zitten nu in de fase dat 
we het verschil gaan maken – dat past bij me. Daar 
is ook alle ruimte voor, niets is in beton gegoten. We 
moeten wat op papier staat vertalen naar de praktijk; 
ondernemers en kennisinstellingen enthousiasme-
ren. Daarbij is een van mijn belangrijkste taken het 
leggen van verbindingen. Met ondernemers zodat er 
een netwerk van innovatieve bedrijven ontstaat. Met 
onderwijs en onderzoeksinstellingen die met hun 

kennis een bijdrage aan de campus leveren. En met 
overheden, zowel met andere regionale overheden en 
hun topsectoren als met Den Haag en Brussel.” Wat 
die ondernemers betreft, zegt ze, dat kunnen zowel 
bestaande bedrijven als starters zijn. “Belangrijk is 
dat ze met innovatieve ideeën komen die bijdragen 
aan kennisontwikkeling op het gebied van gezonde 
voeding.”

Gemeenschappelijke doelen
Goetgeluk heeft de afgelopen periode benut om te 
inventariseren en doelen te stellen. Die informatie 
siert nu op grote flipover-vellen de wanden van haar 
kantoor. “Er wordt regelmatig weer iets nieuws bij 
geschreven”, lacht ze. “We bevinden ons nu nog in de 
startersfase maar willen natuurlijk groeien naar een 
stabiele organisatie met een verdienmodel.” Zo moet 
de Brightlands Campus Greenport Venlo uitgroeien 
tot een aansprekend kennislandschap. Naast het 
gebied Greenport dat door Goetgeluks collega Ruud 
van Heugten wordt ontwikkeld tot hoogwaardig 
werklandschap. Hoe ziet ze haar rol de komende tijd? 
“Er is in deze regio veel mkb actief. Die dragen volop 
bij aan innovaties. Ik moet ervoor zorgen dat die 
bedrijven aanhaken bij het proces dat op de campus 
gaande is. Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te orga-
niseren, programma’s op te stellen. Maar ook door 
te zoeken naar gemeenschappelijke doelen. Door 
contacten te leggen buiten te sector en zo crossovers 
te stimuleren. Voor gezonde voeding is wereldwijd 
belangstelling. Wat wij willen bereiken is dat vanuit 
die wereld Brightlands Campus Greenport Venlo 
op dat vlak als een autoriteit wordt gezien, als een 
hoogwaardig kennis- en innovatielandschap.” ■

Tekst: Jac Buchholz

Limburg heeft daarbij als pluspunt,  
vindt ze, dat door de vier strategisch gelegen  

Brightlands campussen te verbinden is  
gekozen voor een gerichte kennisaanpak

SASKIA GOETGELUK, CEO BRIGHTLANDS  
CAMPUS GREENPORT VENLO

“ We moeten een autoriteit 
op het gebied van  
gezonde voeding worden”
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Ondernemend Venlo magazine | Fontys

Kerstin Tißen (l) en Geert Monsieur (r)

FONTYS PARTICIPEERT IN INTERREG-PROJECT LOGWEAR

Inzetten op het optimaliseren  
van logistieke projecten
Sinds 1 januari 2016 loopt het INTER-
REG-project LOGwear, een project om 
met behulp van wearables processen in 
de logistieke sector te optimaliseren. In 
dit door de Europese Unie, het Duitse 
MWEIHM NRW en de provincie Limburg 
financieel ondersteunde project is Fontys 
Hogeschool in Venlo Lead Partner.

Namens Fontys zijn Kerstin Tißen (projectleider) van 
de afdeling Logistiek en Geert Monsieur van de afde-
ling Informatica direct betrokken bij project LOGwear. 
Maar ook andere docenten evenals studenten van de 
hogeschool zijn onderdeel van het onderzoek. Dat 
richt zich op het toepassen van wearables in de logis-

tieke sector. Wat zijn dat precies, wearables? Geert 
Monsieur: “Dat zijn draagbare computers zoals de 
smart glasses, smart ring of smart watch. Je draagt 
ze op het lichaam en ze bieden ondersteuning bij 
allerlei handelingen.” Hij glimlacht als de vergelijking 
wordt gemaakt met Google glass, een tijdlang ‘hot’, 
maar ogenschijnlijk uit beeld verdwenen. “Daar was 
Google wellicht wat te vroeg mee, de mogelijkheden 
waren beperkt. De apparaten waar wij nu mee bezig 
zijn moeten veel breder inzetbaar zijn. Hij wijst op 
een bril met een display erop gemonteerd. Die heeft 
eigenlijk ook nog beperkte mogelijkheden. Met een 
handschoen met computer en screen zijn de moge-
lijkheden al veel breder.”

Drie werkpakketten
De focus van project LOGwear, vertelt Kerstin Tißen 
vervolgens, ligt op toepassing in grote warehouses. 
Wearables kunnen daar bij diverse dagelijkse hande-
lingen worden ingezet, zegt ze. “Met ons onderzoek 
richten we ons bovendien vooral op mkb-bedrijven. 
De grote ondernemingen zijn zelf wel in staat uit te 
zoeken welke wearables voor hun het meest geschikt 
zijn en hoe ze die het beste in kunnen zetten. 
Mkb-bedrijven hebben daar minder tijd en middelen 
voor.” Ze legt uit dat naast Fontys ook de Hochschu-
le Niederrhein, de Duitse bedrijven Helmut Beyers 
GmbH en imat-uve gmbh en het Nederlandse bedrijf 
KLG Europe uit Venlo bij het project zijn betrokken. 
“Het project is opgedeeld in drie werkpakketten. 

Het eerste werkpakket is de ontwikkeling van een 
Knowledge Base. Daar kunnen bedrijven concrete 
voorstellen voor verbetering van de toepassing van 
wearables uit putten. Ook zit er informatie in op 
welke wijze bepaalde wearables optimaal kunnen 
worden ingezet.”

Implementatie
Het tweede werkpakket is het ontwikkelen van refe-
rentiearchitectuur, maakt Geert Monsieur duidelijk. 
Dat gaat over hoe wearables in logistieke processen 
kunnen worden geïmplementeerd. “Die implementa-
tie vraagt vaak ingrijpende aanpassingen in bestaan-
de soft- en hardware. De wearables moeten worden 
verbonden met systemen in het bedrijf en onderling 
gaan communiceren.” Het derde werkpakket bestaat 
volgens Monsieur uit twee pilotprojecten waarin de 
twee andere werkpakketten in de praktijk worden ge-
bracht. “De wearables worden daadwerkelijk bij een 
bedrijf in gebruik genomen en getoetst. Aan de hand 
van de resultaten die daar uit voortkomen kijken we 
hoe we er een vervolg aan gaan geven.” Monsieur 
en Tißen vertellen dat ze met de Knowledge Base al 
aardig op weg zijn. Ook het in de praktijk brengen 
van de wearables is inmiddels gestart. Zo wordt er bij 
KLG Europe momenteel gewerkt met ring scanners.

Haptische terugkoppeling
Wat is het belang voor Fontys om in dit project deel 
te nemen? Kerstin Tißen: “Onze kennis verbreden. 
Maar studenten zijn ook heel gericht betrokken 
bij wat er in de praktijk gebeurt, bijvoorbeeld als 
onderdeel van hun stage of een afstudeeropdracht.” 
Geert Monsieur: “Ontwikkelingen volgen elkaar snel 
op. Zoals gezegd is de bril met display nog redelijk 
beperkt. Wat we bijvoorbeeld ook onderzoeken is 
de haptic feedback, de haptische terugkoppeling van 
gegevens op basis van beweging, vibratie of het uit-
oefenen van krachten. Denk daarnaast ook aan aug-
mented reality waarbij met behulp van de computer 
elementen aan de werkelijkheid worden toegevoegd.” 
Tißen en Monsieur geven dan aan dat hun onder-
zoek zich specifiek richt op de logistiek, maar dat 
de wearables eveneens in andere sectoren aan een 
opmars bezig zijn. “Dit project loopt tot eind maart 
2018, dan wordt het afgesloten. Maar er zal daarna 
verder worden gekeken naar de inzet van wearables. 
Ons doel is om te bekijken hoe we met de nieuwste 
technieken werkzaamheden in logistieke warehouses 
optimaal kunnen ondersteunen. Enerzijds is er het 
ergonomisch aspect, de medewerkers hebben allebei 
de handen vrij, hoeven bijvoorbeeld geen scanap-
paraat meer zelf vast te houden. Anderzijds is het 
streven die werkzaamheden efficiënter, sneller en 
met minder fouten te laten uitvoeren.”

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Marco Boots, e.a.

“Denk daarnaast ook aan augmented reality  
waarbij met behulp van de computer elementen aan  

de werkelijkheid worden toegevoegd”

Wearable-toepassing bij KLG Europe
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Ondernemend Venlo magazine | Logistieke hotspot

Vijf jaar op rij won Venlo-Venray de titel Logistie-
ke Hotspot van Nederland. Dit jaar gaat de titel 
naar West-Brabant. Moet de regio zich nu zorgen 
maken?

Het was een gebruikelijk ritueel. Bestuurders uit Venlo-Venray die 
samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven één keer per 
jaar een grote taart aansnijden. Want Noord-Limburg mocht zich 
opnieuw logistieke hotspot van Nederland noemen. Vijf jaar achter 
elkaar zelfs!

Zo niet dit jaar. West-Brabant troefde Venlo-Venray onlangs af 
tijdens de jaarlijkse uitverkiezing. Het was een nek-aan-nekrace. 
Op het gebied van beschikbaarheid van bouwgrond, geschikte pan-
den en inzet van gemeenten en andere overheden scoorden beide 
regio’s precies even goed. Het verschil van twee punten ten faveure 
van West-Brabant werd gemaakt in de overige beoordelingscriteria: 
inzetbaarheid en motivatie van personeel, aanwezigheid van goede 
infrastructuur en de bereikbaarheid van de logistieke knooppunten.
Opvallend in de rangschikking is de zevende plek voor Keyport 
Midden-Limburg, ofwel Roermond-Weert, een stijging met liefst 
zeven plaatsen. Deze regio manifesteert zich als Europese e-fulfil-
ment hotspot. E-fulfilment betekent de volledige afhandeling van 
orders uit webshops.

Geen toeval
Terug naar de top 3. Burgemeester Jacques Niederer van Roosen-
daal en Henk Rosman, directeur van het REWIN West-Brabant lie-
ten in de regionale pers weten dat de overwinning, de eerste in vijf 
jaar, geen toeval was. En dat terwijl de regio de afgelopen twee jaar 
Tilburg-Waalwijk voor zicht moest dulden. Kennelijk hebben Breda, 
Roosendaal, Bergen op Zoon en Moerdijk eindelijk de gouden 
formule gevonden. “Die uitverkiezing onderstreept het strategisch 
belang van de logistieke sector in deze regio en de wijze waarop we 
steeds sterker samenwerken”, verklaarde Rosman. En Niederer: “Ik 
ben ervan overtuigd dat we met ons regionale, logistieke program-
ma en de unieke samenwerking tussen ondernemers, onderwijs 
en overheid in deze positie de komende jaren zullen versterken en 
uitbouwen.”

Alert
De dadendrang in het westen moet voor Venlo een teken zijn om 
alert te blijven, zegt Kees Kuijken, directeur van KLG Europe. “Niet 
dat we ons nu zorgen moeten maken, dat zeker niet. Het is wel een 
teken dat we goed moeten blijven opletten. We zullen er als regio 
iedere dag aan moeten werken om de nummer 1-positie te herove-
ren. Dat is op zich niet verkeerd.”
Financieel directeur Han Neutgens van Welsi sluit zich daarbij aan. 
“De top drie zit heel dicht bij elkaar, dus zorgen maak ik me niet. 
De tweede plek zegt dat je constant alert moet zijn. Niet stil blijven 
staan, want dat doen de anderen ook niet. Dat is de meerwaarde 

van zo’n verkiezing. Die houdt je scherp.”
Voor de wedstrijd zelf is het goed dat nu een andere regio heeft 
gewonnen, vinden zowel Kuijken als Neutgens. “De laatste tien 
jaar heeft Venlo-Venray acht keer gewonnen, waarvan de laatste 
vijf jaar iedere keer. De aantrekkelijkheid van de verkiezing gaat 
daarmee een beetje verloren”, zegt laatstgenoemde. Kuijken: “Keer 
op keer Venlo, dat werd een beetje saai. Zo meteen doen anderen 
niet meer mee. Ik denk dat de jury daar in het achterhoofd rekening 
mee heeft gehouden.”
Personeel
Dan de vraag, waarom Venlo minder goed scoort dan de winnaar. 
Daar hoeven Kuijken en Neutgens niet lang over na te denken. De 
A67 dreigt dicht te slibben. Verder is er het nijpend parkeerpro-
bleem voor de trucker. Maar bovenal dreigt er binnen de logistiek in 
deze regio een tekort aan personeel. Kuijken: “Het succes van Venlo 
als logistieke stad betekent dat bedrijven groeien en dat er bedrij-
ven bij komen. Op een gegeven moment zijn, tussen aanhalings-
tekens, de handjes op. De bevolking groeit niet mee.” Neutgens: 
“Ik bespeur in toenemende mate een druk op de arbeidsmarkt. Als 
ik zie hoeveel er wordt gebouwd. Het wordt steeds moeilijker om 
vacatures te vervullen.”
Dat laatste beaamt directeur Bert Derkx van Logistic Force in Venlo 
en Sittard. “We hebben dit jaar honderd mensen opgeleid als logis-
tiek medewerker of chauffeur. Het zijn er niet genoeg. We hebben 
er nog zeker drie- tot vierhonderd nodig maar kunnen het niet 
bijbenen. Er zijn te veel grote marktspelers naar Venlo gekomen.”

Tackelen
De vraag is hoe Venlo-Venray het nijpende arbeidsprobleem gaat 
tackelen nu de economie op volle toeren draait. De logistiek moet 
blijven werken aan een beter imago, vindt Neutgens. “En maak 
de opleidingen nog beter en interessanter.” Kuijken: “We moeten 
de regio interessanter maken voor mensen. Zodat ze hier komen 
wonen. En zorgen dat studenten hier blijven na het afstuderen en 
niet naar de Randstad vertrekken.” 
Derkx bepleit een rigoureuze aanpak. “Dit klinkt misschien negatief 
voor het gemeentebestuur, maar ik vind dat er rem erop moet. De 
handjes raken op terwijl er maar grond verkocht blijft worden. Stop 
even met gronden uitgeven. De grenzen zijn bereikt.” ■

Tekst: Bart Ebisch

“De tweede plek zegt dat je constant 
alert moet zijn”

WEST-BRABANT NEEMT TITEL LOGISTIEKE HOTSPOT OVER

Geen taart voor Venlo dit jaar

Top 10 Logistieke Hotspot 2017
(2*) West-Brabant (Breda-Roosendaal-Bergen op Zoom-Moerdijk)
(1) Venlo-Venray
(3) Tilburg-Waalwijk
(8) Rivierenland (Tiel-Geldermalsen)
(4) Oss-Veghel-’s-Hertogenbosch
(11) Utrecht (Lage Weide)-Nieuwegein-Vianen
(14) Keyport Midden Limburg (Roermond-Weert)
(5) Eindhoven-Helmond
(6) Schiphol
(10) Twente (Almelo-Hengelo-Enschede)
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Nationale Distributiedag naar onze regio
Opnieuw komt een groot logistiek event 
naar onze regio: de dertigste editie van 
de Nationale Distributiedag (NDD), 
georganiseerd door Nederland Distri-
butieland (NDL/HIDC) in samenwerking 
met LIOF en de Regio Venlo. 

De NDD vond eerder in onze regio plaats in 2012, 
tijdens de Floriade. 

De NDD – woensdag 29 november in Schouwburg 
Venray – is een van de belangrijkste ontmoetings-
plekken voor iedereen die er in ons land toe doet in 
de logistiek.

’s Ochtends kunnen de deelnemers kennisnemen 
van regionale logistieke ontwikkelingen, terwijl ’s 

middags dit jaar de jongste ontwikkelingen in de 
e-commerce op het programma staan. 

Hotspot niet/wel
In de verkiezingen van vakblad Logistiek.nl voor 
Logistieke Hotspot werd Venlo-Venray dit jaar voor 
de verandering niet nummer een, maar twee. We 
haalden wel een nieuwe onderscheiding binnen. In 
de categorie Cross Border E-fulfilment, nieuw dit jaar, 
veroverde Venlo-Venray de eerste plaats. E-fulfilment 
is een van de speerpunten van SMART Logistics 
Centre Venlo en veel van de nieuwe bedrijfsvesti-
gingen op de Tradeports zijn distributiecentra voor 
internetwinkelen. 

Deze nieuwe onderscheiding benadrukt de positie 
als Europese logistieke hotspot die Venlo-Venray 

inneemt en de komende jaren verder wil uitbouwen.
Ron Kuijpers, bestuurslid van SMART LCV: “Het be-
vestigt dat we in Nederland voorop lopen in het creë-
ren van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven 
in de grensoverschrijdende e-fulfilment. Bovendien 
willen we als regio ons nadrukkelijker profileren als 
interessante vestigingslocatie voor startups op dit 
terrein.”

Landelijk is e-commerce booming business. Het Eco-
nomisch Bureau van ING verwacht dat de webshops 
hun marktaandeel in de detailhandel de komende ja-
ren verdubbelen: van 12,5 procent in 2016 naar 25 in 
2025. Het gaat dan niet alleen om kleding, schoenen, 
speelgoed en elektronica, maar ook de supermarkten 
eisen hun deel op. ■

TECHNO VALLEY BEZOEKT VAN AARSEN PANHEEL

“Het sleutelwoord hier is relevantie”
Techno Valley Limburg hield op 18 mei 
een ledenbijeenkomst bij Van Aarsen in 
Panheel; een internationaal opererend 
bedrijf dat innovatieve machines maar 
ook complete fabrieken ontwikkelt, 
produceert, verkoopt en installeert voor 
de productie van ‘animal and aqua feed’ 
(meng/veevoeders). 

Het bedrijf heeft een uitgebreide industriële 
marketing om haar producten wereldwijd onder de 
aandacht te brengen van potentiële klanten. “Het 
hart van de fabriek wordt gevormd door de korrel-
pers, die veevoer samenperst tot korrels waarin alle 
ingrediënten aanwezig zijn om het dier zo gezond 
mogelijk te maken, ervoor te zorgen dat het zo veel 
mogelijk vlees aanmaakt, eieren legt of melk geeft”, 
aldus Marketing Communications Manager Maril van 
Kempen. Zij licht het marketing- en communicatie-
beleid bij Van Aarsen toe. “Onze verkoop stimuleren 
we door te bepalen wát we willen communiceren 
(een gevoel van zekerheid, verbondenheid en kwali-
teit) én er voor te zorgen dat de klanten dit verhaal 
te horen krijgen. Het sleutelwoord hier is relevantie: 
aansluiten bij de informatiebehoefte van de klant 
en zo veel mogelijk contactmomenten creëren om 
een goede indruk achter te laten. Mede hierdoor is 
in het afgelopen jaar de verkoop van korrelpersen 
verdubbeld.”
 
Voor een efficiënte ontwikkeling, aanbieding, pro-

ductie en installatie van haar productenpakket, heeft 
Van Aarsen een vergaande geautomatiseerde techni-
sche organisatie ontwikkeld, onder meer voor het
offerte- en ordertraject. Volgens algemeen directeur 
Henk Derckx wordt er volgens een strikt systeem 
gewerkt, waarbij elk proces ingedeeld is in secties en 
iedere productgroep in bouwstenen voor de configu-
ratie van talloze leveringsmogelijkheden. Prijzen én 
de marges zijn bekend, evenals de capaciteitsplan-

ning en doorlooptijd per productieafdeling. Het ver-
koopteam maakt gebruik van guided selling en een 
offertesysteem waarbij alle administratieve systemen 
aan elkaar gekoppeld zijn en middels datamining 
correlaties bepaald worden om meer informatie 
en inzichten te krijgen. Concrete doelen voor de 
toekomst zijn het maken van slimmere processen en 
machines, evenals servitization. ■

Ondernemend Venlo magazine | Ondernemend Venlo nieuws

Fusievoorstel Ondernemend 
Venlo getekend
De vier verenigin-
gen die momenteel 
nog actief zijn 
onder de stichting 
Ondernemend 
Venlo, te weten 
Noorderpoort, 
Venlo Trade Port, 
Trade Port Zuid en 
Spikweien, hebben 
besloten te fuseren 
en op te gaan in de 
Vereniging On-
dernemend Venlo. 
Op 19 juni 2017 
kwamen alle be-
stuursleden van de 
vier ondernemers-
verenigingen in 
de Innovatoren bij 
elkaar om het fu-
sievoorstel officieel 
te ondertekenen.

De verdwijnende verenigingen werken nu nog 
organisatorisch samen in de stichting Ondernemend 
Venlo waarbij de vier voorzitters deze verenigingen 
in het bestuur vertegenwoordigen. Reden voor de 
fusie is de steeds verdergaande samenwerking 
tussen de vier verdwijnende verenigingen waarbij 
activiteiten meer en meer op overkoepelend niveau 
worden georganiseerd. Na de fusie ontstaat een 
sterke ondernemersvereniging met circa 1.000 leden 
die de belangen van deze leden en hun werknemers 
behartigt. Een nog betere belangenbehartiging, 
meer efficiëntie en verdergaande professionalisering 
zijn enkele uitgangspunten van de fusie. Bij alle 
verenigingen is het voorstel positief ontvangen. De 
stichting Ondernemend Venlo zal na de fusie op enig 
moment worden ontbonden. ■

Ondernemend Venlo op de bres voor station Grubbenvorst
Onlangs bleek dat de vergevorderde plannen voor de 
realisatie van station Grubbenvorst lijken te worden 
geschrapt. Dit project, dat tevens de elektrificatie 
en verdubbeling van de Maaslijn behelst, is van zeer 
groot belang voor de ondernemers op de Trade Ports 
en Fresh Park in Venlo. Niet voor niets is er jarenlang 
vanuit de Provincie en de Regio Venlo hard gestreden 
voor de realisatie van dit plan.
Voor bestaande en nieuwe bedrijven is een goede 

openbaarvervoerverbinding van essentieel belang. 
Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid en daarmee 
aan de economische ontwikkeling van de regio. Niet 
voor niets heeft Ondernemend Venlo namens haar 
1.000 leden en hun circa 30.000 werknemers altijd 
constructief en actief met de projectleiding van 
project Maaslijn samengewerkt voor een optimale 
inpassing van het station en de verbinding naar de 
Trade Ports. Ondernemend Venlo is dan ook hoogst 

verbaasd uit de krant te moeten vernemen dat dit 
project nu wordt geschrapt. Gezien het belang van dit 
station hebben we ons daarom gewend tot de Provin-
cie en de Colleges van Venlo en Horst aan de Maas 
en ze met klem verzocht dit besluit te heroverwe-
gen. Hoewel er nog geen concrete toezeggingen zijn 
gedaan, is ons verzekerd dat het verzoek serieus zal 
worden bekeken. ■

De maakindustrie en de logistiek zijn twee belangrijke sectoren in de regio Noord-Limburg. Ze hebben zich verenigd in respectie-
velijk Techno Valley en Smart Logistics Center Venlo. Op deze pagina houden we u op de hoogte van nieuws en nieuwe ontwik-
kelingen in beide sectoren.
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SAMENWERKING OCÉ, ROCKWOOL EN GILDE OPLEIDINGEN

Jongeren verleiden tot een toekomst in 
de proces- en onderhoudstechniek

Nog te weinig jongeren realiseren zich dat de maakindustrie een grote diversiteit aan 
banen te bieden heeft. Met volop carrièremogelijkheden. Om niet alleen die jongeren 
maar ook hun ouders dat te laten inzien hebben Océ, Rockwool en Gilde Opleidingen 
de krachten gebundeld. 

Afgelopen schooljaar herintroduceerde Gilde  
Opleidingen de opleidingen tot proces- en 
onderhoudstechnicus. Reden: tal van bedrijven in 
Noord- en Midden-Limburg zitten te springen om 
procesoperators. Jongeren die de opleiding van drie 
of vier jaar volgen, zijn daarom verzekerd van een 
baan. 

Lange discussie
Is het niet eigenlijk wat laat om nu pas weer met de 
opleidingen te beginnen, is de vraag aan Tjeu van de 
Laar, directeur Techniek bij Gilde Opleidingen. “Nee, 
lange tijd was er in Noord- en Midden-Limburg geen 
grote behoefte aan procesoperators, onder andere 

vanwege de recessie. Nu wel. De economie trekt aan 
en de komende jaren gaan er nogal wat vakmensen 
met pensioen. Dus hebben we in overleg met het 
bedrijfsleven besloten die opleidingen terug te laten 
keren. Daar is een lange discussie aan vooraf gegaan. 
Hoe vul je die nu in, welke personeelsvraag is er?  
Samen met Océ en Rockwool hebben we besloten 
met een BOL-traject (waarbij de opleiding  
grotendeels op school plaatsvindt) te starten en nu 
ook met een BBL-traject te beginnen (een  
combinatie van werken en leren).” Daarnaast, zegt 
hij, zal een upgrade van het bestaande personeel 
nodig zijn vanwege de technische ontwikkelingen. 
“Wie bij wil blijven moet op de hoogte zijn van wat er 

speelt op het gebied van 3D-technieken, robotica en 
automatisering.”

Voorloperscholen
Volgens Van de Laar is het belangrijk dat de  
veelzijdige MKB-bedrijvigheid in de regio een  
eenduidige visie toont over de opleidings- en  
instroomvraag. Océ en Rockwool, geeft hij aan, zijn 
wat dat betreft de kartrekkers die andere, vaak  
kleinere bedrijven bij dat vraagstuk kunnen  
betrekken. “Het is goed dat deze twee grote  
bedrijven meedenken over de invulling van de  
opleiding, over hoe je jongeren maar ook hun ouders 
er enthousiast voor kunt krijgen.” Dat laatste gebeurt 
onder meer met de twee jaar geleden opgezette 
‘voorloperscholen’. Daarbij gaat het om vier in  
Noord- en Midden-Limburg gevestigde scholen die 
voor het vmbo een fabrieksachtige omgeving hebben 
ingericht waar jongeren op een speelse manier met 

techniek kennis kunnen maken. “Die hebben we  
gerealiseerd mede dankzij het bedrijfsleven en de 
Provincie. Jongeren en hun ouders ontdekken er 
onder meer wat proces- en onderhoudstechniek 
inhoudt. De reacties zijn bijzonder positief.”

Uithangborden
Luuk Hauser, HR-manager bij Océ, ziet eveneens een 
sterk toenemende vraag naar proces- en  
maintenance operators, een vraag die er een aantal 
jaren geleden niet was. “Zoals Tjeu van de Laar aan-
gaf is het een combinatie van vergrijzing en  
aantrekkende economie.” Maar, geeft hij toe, er is 
net iets te lang gewacht met actie ondernemen. “We 
staan nu voor een uitdaging om tot een structurele 
oplossing te komen.” Océ en Rockwool, zegt hij, 
willen als grote regionale bedrijven de handschoen 
graag mee oppakken, samen met Gilde Opleidingen. 
“Wij zijn uithangborden, willen op die manier het 
MKB meekrijgen. Je ziet sowieso dat de  
samenwerking tussen maakbedrijven in de regio 
groeit – denk aan een initiatief als Techno Valley – en 
dat willen wij een extra impuls geven. Want bedrijven 
moeten in actie komen om ook in de toekomst  
voldoende goed opgeleid personeel te kunnen 
vinden.”

Ook omscholing
Dat zoeken naar contacten, naar samenwerking om 
de personeelsproblematiek op te lossen was voor 
Océ lange tijd niet vanzelfsprekend, geeft Hauser aan. 
“Van oudsher zijn we een bedrijf dat voor alles zelf 
een oplossing probeerde te vinden. Tegenwoordig 
stellen we ons echter steeds meer open. Dat bevalt 
goed. Je leert van elkaar, ziet hoe dwarsverbanden 
ontstaan en creëert spin-off. Niet alle jongeren die 
hier worden opgeleid, krijgen hier bij Océ een baan. 
We doen het eveneens voor de maakindustrie in 
Noord- en Midden Limburg, voor de vraag die ook bij 
andere bedrijven zal ontstaan.” Want jongeren die nu 
kiezen voor proces- of onderhoudstechniek hebben 
in de toekomst gegarandeerd een baan, zegt Hauser 
tot besluit. “Voor de komende jaren wordt voor 
Noord- en Midden-Limburg een uitstroom van enkele 
duizenden proces- en onderhoudstechnici verwacht. 
Die kunnen we niet alleen met jongeren invullen, 
er zal ook sprake zijn van omscholing. Daar willen 
wij een belangrijke rol in spelen. Voor onszelf, maar 
eveneens voor andere bedrijven.” ■

Tekst: Jac Buchholz |  
Fotografie: Constance Jentjens, Océ

Kevin Steegh (17):  
“ Ik wil iets  
met mijn  
handen doen”

Kevin Steegh is van de eerste lichting 
BOL-stagiaires. Hij richtte zich eerst op een 
ict-opleiding maar ontdekte al snel dat daar 
niet zijn passie lag. “Ik wil iets met mijn 
handen doen. Via een oudere neef ontdekte 
ik de procestechniek, een opleiding die hij 
ook volgde.” Kevin heeft bovendien iets met 
de techniek omdat zijn vader in die branche 
werkzaam is. Hij heeft bij Océ voor het eerst 
echt met de praktijk kennis kunnen maken 
en dat bevalt hem prima. “Het is secuur 
werk met veel vrijheid. Zeker als je de zaken 
goed onder controle hebt. Bij Océ ben ik  
onderdeel van een groot proces dat wel 
zo’n 60 stappen telt. Maar ik zie wel het 
uiteindelijke resultaat. Of ik dit leuker vind 
of liever bij een kleiner bedrijf aan de slag 
ga weet ik niet, ik heb nog geen ervaring 
met een kleinschaligere werkomgeving. 
Als er maar variatie is.”

“Want jongeren die nu  
kiezen voor proces- of  

onderhoudstechniek hebben  
in de toekomst gegarandeerd 

een baan” 

Ondernemend Venlo magazine | Océ
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Recordopbrengst 4e editie VieAmi Golftoernooi
Begin juni organiseerde VieAmi, de vriendenstich-
ting van VieCuri, voor de vierde keer het VieAmi 
Golftoernooi. Met dit toernooi haalt VieAmi geld 
op voor bijzondere projecten voor patiënten van 
VieCuri Medisch Centrum. In totaal gingen 21 teams 
de strijd met elkaar aan voor het goede doel. Dank-
zij hun bijdrage en die van sponsoren leverde het 
toernooi een recordopbrengst op van €14.080. Het 
hele bedrag gaat naar de belevingstuin aangrenzend 
aan de nog te bouwen Orangerie bij het Oncologie-
centrum in VieCuri Venlo.
VieAmi kijkt terug op een mooie dag. Het weer 
zat mee op de prachtig, groene baan van Golfclub 
Geijsteren. Dat gaf de dag een gouden randje. 
Kuijpers Utiliteit Zuid ging met de trofee naar huis, 
de tweede plaats was voor Unica Groep en de derde 
plaats voor Fagro.
 
Foto: Hans van der Beele

Robots centraal tijdens Limburg Happening
 De opmars van robots is niet te stuiten. Ze nemen 
de zware klussen over in de industrie en logistiek, 
ze worden ingezet in de dagelijkse zorg en gaan ons 
op niet al te lange termijn bedienen in het restau-
rant. De arbeidsmarkt zal ingrijpend veranderen, 
reden voor de Limburgse Werkgevers Vereniging 
om er een thema van te maken tijdens de Limburg 
Happening op 28 juni in Sittard.
Na de introductie van voorzitter Jan Zuidam en 
directeur Huub Narinx is het woord dan ook aan 
Maarten Steinbuch. De hoogleraar aan de Techni-
sche Universiteit Eindhoven is overtuigd van een 
toekomst waarin de robot vast onderdeel wordt 
van de maatschappij, ons leven. Naast hem staat 
Pepper, een van de vele prototypes uit de categorie 
zorgrobot. Een machine met ‘bijzondere ogen’ die 
in de toekomst belangrijke zorgtaken overneemt. 
Pepper is nog lang niet volmaakt en het zal nog wel 
een jaar of tien duren voordat de zorgrobot fulltime 
inzetbaar is, denkt Steinbuch. Aan de hand van film-
pjes laat hij ook andere toepassingsmogelijkheden 

zien Hij wijst op de snelle opmars van de operatie-
robots en natuurlijk zijn er de robots die het zware 
werk in de industrie voor hun rekening nemen. Of 
daardoor banen verloren gaan? “Robots creëren 
nieuwe banen voor mensen.” 

De robot gaat ons helpen, is zijn boodschap. Dat 
is ook de conclusie tijdens de drie aansluitende 
breakout-sessies. Nadat die zijn afgerond wordt de 
bijeenkomst afgesloten met een buffet en netwerk-
borrel.

Ondernemend Venlo magazine | Nieuws

Limburg wil meer arbeidsparticipatie
De provincie Limburg en Universiteit Maastricht 
hebben het ambitieuze programma 4 Limburg 
gelanceerd. De groei van de Limburgse economie 
begint te knellen op de arbeidsmarkt. In de Bright-
landscampussen heeft Limburg krachtige groei-
motoren die nieuwe vormen van werkgelegenheid 
opleveren. De provincie kampt met een nijpend te-
kort aan goed opgeleid personeel op allerlei niveaus 
en er staan nog veel mensen aan de kant. Daarom 
starten vijf professoren van vier faculteiten van de 
Universiteit Maastricht het grootschalige en meer-

jarige programma 4Limburg met als doel om net als 
de Sociale Agenda Limburg 2025 via een trendbreuk 
de arbeidsparticipatie én de vitaliteit in Limburg te 
vergroten en verbeteren. De Provincie Limburg is 
vanaf het begin betrokken en steunt 4Limburg het 
eerste jaar met één miljoen euro.
4Limburg wil de arbeidsparticipatie én de vitaliteit 
in Limburg verbeteren door bestaande sociaaleco-
nomische projecten te toetsen en in de praktijk met 
partners verder te ontwikkelen in nieuwe experi-
menten en acties. 

Kusters Engineering geeft duurzame  
draai aan vernietigde Indiase bankbiljetten
Het Venlose bedrijf Kusters Engineering (KE) heeft 
in samenwerking met het National Institute of 
Design (NID) in India de wedstrijd ‘Value of Money’ 
geopend waarbij design studenten uit heel het land 
worden uitgedaagd om met duurzame ideeën voor 
hergebruik van vernietigde bankbiljetten te komen.
Eind 2016 heeft de Indiase premier Narendra Modi 
alle biljetten van 1.000 en 500 roepie ongeldig ver-
klaard. India hoopt met deze maatregel de corruptie 
tegen te gaan. De maatregel betekent dat er zo’n 57 
miljard extra biljetten vernietigd dienen te worden.
Het is een enorme uitdaging om deze vernietigde 
bankbiljetten op een duurzame manier te gaan 
hergebruiken. Initiatiefneemster Sylvia Laurensse, 
Innovation Manager Koninklijke Kusters Enginee-
ring: “Het werkt niet zo dat je ideeën uit Nederland 
zomaar in een enorm land als India kunt exporteren 
en implementeren. Daarom willen we voor deze uit-
daging de creatieve Indiase breinen gaan inzetten.”
Voortbouwend op deze denkwijze is het idee voor 
een wedstrijd ontstaan en zijn samenwerkingen 
opgezet met de verschillende Indiase instituten wel-

ke vertegenwoordigd zijn in de jury. De drie beste 
ideeën worden door Kusters Engineering beloond 
met een geldbedrag. De winnende ideeën worden 

vervolgens verder ontwikkeld, geïmplementeerd en 
geïndustrialiseerd. 

Provincie helpt  
toeristische ondernemers
De Provincie Limburg helpt ondernemers in de 
toeristische sector om hun ondernemerschap te 
versterken en met het maken van goede bedrijfs-
plannen. Voor beide aspecten is provinciaal geld 
beschikbaar, in totaal € 2 miljoen.
“Vanwege het grote economische belang van het 
toerisme gaat de Provincie de ondernemers een 
handje helpen, “zegt gedeputeerde Eric Geurts van 
Toerisme. ,,We doen dat met een programma dat 
met input van de ondernemers zelf is gemaakt.” 
Aan het actieplan ‘Versterken ondernemerschap’ 

zijn financiële middelen verbonden. Een deel van 
deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van 
twee subsidieregelingen die begin juli in werking 
zijn getreden. De eerste subsidieregeling, ‘Stimu-
leren investeren in de toekomst door toeristische 
ondernemers’, zet in op het versterken van de kwa-
liteit van de toeristische ondernemingen in Limburg. 
Terwijl de andere regeling, “Versterken kwaliteit 
toeristisch aanbod”, inzet op versterken van het 
toeristische aanbod in de Provincie.
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“Wij hebben Intergarde/Fortas als beveiliger, niet alleen 
voor de goede beveiligingstaken, maar ook wegens de  
gemotiveerde medewerkers, die ons dagelijks ondersteunen.”
John Testroote, Specialist Facility, Safety & Security
DSV Solutions Nederland BV
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De kracht van 
collectiviteit

Op initiatief van Patrick van Duijnhoven (ABN 
AMRO) en Frank Munnecom (Contour Accountants) 
is in 2011 een Masterclass voor vrouwelijke on-
dernemers van start gegaan met de naam Kvinner, 
Noors voor vrouw.
Nadat de Masterclass in 2012 succesvol was 
geëindigd, bleek dat er in de groep grote behoefte 
bestond om elkaar beter te leren kennen en om 
door te gaan met de bijeenkomsten. Dit resulteerde 
in de oprichting van de stichting Kvinner 1. Sinds-
dien komt deze groep ondernemende vrouwen uit 
verschillende takken van het Noord-Limburgse be-
drijfsleven zo’n vijf keer per jaar bijeen om zich te 
laten inspireren door een interessante spreker, bij 
elkaar op bedrijfsbezoek te gaan of eenvoudigweg 
hun verhalen samen te delen. Dit levert boeiende 
en leerzame bijeenkomsten op, temeer omdat de 
groep elkaar inmiddels vertrouwt en daardoor ook 
zaken met elkaar durft te bespreken. 
De laatste bijeenkomst was bij het recent opge-
richte CabrioRentEvents. De dames mochten een 
mooie route rijden door het Duits-Nederlandse 
grensgebied in een fraaie knalrode of kanarie-
gele Alfa Spider; met als afsluiting een gezellige 
barbecue waarbij de zakelijke perikelen werden 
besproken.

Opening Week van de  
Veiligheid Limburg 2017
Maandag 9 oktober vindt de opening 
van de Week van de Veiligheid in 
Limburg plaats. Over het program-
ma meer in de komende weken. De 
opening vindt plaats in het Onderne-
mersplein Roermond aan de Steegs-
traat 5, van 16.00 tot 18.00 uur.
Veel gemeenten organiseren activi-
teiten om ondernemers te steunen 
in hun strijd tegen criminaliteit. 
De Week van de Veiligheid is een 
initiatief van publieke en private 
partijen om het thema veiligheid 
onder de aandacht te brengen bij 
ondernemers en inwoners. De week 
vindt in 2017 plaats van 9 tot en met 
15 oktober (week 41). In Limburg 
worden diverse workshops, seminars 

en andere interessante activiteiten 
georganiseerd. 
De naam Regionaal Platform Cri-
minaliteitsbeheersing (RPC) is per 
1 januari 2017 veranderd in Plat-
form Veilig Ondernemen. Dit is een 
landelijke wijziging. In Nederland zijn 
er tien van deze samenwerkingsver-
banden tussen ondernemersvereni-
gingen, politie, openbaar ministerie, 
gemeenten en provincies. Doel is 
het terugdringen van criminaliteit 
tegen ondernemers. Concrete acties 
vinden vooral lokaal plaats in een 
samenwerking tussen plaatselijke 
ondernemers, politie en de gemeen-
te. Zie ook: www.veiligondernemen-
limburg.nl. 

Euregionale Masterclass
Grensoverschrijdende samenwerking 
is een steeds belangrijker thema. 
Veel partijen in het Nederlands-Duit-
se grensgebied zoeken elkaar op. 
Desondanks ontbreekt het aan een 
inhoudelijk ‘euregionaal’ programma 
dat voor iedereen toegankelijk is. 
Fontys Crossing Borders en de Busi-
ness Club Maas Rhein, beide gericht 
op het bedrijfsleven in de euregio 
Rijn-Maas-noord, slaan daarom graag 
hun handen ineen en gaan vanaf 
september 2017 een Euregionale 
Masterclasses aanbieden met een 
gevarieerd programma dat ruimte 
biedt voor interactie en discussie, 
korte pitches en speeddates.
Het doel van de masterclasses is 
het publiek een inhoudelijk sterk 
programma aanbieden waarin een 
grensoverschrijdend relevant thema 

centraal staat. Dit kan variëren van 
agrobusiness tot Nederlands-Duitse 
handelsverdragen en van logistiek 
tot sociale zekerheid. 
Naast het inhoudelijke program-
ma, bieden de masterclasses een 
uitstekende kans voor ontmoeting 
en mogelijkheid tot netwerken. De 
masterclass wordt vijf keer per jaar 
georganiseerd, aan het eind van de 
middag. De locatie wordt per mas-
terclass bepaald. 
De eerste masterclass is op maandag 
25 september, 15.45 uur, Fontys 
Venlo (Tegelseweg 255; Venlo). Spre-
kers zijn dan Karin Straus, voormalig 
Tweede Kamerlid, die kort het belang 
van euregionaal onderwijs zal toe-
lichten en dr. Sonja Floto-Stammen 
over het thema Agro en Food in de 
euregio.

Kennistraject LimburgLogistiek
Binnen het programma LimburgLogistiek 
bieden LIOF, Fontys Venlo en het KennisDC 
Logistiek een kennistraject aan voor logistieke 
MKB-organisaties in Limburg. Dit programma 
zal starten in september 2017. De inschrijving 
is gestart.
In het kennistraject worden masterclasses, 
brainstormsessies met studenten en imple-
mentatie ondersteuning aangeboden voor 
logistieke MKB-bedrijven in Limburg. De 
focus ligt hierbij op de analyse van de huidige 
situatie, mogelijke innovatieve oplossingen en 
de voorbereidingen voor de implementatie van 
nieuwe logistieke innovaties. Het traject wordt 
uitgevoerd door professionals van Fontys 
Venlo in samenwerking met het KennisDC 
Logistiek.
Het kennistraject vindt afwisselend plaats bij 

Fontys Venlo en bij uw eigen organisatie. In 
de masterclasses, staan logistiek en orga-
nisatorisch vermogen centraal. U kunt met 
alle deelnemers uit het traject klankborden, 
netwerken en uw ideeën bespreken. De brain-
stormsessies met studenten en implementatie 
ondersteuning worden door Fontys georgani-
seerd bij u op locatie. Dit zijn 6 sessies gericht 
op de ontwikkeling van uw innovatie. 
Bent u de directeur of de manager die graag 
wil innoveren in de logistiek? Dan is dit traject 
wellicht iets voor u. 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het 
kennistraject dan kunt u geheel vrijblijvend 
een afspraak maken met Guy Somers (g.so-
mers@fontys.nl), René Hendrickx (r.hend-
rickx@fontys.nl) of Ingrid Vermeer (ingrid.
vermeer@liof.nl). 

Kvinner 1: 
masterclass 
voor vrouwelijke 
ondernemers

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



Een aandeel in elkaar

Ontdek hoe het werkt op rabobank.nl/kommaarop

Ondernemers zitten vol met energie, ambities en ideeën. Ze willen vooruit, hun plan

uitvoeren. De Rabobank helpt ondernemers verder met tips en adviezen en voor

klanten met een goed plan: financiering binnen één dag. 

Kom maar op met dat plan.

financieren
wij binnen
één dag.

Een
goed plan


