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De genomineerden zijn bekend dus kunnen 
we weer uitkijken naar de komende editie 
van de Lodewijk van der Grinten Prijs, op 
8 december in de Maaspoort. Het is een eve-
nement waarbij uiteraard de winnaar volop 
in het zonnetje wordt gezet, maar dat ook 
de Venlose bedrijvigheid in zijn algemeen 
voor het voetlicht brengt. Venlo telt tal van 
bijzondere bedrijven, groot en klein, en als 
Ondernemend Venlo zijn we er trots op 
daar als belangenbehartiger voor te kunnen 
optreden.

Bij die rol als belangenbehartiger worden 
we, niet iedereen zal dat weten, gesteund 
door een Raad van Advies. Die bestaat uit 

drie heren die als ondernemer hun sporen ruimschoots hebben verdiend, te weten Jacques Scheuten, Hai 
Berden en Jan Verschaeren. Laatstgenoemde heeft nu besloten een stapje terug te doen. Langs deze weg 
wil ik Jan graag bedanken voor zijn inzet, advies en ondersteuning in de afgelopen jaren. En voor het feit 
dat hij voor een adequate opvolger heeft gezorgd in de persoon van Océ-topman Tjebbe Smit. Het toont 
andermaal aan dat een grote, internationaal georiënteerde werkgever als Océ zich betrokken voelt bij de 
Venlose bedrijvigheid en ook via Ondernemend Venlo een actieve rol wil spelen om die te stimuleren.

Wat het stimuleren van de bedrijvigheid in stad en regio betreft, ben ik verder zeer te spreken over de 
ontwikkelingen op het voormalige Floriade-terrein. Mede door de crisis een tijdlang zorgenkindje, maar 
nu zijn er, met eerder al de komst van Brightbox en onlangs de opening van het CoCreation Lab, de eerste 
concrete ontwikkelingen te zien. Ik verwacht dat we de komende jaren meer van dit soort positieve berich-
ten zullen horen.

Eerder dit jaar lieten de werkgevers in Noord-Limburg weten op zoek te zijn naar een krachtigere samen-
werking in de regio ter versterking van de economische groei. Dat is vastgelegd in een Economisch Ma-
nifest. Onderdeel daarvan is het instellen van een Economic Development Board. Daar wordt momenteel 
hard aan gewerkt. Zo zijn we momenteel op zoek naar een geschikte kandidaat voor het voorzitterschap. 
Welke ondernemer voelt zich geroepen?

Tot slot wil ik nog verwijzen naar de verwezenlijking van het camerabewakingstraject. Het belang ervan kan 
niet genoeg worden benadrukt, zo betogen ook wethouder Stephan Satijn en Richard Couwenberg, team-
chef Venlo/Beesel van de politie-eenheid Limburg in deze editie van het Ondernemend Venlo-magazine. 
Met dit en de vele andere artikelen wens ik u veel leesplezier.

Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo 

ELMEC Geloërveldweg 6 | 5951 DH Belfeld | T +31 (0)77 373 56 60 | F +31 (0)77 373 62 40
info@qrane.nl | WWW.QRANE.NL

• Enkelligger bovenloopkraan
• Opgebouwd uit Demag componenten
• Hijscapaciteiten: van 2.000 tot 10.000 kg
• Overspanning: tot maximaal 18.000 mm
• Leverti jd: vanaf 2 weken!

VA N A F  2 W E K E N 
E E N  B O V E N L O O P K R A A N 
I N  U W  W E R K P L A AT S? E N  D A N  O O K  N O G 
B E TA A L B A A R  E N  VA N  T O P K WA L I T E I T ? 

Weet u wat hierover
in uw clausules staat?
mart.versleijen@zichtadviseurs.nl
www.zichtadviseurs.nl/clausulecheck

Uitreiking 
Lodewijk van der Grinten 
Ondernemersprijs
dinsdag 8 december in 

theater de Maaspoort Venlo 
Meer info via www.lvdgprijs.nl 

en kaarten via www.maaspoort.nl. 
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 RMO Noord-Limburg ontwerpt 
nieuw regionaal verkeers- en vervoersplan

“Noord-Limburg moet duurzaam 
verkeersveilig en bereikbaar zijn”
Als het aan het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-
Limburg ligt, wordt Noord-Limburg nóg beter bereikbaar en nóg 
veiliger qua verkeer. Dit is het hoofddoel van het nieuw op te zet-
ten Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP), dat aansluit op 
de in 2009 opgestelde regionale mobiliteitsvisie voor de jaren 2012 
tot en met 2015. “Nu dit programma afloopt, willen we toewerken 
naar een volledig uitgewerkt plan met beleidsvoornemens, met 
doelen en uitgangspunten, projecten, samenwerkings- en finan-
cieringsconstructies. Een écht plan dus, in plaats van een visie 
waarin je alleen maar opschrijft waarvan je droomt.”

Peter van Wijlick is sinds februari 2009 
coördinator van het RMO Noord-Lim-
burg, een samenwerkingsverband tus-
sen de gemeenten Mook en Middelaar, 
Gennep, Bergen, Horst aan de Maas, 
Venray, Venlo, Peel en Maas en – per 1 
januari 2016 – Beesel. “Het betreft een 
samenwerkingsverband op het gebied 
van verkeer en vervoer in de breedste 
zin van het woord; van discussies over 
snelwegen en spoorlijnen tot en met 
verkeerseducatie in het onderwijs.”

In het ambtelijk overleg van het RMO 
zit van iedere gemeente een ver-
keersambtenaar, met daarboven een 
bestuurlijk overleg met de wethouders 

met verkeer en vervoer in de porte-
feuille. Vanuit dit bestuurlijk RMO heeft 
Van Wijlick de opdracht gekregen 
een plan van aanpak te schrijven voor 
een nieuw regionaal verkeers- en 
vervoersplan. “Met dit nieuwe RVVP 
kan de Venrayse wethouder Ike Busser, 
als voorzitter van het RMO en eerste 
bestuurlijke verantwoordelijke voor dit 
plan, duidelijk aangeven bij de provin-
cie en het ministerie wat wij als Noord-
Limburg willen; wat onze wensen qua 
verkeer en vervoer in de regio zijn. 
Daarbij willen we ook het bedrijfsleven, 
de burgerij en belangengroeperingen 
betrekken. Als wij gezamenlijk dezelfde 
doelen uitspreken, sta je namelijk veel 

sterker bij onderhandelingen met c.q. 
adviseringen richting provincie.”
Volgens Van Wijlick is een dergelijk 
RVVP uniek. “Een RVVP ontworpen 
voor een groep van gemeenten in een 
samenwerkingsverband, tegelijkertijd 
met lokale verkeers- en vervoersplan-
nen, is waarschijnlijk nog nooit in Ne-
derland vertoond. De kans is namelijk 
reëel dat van de acht gemeentes er zes 
hun eigen gemeentelijke verkeer- en 
vervoersplan gelijk met en parallel aan 
dit traject gaan ontwikkelen.”

Waar de component verkeer in de 
oude beleidsvisie duidelijk de over-
hand had, moet in het nieuwe plan de 
componenten vervoer en duurzame 
mobiliteit meer naar voren komen. 
“We zijn per slot van rekening de 
logistieke hotspot van Nederland, met 
alle bedrijvigheid die hierbij hoort.” Om 
te achterhalen wat er precies nodig 
is om de logistieke wereld beter te 
laten functioneren, onderzoekt het 
RMO eerst wat de vragen vanuit de 
ruimtelijke, economische en sociale 
hoek zijn. “Wat voor behoeften hebben 

bedrijven qua vervoer in de toekomst? 
Welke knelpunten worden nu ervaren? 
Dat soort dingen willen wij weten. 
Bovendien zoeken we ook steeds meer 
naar mogelijkheden om zaken samen 
met ondernemers op te pakken, zoals 
de Railterminal Venlo. Wie weet zijn er 
meer van dergelijke mogelijkheden. 
Daarbij wordt ook de blik over de grens 
geworpen; verbindingen leggen met 
Duitsland om te kijken wat daar de 
wensen zijn.”

Wat het RVVP bovendien ook nog 
uniek maakt, is dat het geen papieren 
document wordt. De ambitie is te 
komen tot een interactieve, digitale 
webtool die jaarlijks wordt vernieuwd 
naar de actualiteit. Eind dit jaar wordt 
het plan van aanpak in een bestuurlijk 
overleg vastgelegd. Vervolgens wordt 
er twee jaar uitgetrokken om te komen 
tot het RVVP met een projectenpro-
gramma. “Het resultaat moet een heel 
mooi en uniek RVVP worden, waarin 
precies staat wat wij willen in Noord-
Limburg op het gebied van verkeer en 
vervoer”, aldus Van Wijlick.

Peter van Wijlick, coördinator van het RMO 

Noord-Limburg
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Het verdrag van Schengen, één Europa, het heeft zo zijn consequenties. Voor Wim van 
Tienen bijvoorbeeld. Vanwege wegvallende grenzen zag hij zijn baan bij de douane ver-
dwijnen. Dus begon hij voor zichzelf, in 2008. Ondanks de crisisjaren groeide zijn bedrijf 
gestaag.

Hij zegt het met een glimlach: “Zonder die crisis was 
ik misschien wel miljonair geweest. Nou ja, je begrijpt 
wat ik bedoel. De prijzen kwamen onder druk te staan, 
mede dankzij de komst van de ‘cowboys’, bedrijven die 
het met de veiligheid wat minder nauw nemen. Het 
aantal opdrachten bleef echter toenemen.” Daardoor, 
zegt Wim van Tienen, kon Van Tienen Milieuadvies 
ondanks de economische tegenslag groeien van een-
manszaak tot een bedrijf met 25 medewerkers.

Geen kantoorfunctie
Toen hij besloot een eigen bedrijf op te richten had 
hij het feitelijk nog prima naar zijn zin bij de douane, 
vertelt Van Tienen. Maar zijn functie als controleur 
gevaarlijke goederen en afvalstoff en werd overbodig 
omdat er niet meer werd gecontroleerd aan de bin-
nengrenzen. “Door de douane althans. Ik voelde niets 
voor een kantoorfunctie bij de douane en wilde graag 
milieucontroles blijven uitvoeren. Ik had dus de keuze, 
of bij een ander bedrijf c.q. overheidsinstantie in dienst 
of voor mezelf beginnen.” Het werd dus het laatste – in 
2008, een jaar na het schandaal met containers met 
matrassen uit China, waarin hoge concentraties giftige 
gassen werden aangetroff en.  Het verrichten van 
gasmetingen in containers is een van de belangrijkste 
werkzaamheden van zijn bedrijf, zegt Van Tienen. “In 
feite zorgen wij ervoor dat mensen containers veilig 
kunnen lossen. Containers kunnen om uiteenlopende 
redenen gas bevatten. Ze kunnen zijn behandeld met 
zeer giftige ongediertebestrijdingsmiddelen, maar 
nog vaker bevatten ze dampen die vrijkomen uit 
producten of verpakkingsmiddelen. Vooral gelijmde of 
geverfde producten kunnen veel schadelijke gassen 
uitdampen.” Behalve het uitvoeren van gasmetingen 
geeft Van Tienen Milieuadvies eveneens advies, maken 
ze risicoanalyses en doen ze productonderzoek. 
“We onderzoeken dan bijvoorbeeld of kunststofkor-
rels die in een poef zijn verwerkt bepaalde gassen 
uitdampen. Ook zijn we gespecialiseerd in het meten 
van sterilisatiegassen die vrijkomen bij gesteriliseerde 
medische producten. Dat zijn vaak niet ruikbare maar 
wel gevaarlijke gassen.”

Continue groei
Zoals gezegd begon Van Tienen zijn bedrijf in 2008 
als eenmanszaak. Maar er was al meteen zoveel werk 
dat hij na enkele weken ook zijn vrouw Hilde moest 
inschakelen. “Die werkte eveneens bij de douane en 
zou dat ook blijven doen. Haar baan stond namelijk 
niet op de tocht.” In de jaren die volgden bleef de 
groei doorzetten, vertelt hij. “Je loopt in zo’n begin-
periode natuurlijk tegen van alles aan. Bijvoorbeeld 
forse investeringen in de meetapparatuur.” Van Tienen 
verklaart de continue groei van zijn bedrijf onder 
andere vanwege de specifi eke aanpak waarvoor 
werd gekozen. “We vertellen een eerlijk verhaal. Wij 
begrijpen dat het logistiek niet haalbaar is om alle 
containers te laten meten. Na de risicoanalyse weten 
we exact welke containerstromen veilig zijn en welke 
niet. Het is arbo-technisch toegestaan om de meetfre-
quentie bij veilige containerstromen te verlagen. Dat 
doen we dus ook en dat zorgt voor kostenbesparing 
en vertrouwen bij de klant. Daarnaast signaleren we 
niet alleen, we lossen het probleem ook op. We kun-
nen de klant op elke manier van dienst zijn, dankzij 
ons goed gekwalifi ceerd personeel. Daarnaast is mijn 
jarenlange ervaring als milieuhandhaver bij de douane 
een bijzonder goede leerschool geweest.” 
 Drive-in meetlocatie
Met zijn bedrijf is hij inmiddels actief in een groot deel 
van Zuidoost-Nederland en eveneens in het Duitse 
grensgebied. Met een hoofdvestiging in Venlo en 
daarnaast vaste meetlocaties bij enkele klanten en 
op de containerterminals in Born, Wanssum, Venlo en 
Duisburg. “We hebben sinds kort een nieuw kantoor 
geopend op de containerterminal bij Cabooter in 
Venlo, waar we mogelijk een drive-in meetlocatie 
gaan openen. Dat scheelt een hoop reizen. Maar 
daarnaast zijn onze medewerkers nog veel onder-
weg, voor werkzaamheden bij de klanten zelf.” Die 
medewerkers zijn, geeft Van Tienen aan, allemaal 
specialisten en in vaste dienst. “Tijdelijke contracten, 
dat werkt bij ons niet. Op het moment dat iemand bij 
ons binnenkomt leert hij of zij het vak pas echt dankzij 
onze interne opleidingen. Dat doe je niet met tijdelijke 

krachten. Die opleidingen geven we overigens ook 
aan andere mensen die in dit vakgebied actief zijn. 
Ze zijn onderdeel van ons totaalpakket.” Bij Van Tienen 
Milieuadvies is dan ook alle kennis in huis geeft Van 
Tienen aan. Je zou zeggen dat juist bij dit specialisme 
sprake is van een strenge controle op de regelgeving, 
maar dat is niet zo. “Er is een gebrek aan duidelijke 
meetprocedures. Er is wel geregeld dat er gemeten 
moet worden, maar niet hoe de meting moet worden 
uitgevoerd. Ik zou willen dat er controle was op de 
uitvoering van de meting, dan ban je meteen de 
cowboys die met zeer beperkte en daardoor onveilige 
metingen de prijzen onder druk zetten. In Duitsland 
worden de regels op het gebied van het meten van 
containers minder stringent toegepast. Op termijn 
zullen binnen Europa de van oorsprong Amerikaanse 
OSHA-normen worden toegepast, waaraan wij ons 
nu reeds conformeren. Gelukkig is er veel informatie 
op internet te vinden op het gebied van de interna-
tionale regelgeving en meetprocedures. Het kost me 
veel tijd om via internet op de hoogte te blijven van 
de ontwikkelingen. Maar daardoor hebben we wel 
alle benodigde kennis in huis en kunnen we binnen 
enkele minuten op 371 gekalibreerde gassen meten.”

Wim van Tienen runt dus een bedrijf dat nog volop in 
ontwikkeling is en hoewel hij onlangs 59 werd, denkt 
hij nog lang niet aan stoppen. “Daarvoor vind ik het 
werk te leuk. Wil ons aanbod ook nog iets uitbreiden, 
bijvoorbeeld met het assisteren van de politie op het 
moment dat ze bij illegale dumpingen uitkomen. 
Onze meetapparatuur is bij uitstek geschikt voor 
een snelle identifi catie van onbekende stoff en. Ja, ik 
werk 60 à 70 uur per week, maar dat is niet erg, dat 
hoort bij het ondernemerschap.” En over opvolging, 
heeft hij daar wel eens over nagedacht? “Nee, ik heb 
twee dochters, maar die hebben geen interesse. En 
verder… Voor mij is dat nog lang niet aan de orde. Ik 
ben voorlopig van plan om nog heel wat jaren door 
te gaan.”

Wim van Tienen, 
Van Tienen Milieuadvies

“ De regelgeving 
zou best een stuk 
scherper mogen”
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Feiten en cijfers Van Tienen Milieuadvies
Opgericht: 2008
Aantal medewerkers: 25
Werkgebied: Zuid-Nederland en het Duitse grensgebied
Vestigingen: Hoofvestiging Venlo  en daarnaast diverse 
werklocaties
Activiteiten: Gasmetingen in containers, ontgassing, 
risicoanalyse, advies, productonderzoek, opleidingen op 
het gebied van gassen in containers en het vervoer van 
gevaarlijke stoff en 
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Industrieparken die goed bereikbaar zijn, 
waar bloemen en planten in bloei staan en 
waar dagelijks gewerkt wordt aan veilig-
heid. Het kan! En u als ondernemer kunt 
deze voorzieningen zelf bewerkstelligen 
door ‘JA’ te zeggen tegen de BIZ. 

De gemeente Venlo telt 18 industrieterreinen met in 
totaal 935 bedrijven. Om succesvol te kunnen onder-
nemen is het van belang dat de randvoorwaarden 
goed zijn ingevuld. Ondernemersvereniging Onder-
nemend Venlo zet zich al vanaf 2009 dagelijks in voor 
een beter ondernemersklimaat. De afgelopen jaren 
zijn er mooie resultaten behaald waar alle bedrijven 
hun voordeel mee kunnen doen. Dit komt groten-
deels door de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ). Om in 
de toekomst even voortvarend te kunnen werken, is 
verlenging van de BIZ noodzakelijk. 
Alle directeuren wordt gevraagd het stemformulier 
in te vullen en voor 15 november 2015 te retourne-
ren. Alleen samen kunnen we Venlo Ondernemend 
houden!  

Experimentenwet BIZ
In 2011 besloot Ondernemend Venlo in samenspraak 
met de gemeente Venlo om mee te doen aan de Ex-
perimentenwet BIZ. Landelijk zijn er destijds 112 van 
dit soort gebieden opgericht. De bedrijven binnen 
het gebied leveren jaarlijks een verplichte financi-
ele bijdrage aan het ondernemersfonds. Het geld 
mag echter ook door de ondernemers zelf worden 
besteed aan zaken als veiligheid, bereikbaarheid, 
groenvoorziening, schoonmaak en promotie. Het 
experiment mag een succes worden genoemd. Op 
1 januari 2015 is de permanente Wet op de Bedrij-
ven InvesteringsZones ingevoerd door de Eerste en 
Tweede Kamer. Sindsdien mogen ondernemersver-
enigingen en gemeenten besluiten om voor de duur 
van 5 jaar een BIZ-gebied op te richten. Dit gebeurt 
dan ook massaal, omdat ondernemers zelf aan het 
roer staan. Zij weten immers als beste wat er nodig is 
om hun bedrijfsomgeving te verbeteren. 

BIZ-bijdrage
Voor u als ondernemer is het vanzelfsprekend rele-
vant om te weten hoe hoog de verplichte bijdrage 
is. Omdat u al genoeg kosten heeft is er afgespro-
ken om het BIZ-bedrag niet te koppelen aan de 
WOZ-waarde van uw pand, zoals dat op veel andere 
plaatsen wel gebruikelijk is, maar één standaard tarief 
te hanteren. Wanneer de BIZ doorgang vindt, betaalt 
iedere ondernemer per bedrijfsgebouw € 250,-. Daar-
naast is besloten de contributie van ondernemersver-
eniging Ondernemend Venlo te laten vervallen. Deze 
€ 75,- hoeft u dan jaarlijks niet meer te betalen. Het 
BIZ-bedrag levert u nog veel meer voordelen op. 

1. Businessclub met 1.000 leden
Door de BIZ zijn alle ondernemers op de industrie-
parken met elkaar verenigd onder één paraplu. Er 
worden jaarlijks diverse bijeenkomsten georganiseerd 

waar alle bedrijven een uitnodiging voor ontvangen. 
Na het inhoudelijke stuk is er altijd voldoende tijd om 
te netwerken onder het genot van een hapje en een 
drankje. Zegt u ‘JA’ tegen de BIZ dan bent u lid van de 
grootste businessclub van Limburg. 

2. Parkmanagement
Dankzij de Experimentenwet BIZ beschikken wij 
al sinds 2011 over een parkmanagement. In de In-
novatoren zijn de parkmanager en secretaris met hun 
kantoor gevestigd. Het parkmanagement dient als 
aanspreekpunt voor alle ondernemers, maar ook voor 
gemeenten, provincie, onderwijs, onroerend goed ei-
genaren, hulpdiensten en andere belanghebbenden. 
Het doel is om de kwaliteit van de industrieparken 
telkens te verbeteren. 
Zegt u ‘JA’ tegen de BIZ dan gaat het parkmanage-
ment ook de komende vijf jaar voor u aan de slag. 

3. Sterke lobbypartner
Het bestuur van Ondernemend Venlo en het park-
management zitten regelmatig met de overheid 
aan tafel. Met bestuurders van gemeente, provincie 
en rijksoverheid wordt gesproken over allerlei zaken 
die relevant zijn voor u. De afgelopen jaren heb-
ben wij door onze lobby kunnen voorkomen dat de 
gemeentelijk WOZ-belasting explosief is gestegen. 
Wij hebben de voorgestelde stijging van 20% kunnen 
terugdraaien naar een stijging van 5%. Daarnaast 
hebben we de afrit van de autosnelweg A67 bij Trade 
Port West door een sterke lobby op de huidige plaats 
gekregen. Zeg ‘JA’ tegen de BIZ en we kunnen ook in 
de toekomst met succes voor u blijven lobbyen. 

4. Veiligheid 
We willen onze 18 industrieterreinen zo veilig 
mogelijk maken. De afgelopen jaren zijn alle parken 
voorzien van het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Het KVO helpt gemeente, politie, brandweer en de 
ondernemersverenigingen afspraken te maken om 
overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. 
Zo worden er regelmatig schouwen gehouden 
waarbij politie, brandweer en gemeente de situatie 
ter plekke bekijken en ondernemers adviseren om 
maatregelen te nemen. Concreet resultaat van de 
huidige BIZ is het cameraproject en de inzet van 

een projectmanager. Zonder de BIZ-gelden was een 
grootschalig project nooit realiseerbaar geweest 
voor onze bedrijventerreinen. In de toekomst willen 
we graag, in samenwerking met de gemeente, alle 
lantaarnpalen voorzien van led-verlichting om zo 
ook ’s avonds onze parken veilig te houden. Zeg dus 
‘JA’ tegen de BIZ voor schone, goed onderhouden en 
veiligere bedrijventerreinen. 

5. Bereikbaarheid
U wilt als ondernemer graag 
goed bereikbaar zijn. Dit bete-
kent niet alleen dat er goede ontsluitingen moeten 
zijn met snelwegen, maar ook dat er voldoende en 
actuele bewegwijzering beschikbaar is per industrie-
terrein. Dat er in overleg met de gemeente onder-
houdswerkzaamheden en wegomleidingen worden 
gepland en u niet voor verrassingen komt te staan. 
De BIZ-gelden kunnen in de winter ook worden inge-
zet om de wegen van de industrieterreinen sneeuw-
vrij te maken en te bestrooien met zout. Taken die 
door de gemeente alleen nog worden uitgevoerd op 
hoofdwegen. Zegt u ‘JA’ tegen de BIZ dan kiest u voor 
bereikbaarheid tot aan uw voordeur. 

6. Schone parken
Een schone omgeving zorgt voor een goede indruk 
bij uw klanten en leveranciers en een prettig gevoel 
bij uw medewerkers. Een industrieterrein waar 
bloemen en planten in bloei staan, waar zwerfafval 
geen kans krijgt en waar (vracht)auto’s parkeren in 
parkeervakken draagt bij aan een goed onderne-
mersklimaat. In samenwerking met de gemeente is 
er aan de James Cookweg op Trade Port West een 
speciale vrachtautoparkeerplaats gerealiseerd voor 
300 voertuigen. Met een ‘JA’ tegen de BIZ stemt u 
voor schone industrieterreinen. 

7. Onderwijs 
De contacten met het onderwijs in de regio zijn sterk 
verbeterd. Er is in maart zelfs het ‘Start Akkoord On-
dernemen en Werkgelegenheid Venlo’ ondertekend 
tussen onderwijs, bedrijfsleven, UWV en gemeente. 
Daarnaast is er met Venlo Partners en Omroep Venlo 
een studententelevisieprogramma geproduceerd. 
De werkgroep ‘educatie & onderwijs’ probeert met 
allerlei initiatieven het bedrijfsleven en onderwijs 
dichter bij elkaar te brengen en zo opleidingen beter 
te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Zeg dus ‘JA’ 
tegen de BIZ voor goed opgeleide medewerkers in 
de toekomst. 
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Mail naar info@venlopartners.nl en we nemen contact met u op!

Initiatief van 

 in samenwerking met:

Facts & Figures 
Aantal medewerkers in de wereld: 500 fte’s

Jaaromzet: 200 miljoen 

Klanten: Europa, Zuid Amerika, Noord Amerika, Japan, China, Rusland, Afrika

Vestigingen: Nederland, Venlo (HQ Seacon)BornMeppelSchipholVenlo (ASV Beheer)

Duitsland, Duisburg Neuss Stuttgart Gera Berlijn Bremen, Rusland Moskou, Italië Melzo

Hongarije Boedapest, Verenigde Staten North Olmsted, India Mumbai

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Seacon Logistics

Nederland - Venlo 

(Hoofdkantoor)
Seacon Logistics bv

Stage:
Customer service / bedrijfsbureau medewerker

Locatie: Maasbree

Meer weten over deze of andere leuke banen bij Seacon 

Logistics? direct solliciteren

Stage
Stagiair MBO Logistiek 

(m/v)
Duur: Stage
Locatie: 
Nederland - Venlo (HQ)  

Meer 

Referenties
De support die je van een 

professional mag verwachten 

Voor stagiaires op MBO- en 

HBO niveau zijn er mogelijk-

heden in verschillende afde-

lingen binnen Seacon. Meer

Regionaal betrokken
Dé logistieke ketenregisseur met een maritiem 

karakterSeacon loopt al meer dan 25 jaar voorop...

Als bedrijf zijn we sterk verankerd in onze omgeving. We 

investeren in sport, cultuur, onderwijs en Meer 

Medewerker aan het woord
Fred Lemmen
Opleiding
Heao-studie Informatica.

Omschrijf je functie:

Als ik moet uitleggen wat voor werk ik 

doe, formuleer ik het liefste heel... Meer

Seacon Logistics Venlo

Postbus 3071
5902 RB Venlo

Bezoekadres:
Celsiusweg 60
5928 PR Venlo

T +31 (0)77 - 327 55 55

F +31 (0)77 - 327 55 00

E info@seaconlogistics.com

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door:

Home   Nieuws   Evenementen   Bezoeken   Ondernemen   Studeren   Wonen   Werken

Studies

Studentenpas

Kamerverhuur

Sociëteit ‘The Hub’

IntroFestival Venlo

Eten & Drinken

Uitgaan

Werken

Ondernemen

Sporten

Students Info Point

Studenten LEVEN

Information & Jobs

Bedrijven in Venloinvesteren in sport, cultuur, onderwijs en 

Medewerker aan het woord
Fred Lemmen
Opleiding
Heao-studie Informatica.

Omschrijf je functie:

Bedrijven in Venlo

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door:

Al vanaf 

€ 200,- 
per jaar

www.venloverwelkomt.nl       meer dan 
20.000 bezoekers per maand!

REGIO VENLO

Boeien en binden = nu beginnen
Kom in contact met regionale 

studenten en toptalenten!

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

Tjark Vredeveld (l) en Edward Heijnen (r)

Speed Docking, 
meer dan 
slechts 
competitie
Het NK Speed Docking 2015 werd gewonnen door het actie-dc van 
Detailresult in Alphen aan de Rijn met een gemiddelde verblijftijd 
van 49 minuten en 46 seconden. Speed Docking werd dit jaar voor 
de vijfde keer georganiseerd door Caroz uit Venlo. Alle deelne-
mers worden er wijzer van. Maastricht University Campus Venlo 
onderzoekt de profits.

Speed Docking is een van die wedstrij-
den waarbij meedoen belangrijker is 
dan winnen. Edward Heijnen, directeur 
supply chain development bij Caroz: 
“Het is een logistieke competitie, 
waarmee grote verladers en logistieke 
dienstverleners aandacht vragen voor 
de verblijfstijden bij de distributie-
centra van retailers. Die verblijfstijden 
zijn niet alleen afhankelijk van de 
behendigheid van de trucker en de 
heftrucker. Zo worden docks effi  ciënter 
benut door twee halfvolle vrachtwa-
gens te combineren tot één. Ook kun 
je tijd winnen door vrachtcontroles 
zo veel mogelijk gelijktijdig met het 
lossen te laten plaatsvinden; dan hoeft 
niemand op elkaar te wachten. Zo zijn 
er tal van maatregelen te bedenken 
die ertoe bijdragen tijdverspilling en 
dus kosten te reduceren. Bij Caroz 
analyseren en vergelijken we alle data 
die de deelnemende bedrijven ons 

leveren. Het resultaat stellen we weer 
aan die bedrijven ter beschikking. Die 
zien met naam en toenaam hun eigen 
resultaten en geanonimiseerd die van 
de andere deelnemers. Zo kunnen ze 
vergelijken en nieuwe maatregelen 
bedenken.”

 Op het eerste gezicht lijken vooral de 
logistieke dienstverleners te profi teren. 
Bij gecombineerde vrachten hoeven zij 
minder chauff eurs in te zetten. Staan 
deze korter bij de docks, dan zijn ze 
korter onderweg. Het scheelt uiteinde-
lijk ook in kosten van het wagenpark. 
Berekent de logistieke dienstverlener 
deze winst door in een lagere prijs bij 
de fabrikanten? Legt de doorgaans 
machtige retailer een lagere prijs op? 
Kortom: wie heeft er uiteindelijk het 
meeste baat bij? 

Universiteit
Via SMART Logistics Centre Venlo 
kwam Heijen in contact met asso-
ciate professor Tjark Vredeveld van 
Maastricht University Campus Venlo, 
die geïnteresseerd bleek in de weten-
schappelijke kant van Speed Docking. 
Het onderzoek van zijn studenten richt 
zich nu op gain sharing: hoe verdelen 
we deze winst zo eerlijk mogelijk? Kun 
je dat wetenschappelijk vaststellen? 
Dat is toch een waardendiscussie? Vre-
develd meent van wel: “Je kunt wel de-
gelijk wetenschappelijk onderbouwen 
wat eerlijk bevonden wordt. De vraag 
is namelijk: wanneer zijn deelnemers 
tevreden? Het blijkt bijvoorbeeld dat 
veel fabrikanten het vooral belangrijk 
vinden om te kunnen zeggen dat ze 
bijdragen aan vermindering van CO2-
uitstoot. Groen imago. Voor retailers is 
leveringszekerheid belangrijk. Zij willen 
geen lege schappen in hun winkels 
en ze zijn zelfs bereid daarvoor te 
investeren. De logistieke dienstverlener 
denkt aan effi  ciëntie. Het onderzoek 

gaat dus over de motieven waarom 
een onderneming bereid is iets te 
veranderen of te investeren. Ook over 
hoe je samenwerking tot stand brengt. 
Welke factoren spelen een rol en hoe 
kun je die strategisch gebruiken?”

Andere sectoren
Het gaat bij Speed Docking om 
retailers, maar de opgedane inzichten 
zijn overal te gebruiken waar partijen 
verticaal verbonden zijn, bouwlogis-
tiek, non-foodlogistiek, automotive, 
alle supply chain. In alle ketens zit 
wel verspilling. Zoals in de hypo-
theekmarkt, weet Vredeveld uit eigen 
recente ervaring: “Daar is niemand met 
effi  ciëntie bezig. Verschillende partijen 
moeten na elkaar iets doen, maar dat 
kun je naar mijn idee beter op elkaar 
afstemmen zodat je een snellere 
doorlooptijd hebt. Vooral voor de klant 
levert dat tijdwinst op.”

Geïnteresseerd? 
Kijk op www.speeddockingresearch.nl.

8. Inkopen met korting
Dankzij de BIZ kunnen we schaalvoordeel bereiken. Op dit moment maken al een 
kleine 200 bedrijven gebruik van onze inkoopregelingen. Ook u kunt besparen op 
uw telefonie- en energiekosten, maar ook op brandblusaparatuur en de  jaarlijkse 
cursus bedrijfshulpverlening. Informeer bij uw parkmanager naar de mogelijkhe-
den en haal zo nog meer uit uw deelname aan de BIZ. Zeg ‘JA’ tegen de BIZ voor 
extra inkoopvoordeel. 

9. Promotie
Door de inzet van communicatiemiddelen kunnen we laten zien wat we doen en 
welke resultaten we behalen. Ondernemers worden op de hoogte gehouden van 
het laatste ondernemersnieuws dankzij een actuele website en digitale nieuws-
brieven. Vier keer per jaar verschijnt het magazine ‘Ondernemend Venlo’ met 
interessante artikelen en achtergrondreportages. Door campagnes en voorlichting 
worden ook nieuwe bedrijven uitgenodigd zich te vestigen op een van onze 18 
industrieterreinen. Zeg ‘JA’ tegen de BIZ voor een krachtige promotie van onze 
parken en goede interne communicatie. 

Stem voor 15 november
Zoals u kunt lezen biedt een Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) voor slechts € 250,- 
een hele hoop voordelen. Gezamenlijk kunnen we veel meer bereiken dan als 
individu. Door de BIZ als accelerator in te zetten, kunnen er de komende vijf jaar 
prachtige en omvangrijke projecten worden opgezet. Belangrijk is dus om voor 15 
november 2015 uw stem uit te brengen. De notaris zal op deze dag namelijk de 
uitslag bekendmaken. Wilt u meer informatie over de BIZ, neem dan contact op 
met parkmanager Lidy Rutten (06-22029721 of info@parkmanagement.nl) of het 
bestuur van Ondernemend Venlo. Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat wij groot 
voorstander zijn!

Uw stem telt, 
zeg ‘JA’!
De huidige BIZ-regeling loopt ten einde. Tussen 1 oktober en 15 november 
2015 mogen alle ondernemers gevestigd op de industrieterreinen van de 
gemeente Venlo zich uitspreken voor of tegen verlenging van de huidige 
Bedrijven InvesteringsZone (BIZ). Heeft u nog geen stemformulier ontvan-
gen,  neem dan contact op met parkmanager Lidy Rutten via 06-22029721 of 
info@parkmanagement.nl. In dit artikel leest u waarom de BIZ ook voor uw 
onderneming van belang is. Zeg ‘JA’ om Ondernemend Venlo ondernemend te 
houden. Ik doe mee, u ook? 

Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo
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 Gevaar personeelstekort bij technische bedrijven

“Ondernemer moet creatief zijn”
Voor technische bedrijven dreigt een groot tekort aan personeel. 
Peter Kerstjens (managing director Addit) en Don Thijssen (regio-
manager UWV Noord- en Midden-Limburg) maken zich ernstige 
zorgen, maar zien ook kansen. “Willen we als regio een vuist 
kunnen maken, dan moeten we ook kiezen voor een door de regio 
geleide centrale aanpak.”

Hoe is het momenteel gesteld op 
de arbeidsmarkt?
Don Thijssen: “Over het algemeen 
zonnig. De werkgelegenheid begint 
aan te trekken. We zaten in de regio 
op een werkloosheid van 8,5 procent. 
Dat is nu 6,7 procent. Het is heel lang 
slecht gegaan - behalve in de sector 
techniek. Technische bedrijven hielden 
personeel in dienst, in de hoop dat de 
crisis snel zou overwaaien. Zoiets heb 
ik nooit eerder meegemaakt. Bedrijven 
wilden hun beste mensen gewoon niet 
kwijt. Zoiets was twintig jaar geleden 
ondenkbaar.”

Dat klinkt goed.
Thijssen: “Het geeft ook aan hoe 
nijpend het aanbod is. De arbeidsmarkt 
ontwikkelt zich dermate dat er grote 
tekorten aan technische personeel zul-
len opdoemen. Ondanks alle pogingen 
van hogerhand om het technisch 
onderwijs te promoten. Oorzaak: we 
nemen afscheid van de babyboomers. 
De samenleving vergrijst en ontgroent. 
We dirigeren jongeren nu richting 
techniek, maar zij studeren pas over 
een aantal jaren af. Pas dan komen ze 
beschikbaar voor de arbeidsmarkt.”
Peter Kerstjens: “Scholen halen twintig 
tot dertig procent meer studenten 

techniek binnen. Dat is natuurlijk 
hartstikke goed. Die groep komt echter 
pas over een aantal jaren beschikbaar 
op de arbeidsmarkt. Vaak kiezen ze 
vaak nog voor een vervolgopleiding, 
waardoor een gat zal ontstaan. Het 
oprekken van de pensioengerech-
tigde leeftijd met twee jaar biedt enig 
soelaas.”

Dat was niet te voorzien?
Kerstjens: “Vooropgesteld: er is veel 
aan gedaan door de overheid en de 
scholen. De bedrijven laten het echter 
afweten. Ze roepen wel dat er iets 
moet veranderen, maar een unanieme 
aanpak ontbreekt.”

Hoe kan dat? 
Kerstjens: “In tegenstelling tot 
Zuid-Limburg en Oost-Brabant is 
de arbeidsmarkt in deze regio veel 
meer versnipperd. Je hebt hier agro, 

food, logistiek, maakindustrie en een 
beetje dienstverlening. Hoogwaardige 
bedrijven vinden elkaar onvoldoende. 
We moeten komen tot een centraal 
geleide aanpak.”

Concreet?
Kerstjens: “Alle partijen hebben in 
maart het economisch manifest voor 
Noord-Limburg onderschreven, met 
daarin opgenomen tien actiepunten. 
Binnen een jaar moet het gewenste 
Economic Development Board een feit 
zijn. Het EDB moet een plek zijn waar 
alle partijen kunnen aankloppen. On-
derwijs, overheid en ondernemersver-
enigingen. Het moet ook de gespreks-
partner vormen voor het UWV.”

Over een jaar komt u de resultaten 
toelichten?
Kerstjens: “Over een jaar moet er een 
functionerende EDB zijn, die bemenst 

en gefinancierd wordt. Door Rijk, 
Provincie, lokale overheden, onderne-
mers en onderwijs. Iedereen staat in de 
startblokken.”

Kan het UWV de helpende hand 
bieden?
Thijssen: “Een lasser is niet werkloos. 
Om aan te geven dat bij ons het 
aanbod minimaal is. Of er moet net 
een faillissement zijn geweest. Daar 
komt bij dat er nauwelijks zijinstroom 
is. De instroomopleidingen zijn de 
voorbije jaren allemaal afgeschaft en 
de bedrijfsscholen zijn afgebouwd. Bo-
vendien zie ik iemand van de thuiszorg 
niet snel achter een machine staan. 
Bedrijven moeten creatieve oplossin-
gen bedenken.”

Hoe doet u dat?
Kerstjens: “Op vijftig werknemers in 
Venlo hebben we jaarlijks twee tot 
vier vacatures. Via vmbo-, vbo- en 
hbo-opleidingen hebben we stagiaires 
op alle niveaus. Wat wij zien, is dat 
jongeren kiezen voor een bedrijf waar 
ze hun ambities kwijt kunnen. Waar ze 
zich prettig voelen en zich goed kun-

nen ontwikkelen. Een bedrijf moet er 
alles aan doen om personeel aan zich 
te binden.
Thijssen: “In de techniek zie je dat 
leerlingen na hun stage bij een bedrijf 
blijven hangen. Dat zie je in andere 
sectoren niet of veel minder.”
Kerstjens: “We groeien met vijf tot tien 
procent per jaar. Wie weet moeten 
we meer werk gaan uitbesteden in de 
regio of in het buitenland. Als bedrijf 
moet je jezelf de vraag stellen: welke 
activiteiten doen we zelf en welke 
kopen we in? Een andere oplossing is 
meer automatiseren. Dat maakt het 
werk voor jongeren interessanter. Die 
werken immers graag met compu-
ters. Automatisering kan bovendien 
ingewikkelde productieprocessen 
vereenvoudigen. Voor eenvoudiger 
werk kunnen we weer wellicht gemak-
kelijker personeel vinden dat minder 
geschoold is.” 
Thijssen: “Het is niet zo dat computers 
werknemers overbodig zullen maken. 
Bedrijven anticiperen met computers 
met wat er binnen hun bedrijf gebeurt.”
Kerstjens: “Het kan ook zijn dat we 
computers inzetten om het werk te 

verlichten. Zodat werknemers dit over 
tien jaar nog kunnen.”

In Duitsland roepen bedrijven in 
de media dat de toestroom van 
vluchtelingen een oplossing is 
voor het tekort aan vakmensen in 
de industrie.
Thijssen: “Ik geloof niet dat dat de op-
lossing is. Die mensen willen hier liever 
niet zijn. Ze zijn gedwongen door de 
situatie in hun eigen land. Het liefste 
willen ze terug.”
Kerstjens: “De vraag is: hebben die 
mensen de kennis? Een interne oplei-
ding kunnen de meeste bedrijven hier 
niet bieden, daarvoor zijn ze vaak te 
klein. De verblijfsstatus speelt ook een 
rol. Mogen ze wel werken?”

Is het reguleren van studenten 
een oplossing?
Kerstjens: “Absoluut. Zoals in Engeland 
gebeurt. Zoiets moet je regionaal aan-
pakken. Wat willen we wat betreft de 
in- en output? En dat jaarlijks bijstellen. 
Het onderwijs moet heel kort op de 
arbeidsmarkt gaan zitten.”
Thijssen: “Het denken moet om bij de 

scholen. Laat ik mijn eigen dochter als 
voorbeeld nemen. 85 Procent op het 
vmbo kiest voor economisch-admi-
nistratief. Terwijl de werkloosheid juist 
in die sector erg groot is. Mijn dochter 
kiest voor zorg. Ze zei tegen haar men-
tor: ‘techniek laat ik vallen’. Hij, laconiek: 
‘Dat snap ik wel, meisje’. Ik viel bijna 
achterover van mijn stoel. Qua punten 
had ze best techniek kunnen doen.”
Kerstjens: “We doen jongeren enorm 
tekort door ze op te leiden voor de 
werkloosheid. We draaien ze in feite 
een loer.”

Bent u optimistisch of pessimis-
tisch over de toekomst?
Kerstjens: “Optimistisch, omdat wij in 
een klein land wonen dat overzichtelijk 
genoeg is om dit soort problemen 
op te lossen. Er heerst bovendien 
een klimaat van willen samenwerken. 
Laat onverlet dat er een heel groot 
probleem op ons afkomt.

Don Thijssen (l) en Peter Kerstjens (r)
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Haenen Potanthuriums, Kaneman Entertastement en B|A|S Research & Technology maken op 8 de-
cember in De Maaspoort uit wie zich winnaar mag noemen van de (zesde) Lodewijk van der Grinten-
prijs. Ondernemend Venlo woonde op Prinsjesdag de presentatie bij van de drie finalisten.

Normaliter vindt de bekendmaking 
van de genomineerden plaats op het 
hoofdkantoor van Océ. Dit keer zijn 
we te gast bij Leolux. Mike Noldus, de 
nieuwe voorzitter van het bestuur van 
de Lodewijk van der Grintenprijs, wil de 
Venlose ondernemers meer betrekken 
bij de jaarlijkse uitverkiezing, vandaar. 
Volgend jaar mag weer een ander 
bedrijf de aanloop naar de fi nale in De 
Maaspoort organiseren.

Verder maakt Noldus bekend dat het 
bestuur gaat samenwerken met enkele 
partners op het gebied van marketing 
en communicatie. Via Facebook, een 
nieuwe website en meer zendtijd 
bij Omroep Venlo krijgt de Lodewijk 
van der Grintenprijs meer aandacht. 
Presentatrice Gerardine Schreurs, com-
municatiemanager bij Océ, gaat ook 
de fi nale in de Maaspoort presenteren. 
Het wordt een grandioos feest, belooft 
de voorzitter. “Het aantal bezoekers 
valt niet te overtreff en. Wel willen we 
de belevenis nóg meer inhoud geven.” 
Gekscherend zegt Noldus dat de na-

men van de genomineerden niet uitlekten, zoals steevast 
gebeurt met de Miljoenennota.

De fi nalisten tonen zich verrast en vereerd. Maikel en 
Dennis Kaneman (Kaneman Entertastement) dachten 
dat ze de catering mochten verzorgen toen ze bena-
derd werden. “Volgend jaar zijn jullie aan de beurt”, 
lacht Schreurs. Toine van Casteren (B|A|S Research & 
Technology) vertelde het grote nieuws thuis tegen zijn 
echtgenote. “Leuk, zei ze, mag ik een nieuwe jurk kopen.” 
’s Avonds stellen de genomineerden zich voor aan het 
publiek tijdens het Ondernemerscafé. Een idee van… 
jawel… Mike Noldus.

Haenen Anthurium (LLTB) 
Glastuinbouwbedrijf Haenen – een traditioneel 
‘Venloosch gerdeneersgezin’ – heeft zich de afgelopen 
twintig jaar gespecialiseerd in de productie van de 
kamerplant Anthurium Andreanum, een niche-product 
in de tuinbouw. Het sterk gemechaniseerde bedrijf voor-
ziet nagenoeg helemaal in zijn eigen energiebehoefte, 
middels restwarmte die vrijkomt bij de opwekking van 
elektriciteit. “Samen met een collega-teler in Straelen 
hebben we een concept ontwikkeld voor tuincentra”, zeg 
Jac Haenen. ”Verder zijn we lid van Paletti Growers, een 
samenwerkingsverband van achttien sierteeltbedrijven in 
de Euregio. Momenteel zijn we bezig met het oprichten 
van een eigen verkooporganisatie.”

Kaneman Entertastement (MKB)
In een garage, met slechts 1.500 gulden en een pot be-
tonverf voorhanden, begonnen Rob & Hélène Kaneman 
in 1981 het cateringbedrijf. Ruim dertig jaar later staan 
beide zoons Maikel & Dennis aan het roer en is het een 
modern, innovatief en creatief bedrijf dat naamsbekend-
heid heeft verworven door personeelsfeesten, diners en 
allerhande events en partijen van top tot teen te verzor-
gen. Het woord ‘catering’ is vervangen door ‘entertaste-
ment’, een samenvoeging van taste en entertainment. 
Ofwel smaak en vermaak, de bouwstenen van ieder 
evenement. “Wij verzorgen concepten waarbij creativiteit, 
happening, beleving én de herinnering voorop staan.”

B|A|S Research & Technology (Ondernemend 
Venlo)
B|A|S Research & Technology is gespecialiseerd in onder-
zoek en ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en optimali-
satie van betonproductie, verwerking en implementatie 
van nieuwe betonsoorten. Tevens is B|A|S een belangrijke 
speler op het vlak van forensisch onderzoek bij grote 
schades en instortingen. B|A|S is de ontwikkelaar van 
Concremote, het draadloos meetsysteem waarmee een 
bouwer de sterkteontwikkeling van beton realtime van 
afstand kan monitoren.  Directeur Toine van Casteren: “Be-
ton, waar ook ter wereld, meldt zich nu op de iPad van de 
aannemer om aan te geven dat de kist naar de volgende 
fase kan om uiteindelijk liefst dertig procent bouwtijd te 
besparen.”

Mike Noldus (l) met de genomineerden voor de Lodewijk van der 

Grinten Prijs 2015

 Voorzitter Mike Noldus tijdens presentatie 
finalisten Lodewijk van der Grintenprijs:

“ Belevenis nóg meer 
inhoud geven”
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Tel. 077-321 91 30
info@hauzerenpartners.com

TE KOOP / TE huur in vEnlO

TE KOOP/TE huur BEDriJFSruiMTES

Tel. 077-326 26 00
info@vetebe.nl

Kavelprijs vanaf € 95,00 per m2 K.K.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

• Bebouwingspercentage 80%
• Milieuklasse 3 - 4
• Inruil pand en/of financiering bespreekbaar

• Bedrijfsruimte met kantoor 
   van 2.000 m² tot 8.800 m² (huur/koop) 
   of
• Kavels van 3.000 m² - 11.000 m² (koop)

een project van
Willems Bouwbedrijf

• Bedrijfsruimtes van 225 m² tot 1.400 m²
• optioneel met loading dock
• Eerstvolgende fase uitgeefbaar vanaf januari 2016

• Direct aan de afslag A73 te Venlo - Belfeld
• Afwerkingsniveau bespreekbaar

Het camerabewakingsproject op de bedrijventerreinen in Venlo en Venray kan rekenen op 
lof van wethouder Stephan Satijn en Richard Couwenberg, teamchef Venlo/Beesel van de 
politie-eenheid Limburg. “Geweldig hoe Ondernemend Venlo dit heeft opgepakt.”

Richard Couwenberg zou aanschuiven bij wethouder 
Stephan Satijn in diens tijdelijke kantoor op het ka-
zerneterrein in Blerick. Maar de politiechef wacht een 
tweede afspraak later op de avond. Noodgedwongen 
mengt hij zich via zijn handsfree telefoon vanuit de 
auto in het gesprek.

Ondanks de niet opperbeste verbinding zitten beide 
gesprekspartners meteen op dezelfde golflengte. Ze 
feliciteren de ondernemers in Venlo met het verwe-
zenlijken van het camerabewakingsproject. Slimme 
camera’s zullen bij de bedrijventerreinen verdachte 
auto’s registeren. Evenals personen die daar niets 
verloren hebben. Na een melding kan de politie snel 
ter plekke zijn. Mocht er onverhoopt een inbraak 
plaatsvinden, dan zal de politie de camerabeelden 
gebruiken bij de opsporing. Zodat boeven Venlo links 
zullen laten liggen, aldus het beoogde doel. Satijn: “Er 
is een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Er zijn grenzen 
aan de capaciteit en inzet van de politie. Bedrijven 
hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. De sleu-
tel zit in samenwerking. Geweldig hoe Ondernemend 
Venlo dit heeft opgepakt.”

Wat is de rol van de politie bij het camerabewa-
kingsproject?
Couwenberg: “Aan de voorkant hebben we informa-
tie aangeleverd over criminaliteit. Verder hebben we 
meegedacht over de praktische invulling. Bijvoor-
beeld waar camera’s mogen hangen, want je moet 
wel rekening houden met privacyaspecten.”

En wat betreft de uitvoering?
Couwenberg: “De politie kan veel sneller actie 
ondernemen bij verdachte situaties. Camerabeelden 
kunnen we gebruiken bij de opsporing.”
Satijn: “Camerabewaking biedt dus een maximale 
preventieve werking en een maximaal repressieve 
respons.”

Wat is het belang voor de gemeente?
Satijn: “Waar bedrijven niet van houden, is crimina-
liteit. Want dat betekent waardeverlies. We hebben 
er als gemeente alle belang bij dat ondernemers 
zich veilig voelen. Camerabewaking draagt bij tot 
een optimaal vestigingsklimaat. Niet alleen het 
veiligheidsgevoel neemt toe. Voor de aangesloten 
bedrijven gaat bijvoorbeeld ook de  verzekeringspre-
mie omlaag.”
 

En zorgt voor een extra plusje in de strijd om 
beste logistieke hotspot van Nederland?
Satijn: “Daar doen we het niet voor, maar het speelt 
wel een rol. We doen er alles aan ervoor te zorgen 
dat bedrijven in een zo veilig mogelijke omgeving 
zitten. Natuurlijk kunnen we niet garanderen dat er 
nooit iets gebeurt. Maar als je het voor boeven zo 
onaantrekkelijk mogelijk maakt, wordt die kans wel 
verkleind.”

Haken andere gemeenten aan?
Couwenberg: “Daar heb ik geen zicht op. Elders in Ne-
derland doen grote bedrijventerreinen hetzelfde. In 
het provinciaal platform criminaliteitspreventie wordt 
het project in Venlo gestimuleerd en ondersteund. 
Dan praat je over heel Limburg.”
Satijn: “Het zou best kunnen. DCGV is een belangrijke 
partner. Daarin zitten onder andere ook de gemeen-
ten Peel en Maas en Horst aan de Maas. Ik bedoel 
maar. Een Keniaans spreekwoord zegt: als je snel wilt 
gaan, moet je alleen gaan. Als je ver wilt komen, moet 
je samenwerken.”

Een laatste woord.
Couwenberg: “Dat laat ik over aan de wethouder.” (de 
verbinding hapert, red.)
Satijn: “Op economisch gebied is Venlo al een 
krachtige gemeente. Dat zijn we nu ook wat betreft 
veiligheid. Cameratoezicht onderstreept dat het goed 
investeren en goed toeven is in Venlo.”

Camerabewakingsproject draagt  
bij tot optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven

“ Maximale preventie,  
maximale repressie”

Stephan Satijn (l) en Richard Couwenberg (r): op dezelfde golflengte
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Doorstroming Zaarderheiken

“ Niet alleen van belang voor 
Noord-Limburg, maar voor 
de hele BV Nederland”
Op filevorming zit niemand te wachten, maar al helemaal niet rond knooppunt Zaarderheiken, 
waar A73 en A67 elkaar kruisen, twee levensaders van logistieke hotspot Venlo. 
Rijk en provincie trekken 4,7 miljoen uit voor een betere doorstroming.

Tussen acht en half negen ’s ochtends staat het geregeld vast op de A73 in 
noordelijke richting voor Zaarderheiken. Niet lang genoeg voor de landelijke fi le-
meldingen, maar voldoende om zich zorgen te maken. Het vrachtvervoer tussen 
Rotterdam en Ruhrgebied groeit immers, evenals het belang van logistiek Venlo. 
Steeds meer distributiecentra vestigen zich hier en dat brengt in alle richtingen 
een hoop wielen op de weg. 

Jarenlang liep de verbinding tussen BAB61 en A67 over de Klagenfurtlaan en 
Weselseweg. Per dag ruim 15 duizend auto’s. Grofweg 40 procent daarvan 
was vrachtwagen. Een aanzienlijk deel daarvan rijdt nu over de A74, de A73 en 
Zaarderheiken naar de A67. En andersom. In 2012 werd nog gedacht dat zich 
problemen gingen voordoen in en voor de bocht van 270 graden van de A73 
naar de A67 Eindhoven. Beleidsmedewerker Leon Peters van de gemeente 
Venlo: “Daar heb ik het nu nog niet gezien. We hebben een fl ink probleem op de 
invoegstrook van de Napoleonsbaan. Die gaat over in een uitvoegstrook naar de 
parallelbaan voor het verkeer naar de Eindhovenseweg en naar de A67 in beide 
richtingen. Op die parallelbaan staat het nu geregeld stil. De bedoeling is dat die 
strook wordt verdubbeld, in de verwachting dat dit de nodige verlichting geeft.” 
Rijkswaterstaat laat weten dat de nieuwe strook naar verwachting in 2017 wordt 
opengesteld.

De problemen op Zaarderheiken staan in de optiek van onze regio niet los van 
de problematische A67. Daar stroomt het verkeer wel door, maar het tempo ligt 
laag. Zeker in de spitsen. Landelijk ziet men dit niet als probleem. Volgens een 
MIRT-studie van enkele jaren geleden lag de gemiddelde rijsnelheid tussen de 
Belgische en de Duitse grens boven de norm. Hooguit waren er veiligheidspro-
blemen en was er zorg over colonnevorming van het vrachtverkeer. 

De A67 was de laatste maanden veel in het nieuws vanwege de Ruit Eindhoven, 
een nieuwe snelweg van de A50 noordelijk van Eindhoven over Helmond naar 
de A67. De aanleg hiervan is geschrapt. De provincies Limburg en Noord-
Brabant, Regio Venlo, TLN, EVO, LWV, Ondernemend Venlo en SMART Logistics 
Centre Venlo hebben bepleit dat de vrijvallende gelden (270 miljoen) voor een 
belangrijke mate naar verbetering van de A67 gaat. Gedeputeerde Patrick van 
der Broeck: “Een betere bereikbaarheid is niet alleen van belang voor Noord-
Limburg, maar voor de hele BV Nederland. Een goed bereikbare en economisch 
bloeiende regio zorgt ook voor de groei van bijvoorbeeld de Rotterdamse haven 
en ontlast Schiphol.”

Ondanks dat volgens verkeersminister Schultz de A67 geen landelijk knelpunt is, 
heeft de lobby succes gehad. Momenteel wordt erop gestudeerd welke maat-
regelen met het beschikbare geld mogelijk zijn. Op verbreding van de hele A67 
hoeven we volgens een zegsman van de provincie voorlopig niet te rekenen: 
“Dat zou erg duur zijn en dat geld is er momenteel niet. Maar wie weet, ooit.”

Horsterweg 19 5975 NA Sevenum § 077-398 80 37 § www.hagrokantoormeubelen.nl § info@hagrokantoormeubelen.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 uur § zaterdag van 8.30 - 16.00 uur

‘ N I E U W  E N  G E B R U I K T ’

www.sportmobiel.nl Gecertificeerd partner van:

En als je nog mobiele 
contracten bij andere 
providers hebt lopen?

Ook voor deze mobiele 
nummers werkt 
Cloud&Clear gewoon

Uw partner voor mobiele en vaste telefonie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BESPAREN!
In minder dan 5 minuten minimaal 15% besparen op uw huidige  
KPN of Telfort vaste telefonie factuur? Neem contact met ons op!

PROFITEER ALS LID VAN ONDERNEMEND VENLO VAN: 
• 100% onafhankelijk advies
• Maatwerk toegespitst op uw specifieke omgeving
• De scherpste netwerkacties 

Kijkt u naar de mogelijkheden van een integratie van vaste en 
mobiele telefonie?

Sportmobiel is de enige partner in de regio die de benodigde  
certificeringen heeft bij 5 aanbieders waarmee niet alleen de 
onafhankelijkheid gewaarborgd is maar ook een probleemloze 
implementatie.
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WWW.SMEETS-AUTOGROEP.NL       SMEETS AUTOGROEP MET VESTIGINGEN IN EINDHOVEN, VENLO, ITTERVOORT, HEERLEN, MAASTRICHT.    
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Smeets Autogroep: uw officiële dealer van Merceders-Benz personen-, bestelwagens en trucks, Smart, Fuso en Schmitz Cargobull

Tot € 5.000 voordeel en veel extra’s
Een nieuwe Mercedes-Benz bedrijfswagen rijden is nu dichterbij dan u denkt. Informeer naar onze pakketdeal acties. Uw voordeel kan behoorlijk oplopen. Meer inzet 
van uw bedrijfswagen betekent minder kosten en dat is nog eens extra winst voor u. Kom bij ons langs voor een uitgebreide kennismaking of een offerte op maat.

VENLO  
BESTELWAGENS EN TRUCKS  -  TASMANWEG 6, T 077 207 99 00

 OZB geen drijfveer 
bij keuze vestigingsplaats
De WOZ-waarde van bedrijfspanden daalt. Toch incasseert Venlo 
meer OZB. Directeur Stefan Bouwman van Hauzer & Partners 
Bedrijfsmakelaardij verklaart.

Hoe zijn die verschillen te verklaren?
“Sinds 2011 is de waarde van onroerend goed gedaald. Zonder de OZB te 
verhogen, zouden gemeenten minder inkomsten ontvangen. De OZB is overal 
gestegen, bij de ene gemeente meer dan bij de andere. Voor de eigenaar is dat 
vervelend. Zijn pand is minder waard, maar hij moet meer betalen. Of erger, je 
pand komt onder water te staan. De WOZ dient in de praktijk steeds meer als 
toetsingsmiddel wat betreft de verhouding tussen hypotheek en waarde van het 
pand.” 

De WOZ-waarden zijn betrouwbaar?
“Die komen redelijk goed overeen met met de marktwaarde, zeker wat betreft 
woningen. Er is veel vergelijkingsmateriaal, vanwege het grote aantal transac-
ties. Daarnaast heb je de categorie niet-woningen. Hier vallen bedrijfspanden, 
kantoren en winkels onder. Verschillende categorieën dus. Het ene pand valt 
daarom niet zomaar te vergelijken met het andere. Bovendien speelt de locatie 
een belangrijke rol. Een kanttekening: bij het vaststellen van de WOZ gaat een ge-

meente uit van het zogeheten ‘volle en onbezwaarde eigendom’ en dat het object 
‘onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan worden genomen’. In de praktijk 
zijn bedrijfspanden bijvoorbeeld echter vaak verhuurd, waardoor vergelijking met 
de marktwaarde moeilijker is.”

De woningmarkt trekt aan. Geldt dat 
ook voor de markt van bedrijfspanden?
“In de logistieke markt zien we bewegingen. Deze sector zit dan ook vooraan 
in het herstel van de economie. Dit in tegenstelling tot de kantoren, winkels en 
productieruimten, die moeten nog even langer geduld hebben. De binnenlandse 
economie moet eerst structureel verder verbeteren.”

Zullen gemeenten de OZB gaan verlagen wanneer 
de prijzen voor onroerend goed weer gaan stijgen?
“Dat is de grote vraag. We kunnen niet putten uit voorbeelden uit de geschiede-
nis. Sinds de WOZ werd ingesteld in 1994 hebben we nooit echte waardedalingen 
gekend.”
 
Spelen belastingen als OZB een rol voor bedrijven 
om zich ergens te vestigen?
“Nee, dat is absoluut geen drijfveer. Veel belangrijker is de locatie. Een bedrijf wil 
goed bereikbaar zijn en dicht bij zijn klanten zitten.  Bovendien moet het arbeids-
klimaat goed zijn.”

Lagere WOZ, meer OZB
• Bedrijfspanden, kantoren en winkels leveren de gemeente Venlo dit 

jaar ruim 16,4 miljoen euro aan OZB op. Dat is 1,52 procent meer dan 
vorig jaar.

• De WOZ-waarde van de niet-woningen daalde in dezelfde periode 
met 3,98 procent. De winst voor de gemeente valt te verklaren uit het 
verhogen van de OZB van 0,51 procent naar 0,54 procent. Alleen in 
Sittard-Geleen (0,79) en Kerkrade (0,59) ligt dit percentage hoger.

• Wat betreft de totale belastingdruk (gemeentelijke belastingen, water-
schapsbelasting) betaalt een eigenaar van een pand in Venlo gemid-
deld 967 euro, een stijging van 0,95 procent. 

• Dat is twee euro meer dan buurgemeente Horst aan de Maas incas-
seert. In Voerendaal, Schinnen, Onderbanken, Meerssen en Eijsden-
Margraten ligt de belastingdruk hoger.

• Een huurder in Venlo betaalt 586 euro, bijna een half procent meer dan 
vorig jaar. In acht Limburgse gemeenten betalen huurders meer. 

Wat verwacht je van elkaar? 

Elk contract is een vorm van samenwerking 
tussen twee of meer partijen. De ene keer is 
deze duurzaam (joint-venture overeenkomst, 
huurovereenkomst), de andere keer eenmalig 
(koopovereenkomst). In alle gevallen geldt 
dat partijen overgaan tot het sluiten van een 
contract omdat zij een bepaald doel willen 
bereiken en zij de verwachting hebben dat 
het sluiten van het contract daar aan bijdraagt.

Nu is er niet altijd ruimte om te onderhan-
delen over de tekst van het contract; is die er 
wel (vragen staat vrij!), maak er dan ook werk 
van en benut die kans! Benoem de punten 
die voor jou als ondernemer belangrijk zijn en 
werk die uit in verplichtingen voor de andere 
partij. Laat belangrijke onderwerpen niet on-
besproken in de veronderstelling dat “het voor 
de ander wel duidelijk is dat dit ook onderdeel 
is van de afspraken”.

Juist die onbenoemde verwachtingen 
zijn vaak aanleiding voor misverstanden, 
teleurstellingen, discussies en uiteindelijk 
geschillen en schade. Alleen kijken naar de 
letterlijke tekst van de overeenkomst is vaak 

onvoldoende volgens de Hoge Raad; er moet 
ook worden gekeken naar de context. Hoe 
voor de hand liggend een bepaalde uitleg van 
de overeenkomst voor jou als ondernemer is, 
minstens zo belangrijk is de verwachting van 
de andere partij.

Kortom, benoem en bespreek de belangrijke 
punten en verwachtingen, ook (of: juist) als er 
over de tekst van het contract weinig discussie 
mogelijk is; dat kleurt immers ook de verwach-
ting die de ander heeft bij de samenwerking 
en helpt bij onverhoopte discussies over “de 
uitleg” van het contract.
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Stefan Bouwman
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Uitstapje 25 jaar 
OBTB viel in de smaak
Het jubileum van ondernemersvereniging Tegelen-
Belfeld werd donderdag 2 juli gevierd. Het bestuur 
had een dag vol met interessante activiteiten georga-
niseerd. De aangesloten leden en oud-bestuursleden 
werden met hun partners ’s ochtends ontvangen 
met koffi  e en vlaai. Hierna werd koers gezet naar 
Maastricht. Gedeputeerde Twan Beurskens gaf de 
aanwezigen een rondleiding door het Gouvernement. 
Vervolgens werd de oversteek gemaakt naar België. 
In Maaseik werd wijndomein Aldeneyck vereerd met 
een bezoek. De jubileumdag werd afgesloten met 
een heerlijk diner in Roosteren. De organisatie werd 
na afl oop bedankt voor organisatie van dit bijzonder 
geslaagd uitstapje. 

Tien jaar Venlo Freight Village
In 2004 liep er een landelijk subsidietraject over modal shift. Er moesten tien bedrijven aan deelnemen. Al doende ervoeren de tien dat 
samenwerken loont en dat er voldoende vertrouwen was om dit uit te bouwen. Medeoprichter Maurice Beurskens (Seacon): “Met de toe-
voeging together better was Venlo Freight Village geboren. Een logistiek platform voor uitwisseling van vakkennis, ervaring en actualiteiten 
voor collectieve projecten met individueel bedrijfsvoordeel. Inmiddels zijn 43 ondernemingen lid, van eenmansbedrijven tot hele grote 
jongens.”

Volgens Beurskens komt het tientallen keren per jaar 
tot concrete actie: “De een zoekt extra warehouse-
ruimte, de ander heeft wat over. Een transporteur 
zoekt lading voor een retourrit. Maar je betrekt el-
kaar er ook bij als een opdrachtgever met een vraag 
komt en je daar een ander bij nodig hebt. Je gunt 
de samenwerking eerder aan iemand uit je netwerk 
dan dat je een vreemde opzoekt.”

Jaarlijks belegt VFV drie activiteiten. Naast de nieuw-
jaarsbijeenkomst zijn dat een bedrijfsbezoek en 
een seminar. Zo waren ze al eens op bezoek bij de 
haven van Zeebrugge en bij bierbrouwer Warstein. 
De jubileumseminar, begin oktober, ging over het 

gebruik van social media in het streven om together 
better te worden. 
VFV is blij met de komst van SMART LCV: “De doelen 
zijn anders, de belangen gelijk: een soepel functio-
nerende logistieke hotspot.”

Meer informatie: www.venlofreightvillage.nl.

Samen zorgen 
voor veilige 
bedrijventerreinen 
Uit cijfers van de politie blijkt dat er op jaarbasis 365 meldingen worden gedaan door 
ondernemers op bedrijventerreinen in de gemeente Venlo. We kunnen dus stellen dat het 
gemiddeld iedere dag een keer raak is. Het betreft meldingen van serieuze delicten zoals 
ramkraken en grotere inbraken. Ondernemers doen van kleinere incidenten en schades 
vaak geen meldingen. Het werkelijke aantal ligt dus veel hoger, ook op de industrieterrei-
nen in Tegelen en Belfeld.  

Het bestuur van Ondernemend Venlo is het al jaren 
een doorn in het oog. De prioriteit ligt bij het veiliger 
maken van de bedrijventerreinen in de gemeente. En-
kele jaren geleden is daarom ingezet op het verkrijgen 
van het keurmerk ‘Veilig Ondernemen’. In het voorjaar 
heeft ook Tegelen-Belfeld dit predicaat ontvangen. Dit 
betekent dat er intensief wordt samengewerkt met 
de politie, gemeente en brandweer. Dat is echter niet 
voldoende om criminelen weg te houden van onze 
businessparken. Naast aandacht voor verlichting en 
groenvoorziening heeft het bestuur van OBTB ook de 
voorkeur uitgesproken voor de inzet van camera’s. 

Het project ‘Veilig Venlo’ is begin dit jaar opgestart en 
voor de coördinatie is de ervaren projectleider Etienne 
Schiff elers aangetrokken. Hij werkt samen met stake-
holders zoals de gemeente, politie en beveiligingsbe-
drijven, de stuurgroep veiligheid en het parkmanage-
ment om de terreinen veiliger te maken. “Dit kan een 
individuele ondernemer niet alleen”, aldus Schiff elers. 
“Het project moet breed worden gedragen. We willen 
bij de ingangen van de bedrijventerreinen in Tegelen 
en Belfeld camera’s installeren die de kentekens van 
voertuigen registreren. Wanneer een voertuig verdacht 
is, gaat er een melding naar de politie. Een onder-

nemer kan bij de politie ook een kenteken hebben 
doorgegeven van een verdacht voertuig of een auto 
kan gestolen zijn. Daarnaast dienen er op kruispunten 
zogenaamde ‘Dome-camera’s’ te komen. Hiermee kan 
worden ingezoomd wanneer er zich een verdachte 
situatie voordoet of wanneer een voertuig gevolgd 
moet worden. Door de kentekenregistratie kan er 
meteen gezocht worden naar het betreff ende voertuig 
en de bestuurder.” 

Essentieel is hierbij de inzet van particuliere beveili-
gingsbedrijven. Medewerkers kijken continu mee met 
de camerabeelden en hun bekende auto’s worden 
op basis van deze informatie over de terreinen in 
Tegelen en Belfeld gestuurd. Ze kunnen zo ook gericht 
verdachte voertuigen en personen benaderen. Bij 
delicten wordt meteen de politie ingeschakeld. Een 
ander pluspunt van het project is dat de alarmsyste-
men van de bedrijven aangesloten kunnen worden op 
de meldkamer en zo ook weer in contact staan met het 
cameratoezicht. 

“De juridische procedure met de gemeente is inmid-
dels doorlopen en de politie is ook enthousiast. Om 
echt voortvarend aan de slag te kunnen hebben we de 
handtekeningen van de ondernemers op de bedrijven-

terreinen in Tegelen en Belfeld nodig. Zij zijn immers 
de belanghebbenden en moeten aangeven of zij op 
deze manier de toekomst tegemoet willen. Ik geloof in 
ieder geval volledig in dit project. Voor een ‘Veilig Venlo’ 
moeten we er nu samen de schouders onder zetten”, 
vertelt Etienne Schiff elers tot besluit. 

Wilt u meer informatie over het project neem dan 
contact op met projectleider Etienne Schiff elers. Hij is 
te bereiken via 06-15829057 of info@deparkmanagers.
nl. Wilt u deelnemen aan het project? Dan kunt u het 
contract dat u heeft ontvangen ondertekenen en 
retourneren. 

Onze agenda 2015
Bestuursvergadering businesspark 
Tegelen / Belfeld
Donderdag 26 november 2015, 12.00 uur

Bestuur VFV - vlnr Frank Hermans - Rob Ewalds - Maurice Beurskens
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Bauhaus komt naar 
de Noorderpoort
Bauhaus mag verder met het 
realiseren van een bouwmarkt, 
tuincentrum en drive-in voor 
het ophalen van zware spullen 
op bedrijventerrein Veegtes 
vlakbij winkelcentrum ‘t Tref in 
Venlo. De Raad van State (RvS) 
heeft de bezwaren van omlig-
gende bedrijven woensdag ver-
worpen. Vrees voor leegstand

De ‘buren’ van Bauhaus (Praxis, Budé en 
de vastgoedeigenaar van ‘t Tref ) maak-
ten bezwaar tegen het voornemen van 
de vestiging van Bauhaus, omdat geen 
behoefte zou zijn aan nog een grote 
bouwmarkt in het gebied. Ze vrezen 
leegstand omdat de komst van Bauhaus 
mogelijk leidt tot het sluiten van andere 
bouwmarkten en speciaalzaken in Venlo. 

Het hoogste rechtsorgaan (RvS) is van 
oordeel dat de kans weliswaar bestaat 
dat andere bouwmarkten door de 
concurrentie moeten sluiten, maar dat 
niet is aangetoond dat dit tot enorme 
leegstand gaat leiden.

Gesloopt
De oude bedrijfspanden op het terrein 
op de hoek van de Nijmeegseweg en 

de Laurens Janszoon Costerstraat zijn 
grotendeels al gesloopt voor de komst 
van het 17.000 vierkante meter grote 
Bauhaus. De Duitse bouwmarktgigant 
steekt 22 miljoen euro in het complex 
dat 150 tot 180 deel- en voltijdbanen op 
moet leveren.
Bron L1

‘ Nieuw 
bestuurslid’ 

Het bestuur van Ondernemend Venlo afdeling Noorderpoort heeft zich 
versterkt met een nieuw bestuurslid in de persoon van Stanley Mooren. 
Stanley is vestigingsmanager bij Sligro Venlo.

Jubileumuitstapje
25 jaar geleden is ondernemersvereniging Busines-
spark Noorderpoort (voorheen Veegtes) opgericht. 
Om hierop terug te kijken en om dit te vieren, is er een 
uitstapje georganiseerd.
 
Noteert u alvast zaterdag 7 november 
2015 in uw agenda!
 
De plannen zijn om gezellig met alle leden en partners 
een uitstapje naar Köln te maken.

We vertrekken om 11.00 uur en we sluiten af met een 
diner.
 
De jubileumcommissie is druk bezig de laatste details 
voor het programma in elkaar te zetten.
Het complete programma volgt zo snel mogelijk.
 
Wilt u er zeker bij zijn? U kunt zich nu al aanmelden via
http://www.ondernemendvenlo.nl/contact/jubileum-
obn

Een goede 
academische 
basis?

Dichterbij dan je denkt!
Universiteit Maastricht biedt de volgende 
opleidingen aan op Campus Venlo:
Bachelor:                           
University College Venlo: Bachelor in Liberal Arts & Sciences 
Master:
Health Food Innovation Management                 
Global Supply Chain Management and Change

Meer weten? Bezoek onze website: www.maastrichtuniversity.nl/ucv 

University College Venlo: Bachelor in Liberal Arts & Sciences

NIEUW!
University College 

Venlo

OBN bezoekt het 
Blue Innovation 
Center op 
Noorderpoort
Op 25 juni bezocht Ondernemersvereniging Noor-
derpoort het Blue Innovation Center. De ontvangst 
was om 12.00 uur, met lekkere hapjes van Kaneman. 
Na deze prima lunch werden de deelnemers welkom 
geheten door voorzitter Will Lormans. Na een korte 
inleiding geeft hij het woord aan Jeroen Rondeel 
van het Blue Innovation Center. Die geeft vervolgens 
uitleg over het BIC, een omgeving en netwerk van 
specialisten die op een duurzame en nieuwe manier 
bezig zijn met innovatie, daarbij geïnspireerd door 
de fi losofi e van de Blue Economy. Rondeel vertelt 
over de verschillende bedrijven die er gevestigd zijn 
en over de innovatieve projecten waar aan wordt 
gewerkt zoals ontwikkelingen op het gebied van 
3D printen maar ook onderzoek naar de medicinale 
kwaliteiten van taxus. Op de foto’s enkele impressies 
van een geslaagde dag. 
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Raamovereenkomst Trimaxx B.V. 
Het bestaande raamcontract met 
Telfort Zakelijk wordt overgenomen 
door Trimaxx B.V.
 
Trimaxx is gevestigd op Businesspark 
Noorderpoort in Venlo. Het bedrijf levert 
communicatieoplossingen en is hierin 
onafhankelijk. De specialisaties zijn be-
drijfstelefonie, VoIP systemen en mobiele 
communicatieapparatuur. Tevens is Trimaxx 
gespecialiseerd in draadloze netwerken en 
site to site verbindingen tussen gebouwen 
alsmede op bedrijfsterreinen.
 
Tot de opdrachtgevers behoren bedrijven 
in zowel de klein-, midden- als groot-
zakelijke markt. Ook levert Trimaxx aan 
overheidsinstellingen. Recentelijk heeft 
Trimaxx enkele Awards gewonnen, zo mag 
men zich de meest Innovatieve Partner 
van Ziggo Zakelijk noemen en is Trimaxx 
de meest succesvolle partner van Gigaset 
Pro 2014-2015. Genomineerd zijn zij voor 
Awards van OZMO en Voiceworks.

 De merken die Trimaxx voert zijn o.a. Unify, 
Panasonic, Swyx, Gigaset, Samsung, Apple. 
Telfort Zakelijk, KPN, Yes, Ziggo, Tele2, Voice-
hosted, Vodafone en T-Mobile.
Naast het leveren van producten en 

diensten adviseert Trimaxx haar relaties 
ook bij de keuze van de netwerkinfrastruc-
tuur.  Trimaxx beschikt over een 7 x 24 uurs 
servicedienst en een inbouwservice voor 
mobiele communicatieapparatuur.

Raamovereenkomst Sportmobiel B.V.
Met de lokale aanbieder Sportmo-
biel B.V. denkt Parkmanagement 
in Venlo een goede aanvulling ge-
vonden te hebben op het bestaande 
contract met Telfort Zakelijk (dat 
wordt overgenomen door Trimaxx 
– zie artikel elders op deze pagina).
Voor vaste telefonie CPS/WLR biedt 
Sportmobiel een tweetal aanbie-
ders, te weten Telfort en Dean 
Connect terwijl voor vaste Telefonie 
VoIP zelfs een viertal netwerken 
aangeboden worden, te weten 
Dean Connect, Telfort, Voiceworks 
en Ziggo. Afhankelijk van de be-
staande situatie zal in overleg de 
beste provider gekozen worden.
 
Sportmobiel heeft voor de leden van 
Ondernemend Venlo een exclusief abon-
nement samengesteld op het KPN netwerk. 
Hierbij belt u niet alleen onbeperkt binnen 
Nederland maar kunt u ook nog eens een 
royale databundel van 10 GB op 4G snel-
heid delen met uw collega’s (inclusief extra 

kaarten voor een tablet). Het abonnement 
kan gemakkelijk uitgebreid worden met 
een onbeperkte  bundel voor de EU. Uniek 
voor het KPN-netwerk!

Past een ander mobiel netwerk beter bij 
u of wilt u graag een integratie van vaste 
telefonie met mobiele telefonie dan kan 
dit natuurlijk ook. Als enige aanbieder in de 
regio heeft Sportmobiel bij alle netwer-

ken de partnerstatus en certifi cering om 
een vast-mobiel integratie aan te bieden. 
Sportmobiel biedt zelfs een vast-mobiel 
integratie waarbij nog lopende mobiele 
telefonie abonnementen van verschillende 
providers geïntegreerd kunnen worden. 
U kunt dus onafhankelijk van uw huidige 
abonnementen en vast-mobiel integratie 
implementeren.

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

Kerstversiering: 
uw onderneming 
brandveilig 
de feestdagen 
door

Dhr. Alwin Sahr – Sportmobiel B.V,

Dhr. Maurice Smals – Trimaxx B.V.

Mocht u meer informatie willen hebben over deze of andere contracten en mogelijkheden om u hierbij aan te 
sluiten, neem dan contact op met info@parkmanagementvenlo.nl

Extra rijstrook parallel-
baan A73 Zaarderheiken
Op de parallelbanen van de 
A73 ten zuiden van het knoop-
punt Zaarderheiken bij Venlo 
staan regelmatig files; sinds 
de openstelling van de A74 in 
2012 is de filevorming toege-
nomen. De meeste files staan 
in de ochtendspits op de rij-
baan vanuit Roermond richting 
Venlo. 

De minister van Infrastructuur en 
Milieu en de provincie Limburg heb-
ben geld beschikbaar gesteld om dit 
knelpunt op te lossen. De parallelbaan 
van de A73 richting Venlo wordt ten 
zuiden van knooppunt Zaarderheiken 
uitgebreid met één rijstrook. 
 Voordat deze maatregel gerealiseerd 
kan worden moet er een Tracébesluit 
worden vastgesteld. Hiervoor wordt 

een wettelijke procedure doorlopen, 
de Tracéwetprocedure. Eind 2015 be-
gint de procedure met het vaststellen 
van de Startbeslissing. In 2016 wordt 
het Ontwerp Tracébesluit gepubli-
ceerd, gevolgd door het Tracébesluit 
in 2017. In het (Ontwerp) Tracébesluit 
is ook aandacht voor de milieuef-
fecten van de extra rijstrook. Als alles 
volgens planning verloopt kan de 
schop in 2018 de grond in.  
In totaal is 4,7 miljoen euro beschik-
baar voor het project. Provincie en Rijk 
nemen elk de helft van de kosten voor 
hun rekening. Naast het onderzoek 
naar de parallelrijbaan wordt tevens 
onderzoek gedaan naar enkele 
geluidsknelpunten langs de A73 
in combinatie met geluidwerende 
maatregelen die de gemeente Venlo 
nog wil nemen.

Misschien moet u er op dit moment nog niet aan 
denken maar, als u nu even de tijd neemt om 
kritisch te kijken naar brandveiligheid bent u met 
onderstaande aandachtspunten begin december 
voorbereid als de kerstversiering weer uit de kast 
wordt gehaald.

Voorbereiding
Zorg ervoor dat automatische voorzieningen zoals 
noodverlichting, sprinklerinstallaties en brand-/rook-
melders werken en dat brandblussers, vluchtrou-
teaanduidingen en (hand)meldpunten voor brand 
altijd zichtbaar zijn en gebruikt kunnen worden.
Let bij aankoop van nieuwe kerstversiering en een 
kerstboom erop dat deze geïmpregneerd is of van 
brandvertragend materiaal is gemaakt.  Natuurlijke 
kersttakken mogen slechts in kleine clusters van 
1 m2 opgehangen worden met een onderlinge 
afstand van ten minste 2 meter. 
Hebt u nog kerstversiering van vorig jaar? Contro-
leer deze voor u ze ophangt en aansluit. Verkeren 

elektrische snoeren, stekkers en toestellen nog in 
goede staat? 
Een droge boom, die in brand raakt, kan binnen 
dertig seconden helemaal opbranden! Een veilige 
boom is een kunstboom van moeilijk brandbare 
kunststof. Let op het certifi caat of de aanwijzingen 
op de verpakking. Plaats de kerstboom niet in de 
vluchtroute of dichtbij gordijnen en zorg dat de 
versiering vrijgehouden wordt van spots en andere 
warmtebronnen. Hang de versiering op tenminste 
2,5 meter hoogte dus buiten bereik van personen. 
Met gas gevulde ballonnen zijn niet toegestaan.

Tijdens de feestelijke periode
Let er bij gebruik van kaarsen of open haarden op 
dat deze minimaal 50 centimeter uit de buurt van 
brandbare materialen blijven. Plaats een afscheiding 
en zorg voor een brandblusser in de directe nabij-
heid!
Uw personeel moet weten hoe ze moeten handelen 
tijdens brand. De algemene ontruimingsactie ‘Hoe te 

handelen bij brand’  is bij uw lokale brandweer op te 
vragen.  Zorg tijdens feesten en partijen dat er een 
deskundig en verantwoordelijk persoon is die er op 
toeziet dat alles brandveilig is en verloopt.
Worden rook- en brandwerende deuren steeds ge-
sloten, zijn vluchtroutes goed bereikbaar en vrij van 
obstakels, zijn buitentrappen vrij van sneeuw, ijs en 
begroeiing? Zorg dat mensen niet kunnen uitglijden 
of struikelen en dat versieringen met deuren mee 
draaien en niet het openen verhinderen.
Hoeveel personen mogen er in uw pand? Als er voor 
een gebouw een gebruiksvergunning of gebruiks-
melding nodig is, staat er in het document hoeveel 
personen er in het gebouw aanwezig mogen zijn. 
Laat dus niet teveel personen toe: het kan dan 
moeilijker of zelfs onmogelijk zijn om te vluchten 
tijdens brand.
Wij wensen u alvast fi jne en veilige feestdagen!

Een  uitgebreide folder is te downloaden via: 
www.brandweer.nl/publish/library/39/folder118.pdf

Volgende fase vracht-
wagenparkeerplaats 
James Cookweg
Binnenkort start het aanbestedings-
traject voor de vrachtwagenpar-
keerplaats aan de James Cookweg. 
De bedoeling is dat de exploitatie 
per 1-9-2016 van de gemeente 
Venlo wordt overgenomen.  Er wordt 
gezocht naar een exploitant die met 
creatieve oplossingen komt voor 
natuurlijk het parkeren zelf maar ook 
voor onder andere horeca, beveiliging, 
digitale mogelijkheden en terugbren-
gen van overlast zoals zwerfafval. 
Gegund zal dan ook worden op het 
meest functioneel, voor het oog 
bereikbare idee. Tevens wordt er aan-
dacht gevraagd voor het maatschap-
pelijk component.
Op dit moment is er een extra laag 
granulaat op het terrein aangebracht. 

Hopelijk nog dit jaar begint de 
gemeente Venlo met permanente 
verharding. De planning is dat medio 
november de aanbestedingsstukken 
openbaar worden gemaakt en de ge-
meente hoopt eind januari 2016 een 
exploitant aan boord te hebben.
De planning is dat medio november 
de aanbestedingsstukken openbaar 
worden gemaakt en de gemeente 
hoopt eind januari 2016 een exploi-
tant aan boord te hebben.
Heeft u interesse om de aanbeste-
dingsstukken te ontvangen?
Stuur een email naar de projectleider 
Dhr. I. Gerits: igerits@venlo.nl
U ontvangt dan tijdig voor de aan-
bestedingspublicatie hierover een 
bericht.

Misschien moet u er op dit moment nog niet aan 
denken maar, als u nu even de tijd neemt om 
kritisch te kijken naar brandveiligheid bent u met 
onderstaande aandachtspunten begin december 
voorbereid als de kerstversiering weer uit de kast 
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Sinds enige tijd is de Greenport Bikeway gereed, de fietssnelweg tussen station Venlo en 
station Horst-Sevenum. Dit superfietspad zorgt ervoor dat fietsers vanuit Venlo of Horst 
snel en comfortabel op hun werk op een van de bedrijventerreinen tussen Venlo, Horst en 
Sevenum kunnen komen. Met een gratis fitnesstraining als extraatje. 

Het argument van de extra training is een van de ma-
nieren waarop Venlo de nieuwe fi etssnelweg tussen 
Venlo en Horst-Sevenum populair probeert te maken. 
Om dat argument kracht bij te zetten, wordt de Green-
port Bikeway ook wel de ‘Healthy Highway’ genoemd. 

Op zich is er voor die extra training natuurlijk wel iets 
te zeggen. Veel mensen gaan zittend in de auto naar 
hun baas, doen de hele dag zittend hun werk en gaan 
zittend in hun auto weer naar huis. Om dan ’s avonds 
naar de sportschool te gaan voor de broodnodige be-
weging. Waarom niet bewegen van en naar het werk? 
Extra voordelen: de fi etser komt wakker en monter op 
zijn werk en ’s avonds opgeruimd weer thuis, omdat 
hij in de frisse lucht alle werkstress van zich af heeft 
kunnen trappen. 

In Nederland zijn inmiddels rond de twintig fi etssnel-
wegen operationeel en een dertigtal in voorbereiding. 
Zeker vijftig trajecten zijn geschikt en kansrijk voor de 
aanleg van een fi etssnelweg. Dat de overheid hier zo 
voortvarend mee omgaat, is niet verrassend. De druk 
op het wegennet neemt alleen maar toe, met fi les, 
vertragingen en milieubelasting als onvermijdelijke 
gevolgen. De oer-Hollandse fi ets is dan een perfecte 
oplossing. 

De Greenport Bikeway is de eerste fi etssnelweg in 
Limburg, maar er zijn meer mogelijkheden: Venlo-
Roermond, Roermond-Sittard, Sittard-Geleen enzo-
voorts. Dat voor de eerste fi etssnelweg het traject van 
Venlo naar Horst-Sevenum is gekozen, is geen toeval. 
De ontwikkelingen van de Trade Ports en de overige 
bedrijventerreinen in de gemeente Venlo verloopt 
voorspoedig, waardoor er wel eens duizenden extra 
arbeidsplaatsen bij zouden kunnen komen. Naar ver-
wachting zal met name het knooppunt Zaarderheiken 
dan extra druk worden. Om die ontwikkeling voor te 
zijn, is de Greenport Bikeway een perfecte oplossing 
omdat mensen die op de bedrijventerreinen werken 
dan gemakkelijker voor de fi ets zullen kiezen, waar-
door de druk op het wegennet wordt verlicht. 

Het gebruik van de fi ets in het woon-werkverkeer is in 
Nederland natuurlijk uitgebreid onderzocht. Het blijkt 
dat bij een afstand van 15 kilometer naar het werk nog 
ongeveer 10% van de mensen de fi ets neemt. Maar als 
gebruik kan worden gemaakt van een fi etssnelweg – 
brede fi etspaden, geen kruisingen, geen stoplichten 
enzovoorts – stijgt dat percentage al snel naar 25. Van 
een fi etssnelweg als de Greenport Bikeway mag dus 
een grote meerwaarde worden verwacht. 

GREENPORT BIKEWAY = 

THE HEALTHY HIGHWAY

Fietsen (naar je werk) 
is gezond (en snel)

“De Floriade heeft de regio veel gebracht”

Greenport Bikeway
De Greenport Bikeway heeft een zuidelijke en een 
noordelijke lus, respectievelijk 11,5 en 15 km lang. De 
noordelijke lus bestaat vooral uit bestaande (fi ets)
routes die zijn opgewaardeerd. De zuidelijke route is 
voor een belangrijk deel nieuw aangelegd en volgt 
in grote lijn de spoorlijn Venlo-Eindhoven. 

De noordelijke lus van de Greenport Bikeway is 
helemaal voltooid, de zuidelijke kent nog een korte 
omleiding. De reden daarvoor is dat er nog enkele 
percelen grond moeten worden verworven om het 
laatste stukje van de fi etssnelweg te kunnen aanleg-
gen. 

Delen van de Greenport Bikeway voeren door bos 
en weilanden. Om de fi etssnelweg optimaal in het 
landschap in te passen, zijn voor de verlichting op 
die plekken houten lantaarnpalen gebruikt. Om de 
vleermuizen niet te verstoren, zijn ze voorzien van 
vleermuisvriendelijke led-lampen die het licht niet 
verstrooien. 

Meer informatie over de Greenport Bikeway op 
www.greenportbikeway.nl. Reclamefi lmpjes zijn te 
zien op www.healthyhighway.com. 
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De werkgevers in Noord-Limburg zijn op zoek naar een krachti-
gere samenwerking in de regio, met elkaar en met overheden en 
onderwijs. Dat is onder andere vastgelegd in een begin maart ge-
presenteerd Economisch Manifest met tien belangrijke actiepun-
ten. Over die samenwerking spreken we met de voorzitters van de 
lokale ondernemersverenigingen, ditmaal met Marc Crooijmans 
van de Industriële Kring Peel en Maas.

De Industriële Kring Peel en Maas is 
en blijft natuurlijk vooral de belan-
genbehartiger voor de plaatselijke 
bedrijvigheid, merkt Marc Crooijmans 
op. Althans van het merendeel, want 
in Baarlo en Maasbree is de plaatselijke 
ondernemersvereniging ook na de 
herindeling in 2010 zelfstandig verder 
gegaan. “Er is hier nog wat versnippe-
ring, maar om alles te laten samen-
gaan, dat heeft tijd nodig.” Vooralsnog 
trekt de IKPM met de gemeente op 
bij het nemen van allerlei initiatieven 
die de bedrijvigheid in de gemeente 
moeten stimuleren. Zoals projecten op 
het gebied van scholing, het inspelen 
op de wetgeving betreff ende mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
de arbeidsmarkt in zijn algemeen en 

het werven van bedrijven.

Daarbij wordt echter nadrukkelijk 
naar de omliggende regio gekeken, 
naar soortgelijke projecten en naar 
manieren waarop de diverse onder-
nemersclubs van elkaar kunnen leren 
en met elkaar kunnen optrekken. “We 
hoeven tenslotte niet steeds zelf het 
wiel opnieuw willen uitvinden. Neem 
het stimuleren van de jeugd om voor 
techniek te kiezen. Daar hebben we 
lokale initiatieven voor, maar we haken 
ook aan bij regionale projecten. Het 
is belangrijk dat bedrijven daar bij 
betrokken worden en samenwerking 
zoeken met het onderwijs.” In die regio, 
vindt Crooijmans, mag de schroom wel 
wat meer worden afgeworpen. Hij wijst 

naar de bedrijventerreinen in de eigen 
gemeente waar volgens hem heel 
bijzondere bedrijven zijn gevestigd. 
“Gespecialiseerd en wereldwijd actief, 
maar onbekend in eigen dorp. Laat 
jongeren zien wat hier bijvoorbeeld op 
het gebied van hoogwaardige tech-
niek gebeurt. Zo zorg je ervoor dat ze 
in de regio blijven of terugkomen als ze 
eenmaal zijn afgestudeerd.” Crooijmans, 
zelf afkomstig uit de buurt van Utrecht, 
viel het bij zijn komst naar het zuiden 
verder op dat medewerkers hier heel 
hiërarchisch ingesteld zijn. Terwijl er op 
de werkvloer de nodige goede ideeën 
ontstaan. Veel mensen zijn echter te 
bescheiden om die te presenteren. 
“Door hierop bewust te  acteren, zie 
je dat wel veranderen. Dat is goed, zo 
ontstaat betrokkenheid.”

Wat de regionale samenwerking be-
treft, die is in de loop der jaren sterker 
geworden, vindt Crooijmans, en hij 
onderschrijft het belang ervan. Hij ver-
wijst wat dat betreft naar de Floriade, 
een goed voorbeeld van die samen-

werking. “De komst ervan heb ik toege-
juicht, en ik blijf van mening dat het de 
regio veel heeft gebracht. Veel reuring 
en veel spin off . Dat er mede vanwege 
de crisis geld bij moest is jammer. Maar 
als je niets doet, gebeurt er ook niets. 
Kijk wat dat betreft maar naar het ver-
leden, toen Venlo het outlet center liet 
schieten – daar profi teerde Roermond 
vervolgens van.”

Dus ja, samenwerken in de regio is 
zeker nodig, aldus Crooijmans en het 
opstellen van het economisch manifest 
en het opzetten van een economic 
development board is absoluut een 
nieuwe stap voorwaarts. “Als IKPM ligt 
onze focus bij de eigen bedrijvigheid. 
Maar die kun je niet los zien van wat er 
in de wereld om je heen gebeurt. Het 
is goed dat we nu weer een nieuw in-
strument hebben om de regio te pro-
fi leren en bij de activiteiten die daaruit 
voortkomen, sluiten we ons graag aan. 
Van de kracht van die samenwerking 
kunnen we zowel op regionaal als 
lokaal niveau profi teren.”

“ Niet steeds zelf 
opnieuw het wiel 
willen uitvinden”
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PrintHawk ging na een voorbereidingsperiode van 
ruim een jaar begin 2014 van start. Kort gezegd is het 
bedrijf een soort drukwerkbemiddelaar. Zo op het 
eerste oog lijkt dit niets nieuws, laat staan iets innova-
tiefs. Oprichter Jeroen Burks studeerde bedrijfskunde 
in Rotterdam na het behalen van zijn propedeuse in 
Delft. Na enkele jaren ging in Delft de campusdruk-
kerij failliet. “Met enkele medestudenten dook ik er 
in. Dat kunnen wij beter, dachten we, maar al gauw 
kwamen we erachter dat de drukkerijwereld met een 
overcapaciteit worstelt. Wekelijks gaat er wel ergens 
een grafi sch bedrijf over de kop. De capaciteit is dan 
wel toegenomen, maar het aantal opdrachten niet. 
Als je bijvoorbeeld googlet op ‘fl yers drukken’, dan 
krijg je ontelbare hits. Er zijn vooral mogelijkheden op 
het vlak van opdrachten tot maximaal 30.000 euro. 

Voor grote drukkerijen zijn deze minder interessant.”

PrintHawk probeert op een zo effi  ciënt en transpa-
rant mogelijke manier samen te werken. “Alleen zo 
vallen de kosten voor alle partijen lager uit. We zitten 
in een lastige markt met veel concurrentie. Voor de 
opdrachtgever gaan wij op zoek naar een drukkerij 
die diens order binnen het gewenste tijdsbestek 
en voor een aantrekkelijke prijs kan uitvoeren. 
Dat gebeurt aan de hand van een geavanceerd 
softwareprogramma. Er komt daardoor nauwelijks of 
geen telefoon aan te pas. Zodra wij een drukwerkver-
zoek binnen krijgen, komen er automatisch off ertes 
binnen en als de prijs, de kwaliteit en de levertijd 
matchen met die van de klant, dan is één druk op de 
knop voldoende om de order te plaatsen. Bedacht-

zaam en snel als een havik. In bepaalde gevallen kun-
nen we door dit systeem wel de helft goedkoper zijn.” 
De prijsstelling van PrintHawk is altijd duidelijk en 
all-inclusive, dus zonder vervelende haken en ogen, 
aldus Burks. Hij geeft aan dat alle drukkers die voor 
PrintHawk leveren eerst aan een gedegen kwaliteits-
controle worden onderworpen.

De voornaamste afzetmarkt voor PrintHawk is het 
midden- en kleinbedrijf, als ook verenigingen en 
stichtingen. “Grote bedrijven hebben vaak een 
drukwerkexpert in huis. Kleinere ondernemingen 
kunnen zich dit niet permitteren. Dat traject neemt 
PrintHawk voor zijn rekening. Desgewenst kunnen 
wij ook bemiddelen in het vinden van een grafi sch 
ontwerper.” PrintHawk is gevestigd in de ‘kantoortuin’ 
van Services Valley op het Canon/Océ-terrein aan de 
Van der Grintenstraat in Venlo. Jeroen Burks tot slot: 
“Voordeel is dat hier meerdere innovatieve dienstver-
lenende startups zijn ondergebracht. Daarbij komt 
dat we zo indirect verbonden zijn aan Océ, toch een 
grote naam in onze branche.”

Jeroen Burks heeft 5 stagiaires in dienst. Marketing 
is een belangrijk wapen om de concurrentie voor te 
blijven. PrintHawk werkt met een netwerk van bijna 
20 drukwerkleveranciers. De klantenkring bestaat 
uit bijna 50 bedrijven, instellingen, verenigingen en 
stichtingen. PrintHawk hoopt in 2016 een omzet tus-
sen de 300.000 en 500.000 euro te halen.

 Drukwerkbemiddelaar 
PrintHawk

Bedachtzaam 
en snel als 
een havik
Een havik (hawk) is een bedachtzame maar tegelij-
kertijd snelle roofvogel. Eerst alles rustig overzien 
om daarna op het juiste moment kordaat en vlie-
gensvlug toe te slaan. Dat is ook de filosofie achter 
het Venlose bedrijf PrintHawk.

Jeroen Burks noemt het mkb als een van de 

belangrijkste afzetmarkten

IN
N

O
VATIE

EXCEED EXPECTATIONS!

www.fl expoint.nl

Staffi ng  |   On Site Services

Flexpoint is dé internationale HR dienstverlener met meer dan 20 jaar ervaring 

in de segmenten INDUSTRIE, LOGISTIEK en OFFICE. We leveren diensten die 

constant de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Exceed expectations! 

CITAVERDE Bedrijfsopleidingen

Maak voor het trainen van uw medewerkers gebruik 
van het volledig uitgeruste logistiek opleidingscentrum 
van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen op industrieterrein 
Hoogveld in Horst.
 
U kunt hier terecht voor certificerende trainingen en verlengingen 
met gegarandeerde startdata onder meer op het gebied van:
 
·	 Veilig	hijsen	en	heffen
· EPT
· Heftruck (CCV Code 95)
· Reachtruck
 
Ook voor erkende beroepsopleidingen (BBL) in de agro logistiek!
 
· Assistent logistiek
· Medewerker agrohandel en logistiek
· Vakexpert agrohandel en logistiek
 
Voor aanmelden van individuele medewerkers en voor 
groepstrajecten ga naar www.citaverde.nl/logistiek of bel naar 
onze frontoffice +31(0) 475 38 91 90 voor persoonlijk advies.

HÉT LOGISTIEK 
OPLEIDINGSCENTRUM
BIJ U OM DE HOEK

CITAVERDECITAVERDECITAVERDECITAVERDE

Maak voor het trainen van uw medewerkers gebruik 
van het volledig uitgeruste logistiek opleidingscentrum 
van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen op industrieterrein 
Hoogveld in Horst.

U kunt hier terecht voor certificerende trainingen en verlengingen 
met gegarandeerde startdata onder meer op het gebied van:

·	 Veilig
· EPT
· Heftruck (CCV Code 95)
· Reachtruck

Ook voor erkende beroepsopleidingen (BBL) in de agro logistiek!

· Assistent logistiek
· Medewerker agrohandel en logistiek
· Vakexpert agrohandel en logistiek

Voor aanmelden van individuele medewerkers en voor 
groepstrajecten ga naar 
onze frontoffice 

HÉT LOGISTIEK 
OPLEIDINGSCENTRUM
BIJ U OM DE HOEK

Advertentie_Logistiek.indd   1 14-09-15   13:57

31



De economische wind waait 
niet langer meer vol tegen, 
maar is aan het draaien. Merkt 
ook de Limburgse gedeputeer-
de Twan Beurskens (Economie 
en Kennisinfrastructuur). Hij 
ziet dat de bedrijfskavels in de 
regio Venlo in trek zijn. Daar-
naast zijn er de eerste positieve 
ontwikkelingen op Brightlands 
Campus Greenport Venlo, waar 
ook het voormalige Floriadeter-
rein deel van uitmaakt.

Het gaat goed met de uitgifte van nog 
beschikbare kavels op de bedrijventer-
reinen (met name Trade Port Noord 
dat nog volop in ontwikkeling is) in 
Venlo, vertelt Twan Beurskens. Zo zijn 
er onlangs enkele grote distributie-
centra gerealiseerd of in aanbouw en 
is er volop interesse voor de nog uit 
te geven kavels. Een andere gunstige 
ontwikkeling vindt Beurskens de 
toenemende samenwerking tussen di-
verse Noord-Limburgse ondernemers-
verenigingen. Dat leidde eerder dit jaar 
tot het aanbieden van een economisch 
manifest met daarin tien belangrijke 
actiepunten die mede moeten bijdra-
gen aan de economische groei van de 
regio Venlo. Een van de voorstellen in 
het manifest is het instellen van een 
Economic Development Board (EDB).

Ratjetoe
Dat krijgt nu concretere vormen, aldus 
Beurskens. “In de afgelopen jaren zijn er 
heel wat overlegstructuren ontstaan in 
Noord-Limburg. Met de beste bedoe-
lingen, maar op den duur werd het een 
ratjetoe, was door de bomen het bos 
niet meer te zien. Met het instellen van 
een EDB creëren we een centrale club 
waarin alle partijen zijn vertegenwoor-
digd: de onderwijsinstellingeninstel-
lingen, het bedrijfsleven, de gemeente 
Venlo in de persoon van wethouder 
Satijn en de Provincie waarvoor ik de 
honneurs waarneem.” Die EDB, zegt 
Beurskens, gaat op een krachtige ma-
nier kwesties aanpakken die belangrijk 
zijn voor de bedrijvigheid in de regio. 
Als voorbeeld noemt hij de lobby voor 

het aanpakken van de problematiek op 
de A67. “De regio spreekt nu met één 
krachtige stem en kan zich zo beter 
profileren.”

Wereldpodium
En dan het voormalige Floriadeter-
rein, lange tijd getooid met de naam 
Venlo Greenpark. Daarvoor lagen al 
sinds bekend werd dat de regio de 
Floriade mocht organiseren ambitieuze 
plannen. De crisis gooide echter roet 
in het eten en eind vorig jaar nam de 
provincie de regie met betrekking tot 
de ontwikkeling van het terrein over, 
gaf aan er fors in te willen investeren 
en werd het onderdeel van het Bright-
lands-concept. Beurskens: “Brightlands 
is als een soort ‘familienaam’ het 
overkoepelende concept voor de 
vier innovatieve Limburgse campus-
sen. In Maastricht (Brightlands Health 
Campus) en Sittard-Geleen (Bright-
lands Chemelot Campus) zijn ze daar 
al verder mee, Venlo bevindt zich nog 
in een pril stadium.” Met deze campus 
moeten twee voor de regio belangrijke 
sectoren, agrofood en logistiek, zich 
op een wereldpodium te plaatsen, 
stelt Beurskens. Daarvoor wordt een 
hoogwaardige onderzoeksomgeving 
gecreëerd voor bedrijfsleven en onder-
wijs. HAS-directeur Frans van Leijden is 

aangesteld als kwartiermaker.

Innovatievraag
Bij de campusontwikkeling zijn drie 
belangrijke sporen te onderscheiden 
geeft Beurskens aan. Zoals het reali-
seren van een onderwijsstructuur die 
naadloos aansluit bij de innovatievraag 
van het bedrijfsleven. “De afgelopen 
jaren heeft Venlo, waar Fontys al langer 
actief is, met de komst van de Univer-
siteit Maastricht en de HAS een forse 
stap voorwaarts gezet. Het is nu zaak 
mbo, hbo en academisch onderwijs 
beter op elkaar te laten aansluiten en 
de aansluiting van bedrijven in praktijk 
te brengen. Je ziet dat nieuwe oplei-
dingen bij Fontys en HAS en de Univer-
sity College van Universiteit Maastricht 
al duidelijk aan de behoefte voldoen.” 
Een tweede spoor is volgens Beurskens 
de aanwezigheid van voldoende en 
goede onderzoeksfaciliteiten. Daarvoor 
zijn Villa Flora en de benedenverdie-
ping van de Innovatoren bestemd. 
De eerste resultaten zijn al te zien in 
het recent geopende Co-Creatielab, 
en het onderzoeks- en opleidingscen-
trum Brightbox dat is opgezet door 
Philips Horticulture LED Solutions, HAS 
Hogeschool en Botany. En er zijn meer 
plannen, sommige al heel concreet. 
Het is een goed teken dat bedrijven 

het belang van de campus inzien en er 
in willen investeren.”

Op die manier, Beurskens noemt het 
spoor drie, moet er een innovatieve 
hotspot ontstaan, een ontmoetings-
plek voor bedrijfsleven en onderwijs 
waar kennis en onderzoek centraal 
staan. “Als provincie investeren we 
samen met de kennisinstellingen 
volop in de campus en willen zo ook 
een signaal afgeven. Dit wordt een 
belangrijke plek voor de economische 
ontwikkeling van Noord-Limburg. De 
regio Venlo onderkent dat en heeft 
inmiddels ook diverse investeringen 
gedaan. Nu moeten de ondernemers 
volgen. Zoals gezegd, de eerste heb-
ben zich al gemeld.” Een volgende stap 
moet dan zijn, merkt Beurskens op, dat 
er zich op het terrein hoogwaardige 
bedrijven gaan vestigen, zoals ooit was 
bedoeld. Ook op dat vlak, zegt hij, zijn 
de eerste gesprekken gaande. “Daar 
kan ik nog niets over zeggen, dat is 
nog pril. We gaan wat dat betreft ook 
zorgvuldig te werk, leggen de lat hoog. 
Deze campus heeft veel potentie, veel 
kwaliteit en daar zetten we dan ook 
vol op in.”

Ontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo

“We leggen de lat hoog”
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Gedeputeerde Twan Beurskens (m) tijdens de opening van 

het Co Creatielab in Villa Flora 

Fotografie: Lé Giesen



ja-LED: Beter licht,  
beter bedrijfsresultaat!
Dit jaar viert FloraZON zijn 10-jarig bestaan. Dat was voor het managementteam aan-
leiding om iets bijzonders te doen; vandaar de aankondiging tijdens de feestelijkheden 
daaromtrent dat het gehele 50.000 m2 grote complex, gevestigd op Flora Trade Parc 
Venlo, volledig wordt voorzien van LED-verlichting, uitgevoerd door ja-LED. Hiermee blijft 
FloraZON voorop lopen als het gaat om verduurzaming. Eerder werd al als eerste han-
delsgebouw in Nederland onder andere een systeem voor warmte- en koudeopslag(WKO) 
in gebruik genomen en nog recenter een warmteterugwininstallatie voor koelingen. 
Door over te schakelen op LED-verlichting wordt over de looptijd tot zo’n 6 megawatt 
bespaard. Dat is vergelijkbaar met wat de 2000 huishoudens in Grubbenvorst per jaar aan 
elektriciteit verbruiken.

Lex Ebus, directeur van FloraZON, is opgetogen over 
het resultaat: “Toen uit de analyse bleek dat we tot 6 
megawatt konden besparen werd het erg interes-
sant om aan de slag te gaan. Naast ons doel van 
duurzaam ondernemen is het ook nog een goede 
investering.” Ook Ger Kamps, manager vastgoed 
FloraZON, is enthousiast: “Omdat er wel wat bij komt 
kijken qua berekeningen, techniek en wensen heb-
ben we dit niet allemaal zelf gedaan. Voorwaarde was 
dat de productie en de werkzaamheden van onze 
130 medewerkers gewoon door konden gaan. Door 

het proces aan ja-LED over te laten lukte dat ook. Zij 
hebben ons laten inzien dat LED een serieus alterna-
tief is voor bestaande verlichting en dat we kunnen 
besparen op energie, CO2 en financiën.”

Duurzaam ondernemen
FloraZON heeft zoals gezegd een reputatie hoog te 
houden op het gebied van duurzaam ondernemen. 
Daarnaast is het FloraZON-complex als toonaange-
vend inkoopcentrum voor wederverkopers uit Neder-
land, Duitsland en België op het gebied van bloemen, 
planten, verpakkingen, sfeer- trend- en aanverwante 
artikelen letterlijk groen van binnen. FloraZON is een 
van de eerste ondernemingen in Nederland waar op 
een dergelijk grote schaal de verlichting ook ‘groen’ is, 
middels omzetting naar LED. De omschakeling naar 
kostenbesparende LED-verlichting was niet meer dan 
een logische stap. LED-verlichting vermindert niet 
alleen de uitstoot van CO2, maar verhoogt ook de 
prestaties op de werkvloer. De fysieke uitstraling van 
FloraZON is zichtbaar duurzamer geworden. 

Verbazingwekkend
Roy Hamans houdt zich al jaren bezig met inno-
vatie en duurzaamheid, van start-ups  tot majeure 
projecten voor grote organisaties. Hamans, een van 
de grondleggers van ja-LED: “We constateerden dat er 
verbazingwekkend weinig bedrijven verduurzamen, 
terwijl dit inmiddels een goede investering is geble-
ken. Hoewel we met een aantal (inter)nationaal toon-
aangevende partijen het hele pakket van verduur-
zaming en besparing kunnen realiseren, waaronder 
hele (warmte)krachtcentrales, lag de keuze om met 
grootschalige LED te beginnen voor de hand. On-
dernemers, huurders of vastgoedeigenaren zien dan 
concreet dat dit werkt en kunnen na een quick win 
dan met ons doorpakken voor nog omvangrijkere 
verduurzaming.“ LED is een duurzaam en uiteindelijk 
goedkoper alternatief voor de conventionele verlich-
ting. ja-LED begeleidde bij FloraZON het hele proces, 
waarvan het grootste gedeelte inmiddels is afgerond. 
ja-LED is een lean en green samenwerkingsverband.

Flagship-stores
Naast minder energieverbruik, een lagere CO2-
uitstoot en financiële besparing, komt up-to-date 

verlichting ook de uitstraling (en waardeperceptie) 
van een pand ten goede. Daarnaast zien klanten 
dat een bedrijf actief met duurzaamheid bezig is. 
Medewerkers ervaren dat kwalitatief goed licht, zoals 
de juiste kleur, kleurechtheid en intensiteit prettiger 
is om in te werken. Dit komt op zijn beurt weer de 
productiviteit ten goede. Praktijkstudies laten zien dat 
het juiste licht de omzet verhoogt en de hoeveelheid 
fouten verkleint, zeker in een omgeving waar veel 
met letters en cijfers wordt gewerkt, bijvoorbeeld 
met etiketten bij orderpicking en distributie. Na het 
succes bij FloraZON is ja-LED aan de slag gegaan bij 
een landelijke keten om de flagship-stores van LED-
verlichting te voorzien.

Garantie
ja-LED werkt anders dan andere partijen. Aan de hand 
van de unieke situatie en wensen van een klant wordt 
een concept opgezet. De klant krijgt vervolgens de 
garantie dat als er uit de conceptschets niets positiefs 
blijkt er ook geen verdere verplichting meer is. Door 
het bundelen van een uiteenlopende expertise van 
haar partners en ervaring levert ja-LED echter tot dus-

ver vrijwel altijd een positief resultaat op. Hamans: “Als 
klanten zien dat het elke maand dat ze niet overstap-
pen geld kost, zijn ze vaak ook snel overtuigd, zeker 
nu de donkere maanden er aan komen. Als de klant 
dan ‘ja’ zegt tegen LED, wordt het hele traject van 
A-merk productie tot het aanzetten en inregelen van 
het licht verzorgd.” ja-LED kent geen dure voorraden, 
vast personeel, dure gebouwen, managementla-
gen et cetera. ja-LED levert kortom een efficiënte 
en vooral effectieve oplossing, waar de klant geen 
omkijken meer naar heeft, en met de wetenschap dat 
het resultaat positief is.  

Verduurzaming heeft de toekomst en daarbij gaat 
het niet alleen om aanzienlijke kostenbesparingen of 
een ander bedrijfsresultaat. Het is ook een manier van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Partijen 
als FloraZON laten zien dat dit ook gewoon werkt. 
Voor iedereen die ook ‘ja’ durft te zeggen tegen LED, 
kijk op ja-led.nl of bel vandaag nog met 06-11014924 
voor meer informatie.
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FloraZON wordt volledig voorzien van LED-verlichting

Ger Kamps(links) en Lex Ebus van FloraZON



CITAVERDE College initieert  
Centrum voor Vakmanschap en Ondernemerschap

“ Onderwijs beter  
afstemmen op de praktijk”
De wereld verandert en het onderwijs 
moet mee veranderen, geven Ton 
Hermans (locatiedirecteur Horst) en 
Marcel Creemers (directeur Bedrijfs-
opleidingen) van het CITAVERDE Col-
lege aan. Dat betekent meer prak-
tijkgericht onderwijs. Daarbij moet 
het bedrijfsleven een grotere rol gaan 
spelen, geeft het tweetal aan.

Het CITAVERDE College ontving onlangs via het Re-
gionaal Investeringsfonds MBO een subsidie van 0,9 
miljoen euro voor de ontwikkeling van het Centrum 
voor Vakmanschap en Ondernemerschap . Met naast 
het geld van de provincie Limburg (0,8 Miljoen euro) 
een bijdrage van CITAVERDE College zelf en van het 
regionale bedrijfsleven betekent dat een impuls van 
4 miljoen euro gedurende vier jaar voor de regio 
Greenport Venlo. Ton Hermans en Marcel Creemers 
leggen uit waar het Centrum Vakmanschap en On-
dernemerschap voor is bedoeld.

Snelle technologische ontwikkelingen
Beide heren beginnen hun uitleg met de opmerking 
dat er al langer signalen vanuit het bedrijfsleven kwa-
men dat het mbo-onderwijs in de regio niet helemaal 
aansluit op de behoefte bij de bedrijven. Bijvoorbeeld 
vanwege snelle technologische ontwikkelingen en 
de investeringen die dat van ondernemers vraagt. 
Met de meest innovatieve technologie kan binnen 
een school niet worden gewerkt. Ton Hermans: “Naar 
aanleiding van die signalen zijn we gaan bekijken 
hoe we dat kunnen oplossen. Maar we kunnen en 
willen dat niet alleen, vandaar dat we onze contac-
ten met het bedrijfsleven zijn gaan verbreden en 
uitdiepen.” Vanuit die contacten ontstond het idee, 
vertelt Marcel Creemers, voor de oprichting van een 
Centrum Vakmanschap en Ondernemerschap. “Daar-
mee slaan we de weg in naar meer praktijkgericht 
onderwijs, meer onderwijs in de praktijk ook. Zodat 
de leerlingen naast de meer algemene kennis tevens 

specifieke kennis opdoen. Er is wat dat betreft nog 
heel wat winst te halen.” Hermans merkt vervolgens 
op dat het niet gaat om historische ambachtelijkheid, 
maar om modern vakmanschap gebaseerd op de 
hedendaagse praktijk, dat continu aan verandering 
onderhevig is onder ander door voortdurende in-
novatie en internationalisering.

Drie compartimenten
Het opzetten van het Centrum had in eerste instantie 
een kleinschalig karakter en gebeurde in de vorm 
van een pilot. Creemers en Hermans geven aan dat 
het nu tijd is om op te schalen, mede dankzij de 
steun van het rijk, de provincie en het bedrijfsleven. 
Inmiddels zijn er zo’n vijftig bedrijven bij het project 
betrokken. Hermans: “We willen het Centrum nu stap 
voor stap verder uitrollen over onze diverse oplei-
dingen. Zo ontstaat er een bepaald profiel waarin 
zowel synergie, als een bepaalde samenhang tussen 
de opleidingen zichtbaar zal zijn, naast uiteraard de 
verschillen, de verbijzondering met bijbehorende 
specialisaties.” Creemers: “Elke opleiding krijgt drie 
compartimenten met een basisdeel die veelal voor 
elke opleiding gelijk zal zijn, een profieldeel waarin 
het onderscheid al naar voren komt en het meer spe-
cialistische deel, gericht op toepassing in de praktijk 
en individuele wensen van student.” Beide directeu-
ren geven aan dat ze aangenaam verrast waren door 
de animo vanuit het bedrijfsleven. “We zijn met open 
armen ontvangen. Natuurlijk hebben ondernemers er 
belang bij, maar die zijn primair met het runnen van 

hun bedrijf bezig. Toch was er bij de bedrijven die we 
benaderden veel commitment, ook toen bleek dat 
ze een stap verder moeten gaan dan de gebruikelijke 
stages en opdrachten. Maar bijvoorbeeld ook les ge-
ven, praktijkruimte beschikbaar stellen, participeren 
in klankbordgroepen en dergelijke. Overigens was 
het voorwaarde van de provincie dat dit initiatief een 
regionaal karakter krijgt en een stimulans betekent 
voor de gehele Brightlands Greenport Campus. De 
onderzoeksfaciliteiten bij Villa Flora en de Innovatoren 
zullen ook zeker gebruikt worden door het Centrum 
voor Vakmanschap en Ondernemerschap.”

De komende jaren wordt het Centrum zo steeds 
verder uitgerold, met als doel dat niet alleen de 
opleidingen meer aansluiten bij wat het bedrijfsleven 
nodig heeft, maar dat de kwaliteit van opgeleide jon-
geren ook verder omhoog gaat. Een opleiding via het 
CVO Agro leidt tot een  daadwerkelijke baangarantie, 
dat is een van de garanties die worden afgegeven. 
Hermans: “Op die manier ontstaat een mooie wis-
selwerking waarbij alle betrokken partijen profiteren, 
bijvoorbeeld ook de docenten. Ik denk dat iedereen 
van de urgentie is doordrongen dat we iets moeten 
doen om in de toekomst een tekort aan goed opge-
leid personeel te voorkomen. De drive is er bij zowel 
het bedrijfsleven als bij ons.” Marcel Creemers vertaalt 
die wisselwerking als volgt: “Wij vragen een grotere 
inbreng van het bedrijfsleven, maar dat levert ze op 
den duur voldoende beter toegerust personeel op.”
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Mail naar info@venlopartners.nl en we nemen contact met u op!

Initiatief van 

 in samenwerking met:

Facts & Figures 
Aantal medewerkers in de wereld: 500 fte’s

Jaaromzet: 200 miljoen 

Klanten: Europa, Zuid Amerika, Noord Amerika, Japan, China, Rusland, Afrika

Vestigingen: Nederland, Venlo (HQ Seacon)BornMeppelSchipholVenlo (ASV Beheer)

Duitsland, Duisburg Neuss Stuttgart Gera Berlijn Bremen, Rusland Moskou, Italië Melzo

Hongarije Boedapest, Verenigde Staten North Olmsted, India Mumbai

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Seacon Logistics

Nederland - Venlo 

(Hoofdkantoor)
Seacon Logistics bv

Stage:
Customer service / bedrijfsbureau medewerker

Locatie: Maasbree

Meer weten over deze of andere leuke banen bij Seacon 

Logistics? direct solliciteren

Stage
Stagiair MBO Logistiek 

(m/v)
Duur: Stage
Locatie: 
Nederland - Venlo (HQ)  

Meer 

Referenties
De support die je van een 

professional mag verwachten 

Voor stagiaires op MBO- en 

HBO niveau zijn er mogelijk-

heden in verschillende afde-

lingen binnen Seacon. Meer

Regionaal betrokken
Dé logistieke ketenregisseur met een maritiem 

karakterSeacon loopt al meer dan 25 jaar voorop...

Als bedrijf zijn we sterk verankerd in onze omgeving. We 

investeren in sport, cultuur, onderwijs en Meer 

Medewerker aan het woord
Fred Lemmen
Opleiding
Heao-studie Informatica.

Omschrijf je functie:

Als ik moet uitleggen wat voor werk ik 

doe, formuleer ik het liefste heel... Meer

Seacon Logistics Venlo

Postbus 3071
5902 RB Venlo

Bezoekadres:
Celsiusweg 60
5928 PR Venlo

T +31 (0)77 - 327 55 55

F +31 (0)77 - 327 55 00

E info@seaconlogistics.com

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door:

Home   Nieuws   Evenementen   Bezoeken   Ondernemen   Studeren   Wonen   Werken

Studies

Studentenpas

Kamerverhuur

Sociëteit ‘The Hub’

IntroFestival Venlo

Eten & Drinken

Uitgaan

Werken

Ondernemen

Sporten

Students Info Point

Studenten LEVEN

Information & Jobs

Bedrijven in Venloinvesteren in sport, cultuur, onderwijs en 

Medewerker aan het woord
Fred Lemmen
Opleiding
Heao-studie Informatica.

Omschrijf je functie:

investeren in sport, cultuur, onderwijs en Bedrijven in Venlo

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door:

Al vanaf 

€ 200,- 
per jaar

www.venloverwelkomt.nl       meer dan 
20.000 bezoekers per maand!

REGIO VENLO

Boeien en binden = nu beginnen
Kom in contact met regionale 

studenten en toptalenten!

BIJTELLING 
(BIJ LEVERING IN 2015)7% 5 JAAR

LANG
BIJTELLING 
(BIJ LEVERING IN 2015)7% 5 JAAR

LANG

Vanaf € 41.990,-  
Lease vanaf € 589,-**

Laatste 
kans!

De nieuwe
Mitsubishi 
Outlander PHEV

Brandstofverbruik: 1,8 l/100 km, CO2-uitstoot 42 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van de standaard 
specifi caties. *Bijtelling is afhankelijk van het voor u geldende belastingtarief, deze  berekening is op basis van het 42% belastingtarief. **Leasetarief per maand is exclusief BTW en gebaseerd op operationele lease met een 
looptijd van 60 maanden bij 15.000 km per jaar, incl. verzekering, reparaties, onderhoud en banden. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Autobedrijf Deinum B.V.
De Sondert 5 • 5928 RV Blerick • Telefoon (077) 382 00 00 
WWW.DEINUMVENLO.NL

Uw adres voor service, onderhoud en reparatie van:

Heftrucks en intern transport

Land-en tuinbouwmachines

Bouw –en graaf machines

           Verhuur heftrucks    
Simon Stevinstraat 15  |  5916 PZ  Venlo

Tel. : 077-3544624 / 06.23714607
E-mail : info@pk-service.nl  |  www.pk-service.nl
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Heeft sparen nog wel zin?
Spaart u nog? Waarom eigenlijk? U krijgt nauwelijks rente. Het levert niets op en 
dan komt de Belastingdienst nog langs en dan blijft er helemaal niets over. Sterker 
nog, misschien schiet u er wel bij in. Is het dan nog wel verstandig om te blijven 
sparen? Dat hangt er helemaal vanaf.

Wat zijn namelijk uw wensen en doelstellingen 
voor de (nabije) toekomst? Wat heeft u nodig? 
Meestal werkt u als ondernemer al jarenlang 
hard en heeft u met veel bloed, zweet en tranen 
uw kapitaal bij elkaar  verdiend. U wilt daarom 
waarschijnlijk niet teveel risico nemen met uw 
gespaarde kapitaal. Risico neemt u al genoeg met 
uw onderneming.

De overheid  heeft met Prinsjesdag aangekon-
digd dat tegoeden op spaarrekeningen wat 
minder zwaar worden belast. Althans voor de 
zogenoemde ‘kleine’ spaarder met vermogens tot 
zo’n € 150.000 euro per persoon. 

Dat lijkt heel wat maar het scheelt uiteindelijk 
maar een heel klein beetje aan belasting. U zult 
het echt niet merken. Sterker nog, de grotere ver-
mogens gaan zwaarder belast worden! Zij gaan 
meer betalen. Wordt sparen in de BV (Box 2) voor 

deze doelgroep wellicht interessanter? 
Waarom dan toch doorgaan met sparen in plaats 
van bijvoorbeeld meer beleggen om een hoger 
rendement te behalen? Dit heeft alles te maken 
met risico. We hebben het de afgelopen tijd wel 
weer gezien op de beurzen. Als een dief in de 
nacht treedt er een koerscorrectie op waardoor 
uw vermogen in een klap kan verdampen.
We leven momenteel in een tijd waarin de kosten 
van levensonderhoud weinig stijgen (er is sprake 
van een lage infl atie zegt men dan). Dat betekent 
dat u met uw euro’s van vandaag evenveel kunt 
kopen als over een tijd. U hoeft dan ook eigenlijk 
niet gecompenseerd te worden met een hoge 
rente. Kortom, het krijgen van een lage rentever-
goeding is daarom ook niet zo erg.
Daarom moet u zich niet van de wijs laten bren-
gen en doen wat bij u past. Als dat voornamelijk 
sparen is dan spaart u gewoon lekker door! 
Wilt u weten wat voor u het beste zou zijn? 

Laat dan een fi nanciële planning maken door 
CONTOUR Accountants en u weet precies hoe u 
ervoor staat. Nu en in de toekomst.

Meer weten?  Bel of mail naar: 
Leon van Gorp FFP
077 3202900 
lvg@contouraccountants.nl 

FONTYS VENLO ONDERNEEMT
Fontys ondersteunt door 
middel van:
• Innovatielab
•  Center of expertise techniek
•  Center of expertise logistiek
•  Marketing- & bedrijfs- 

 onderzoeken
•  Stagiaires uit onze  

studierichtingen

INFORMATIE:  
careercentervenlo@fontys.nl
fontysvenlo.nl



Hans Schreurs, Schreurs Accountants & Adviseurs

“ Mensenwerk als tegenhanger 
van de zakelijkheid”

Hij is niet het type ‘stilzitter’ en het plan om op zijn 57e stoppen, 
zoals hij zich ooit had voorgenomen, is inmiddels van de baan. Hij 
gaat nog zeker een aantal jaren door. Ook zijn vrije tijd is gevuld 
met de nodige bezigheden, zoals penningmeester bij de Venlose 
vestiging van het Toon Hermans Huis.

Met handelswetenschappen en economie in 
het middelbare-schoolpakket leek het voor Hans 
Schreurs van Schreurs Accountants & Adviseurs 
een vanzelfsprekende keuze om in de wereld van 
de accountancy te stappen. Dat deed hij dus ook 
bij de start van zijn carrière in 1975. “Het bedrijf 
waar ik begon was een goed opleidingsinstituut, 
met een fl inke diversiteit aan klanten.” Toch besloot 
hij een jaar of drie later een ander pad in te slaan. 
“Mijn hart lag op dat moment niet echt in de ac-
countancy. Dus besloot ik over te stappen naar het 
bedrijfsleven. Werd controller, of administrateur, 
zoals dat toen nog werd genoemd.” Zijn studie 
accountancy rondde hij in deze periode echter 
met succes af en op een gegeven moment kwam 
Schreurs via een accountantskantoor terecht bij 
een bedrijf dat na enige tijd failliet ging. Met de 
opmerking ‘jullie hebben me daar naar binnen 
geloodst, zorg dan nu maar voor een nieuwe baan’, 
benaderde hij zijn oud-werkgever. “Die hadden wel 
weer een plekje voor me en zo keerde ik terug naar 
de accountancy.”

Grap
In de avonduren deed hij daarnaast werkzaamhe-
den voor enkele eigen klanten. “Om ervaring op 
te doen.” Enkele jaren later stelde Schreurs zichzelf 
de vraag of wat hij tot dan in loondienst deed, niet 
net zo goed als zelfstandige kon doen. “Daar was 
ik al vrij vlug uit: ja. Dus ik besloot voor mezelf te 
beginnen. Met als startdatum 1 april 1987. Heel wat 
mensen dachten dat het een grap was. Dus niet.” 
Nog maar net begonnen als zelfstandige nam hij 
zich voor op 57-jarige een punt achter zijn carrière 
te zetten. Van dat plan komt echter niets terecht. 
“Ik ben bijna 57 en hoewel ik in mijn zoon en een 
neef de opvolgers al min of meer klaar heb staan, 
denk ik nog lang niet aan stoppen.” Wanneer hij dat 
wel van plan is, weet hij niet. “Waarschijnlijk ga ik 
nog een jaar of drie door, maar dat kunnen er ook 
tien worden. Waar ik voor moet waken is dat ik mijn 
opvolgers niet voor de voeten ga lopen. Dat zie je 
namelijk maar al te vaak, dat de grondlegger van 
de zaak ook nadat hij het bedrijf heeft overgedaan 

zich nog met van alles bemoeit en het allemaal 
beter meent te weten. Maar bedrijven veranderen 
en de maatschappij verandert, steeds sneller, daar 
moet je in mee. De traditionele werkzaamheden 
worden steeds verder geautomatiseerd; een 
jongere generatie weet daar beter op in te spelen. 
Nu is bij ons de nadruk steeds meer op advisering, 
op het begeleiden van de klant komen liggen. Al 
moeten de cijfers natuurlijk wel nog altijd kloppen. 
De komende jaren zal ik wel steeds meer een rol 
op de achtergrond gaan spelen. En wanneer ik dan 
echt stop… ach, dat zien we wel. Dat kun je nooit 
helemaal plannen.”

Zielenzorg
Om dan thuis stil te zitten, geeft Schreurs aan, dat 
zit niet in hem. Dat is nu al niet het geval: heel 
wat vrije tijd gaat op aan hobby’s en bezigheden 
op het maatschappelijke vlak. Zo was hij 25 jaar 
bestuurslid van voetbalclub SC Irene; begeleidde 
onder meer de verhuizing naar een nieuwe locatie 
en de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan. 
“Daar heb ik veel tijd ingestoken. Met plezier, maar 
op een gegeven moment ben ik ermee gestopt 
om me op andere zaken te gaan richten.” Zoals, 
geeft hij aan, het Toon Hermans Huis. Waar zijn 
echtgenote al enige tijd actief was (en nog steeds 
is) als gastvrouw. “Ze kwam op een dag thuis met 
de opmerking dat het Toon Hermans Huis iemand 
zocht om zich met de fi nanciën bezig te houden. 
Via haar was ik natuurlijk al zijdelings bekend met 
wat ze daar zoal doen en daar was ik behoorlijk van 
onder de indruk. Mensen met kanker, maar ook 
hun naasten, kunnen er terecht om hun verhaal te 
doen, om steun te vinden en om gezamenlijk aan 
bepaalde activiteiten deel te nemen. Dat wordt 
door allemaal vrijwilligers begeleid. Kijk, in een zie-
kenhuis als VieCuri kunnen ze veel doen, maar niet 
uitgebreid zielenzorg geven. Daar is echter wel be-
hoefte aan. Dat gebeurt bij het Toon Hermans Huis.” 
Na de opmerking van zijn vrouw besloot Schreurs 
er eens een kijkje te nemen, wat gesprekken te 
voeren en zo kwam, zoals hij het zelf aangeeft, 

van het een het ander. Sinds anderhalf jaar is hij 
nu penningmeester bij het Venlose Toon Hermans 
Huis. Actief op de achtergrond, noemt hij het. De 
rol van zijn vrouw zou hij niet kunnen invullen. “Dat 
is een gave. Je krijgt toch heel ingrijpende verhalen 
te horen. Daar moet je mee om kunnen gaan.”

Fondsen werven
Schreurs legt uit dat het Toon Hermans Huis wel-
iswaar voornamelijk op vrijwilligers drijft, maar dat 
dit niet betekent dat er geen geld nodig is. Daarom 
wordt er van alles gedaan om voldoende fi nanciën 
binnen te halen. “We doen regelmatig aan fondsen-
werving, onder andere bij bedrijven, organiseren 
acties, een golftoernooi. Eind van het jaar zal er 
bijvoorbeeld een evenement in de Maaspoort 
plaats vinden.” Wat hem in de afgelopen anderhalf 
jaar onder meer is opgevallen, is de onbekendheid 
onder de mensen met wat het Toon Hermans Huis 
doet. “Mensen verwarren het met de hospice of 
hebben een heel verkeerd beeld van wat er binnen 
zoal gebeurt. Daar zijn we mee aan de slag gegaan, 
met het duidelijker naar buiten brengen waar 
het Toon Hermans Huis zoal voor staat.” Schreurs 
vindt het belangrijk dat hij op zijn manier daar een 
bijdrage aan kan leveren. “Ik heb naast mijn werk 
nog diverse andere bezigheden. Maar dit is heel 
nadrukkelijk mensenwerk, als tegenhanger van het 
zakelijke van mijn vak.”

Feiten en cijfers 
Schreurs Accountants & Adviseurs
Opgericht: 1987
Werkgebied: regio Venlo
Hoofdvestiging: Tegelen
Activiteiten: accountancy/advisering
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Bezoek Techno Valley aan 
Marel Stork Boxmeer
Woensdag 9 september jl. waren de leden van 
Techno Valley te gast bij Marel Stork in Boxmeer. 
Wereldmarktleider Marel Stork ontwikkelt en levert 
apparatuur, systemen en diensten ten behoeve van 
de pluimveeverwerkende industrie. Het bedrijf is 
wereldwijd actief, echter met nadrukkelijke accenten 
in Brazilië, de Verenigde Staten, IJsland, Denemarken 
en natuurlijk Nederland. Marel Stork is één van de vier 
industrieën binnen de Marel Group. Deze industrieën 
omvatten roodvlees, vis, further processing(zoal 
worst en frikadellen) en pluimvee. Na een rondleiding 
door de fabriek werd de delegatie van Techno Valley 
ontvangen in het Customer Experience Center, zeg 
maar het proefl ab van Marel Stork. Uiteraard kon dit 
niet zonder een proeverij van kipsnacks. Marel Stork 
tenslotte werd door de deelnemers aan deze och-
tendbijeenkomst omschreven als een bedrijf met een 
zeer professionele en hightech uitstraling.

Mededelingen
• Jan Houwen lichtte tijdens het bezoek aan Marel 

Stork de recente ontwikkelingen toe voor wat 
betreft de ontwikkellijn Smart Industries en de 
oprichting van een gezamenlijk Circular Science 
Centre. Dit laatste gebeurt in samenwerking 
met diverse onderwijsinstellingen. Het ligt in de 
bedoeling om vanuit 4 bedrijven samen met 
ondersteuning van 10 tot 15 studenten nieuwe 
en innovatieve producten te ontwikkelen. Aan het 
businessplan wordt momenteel nog aan gesleu-
teld door René Kersten en Harry Loozen.

• De aftrap van het Economic Development Board 
is op 2 oktober gepland. De drie pijlers van de 
economie in Noord-Limburg; Industrie ( Techno 
Valley ), Logistiek ( Smart Logistics ) en Agro-Food 
brengen hier hun agenda voor versnelling in, wel-
ke in de triple helix samenwerking  met  onderwijs 
en overheid het anker en vliegwiel moet vormen 
voor krachtige aansturing en ontwikkeling van het 
economische kennis en werklandschap  

Nieuwe openstelling 
subsidieregeling OP-Zuid!
Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 
2014-2020 wordt per 1 oktober 2015 opengesteld. Er 
kunnen projecten worden ingediend op het gebied 
van twee investeringsdoelstellingen:

Human Capital Agenda 
Hierbij staat verbetering van de werkgelegenheid 
centraal. Dit kan door een betere aansluiting van 
het onderwijs op de arbeidsvraag naar technisch 
geschoolde mensen. Ook is het mogelijk om in-
novatieve leer-, werk- en onderzoeksomgevingen 
op te zetten, waarin studenten werken aan ken-
nisontwikkeling en aan innovatievragen vanuit het 
bedrijfsleven.

Transitie naar een Koolstofarme Economie
Bij deze doelstelling ligt de focus op de slimme 
uitrol van koolstofarme innovatie in de gebouwde 
omgeving. Een cruciale stap in de introductie van 
vernieuwende koolstofarme technologieën en 
instrumenten is het testen, demonstreren en eerste 
toepassing van de innovaties in hun operationele 
omgeving.

Subsidiebijdrage
Het subsidiepercentage is bij beide doelstellingen 
maximaal 35%. Voor het onderdeel Human Capital 
Agenda is € 5 miljoen beschikbaar en voor Transitie 

naar een Koolstofarme Economie € 10 miljoen. Het 
MKB moet een aantoonbaar deel uitmaken van het 
project.

Aanvraagcriteria
Projecten moeten gericht zijn op crossovers tus-
sen de drie internationale topsectoren High Tech, 
Chemie en Agrofood en Tuinbouw & Uitgangsmate-
rialen. Ook crossovers tussen de drie internationale 
topsectoren en één of meer nationale topclusters 
komen in aanmerking. Nationale topclusters zijn: 
logistiek, life sciences & health, biobased en mainte-
nance.

Aan de slag
Aanvragen dienen uiterlijk op 30 november 2015 te 
zijn ingediend. Vervolgens zal Stimulus de aanvragen 
op kwaliteit beoordelen en rangschikken. Voor de 
specifi eke criteria kunt u bij TRIAS terecht! 

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande regelingen? 
Neem dan vrijblijvend contact op met TRIAS.

TRIAS BV | info@trias-subsidie.nl | 077-3560100
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Services Valley
Selfie via satelliet…

De starters blijven zich melden bij Services Valley. 
Voor het einde van september stonden er bijvoor-
beeld 6 pitches op stapel van starters die zich graag 
zouden kwalifi ceren voor de volgende fase van het 
programma. Daarnaast blijft e-Health (het gebruik 
van technologie ter ondersteuning of verbete-
ring van de gezondheid en de gezondheidszorg) 
 nieuwe ideeën opleveren en deze trend is ook 
landelijk en zelfs internationaal te zien. Daar gaan 
we als burgers zeker nog veel van merken. Tot slot, 
wel eens een selfi e gemaakt via een satelliet? Blijf 
op de ontwikkelingen bij Services Valley letten.

 Vernieuwde 
website 
Techno Valley
Onlangs werd de vernieuwde website van Techno 
Valley gepresenteerd. Op deze website, worden alle 
deelnemende leden van Techno Valley één voor 
één voorgesteld. Ook ligt het in de bedoeling om 
in de toekomst nieuwsberichten, waarbij het vooral 
gaat om innovatieve primeurs, maar zeker ook 
andere interessante ontwikkelingen bij de leden 
van Techno Valley op deze pagina’s te publiceren. 
Techno Valley is hét samenwerkingsplatform van 
de hightech maakindustrie in Noord- en Midden-
Limburg. www.techno-valley.nl. 

Rotterdam en 
Noord-Limburg zoeken elkaar op
In september was een delegatie van SMART Logistics 
Centre Venlo samen met vertegenwoordigers van 
Venlo, Venray en Limburg te gast bij Havenbedrijf 
Rotterdam. Doel: offi  ciële ondertekening van een 
strategisch samenwerkingsverband. 
De handtekeningen van (op de foto v.l.n.r.) René Rich-
ters (SMART LCV), Emile Hoogsteden (Havenbedrijf 
Rotterdam) en Twan Beurskens (provincie Limburg) 
markeren een verdere intensivering van de samen-
werking tussen Rotterdam en Noord-Limburg. 
Dit moet de positie van beide in het Europese 
goederenvervoernetwerk versterken doordat ver-
laders, logistieke dienstverleners en rederijen voor 
het vervoer van hun lading kiezen voor de corridor 
Rotterdam – Noord-Limburg. Havenbedrijf Rotter-
dam zoekt ook samenwerking met andere relevante 
regio’s in het Europese achterland, maar beschouwt 
Noord-Limburg als prioritaire achterlandregio. Voor 
Noord-Limburg is mainport Rotterdam een van de 
belangrijkste partners om de ambitie te realiseren om 
door te groeien tot een Europese logistieke topregio. 
Al langer waren er veel gemeenschappelijke belan-
gen, maar nu is afgesproken zich hiervoor gezamen-
lijk in te spannen. Er is een start gemaakt met drie 
projecten: Onderzoek om maritieme en continentale 
stromen te combineren als potentieel voor extra 
diensten Rotterdam – Noord-Limburg en verder het 
Europese achterland in. Business Intelligence. Een 
hoge kwaliteit Business Intelligence is nodig voor 
begrip van het functioneren van de logistieke keten 
Rotterdam – Noord-Limburg – verder achterland, om 
het (groei)potentieel te identifi ceren, als basisinfor-

matie voor te projecten en om projecten en samen-
werking te monitoren. Verkenning naar het opzetten 
van een gezamenlijke distributiestrategie waarbij 
door vestiging van logistieke klanten in Noord-
Limburg meer goederen over de corridor Rotterdam 
– Noord-Limburg vervoerd worden. Denk bijvoor-
beeld aan geconditioneerd vervoer en warehousing. 
Waar vullen we elkaar aan en hoe kunnen we elkaars 
mogelijkheden meenemen in onderhandelingen 
met marktpartijen?

Eerder al trok SMART LCV met het Havenbedrijf op in 
de MIRT-studie Corridor Zuid, maatregelen rond het 
Derde Spoor en de ontwikkeling van Slim Datage-
bruik: een geavanceerd systeem van informatie-
uitwisseling. Dit moet onder meer kunnen aangeven 
wat volgende stappen zijn in vervoer en afhandeling 
van containers.

Met hun samenwerking willen Rotterdam en Noord-
Limburg de kwaliteit van hun logistieke verbinding 
verder verbeteren en daarmee het investeringskli-
maat voor ondernemers in beide regio’s versterken.

www.vanwijnen.nl

Onlangs in Venlo opgeleverd:

Aandacht maakt het verschil!
Alleen dan kun je gebouwen realiseren waar mensen zich thuis voelen.  
Het bouwproces is ons thuis. Daarom zijn wij net zo bekwaam in het initiëren  
en ontwikkelen als in het bouwen, onderhouden en beheren. Daag Van Wijnen uit 
en laat ons uw plannen en details concreet maken.

 Klinken op de ondertekening
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Nieuwe samenwerkings-overeenkomst SIL-
VER 2.0 door de drie partners ondertekend
Op vrijdag 18 september 2015 wer d in aanwezigheid 
van gedeputeerde Duurzaamheid van de Provincie 
Limburg Daan Prevoo, manager bij de Nationale 
Programma’s binnen de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland Bart Tonnaer en de voorzitter van 
de Limburgse Werkgevers Vereniging Jan Zuidam 
de nieuwe samenwerkingsovereenkomst SILVER 2.0 
ondertekend.

Het project SILVER is in 2013 gestart en heeft als doel 
via een Britse systematiek innovatie in Limburg te ver-
snellen en te realiseren. Het project helpt verbindin-
gen tussen bedrijven uit verschillende sectoren aan 
de basis tot stand te brengen, zorgt ervoor dat goede 
verbindingen ook  blijven bestaan en uitgroeien naar 
nieuwe business.  
Het resultaat mag er zijn! Na 2 jaar SILVER lopen op dit 

moment 15 symbiosetrajecten, een samenwerking 
tussen 2 of meerdere bedrijven. Deze symbiosetrajec-
ten zorgen voor de volgende potentiële resultaten:
•  een innovatie-investering op van € 3-5 miljoen;
•  een kostenbesparing voor de bedrijven; 
•  een substantiële reductie van CO2-uitstoot; 
•  een besparing van aardgas; 
•  meer stage/afstudeer en arbeidsplaatsen.
Er zit nog meer potentie in. Reden voor de drie part-
ners zich opnieuw te committeren aan de samenwer-
kingsovereenkomst SILVER 2.0 

ONL: Afschaffen regels 
nodig voor economische groei
De lasten voor ondernemers moeten drastisch om-
laag, het vaste arbeidscontract moet op de schop en 
de twee jaar doorbetaling bij ziekte moet per direct 
worden afgeschaft. Dat zijn de belangrijkste zaken 
die de ruim 400 ondernemers die in september in 
Den Haag bijeen kwamen, hebben besloten. ONL 
wil de collectieve lasten met 50 miljard verlagen, de 
innovatie-investeringen verdubbelen, en een minister 
van Ondernemerschap en Afschaff en. 
Oud-bewindspersonen Willem Vermeend en Jan Kees 
de Jager erkenden dat vergaande beperking van re-
gels nodig is om Nederland weer echt ondernemend 

te maken. Maar ook staatssecretaris van Financiën 
Eric Wiebes gaf ruiterlijk toe het “bizar te vinden dat er 
nog zoveel bizarre regels zijn.” Hij pleitte fel voor een 
verkleining van de wig tussen bruto en nette salaris. 
 Onder leiding van het vernieuwde schaduwkabinet 
van ONL, werden tijdens die bijeenkomst de belang-
rijkste groeiproblemen niet alleen besproken maar 
ook concreet aangepakt. Dat gebeurde in een enor-
me ‘werk’-tent recht tegenover de Tweede Kamer. Eric 
Wiebes nam daar persoonlijk de ONL-schaduwbegro-
ting - het ondernemers alternatief voor de Prinsjes-
dagplannen – enthousiast in ontvangst uit handen 

van ONL-voorman Hans Biesheuvel. Wiebes noemde 
het een gedegen en goed doordacht plan en is blij 
dat de ondernemersbegroting ook een verlaging van 
de staatsschuld bewerkstelligt. “En tóch een verdub-
beling van de innovatie- investering oplevert. Dat zie 
ik bij veel teveel andere mooie plannen niet”, Aldus 
Wiebes. De schaduwbegroting levert een toekomst-
bestendige economische groei op van 3%. 

CIOS Sittard-Venlo op nieuwe 
locatie in Venlo
Vanaf dit schooljaar (2015) starten 
alle nieuwe studenten van het CIOS 
op de locatie bij College Den Hulster 
te Venlo. De sportopleiding biedt de 
mogelijkheid om afgestudeerde vm-
bo’ers uit Noord-Limb urg en Oost-
Brabant die affi  niteit hebben met 
sport onderwijs te kunnen volgen in 
hun eigen regio.
In september 2009 is het CIOS 
gestart met een nieuwe oplei-
dingslocatie te Venlo. “Wie in 
Noord-Limburg, Oost Brabant of het 
Peelland woont had tot schooljaar 
2009 de keuze uit CIOS-Arnhem of 
CIOS-Sittard. In beide gevallen kreeg 
de student te maken met lange reis-
tijden en voor wie niet in bezit was 
van een OV-kaart ook nog behoorlijk 

wat reisgeld. Door een strategische 
keuze van het CIOS is dit probleem 
gelukkig opgelost,” aldus opleidings-
manager CIOS Bob Daniëls.
Vanaf dit schooljaar (2015) heeft het 
CIOS zelf de beschikking over een 
aantal ruimtes binnen College Den 
Hulster. Een aantal ruime theorielo-
kalen, waar ook sportmassage wordt 
aangeboden, een gymzaal en sport-
hal met klimwand voor praktijkles-
sen, een dojo voor gevechtssporten 
en een fi tnessruimte voor functi-
onele training . Daarnaast maakt 
het CIOS ook gebruik van externe 
accommodaties in Venlo zoals een 
indoor klimmuur, atletiekbaan en 
het zwembad.
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Mail naar info@venlopartners.nl en we nemen contact met u op!

Initiatief van 

 in samenwerking met:

Facts & Figures 
Aantal medewerkers in de wereld: 500 fte’s

Jaaromzet: 200 miljoen 

Klanten: Europa, Zuid Amerika, Noord Amerika, Japan, China, Rusland, Afrika

Vestigingen: Nederland, Venlo (HQ Seacon)BornMeppelSchipholVenlo (ASV Beheer)

Duitsland, Duisburg Neuss Stuttgart Gera Berlijn Bremen, Rusland Moskou, Italië Melzo

Hongarije Boedapest, Verenigde Staten North Olmsted, India Mumbai

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Seacon Logistics

Nederland - Venlo 

(Hoofdkantoor)
Seacon Logistics bv

Stage:
Customer service / bedrijfsbureau medewerker

Locatie: Maasbree

Meer weten over deze of andere leuke banen bij Seacon 

Logistics? direct solliciteren

Stage
Stagiair MBO Logistiek 

(m/v)
Duur: Stage
Locatie: 
Nederland - Venlo (HQ)  

Meer 

Referenties
De support die je van een 

professional mag verwachten 

Voor stagiaires op MBO- en 

HBO niveau zijn er mogelijk-

heden in verschillende afde-

lingen binnen Seacon. Meer

Regionaal betrokken
Dé logistieke ketenregisseur met een maritiem 

karakterSeacon loopt al meer dan 25 jaar voorop...

Als bedrijf zijn we sterk verankerd in onze omgeving. We 

investeren in sport, cultuur, onderwijs en Meer 

Medewerker aan het woord
Fred Lemmen
Opleiding
Heao-studie Informatica.

Omschrijf je functie:

Als ik moet uitleggen wat voor werk ik 

doe, formuleer ik het liefste heel... Meer

Seacon Logistics Venlo

Postbus 3071
5902 RB Venlo

Bezoekadres:
Celsiusweg 60
5928 PR Venlo

T +31 (0)77 - 327 55 55

F +31 (0)77 - 327 55 00

E info@seaconlogistics.com

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door:

Home   Nieuws   Evenementen   Bezoeken   Ondernemen   Studeren   Wonen   Werken

Studies

Studentenpas

Kamerverhuur

Sociëteit ‘The Hub’

IntroFestival Venlo

Eten & Drinken

Uitgaan

Werken

Ondernemen

Sporten

Students Info Point

Studenten LEVEN

Information & Jobs

Bedrijven in Venloinvesteren in sport, cultuur, onderwijs en 

Medewerker aan het woord
Fred Lemmen
Opleiding
Heao-studie Informatica.

Omschrijf je functie:

investeren in sport, cultuur, onderwijs en Bedrijven in Venlo

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door:

Al vanaf 

€ 200,- 
per jaar

www.venloverwelkomt.nl       meer dan 
20.000 bezoekers per maand!

REGIO VENLO

Boeien en binden = nu beginnen
Kom in contact met regionale 

studenten en toptalenten!

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

SLV GmbH neemt 
Lagotronics over
Het Venlose bedrijf Lagotronics BV, 
importeur en leverancier van verlich-
ting, staat aan de vooravond van een 
nieuwe, grote stap richting de toe-
komst. Het gerenommeerde Duitse 
bedrijf SLV GmbH heeft de Venlose 
onderneming overgenomen. De 
bedrijfsovername van Lagotronics BV 
is een krachtenbundeling die garant 
staat voor continuïteit en hoge klant-
tevredenheid. Twee sterke merken 
worden één sterke partner.
“De bedrijfsovername betekent op-
timale bediening van onze clientèle, 
met absolute waarborging van de 
continuïteit en kwaliteit voor de klant 

en een vlekkeloze integratie van de 
huidige bedrijfsprocessen in nieuwe 
uitdagingen,” zo begint Algemeen 
Directeur Martijn Hendrikx. “Het zijn 
mooie, commerciële woorden, maar 
eigenlijk wil ik alleen maar duidelijk 
maken dat wij ontzettend veel zin 
hebben in deze fraaie uitdaging. Het 
biedt namelijk enorme kansen voor 
onze klanten en dus voor onszelf. Met 
SLV halen we kennis, dienstverlening 
en consultancy in huis die verrijkingen 
zijn voor ons bedrijf en onze afnemers 
en waarmee we onze marktpositie 
in de lichtindustrie nog meer zullen 
versterken.”

 Zes ton Provincie voor 
parkeerplaats vrachtwagens
De Provincie Limburg trekt 600.000 
euro uit voor de verbetering en 
beveiliging van de vrachtwagenpar-
keerplaats aan de James Cookweg op 
Trade Port in Venlo.

De Provincie levert alleen een fi nan-
ciële bijdrage als ook andere partijen 
instappen. Rijkswaterstaat laat weten 
in totaal één miljoen uit te trekken 
om de problematiek aan te pakken. 
Dat geld is bedoeld voor in totaal vijf 
beveiligde truckstops in Limburg.

Er wordt begonnen met de parkeer-
plaats aan de James Cookweg. De 
huidige tijdelijke parkeerplaats wordt 

uitgebreid en ingericht. Het blijkt dat 
de problemen langs de A67 bij de 
Duitse grens het grootst zijn. Door een 
tekort aan plekken voor vrachtwagens 
staan de trucks vaak op onveilige plek-
ken zoals vluchtstroken. Ook worden 
er vrachtwagens geparkeerd op onbe-
veiligde industrieterreinen. Daardoor 
is er vaak sprake van ladingdiefstallen.

Donderdag wordt er in Roermond een 
intentieovereenkomst getekend voor 
de truckstops in Limburg. De Provincie 
gaat ook nog eens 400.000 euro subsi-
die aanvragen voor de problemen bij 
de Europese Commissie.

NIEUWS?
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Collin Recycling voor 
100% in handen van Ed Collin
Ed Collin van Collin BV te Venlo heeft 
per 31 augustus alle aandelen over-
genomen van zijn broer en mede-
directeur Maurice. In de afgelopen 
jaren hebben Maurice en Ed het 
bedrijf weten op en uit te bouwen 
tot één van de toonaangevende be-
drijven in de recyclingbranche. Na de 
aandelenoverdracht heeft Maurice zijn 
functie als directeur neergelegd.

Het Limburgse Collin BV, opgericht in 
1898 , is één van de oudste familie-
bedrijven uit Venlo en Nederland. Het 

bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de 
professionele inzameling van rest- en 
grondstoff en, de bewerking daarvan 
en wereldwijde vermarkting van deze 
rest- en grondstoff en. Ed Collin, nu 
enig aandeelhouder en algemeen 
directeur, heeft zich tot doel gesteld 
de concurrentiepositie van het inmid-
dels 7 hectare grote Multifunctionele 
Rest- en Grondstoff en Centrum van 
Collin Recycling fl ink te verstevigen en 
nieuwe markten te gaan exploiteren 
in Limburg.
 

Ondernemersklankbord 
bestaat 35 jaar
Ondernemersklankbord (OKB) werd 
in 1980 opgericht en  is een onafhan-
kelijke stichting van ondernemers, 
directeuren, managers en specialisten 
die hun actieve loopbaan hebben be-
eindigd. Zij stellen vanuit maatschap-
pelijke betrokkenheid hun jarenlange 
kennis en praktijkervaring belangeloos 
ter beschikking aan ondernemers 
in het MKB, de agrarische sector 
en maatschappelijke en culturele 
organisaties. Ze staan hen bij in hun 
ondernemersvraagstukken. Op alle 
vlakken van de bedrijfsvoering en in 
iedere fase van de onderneming kunt 
u op ondersteuning en begeleiding 
van stichting ondernemersklankbord 
rekenen.

Team Limburg bestaat uit 26 advi-
seurs, die jaarlijks ruim 500 bedrijven 
in Limburg van advies en hulp voor-
zien. Ze vormen een steun in de rug 
zijn voor ondernemend Nederland, 
voor zowel bestaande mkb-bedrijven 
als starters, voor wie bijvoorbeeld 
een doordacht ondernemersplan kan 
worden opgesteld waarmee de kans 
op het verkrijgen van een krediet 
wordt vergroot.
Heeft u een ondernemersvraag of een 
belangrijke beslissing waar u op eigen 
kracht niet uitkomt? Neem dan con-
tact op via 06-25065671, Sjra Clerkx, 
regiovoorzitter team Limburg,
okbteamlimburg@gmail.com, of ga 
naar, www.ondernemersklankbord/
contact.

Wij bieden uw medewerkers deze avond gratis:
- Glas champagne     - Demonstraties
- Leuke bigshopper                 - Proeverijtjes
- Heerlijke wafel                 - Entertainment
- Leuk tasje (met daarin uw gekozen vouchers)

(of in overleg een datum van uw voorkeur)

Meer info?
Bel of mail naar Wilma, Wilfred of Erna

van ons Leurs Business-team!

Via 077-3216004 of business@leurs.nl

U bepaalt zelf de waarde van de vouchers voor 
ons Tuincentrum en/of Tuincafé.

U bepaalt zelf de waarde van de vouchers voor 

Wij bieden uw medewerkers deze avond gratis:
champagne     - Demonstraties

- Leuke bigshopper                 - Proeverijtjes
- Heerlijke wafel                 - Entertainment

(of in overleg een datum van uw voorkeur)

WWW.LEURS.NL 

Het FloraZON complex (midden): Alfl ora, Gebr. Dings, Fleura Metz, Ebus,  

FloraHolland, Green 4 Retail, Van Zaal Transport, Pegro Groeninkoop

Meer informatie over ja-LED: kijk op ja-led.nl of bel met 06-11014924.

FLORAZON & JA-LED:
TOT 6 MEGAWATT BESPARINGDerde netwerk-

bijeenkomst 
Krefeld – Venlo 
op 20 oktober
In het kader van de stedenband tusse n Krefeld en Venlo organiseren 
de Wirtschaftsförderung Krefeld en de Marketing Club Krefeld in sa-
menwerking met de VVV-Venlo en Ondernemend Venlo op 20 oktober 
a.s. vanaf 16.30 uur een grensoverschrijdende ondernemersbijeen-
komst. Belangrijkste doelstelling is het in contact brengen van belang-
rijke bedrijven uit beide steden. Gastheer van deze, inmiddels derde, 
bijeenkomst is de Gemeente Venlo, die aan de ca. 100 geselecteerde 
bedrijven uit Venlo en Krefeld haar uitstekende economische positie 
zal presenteren en bovendien de gasten exclusief een kijkje gunt in het 
nieuwe stadskantoor.

Inspirerende bijeenkomst 
Ondernemend Venlo
Op 26 november zijn de leden van 
Ondernemend Venlo van harte wel-
kom bij een inspirerende netwerkbij-
eenkomst op een bijzondere locatie: 
‘Vindt Mens & Capaciteit’.
Zoals gebruikelijk wordt het een 
sprankelende bijeenkomst waarbij 
onze leden niet alleen kunnen netwer-
ken en borrelen maar ook bijgepraat 
zullen worden over onder andere de 
laatste ontwikkelingen met betrekking 
tot de participatiewet, een actueel 
onderwerp en interessant voor iedere 
ondernemer.

De bijeenkomst start met een rond-
leiding en uitleg over ‘Vindt Mens & 
Capaciteit’. Wethouder Vera Tax is aan-
wezig evenals een vertegenwoordi-
ging van de LWV. Zij zullen ingaan op 
de huidige stand van zaken rond de 
participatiewet. Verder nemen enkele 
ondernemers deel aan een bijzondere, 
interactieve College-tour.
Reserveer 26 november alvast 
in uw agenda en meldt u aan via onze 
website: 
www.ondernemendvenlo.nl .
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Samen sterker

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig. 

Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie 

te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.

met één
druk op de
knop.

Weten wat
er in uw

sector speelt




