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Venlo en de logistiek (die we in deze editie als een soort thema 
regelmatig aan bod laten komen komen) zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden, daar hoef je geen verdere uitleg meer bij te geven. 
Logistiek is een niet te onderschatten onderdeel van het imago van 
de stad. Daar is wel eens kritiek op, hoe vreemd het ook mag klin-
ken. ‘Met logistiek trek je geen mensen’, is zo’n kritische noot. Klopt, 
als je er vanuit toeristisch perspectief naar kijkt. Toeristen komen 
voor heel andere zaken naar deze regio.
Maar komen toeristen naar Maastricht vanwege de Health Campus, 
of naar Sittard-Geleen vanwege Chemelot? Nee, maar onderne-
mers en in hun kielzog werkgelegenheid wel. Dat is precies wat 
in Venlo ook gebeurt. Er vestigen zich nieuwe bedrijven op de 
bedrijventerreinen, de stad is dit jaar voor de tweede keer gastheer 
voor de aansprekende Eyefortransport-beurzen en in het onderwijs 
worden specifi eke logistieke opleidingen ontwikkeld.
Voordat ik over het onderwerp imago doorga, blijf ik even stil staan 
bij onderwijs en werkgelegenheid. Want, zo is in deze editie van 
Ondernemend Venlo Magazine te lezen, er dreigt een noodscena-
rio. Binnen nu en enkele jaren zal er, als er niet wordt ingegrepen, 
in diverse sectoren een tekort zijn aan gekwalifi ceerd personeel. 
Veel ondernemers zijn zich daar echter niet van bewust. Wat de 
oplossing is? Er is niet één specifi eke oplossing. Maar er is wel de 
noodzaak om in actie te komen. Het artikel is wat dat betreft een 
nadrukkelijke ‘wake-up call’.

Dan terug naar het imago. Venlo moet de logistiek koesteren, maar 
als je je als stad wilt onderscheiden moet je een echt, veelom-
vattend imago hebben. Dat is iets waar momenteel aan wordt 
gewerkt, vertelt wethouder Vera Tax in dit magazine. Zij is kartrek-
ker van ‘Het verhaal van Venlo’. Samen met betrokken inwoners van 
de stad wil zij op zoek gaan naar een onderscheidend imago. Dat 
moet, zo vertelt ze, met zorg gebeuren. Het imago is de verbeel-
ding van het DNA van de stad. Wat dat DNA is? Dat is natuurlijk de 
handel, dat is de Maas, maar dat is ook, zo geeft ze aan, het feit dat 
Venlo in de loop der eeuwen 21 keer is belegerd. Door belegeraars 
uit allerlei verschillende landen. Denk het belegeren weg en het 
is anno nu nog steeds het geval. Venlo ligt in een internationale 
regio en mensen van verschillende nationaliteiten komen hier om 
te werken, studeren en dus ook wonen en winkelen. Wat uiteinde-
lijk dat imago ook wordt, het fort zou er een mooi beeldmerk van 
kunnen zijn, wellicht met de Greenport Campus als eigentijdse 
evenknie. Het is zomaar een ideetje. Het fort is een uniek aspect 
van de stad. Enkele jaren geleden w erd nog gesuggereerd er maar 
een bak zand overheen te gooien. Gelukkig is er met dat idee niets 
gedaan. 

Jac Buchholz
Eindredacteur Ondernemend Venlo Magazine
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• 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 ? 

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.

Imago
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Camerabewakingsproject Venlo: inbrekers weghouden en opsporen

Na handwerk het finetunen
Het camerabewakingsproject voor de bedrijventerreinen in Venlo heeft twee doelen. Cri-
minelen weghouden en dieven opsporen, die zich toch laten blikken. Beveiligingsbedrijf 
Intergarde is gestart met de uitvoering van het project.

Intergarde (security management) gaat het camera-
bewakingsproject de komende paar maanden opzet-
ten op de Trade Ports en Noorderpoort 1 en 2. Op het 
moment dat u dit leest, is de eerste schop wellicht al 
de grond in gegaan.

Het wordt handwerk om het risico op kabelbreuken 
zo klein mogelijk te houden. Heinz van der Linden, 
manager technische dienst: “Een machine graaft zon-
der gevoel. Een ongelukje kan snel gebeurd zijn.” In 
plaats van daarvan zullen werknemers met schoppen 
gaten graven voor het plaatsen van in totaal 115 mas-
ten. De masten, voorzien van camera’s, krijgen een 
aansluiting op het elektriciteitsnet en het draadloos 
netwerk. Een deel van de camera’s registreert ken-
tekens. Andere camera’s leggen verdachte locaties 
op video vast. In geval van een gestolen voertuig, 
kenteken of inbraak krijgt de politie automatisch een 
melding en kan tot actie worden overgegaan.

Intergarde verzorgt nu op zes bedrijfsterreinen 
camerabewaking, inclusief Venray (net klaar) en Venlo 
(in  voorbereiding). De camera’s moeten criminelen 
afschrikken. Komen boeven toch een slag slaan, dan 
moeten de camera’s dienst doen als opsporingsmid-
del. “Op bedrijventerrein Smakterheide in Venray 
heeft het nut van camerabewaking zich al tijdens 
de proefperiode bewezen”, zegt Van der Linden. 
“We hebben een paar ‘hits’ gehad en er zijn acties 
geweest.” Getuige de misdaadcijfers van Venlo is 
het project dringend nodig. Ongeveer dagelijks 
wordt ingebroken in gebouwen (zestig procent) en 
vrachtwagens (veertig procent). Directeur Joost van 
den Boorn: “Bij de Beatrixhaven in Maastricht was de 
doelstelling 25 procent minder inbraken binnen drie 
jaar. Dat hebben we binnen één jaar verwezenlijkt. Je 
ziet daarna verdringing optreden, ofwel dat crimine-
len hun werkterrein verleggen. Intussen zijn vrijwel 
alle bedrijventerreinen in Maastricht beveiligd.”
Van der Linden: “Bedrijven kunnen hun eigen bevei-

ligingssystemen aan ons netwerk koppelen. De verze-
keringspremie gaat daarna meteen omlaag.”

Na het handwerk volgt een periode van drie 
maanden testen, vertelt projectleider Rob Geraedts. 
“Intergarde moet een goed werkend systeem 
opleveren. Vervolgens zullen we gedurende drie 
maanden gaan kijken of er nog eventuele tekortko-
mingen worden geconstateerd. Je kunt immers niet 
alles vooraf overzien.” Directeur Van den Boorn en 
manager technische dienst Van der Linden spreken 
van fi netunen. “Het kan gebeuren dat op de plek 
waar een mast staat ingetekend de gemeente in de 
tussentijd een boom heeft geplant.” Geraedts: ”Zo 
staan op de Venrayseweg nu twee rotondes. Toen we 
twee jaar geleden begonnen waren die er nog niet. 
Het plaatsen van de masten op die plek staat even 
op ‘hold’. Er moet nu eerst een nieuwe berekening 
worden gemaakt.”  Van den Boorn: “Heb je alles klaar, 
dan blijkt dat een bedrijf in de buurt het wifi -kanaal 
verstoort. Dan moet je andere kanalen en frequenties 
beproeven. Daar zijn die drie maanden voor.”

Projectleider Rob Geraedts, directeur Joost van den Boorn van Intergade en de 

manager technische dienst van hetzelfde bedrijf, Heinz van der Linden.
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Over twee jaar bestaat de Kuijken Logistic Group oftewel KLG Europe honderd jaar. Nog 
altijd is het een familiebedrijf met in de directie de broers Kees en Ad Kuijken. Er is in die 
bijna honderd jaar, maar ook in de afgelopen twintig jaar veel veranderd in de logistieke 
sector, vertelt Kees Kuijken. “Als je me in 1997, toen mijn broer en ik het bedrijf overna-
men, had gevraagd hoe de logistieke wereld er anno 2016 zou uitzien, had ik de huidige 
realiteit niet kunnen voorspellen.”

Met paard en wagen, zo begon de grootvader van 
Kees Kuijken (55) in 1918 zijn transportbedrijf. Dat ver-
voermiddel kwam een kleine 25 jaar later ook weer in 
beeld toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de auto’s 
van het bedrijf werden geconfi squeerd, glimlacht 
Kuijken. In die jaren, zo geeft hij aan, stonden de activi-
teiten dan ook op een laag pitje, maar na 1945 kwam 
de gang er weer goed in. “Zo’n 20 jaar later, in 1964, 
besloot grootvader een stap terug te doen en deed 
hij het bedrijf over aan drie van zijn zoons: Jan, Piet en 
Kees, mijn vader. Dat betekende wel dat het bedrijf in 
drieën moest worden gesplitst. De naam Kuijken bleef, 
maar met de voornaam van de betreff ende zoon er 
aan toegevoegd.” Het bedrijf van zijn oom Piet werd, 
aldus Kuijken, in de jaren zeventig verkocht. “Mijn 
vader kocht op den duur het bedrijf van zijn andere 
broer, Jan, terug en daarmee was er weer sprake van 
een geheel.”

Gunstige ligging van de stad
De basis van KLG ligt in Luyksgestel maar daar begon 
het bedrijf enkele jaren geleden uit zijn jas te groeien 
waarna in 2000 de verhuizing naar Eersel plaatsvond. 
Toen was er ook al een kantoor in Venlo, legt Kuijken 
uit. “In 1993 hebben we VTE Venlo overgenomen. 
Mede vanwege de gunstige ligging van de stad en de 
mogelijkheden hier voor logistieke bedrijven.” KLG legt 
zich vooral toe op groupage en kleinere zendingen 
over de weg en heeft dekking in heel Europa. Ook 
transport over het water of door de lucht behoort tot 
de mogelijkheden. Inmiddels zijn er diverse buiten-
landse vestigingen, maakt Kuijken duidelijk. “In 2006 
hebben mijn broer Ad en ik een rondreis gemaakt 
door Roemenië. We hadden in het oosten enkele 
landen in het vizier en in Roemenië lagen volgens ons 
de beste kansen.” Dat blijkt wel want inmiddels heeft 
KLG er zeven vestigingen, werken er 400 mensen 

en behoort het bedrijf daar tot de grotere logistieke 
dienstverleners. “We hebben er van één van de groot-
ste bruin- en witgoedleveranciers de gehele logistiek 
overgenomen.” Er is verder een vesting in het Engelse 
Bradford en enkele jaren geleden werden eveneens 
op de Chinese markt contacten gelegd, zegt Kuijken. 
“Een van onze klanten had er problemen met de kwa-
liteit van de logistieke dienstverlening. ‘Laat ons het 
dan doen’, was mijn reactie. Dat leidde in 2013 tot een 
vestiging in Shanghai en vervolgens tot vestigingen in 
Qingdao, Xiamen en Shenzhen.”

Lekker gemaakt
Kees Kuijken blikt vervolgens even terug in de tijd naar 
aanleiding van de vraag of er ooit twijfels waren of 
hij wel in het familiebedrijf zou stappen. “Nee, zoals je 
wel vaker hoort: mijn broer en ik zijn er in opgegroeid. 
Bovendien, mijn moeder heeft meer dan eens gezegd: 
jullie vader heeft jullie er zo lekker voor gemaakt, er 
was geen andere optie.” Kuijken geeft dan aan dat hij 
weliswaar diverse gerichte opleidingen heeft gevolgd, 
maar het meeste toch in de praktijk heeft geleerd. 
“Mijn broer en ik hebben het hele bedrijf doorlopen: 
auto’s wassen, werken in de loods, in de garage, rijden 
op de auto, vervolgens naar het kantoor…” Toen hij 
en zijn broer het bedrijf in 1997 overnamen, was er 
op dat moment sprake van een kentering? “Ja, maar 
niet drastisch. Onze vader was een wat behoudende 
ondernemer, wij wilden wat meer risico nemen, maar 
niet overdreven. Bovendien houdt mijn broer alles 
goed in de gaten. Hij is meer van de fi nanciën, ik van 
de plannen. Als ik dan met een plan, met ideeën kom, 
begint hij eerst te rekenen. Maar we nemen geen 
plotselinge beslissingen, overleggen ook alles met het 
management. We leggen vaak de verantwoordelijk-
heid zo laag mogelijk in het bedrijf, laten mensen 
meedenken. Dan ontstaat er draagvlak.”

Bewustwording
Wat is sinds Kuijken in het bedrijf stapte, sinds hij 
samen met zijn broer in 1997 directeur werd, de groot-
ste verandering in de logistieke sector? “De logistiek, 
dat werd vaak gezien als vervoer van A naar B, als iets 
van vrachtauto’s en dozen verplaatsen. Dat is gelukkig 
veranderd. Toen wij begonnen wilden bedrijven de 
logistiek het liefst helemaal zelf regelen; onze contact-
persoon was dan een soort veredelde warehousema-
nager. Dat is nu anders. Er is de bewustwording dat de 
logistiek een essentieel onderdeel van het hele proces 
is, dat laat je door gekwalifi ceerde mensen doen zoals 
een logistieke manager. Of leg je neer bij professio-
nals zoals wij. Niet alleen het transport maar ook alles 
eromheen: douaneformaliteiten, voorraadbeheer, 
noem maar op. Wij zijn uitgegroeid tot een belangrijke 
partner voor veel bedrijven, iemand waarmee je over 
logistieke kwesties kunt sparren.”

Niet te ver vooruit kijken
Kuijken wijst op de ontwikkeling dat mensen het, 
dankzij de e-commerce, normaal vinden dat iets 
dat ’s avonds voor 9.00 uur is besteld, de volgende 
dag wordt geleverd. “Als het in de e-commerce kan, 
kunnen jullie het toch ook, is dan de redenering.” Als 
andere uitdaging in de afgelopen jaren noemt hij de 
crisis. Waar KLG dankzij alert reageren volgens Kuijken 
niet lang last van heeft gehad. “Vooral in de beginpe-
riode, 2008, 2009, was het even moeilijk. Toen hebben 
we mensen moeten ontslaan. Daarbij hebben wel 
kwaliteit binnenshuis weten te houden. Dat heeft er 
waarschijnlijk aan bijgedragen dat we in 2010 alweer 
op het niveau van voor 2008 zaten. En sindsdien zijn 
blijven groeien.” Waar de branche over pakweg 10, 
20 jaar staat, durft hij niet te voorspellen. “Als je me in 
1997 had gevraagd hoe de logistieke wereld er anno 
2016 zou uitzien, had ik de huidige realiteit niet kun-
nen voorzien. Ik verwacht dat 3D-printing veel impact 
zal hebben. En natuurlijk de e-commerce.” Zoals 
iedere ondernemer kijkt Kuijken zeker vooruit, maar 
niet te ver, geeft hij aan. “We willen binnen onze core 
business groeien en willen wat dat betreft anticiperen 
op de ontwikkelingen in de markt. Dat betekent niet 
al te veel andere zaken oppakken, maar alert zijn op 
veranderingen en onze activiteiten vervolmaken. Om 
zo nog meer dan voorheen een meerwaarde voor de 
klant te zijn.”
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Kees Kuijken: “We leggen vaak de verantwoordelijkheid zo 

laag mogelijk in het bedrijf, laten mensen meedenken”

 De Ondernemer: Kees Kuijken, KLG Europe

“ Wanneer ik met ideeën 
kom, begint mijn broer 
meteen te rekenen”

Feiten en cijfers KLG Europe
Opgericht: 1918
Aantal medewerkers: 820 medewerkers wereldwijd
Werkgebied: Wereldwijd
Vestigingen: Hoofdvestiging Eersel, verder vestigingen 
in Venlo, Rotterdam, Bradford, UK, zeven warehouses in 
Roemenië (Bucharest, Craiova, Timisoara, Cluj Napoca, 
Bacau en Constanta) en vestigingen in Shanghai, Qing-
dao, Xiamen en Shenzhen
Activiteiten: Logistieke dienstverlening
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PK Service heeft eerste nieuwe 
EP heftruck afgeleverd in Venlo
Begin Mei mocht PK Service de eerste nieuwe
EP heftruck a�everen in Venlo bij 
W. van Elderen Bouwmaterialen & Tegelhandel.

Sinds Januari 2016 mag PK Service zich 
dealer noemen van het merk EP en Agria.

EP Warehouse equipment heeft een compleet assortiment van simpele 
handpompwagens tot zware heftrucks. 
Zo hebben de volgende bedrijven ook voor EP gekozen: 
Tomantenanbau P.M.und J vd. Broek  - EP elektrische pallettruck EPT20
Gipmans Groentehandel – EP elektrische pallettruck EPT20
EP biedt een uitstekende kwaliteit tegen een concurrerende prijs, en is 
een waardige tegenhanger van de gerenommeerde merken.

Bijzondere aandacht krijgen 
ook  de producten van Agria.

Dit is een programma van 4×4 heftrucks, , dumpers en alle 
toebehoren. Pure kracht, gekoppeld aan kwaliteit, comfort en 

eenvoud. Dit segment van machines wordt gebruikt in de 
meest extreme werkomstandigheden. Alle machines worden 
robuust en tegelijk zo eenvoudig mogelijk gebouwd. Kortom 

een nieuwe speler op de markt van Manitou!

Wethouder Stephan Satijn: “Venlo is een wereldspeler”

Venlo weer gastheer 
van Eyefortransport beurs

De regio Venlo is hard bezig haar repu-
tatie als ‘logistieke hotspot’ niet alleen in 
Nederland maar ver over de grenzen op te 
bouwen. De crème de la crème van de lo-
gistieke wereld strijkt namelijk in oktober 
weer in Venlo neer voor een meerdaagse 
netwerk- en kennisevenement in De Maas-
poort, georganiseerd door Eyefortransport 
(EFT). Eerder vond deze topconferentie 
plaats in onder meer Antwerpen, Londen, 
Brussel, Dubai, Singapore, Antwerpen, 
Chicago en Atlanta.

Stephan Satijn, wethouder van economische zaken 
voor de gemeente Venlo: “Venlo wil zich meer richten 
op de promotie en acquisitie van Venlo zelf. Dat 
houdt in dat we Venlo op een andere manier in beeld 
willen brengen bij potentiele investeerders en geïnte-
resseerden dan we voorheen deden. Een onderdeel 
van deze nieuwe strategie is het inrichten van aparte 
activiteiten daar waar het gaat om voor ons relevante 
economische structuur, waaronder logistiek.”

Eén van de belangrijkste manieren om de toonaan-
gevende rol van Venlo op het gebied van logistiek 
positief in het nieuws te brengen, is het halen van 
bekende, vooraanstaande congressen naar Venlo, 
waaronder de door EFT georganiseerde logistieke 
beurs. Twee jaar geleden vond dit evenement plaats 
in Amsterdam. Wethouder Satijn ging er samen met 
Smart Logistics Centre Venlo naartoe, om een goed 
woordje te doen voor Venlo. Dit leidde ertoe dat de 
beurs vorig jaar in Venlo gehouden werd. “Dat was 
een groot succes; er waren meer bezoekers dan ooit, 
en dat in Venlo. Eerder hadden we met het nationale 
event Logistiek Vastgoed 2016 dezelfde ervaring. 
Blijkbaar is naast het succes van de inhoud de locatie 
Venlo ook heel bijzonder. Daarnaast zijn we onlangs 
voor de negende keer uitgeroepen tot logistieke hot-
spot van het jaar en een paar maanden eerder voor 
de tweede keer tot logistieke hotspot van Europa. In 
de logistieke markt is dat een belangrijk aspect wat 
er waarschijnlijk eveneens toe geleid heeft dat er 
vorig jaar meer mensen naar de beurs in Venlo zijn 
gekomen.” 

En daar is de wethouder zeer verheugd over. “De 
beurs wordt namelijk bezocht door het hoger ma-
nagement en het is belangrijk om die mensen onze 
economie van haar beste kant te laten zien zodat 
ze ook geïnteresseerd raken om hier te investeren. 
Het is overigens indrukwekkend om te zien hoeveel 
nieuwe partijen op het gebied van logistiek zich hier 
de laatste tijd willen vestigen. Speciaal voor deze 
buitenlandse investeerders is onlangs de nieuwe 
meertalige, internationale website investinvenlo.com 
opgericht, waarop buitenlandse partijen zich kun-
nen melden als ze zich in Venlo willen vestigen.” Dat 
Venlo een heel belangrijke speler is in de logistieke 
markt, is overigens iets waar Venlo zelf en af en toe 
ook Nederland veel te bescheiden over doet, meent 
de wethouder. “Het is goed dat Venlo zelf eens gaat 
inzien dat we dit ook kunnen. We zijn echt een we-
reldspeler en dat m ag best eens gezegd worden. Al 
willen we de beurs hier geen derde keer hebben; het 
moet wel bijzonder blijven.”
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worden. Toch is er bij ons nog altijd sprake van groei. Wij binden mensen aan ons 
door te doen wat we zeggen en door oog te hebben voor details. We hebben 
bijvoorbeeld Mini’s en BMW’s als wisselauto’s – dat spreekt de klanten aan.” De 
crisis is minder van invloed geweest op zowel dit als het andere bedrijfsonder-
deel, zegt hij. “We hadden en hebben het voordeel dat we mensen tussen beide 
afdelingen kunnen uitwisselen, binnen deze vestiging, maar ook tussen andere 
vestigingen van de VDL Groep.” VDL Bus Venlo, zoals het andere bedrijfsonder-
deel nu heet, bouwt mini-en midi-bussen om op klantspecifi catie, merkt Baker-
mans dan op. Dat kunnen OV-bedrijven zijn, bedrijven die bijvoorbeeld rolstoel-
gebruikers vervoeren of kleinschalig personenvervoer verzorgen, touroperators 
die met een kleine touringcar reizen verzorgen en eveneens vip-bussen. “Ook 
voor de koning hebben we een bus omgebouwd.” Speciale voertuigen voor 
bijvoorbeeld de politie, de ME, het leger en de marechaussee worden eveneens 
in Venlo gebouwd. Een ander project betreft toeristentreintjes op zonne-energie 
die het bedrijf voor hun klant SoioS bouwt en assembleert.

Het verlengen of verlagen van standaard voertuigen is een van de specialitei-
ten, zegt Bakermans. “Maar ook met andere werkzaamheden stemmen we de 
inrichting en uitvoering volledig af op de wensen van de klant.” Die klanten, 
zegt hij, zitten wereldwijd, al ligt de nadruk op de Europese markt. De eerste 
contacten worden gelegd door het verkoopkantoor ter plekke, daarna komt 
de Venlose vestiging in beeld. Ook dit bedrijfsonderdeel had dus weinig last 
van de crisis. “Op het moment dat wij iets gaan maken, is het al verkocht.” En 
de Brexit? Is Engeland een belangrijke markt? “Dat was het wel. We waren ons 
aan het oriënteren om daar weer meer te gaan doen, maar die plannen stellen 
voorlopig maar even uit.” Dankzij voldoende vraag uit andere landen groeit het 
bedrijfsonderdeel nog steeds, geeft hij aan. Daarom is er recent verbouwd om 
het bedrijfsgebouw aan de Huiskensstraat weer up-to-date te maken en wordt 
er binnenkort uitgebreid. “Er komt zo’n 3.000 m2 bij. We doen alles in eigen huis 
om de kwaliteit te kunnen garanderen en dankzij de uitbreiding kunnen we dat 
blijven doen.”

Feiten en cijfers VDL Bus Venlo en ABS VDL Kusters
Opgericht: 1921, autoschadeherstel sinds 1965
Aantal medewerkers: 80 (vestiging Venlo)
Werkgebied: Wereldwijd
Gevestigd in: Venlo (onderdeel van de VDL Groep)
Activiteiten: autoschadeherstel en klantspecifi ek aanpassen van mini- en 
midi-bussen en speciale voertuigen 

Op 1 juli 1921 – precies 95 jaar geleden dus – begon smid Willem 
Kusters aan de Zuidsingel in Venlo een eigen bedrijf. Daarmee 
werd de basis gelegd voor wat nu VDL VDL Bus Venlo en ABS VDL 
Kusters is. Vanaf het begin lag de focus op personenvervoer. Dat 
is nog steeds het geval, al wordt er niet meer alleen gewerkt voor 
klanten uit de omgeving, maar uit heel Europa en erbuiten.

Willem Kusters legde zich in eerste instantie toe op het bouwen van koetsen. Maar 
de koets was in die tijd op zijn retour en dus werd het accent al na enkele jaren 
verlegd naar het bouwen van carrosserieën voor autobussen. Eerst van hardhout, 
later van staal. Dat bleek een gouden greep en vanwege de forse groei die volgde, 
moest er naar een nieuw onderkomen worden gezocht, aan de Sinselveldstraat in 
Venlo. “Het bedrijf heette destijds Kusters & Lemmens als gevolg van een samen-
werking met Lemmens uit Eindhoven”, vertelt huidig directeur Mark Bakermans. 
“De bussen die werden gebouwd waren voor een belangrijk deel voor het vervoer 
van het personeel van de mijnen in Zuid-Limburg.”

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een eerste kink in de kabel. De vraag 
liep fl ink terug en het bedrijfsgebouw werd gebombardeerd en raakte zwaar 
beschadigd. Dus moest Willem Kusters in 1945 feitelijk opnieuw beginnen, in een 
tijd waarin staal en chassis lastig verkrijgbaar waren. De oplossing werd gevonden 
in het optuigen van oude legervoertuigen. Opnieuw ging het bedrijf aan de slag 
voor de vervoerders van mijnwerkers, maar eveneens voor andere opdracht-
gevers. Bakermans: “De sluiting van de mijnen was een tweede forse tegenslag. Er 
moesten toen heel wat mensen worden ontslagen. Willem Kusters zonen André 
en Martin besloten zich samen met mede-eigenaar Huub Verdonck te gaan rich-
ten op het ombouwen van allerlei soorten voertuigen. Daar is de huidige speciali-
teit, het ombouwen van minibussen, uit voortgekomen. In 1965 kwam bovendien 
de tak autoschadeherstel erbij.” In 1995, zegt hij, werd Kusters onderdeel van de 
Berkhof Jonckheere Groep die vervolgens in 1998 werd overgenomen door de 
VDL Groep.

ABS VDL Kusters opereert regionaal en onderscheidt zich, aldus Bakermans, met 
kwaliteit en service. “Het is een markt die krimpt omdat auto’s nu eenmaal veiliger 
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Mark Bakermans

De werknemers van het eerste uur

De werkplaats in 1921

Van koets tot mini-bus
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Als voorzitter van Ondernemend Venlo ben ik trots op al die bijzondere 
bedrijven, groot en minder groot, die op de Venlose bedrijventerreinen 
zijn gevestigd. Een heel divers palet, met de nadruk op de logistiek, de 
maakindustrie en de agro. Sectoren waar nog wel eens verkeerd wordt 
over gedacht. U kent dat wel: ‘logistiek, dat is toch vooral vrachtwagens 
en grote gebouwen’ of ‘de maakindustrie, dat is vooral zwaar en vies werk’. 
Nou nee. Deze drie sectoren staan juist voor veel innovatie, voor door-
dachte processen en diversiteit in werkzaamheden.
Het zijn ook sectoren die de nodige raakvlakken hebben. In de maak-
industrie worden onder andere machines voor de verwerking van 
landbouwproducten gemaakt. In de logistiek houdt men zich bezig met 
optimale vervoerstrajecten voor producten uit bijvoorbeeld de maakin-
dustrie en de agro.

Over de logistiek wil ik nog even doorgaan. Venlo en omgeving is name-
lijk opnieuw Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland geworden. Het 
lijkt inmiddels de gewoonste zaak, maar het is uiteraard een prestatie van 
formaat. Het is een erkenning voor het feit dat er op het logistieke vlak 
in deze regio bijzondere dingen gebeuren. Voor het gegeven dat hier 
bedrijven actief zijn die elk op hun eigen manier waarde toevoegen aan 
logistieke processen. En voor de bijzondere ligging van deze regio en de 
goede bereikbaarheid.

Wat dat laatste betreft knelt de schoen echter. Over de A67 is al heel wat 
gesoebat en het wordt nu tijd voor daden in plaats van woorden.
En dan is er het spoor. Hoe is het m ogelijk, vraag ik me meer dan eens af, 
dat we nu al twintig jaar bezig zijn met de verdubbeling van de spoorlijn 
tussen Kaldenkerken en Dülken zonder een stap verder te komen. Dat 
12 kilometer lange stuk is namelijk de ‘missing link’; essentieel voor een 
goede intercity-verbinding tussen Eindhoven, Venlo en Düsseldorf.
Dat het maar niet wil lukken, ligt niet aan de regio. In zowel Eindhoven 
en Venlo als Mönchengladbach en Düsseldorf is de wil er wel om snel 
tot een oplossing te komen. Tegenwerking komt momenteel vooral van 
de landelijke Duitse politiek. Berlijn heeft dat project op de lange baan 
geschoven en de verdubbeling van de spoorlijn voorlopig op een reser-
velijstje van het Duitse concept verkeersplan 2030 gezet. Onvoorstelbaar.
Maar we geven niet op. Er loopt een bezwaarprocedure. Als er iets is dat 
de tijd heeft bewezen en waar ik regelmatig getuige van ben, dan is het 
dat in Venlo doen en doorzetten hand in hand gaan. Die verdubbeling 
moet er komen, zodat Venlo en omgeving nog heel vaak zal worden 
uitgeroepen tot dé logistieke hotspot van Nederland en Europa.

Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo

Missing link

10 11



Aandacht voor uw organisatie?
Is uw organisatie goed in organise-
ren? Kunnen uw werknemers het 
overzicht houden in stresssituaties? 
Beschikt u over goed opgeleid 
personeel? Maakt u gebruik van en-
thousiaste studenten? Heeft u een 
goed beeld over uw eigen organisa-
tie? Wellicht kunnen onderstaande 
mogelijkheden u helpen!
 
Praktijkleren
De subsidieregeling praktijkleren is 
een tegemoetkoming voor de prak-
tijkbegeleiding van een leerling of 
student waardoor ze zich beter kun-
nen voorbereiden op de arbeids-
markt en werkgevers beschikken 
over beter opgeleid personeel. De 
subsidie is bedoeld voor werkgevers 
die een praktijk- of werkleerplaats 
aanbieden voor:

• vmbo’ers die een leerwerktraject 
volgen voor een basisberoepsge-
richte leerweg;

• mbo’ers die een beroepsbegelei-
dende leerweg (BBL) volgen;

• hbo’ers die een duale of deeltijd-
opleiding volgen op het gebied 
van techniek, landbouw of natuur-
lijke omgeving;

• promovendi of technologisch 
ontwerpers in opleiding.

De subsidie is maximaal € 2.700 per 
jaar per gerealiseerde praktijk- of 
werkleerplaats. Werkgevers die 
in het studiejaar 2015-2016 een 
praktijk- of werkleerplaats hebben 
aangeboden kunnen nu t/m 15 sep-
tember 2016 subsidie aanvragen. 

ESF Duurzame Inzetbaarheid
Mensen langer en productief aan 
het werk houden, dat is de kern 
van ESF Duurzame Inzetbaarheid. 
In het najaar van 2016 wordt er 
weer opnieuw budget opengesteld 
voor coaching en begeleiding van 
uw medewerkers. De subsidie is 
50% van de projectkosten, tot een 
maximum van € 10.000. Maar let op, 
er geldt het volgende principe: ‘fi rst 
come, fi rst serve’! 
Een project moet gaan over één 
of meerdere van de volgende 
activiteiten:

• Bedrijfs- of organisatiescan;
• Periodiek onderzoek duurzame 

inzetbaarheid van de werknemers;
• Gezond en veilig werken;’

• Leercultuur voor de werknemers;
• Aanpassen organisatie van het 

werk;
• Interne en externe mobiliteit;
• Flexibele werkcultuur;
• Arbeidstijdenmanagement.

Haal eruit wat erin zit!
Met de Subsidieregeling Praktijkle-
ren krijgt u een vergoeding voor 
zowel het begeleiden van leerlingen 
als het bieden van een kans aan 
leerlingen. Met de regeling ESF 
Duurzame Inzetbaarheid zorgt u 
voor een gezond, gemotiveerd, 
competent en productief perso-
neelsbestand, van indiensttreding 
tot aan pensionering. Hiermee legt 
u de fundering voor een duurzaam 
bestaan van uw organisatie. 

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

TRIAS BV | info@trias-subsidie.nl
 077-3560100
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De Agro en 
Food regio 
van Europa

www.haslimburg.nl

HAS Hogeschool in Limburg

Project LimburgMakers van 
provincie zeer succesvol

‘Wordt zeker vervolgd”
Een aantal jaren geleden initieerde de pro-
vincie Limburg het project LimburgMakers, 
bedoeld om met name mkb-bedrijven extra 
ondersteuning te geven bij de innovatie 
van producten en productieprocessen. Zo’n 
10,5 miljoen euro was er beschikbaar en 
die is inmiddels besteed of wordt besteed 
aan uiteenlopende projecten. Een vervolg 
is echter in de maak, aldus gedeputeerde 
Twan Beurskens (EZ).

De provincie, zo begint Twan Beurskens, heeft oog 
voor alle sectoren, maar twee sectoren hebben top-
prioriteit geeft hij aan: de logistiek en de maakin-
dustrie. Twee sectoren die steeds meer raakvlakken 
vertonen, vindt hij. “Maakindustrie is overigens een 
breed begrip. Wij zoomen onder meer in op de 
hightechindustrie, bedrijven die sterk zijn gericht op 
innovatie, vaak ook op export. Die zijn in Venlo en 
omgeving bijvoorbeeld volop aanwezig, niet zelden 
familiebedrijven met een lange geschiedenis.”

Om die bedrijven bij de bedrijfsvoering te ondersteu-
nen, werd een jaar of vier geleden het project Lim-
burgMakers opgestart met als doel, legt Beurskens 
uit, om bedrijven een impuls te geven. “We zaten 
destijds in de eindfase van de crisis. Bedrijven waren 
volop bezig er weer bovenop te komen, maar vaak 
ontbraken fi nanciële middelen om een extra stapje te 

kunnen zetten, om te kunnen investeren in innova-
tieve processen. Terwijl de banken en dergelijke heel 
terughoudend waren.” Voor LimburgMakers, zegt 
Beurskens, werd een potje gecreëerd met daarin circa 
10,5 miljoen euro – zo’n 9 miljoen euro was afkom-
stig van de provincie, circa 1,5 miljoen van Liof en 
Kamer van Koophandel. Bedrijven die in aanmerking 
kwamen voor ondersteuning kregen die onder meer 
in de vorm van kennisvouchers. “Om de ingediende 
projecten te beoordelen is een commissie samenge-
steld bestaande uit ervaren ondernemers. Afhankelijk 
van het project kon de subsidie variëren van 6.500 
euro tot 140.000 euro.”

LimburgMakers is een succes geworden, maakt 
Beurskens duidelijk. Tot 1 juni van dit jaar waren er 
266 aanvragen ingediend waarvan er 173 werden 
goedgekeurd. “Een heel hoge score.” Uit Venlo dien-
den 12 bedrijven met succes een aanvraag in. Venlo 
en Noord-Limburg scoren volgens Beurskens hoog, 
wat niet vreemd is gezien het groot aantal maakbe-
drijven dat in deze regio is gevestigd. De gedepu-
teerde geeft dan aan dat de investering inmiddels 
verviervoudigd is. “Mede omdat banken en dergelijke, 
als ze zien dat wij het aandurven, ook weer wat 
gemakkelijker de stap zetten tot fi nanciering.” Dat suc-
ces vraagt om een vervolg en dat komt er ook, geeft 
Beurskens aan. “Daarover zijn al gesprekken geweest 
binnen Gedeputeerde Staten. LimburgMakers 2 gaat 

er zeker komen. Over de precieze invulling moeten 
we wel nog in gesprek gaan.”

Overigens is LimburgMakers volgens Beurskens meer 
dan alleen het toedienen van een fi nanciële injectie. 
Hij wijst op het gegeven dat in Limburg veel bedrij-
ven in de maakindustrie actief zijn, dat die een fl ink 
deel van de werkgelegenheid voor hun rekening ne-
men, maar dat ze elkaar onderling niet zo heel goed 
kennen. “Een van onze doelen is die mooie mkb-
bedrijven bij elkaar te brengen, zodat ze ontdekken 
wat ze voor elkaar kunnen betekenen.” Als voorbeeld 
noemt hij de papierindustrie. “Er zijn hier enkele grote 
papier producerende bedrijven actief. Die vinden 
elkaar inmiddels in pilots, die maken gebruik van 
elkaars kennis, elkaars laboratoria.” Hij wijst dan op de 
Hannover Messe waar afgelopen editie een Limburg-
stand stond waar Limburgse bedrijven zich konden 
presenteren. “Daar is heel enthousiast op gereageerd.”

Limburgse ondernemers moeten meer nog dan 
nu het geval is gebruik maken van de kracht van 
samenwerking, besluit Beurskens. “Je ziet dat al terug 
in initiatieven als Techno Valley en Smart Logistics, 
Ondernemend Venlo speelt daar een rol in, maar er 
kunnen nog de nodige stappen worden gezet. Er 
liggen tal van kansen, maar die kun je alleen optimaal 
benutten als je elkaar ondersteunt en zaken samen 
oppakt.” 

Twan Beurskens: “LimburgMakers meer

dan alleen het toedienen van een fi nanciële injectie”
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“Greenport Venlo gaat een suc-
ces worden.” Aldus directeur 
Ruud van Heugten (54) in een 
gesprek met Ondernemend 
Venlo Magazine. Voorzitter Bas 
Holla (48) van Ondernemers-
vereniging Businesspark Tra-
deport, in het dagelijks leven 
directeur van Unica, schuift ook 
aan. 

“Ik ben bekend met de regio, maar de 
regio is nog niet zo bekend met mij.” 
Was getekend, de nieuwe directeur van 
Greenport Venlo. Ruud van Heugten 
studeerde af aan de Vervoersacademie 
in Venlo. Als student woonde hij drie 
jaar op de Parade. Na het vervullen 
van zijn militaire dienst werkte hij bij 
Philips, een logistiek bedrijf in Boxtel 
en bij de Afvalverwijdering Limburg in 
Maastricht, waarna een politieke car-
rière volgde. De CDA’er werd achter-
eenvolgens wethouder van Helmond, 
Tweede Kamerlid en gedeputeerde 
van Noord-Brabant.

Zaken doen of politiek bedrijven, 
wat doet u het liefste?
Van Heugten: “Ik kan niet gemakkelijk 
een keuze maken. Ik heb het allebei 
dertien jaar gedaan. Vorig jaar ben 
ik bewust gestopt met de politiek. Ik 
wilde iets anders doen. Laat ik het zo 
zeggen; ik snap beide werelden.”

Is dat de reden dat ze u benader-
den voor de functie van directeur 
Greenport Venlo?
Van Heugten: “Ze zochten iemand 
die verstand heeft van logistiek, die 
de agrowereld kent, die weet hoe de 
gemeente- en provinciepolitiek werkt 
en die verstand heeft van grondont-
wikkeling. Kennelijk voldeed ik aan alle 
voorwaarden. Het past ook bij wat ik 

tot dusver heb gedaan. De provincie 
heeft de nieuwe strategie ontwikkeld, 
nu volgt de uitvoering. Dat ga ik doen 
met een klein team.”

Greenport Venlo kwam in eerste 
instantie lastig van de grond, mede 
door een ingewikkelde en stroperige 
organisatie. De economische recessie 
maakte grondverkopen welhaast on-
mogelijk. Met als gevolg dat de fi nan-
ciële verliezen opliepen. Eind 2014 liet 
gedeputeerde Twan Beurskens (VVD) 
een plan van aanpak schrijven. Inzet: 
saneren en één kapitein op het schip. 
Voor Greenport 2.0 heeft de provincie 
200 miljoen over. Doel is het scheppen 
van 10.000 banen op 300 hectare be-
drijfsterreinen, plus het uitbouwen van 
de campus die zich richt op gezonde 
voeding.

Peel en Maas en Gennep doen niet 
meer mee. Zij namen hun miljoe-
nenverlies.
Van Heugten: “Zij vinden dat ze niet ac-
tief horen te zijn binnen het ontwikkel-
bedrijf. De meeste bedrijventerreinen 
bevinden zich immers op grondgebied 
van de gemeenten Venlo en Horst aan 
de Maas. ‘Waarom instappen als andere 
partijen afhaken?’, hield de gemeen-
teraad van Venray mij voor. ‘Wat is 
verstandig?’, vroeg ik. 2,5 Miljoen euro 
betalen of dat bedrag investeren in 
een nieuwe organisatie? Als het gaat 
zoals gepland, krijgt Venray 2,5 miljoen 
terug, met rente. Gaat het beter dan 
wordt het meer, gaat het slechter dan 
wordt het minder. Maar altijd meer 
dan nu 2,5 miljoen betalen. Dat Venray 
niet meedoet aan de campus snap ik. 
Een campus is totaal iets anders dan 
het exploiteren van grond. Vandaar dat 
de provincie het voortouw neemt wat 
betreft de campus.”

De start van Greenport Venlo 2.0 is 
goed ontvangen.
Van Heugten: “Ik denk dat voor een 
aantal bestuurders, ambtenaren en 
raadsleden een last van de schouders 
is gevallen. De regio is uit het moeras 
getrokken. Samen zitten we weer op 
de verharde weg en gaan we vooruit.” 

Welke rol is weggelegd voor On-
dernemend Venlo?
Bas Holla: “Als belangenvereniging heb-
ben we mee aan tafel gezeten. Wat de 
directeur met zijn team gaat ontwik-
kelen, zullen wij moeten gaan beheren. 
We hebben bij elkaar gezeten om de 
bekijken hoe we het parkmanagement 
kunnen optuigen.”
Van Heugten: “Wij toetsen onze 
plannen aan die van de bestaande 
bedrijventerreinen. De kwaliteit wordt 
beter als je ervaringen uit het verleden 
meeneemt. Er zullen ook bedrijven uit 
Venlo hierheen verhuizen. We helpen 
ze bij het vinden van een geschikte 
locatie, maar we zullen ook proberen 
om de oude locatie in te vullen. Het 
gaat om het versterken van de econo-
mie van Venlo en omgeving. We gaan 
niet met oogkleppen op aan het werk. 
Samenwerken staat voorop.”

De ligging is natuurlijk ideaal. De 
regio Venlo-Venray  is opnieuw 
verkozen tot logistieke hotspot 
nummer 1. 
Holla: “Daar zijn we trots op. Maar we 
moeten wel alert blijven. Als je denkt 
dat je klaar bent, dan gebeurt er ook 
niets meer.”

Hoe bedoelt u dat?
Holla: “Bedrijven beginnen weer echt 
de wind in de zeilen te krijgen. Je ziet 
het aan de verkeersdrukte op de A67. 

Prachtig dat er weer handel wordt 
gedreven, maar het geeft tegelijkertijd 
de kwetsbaarheid van de vervoersas 
aan. Er hoeft maar iets te gebeuren of 
het verkeer staat muurvast. Wil de regio 
logistieke hotspot nummer 1 blijven, 
dan moet er iets gebeuren. Ik noem 
het verbreden van de A67, plus het ver-
beteren van de spoorwegverbinding 
met Duitsland.”
Van Heugten: “In Nederland investeren 
we daar waar fi les staan en niet waar 
ze nog niet staan. Wees verstandig en 
voorkom dat het ook hier vastloopt, 
pas dan heb je een slag gewonnen.”

Dat vereist een flinke lobby rich-
ting Den Haag.
Van Heugten: “Grensregio’s, of dat nu 
in Nederland of in Duitsland is, hebben 
het altijd lastig. Voor Den Haag houdt 
Nederland op bij Venlo.  Onze logistieke 
spelers daarentegen zeggen ‘bij Venlo 
begint mijn Duitse en Belgische markt’. 
Daarom moeten we het breder zien. 
De regio kan ook via Brussel de druk 
opvoeren.”
Holla: “En leg dan niet een wensenlijst 
met twintig actiepunten neer. Want 
twintig is niks. Een krachtige lobby 
vereist focus.”

Vanuit uw kantoor zien we vooral 
groen. Hoe ziet Greenport Venlo er 
over vijftien jaar uit?
Van Heugten: “Grote bedrijven 
hebben een plek gevonden op de 
grote bedrijventerreinen. Rondom de 
Innovatoren en Villa Flora staan meer 
kleinere gebouwen voor innovatie. 
Voeding, voedsel en gezondheid zijn 
de thema’s. Tijdens de pauzes ontmoe-
ten medewerkers elkaar in een groene 
omgeving. Een ideale omgeving. Ik 
ben er heilig van overtuigd dat het 
gaat lukken.”

Ruud van Heugten (Greenport Venlo) 
en Bas Holla (Businesspark Tradeport) 
zien Greenport 2.0 slagen:

“ We zitten weer 
op de verharde weg”

Bas Holla (l) en Ruud van Heugten (r)
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Haalt economische groei de Flexwet in? 

Druk op arbeidsmarkt neemt toe
De Flexwet ligt vanaf dag 1 onder vuur. 
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken 
& Werkgelegenheid) gaat repareren. Intus-
sen veert de economie op. Wat betekent 
een en ander voor de ondernemer? Onder-
nemend Venlo Magazine sprak met direc-
teur Don Thijssen van het UWV Noord- en 
Midden-Limburg, advocaat Rob Brouwer 
(Boels en Zanders) en ondernemer Geert 
Benders (Plus Benders).

Don Thijssen komt net terug van een persconferentie 
in Heerlen. Zulk goed nieuws had uitkeringsinstantie 
UWV in geen jaren meer gepresenteerd. Er komen de 
komende twee jaar in Limburg een kleine 6.000 ba-
nen bij. In Noord-Limburg gaat het om 1.800 banen, 
in het midden van de provincie om vijfhonderd en in 
het zuiden om 3.500. Met name logistiek, horeca, de 
bouw en ICT laten groeicijfers zijn. Dat betekent dat 
het aantal werklozen - momenteel 30.000 in Limburg 
- op korte termijn zal dalen met zo’n vierduizend, zo 
luidt de prognose. Een groot aantal mensen vindt 
werk in het Duitse grensgebied, ziet Thijssen met 
eigen ogen gebeuren. 

“Duitsland is booming. De frictiewerkloosheid 
bedraagt nog maar 2,3 procent. Dat betekent dat er 
krapte op de arbeidsmarkt begint te ontstaan. Vorig 
jaar bemiddelden we voor 380 werkzoekenden in 
Duitsland. Dat waren er in eerdere jaren hooguit 

40. Alleen al voor het hoofdkantoor van webwinkel 
Zalando in Mönchengladbach bemiddelen we voor 
30 tot 40 werknemers per maand.” Dat Limburgers 
plotseling massaal kiezen voor een baan in Duitsland 
komt door de invoering van het minimumloon. Bo-
vendien krijgt iemand er veel eerder een vaste baan. 
“Duitse werkgevers hebben een andere mentaliteit”, 
stelt hij. “Flexwerk kennen ze veel minder of niet in 
Duitsland. Wel tijdelijke contracten. Eenmalig. Voldoe 
je, dan krijg je een vaste baan.” Via deze omweg komt 
Thijssen uit bij de nieuwe Wet Werk en Zekerheid - in 
de volksmond Flexwet - waar zoveel over is te doen. 
De directeur stelt zich de fundamentele vraag of 
fl exwerk eigenlijk wel zo geliefd is als wordt veron-
dersteld? En wat zal de invloed van de economische 
opleving zijn op de WWZ? 
“Over fl exwerk wordt populistisch gedaan. De jeugd 
wil van het ene baantje naar het andere. Ja, maar 
zodra huisje, boompje, beestje in zicht komt, dan 
wil iedereen toch graag vastigheid. Het is raar dat ze 
een paar kilometer verderop in Duitsland wel vast 
werk vinden? En vergeet niet dat de WWZ tot stand 
is gekomen toen er veel minder banen waren dan 
werknemers. Dan kunnen bedrijven het spel van 
tijdelijke banen spelen. Met het stevig aantrekken van 
de economie zullen Nederlandse bedrijven echt mee 
moeten bewegen met Duitsland willen ze over een 
paar jaar nog voldoende personeel vinden.”

Na de zeven magere jaren komen nu hopelijk de 
zeven vette jaren, voorspelt het UWV. Daar komen 
twee factoren bij: ontgroening en de vergrijzing. De 
druk op de arbeidsmarkt zal nog verder toenemen. 
Vijftigplussers gaan gemakkelijker werk vinden, 
evenals jongeren met een beperking, ziet Thijssen 
gebeuren. Het UWV geeft wat dat laatste betreft het 
goede voorbeeld. Op kantoor in Venlo werken ruim 
tien gehandicapte jongeren, zogeheten ‘wajongers’. 
“Ondernemers zeggen snel: daar heb ik geen pas-
sende vacature voor. Dat hoeft ook niet. Je moet ze 
passende arbeid aanbieden. Bestaande functies ont-
rafelen. Dure hbo’ers die bij ons aan arbeidsbemidde-
ling doen, laten de administratie voortaan doen door 
ijverige wajongers. Dat werkt prima.”
Ondernemers laten ook de vooroordelen over 
50-plussers varen, ziet Thijssen. Een netwerkmeeting 
in Roermond in maart resulteerde in 360 gesprek-
ken tussen ondernemers en oudere werknemers. 
120 deelnemers zijn er intussen geplaatst en het 
einde is nog niet in zicht. “Vijftigplussers zouden niet 
gemotiveerd zijn, te duur en te vaak ziek. Ja, vroeger 
was je bijna klaar met werken als je vijftig was. Nog 

een jaar of zeven uitwerken en dan met pensioen. Nu 
moeten ze nog zestien jaar en wie weet nog langer in 
de toekomst. Dus die vijftigers zijn niet bijna klaar. En 
dan maak ik toch weer een vergelijking met Duitsland 
waar oudere werknemers vanwege hun ervaring op 
een voetstuk staan. Zij coachen jongere collega’s. 
Ondernemers beginnen toch anders te denken. Na 
de sluiting van V&D kwam er vanuit de detailhandel 
een grote vraag naar de oudere verkoopsters van de 
winkelketen. Waarom? Iedereen weet dat het hele 
goede verkoopsters zijn.”

Intussen maken ondernemers de dagelijkse uitwer-
king van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid mee. Ad-
vocaat Rob Brouwer sprak bij invoering van de wet, 
bijna een jaar geleden, van een zeer onzorgvuldige 
wet. Hij voorspelde grote problemen op de arbeids-
markt. De advocaat kreeg gelijk. “Het arbeidsrecht 
is niet soepeler geworden, zoals beoogd, maar juist 
complexer. Daar klagen zowel de grote als de kleine 
bedrijven over.”
De Flexwet zou werknemers meer zekerheid moeten 
bieden. De praktijk is een andere. Werknemers staan 
juist sneller op straat in plaats van dat ze na twee 
jaar een vast contract krijgen, ziet ondernemer Geert 
Benders om zich heen gebeuren. “De arbeidsmarkt is 
nog meer op slot komen te zitten.”

Ondernemers bieden liever geen vaste dienstverban-
den aan, signaleert advocaat Brouwer, omdat ze vaste 
werknemers moeilijker kunnen ontslaan. Bovendien 

Rob Brouwer Geert Benders

Don Thijssen

moeten ze werknemers bij ontslag een transitiever-
goeding betalen. Vooral kleinere bedrijven zijn daar 
beducht voor.
“De werkgever moet voortaan een gedetailleerd 
personeelsdossier hebben, wil hij een werknemer 
die niet goed functioneert kunnen ontslaan. De 
rechtspraak is superstreng. Met als gevolg dat 
werkgevers kiezen voor onderhandelen. Dan heb-
ben ze meer grip op de situatie dan dat ze naar de 
rechter stappen. Rechters zullen gaan inzien dat dit 
niet werkbaar is. Het is een kwestie van tijd dat in de 
rechtspraak oplossingen bedacht gaan worden.”
Intussen heeft de minister zelf nagedacht over 
aanpassingen. Zo wordt geregeld dat de werkgever 
de transitievergoeding voor een zieke werknemer 
niet hoeft te betalen. Dat geld komt zo meteen uit 
een algemene pot. “De wet zal niet verdwijnen”, 
zegt Brouwer, “maar er zullen nog meer reparaties 
volgen in de toekomst.” Benders: “Dan zijn we weer 
twee jaar verder. De Flexwet kent twee verliezers. De 
werknemer én de werkgever. Allebei dus.”
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Je hebt aan de keukentafel een briljant idee bedacht. De garage tover je om tot 
zenuwcentrum,  vergader- en opslagruimte. De start is succesvoller dan gedacht 
en je hebt al snel meer ruimte nodig. Maar welke locatie is geschikt en hoe ga je 
de doorstart financieren? Let’s Kickstart in the Hub.

Tegenover de oude kazerne in Blerick staat een markant gebouw. Op de plek waar 
het voor designmeubelenfabrikant Leolux 80 jaar geleden begon, staat nu een 
creatief centrum voor innovatieve startups: Innovation Hub Venlo. Een initiatief 
van Rabobank Venlo en Leolux. 
 
‘Innovation Hub Venlo is geen gewoon bedrijfsverzamelgebouw maar biedt een 
concentratie van gespecialiseerde databedrijven’, vertelt Dick Hak directievoorzit-
ter van Rabobank Venlo e.o. ‘De keuze voor de locatie van je startup is essentieel 
voor het succes van je bedrijf. Met het programma Kickstart van Rabobank Venlo 
helpen we innovatieve starters om hun idee om te zetten in een concreet bedrijf 
én bieden hen met Innovation Hub Venlo geschikte huisvesting.’

Eén van de drie 
‘De regio Venlo kent naast Innovation Hub Venlo nog twee initiatieven voor in-
novatieve bedrijfsverzamelgebouwen’, verduidelijkt Dick Hak. ‘Het Blue Innovation 
Center en Villa Flora. Elke hub kent zijn eigen karakter. In Innovation Hub Venlo zijn 
bedrijven gevestigd met de nadruk op slimme software. In het Blue Innovation 
Center ligt het accent op duurzame techniek en in Villa Fora draait het om food en 
health. Of je nu een productielocatie zoekt of een kantoorruimte met voldoende 
werkplekken de hubs bieden voor innovatieve startups de juiste locatie.’

Hoger plan 
‘Er gaat veel geld naar onderwijs en onderzoek’, licht Dick Hak toe. ‘Ondernemer-
schap en innovatie  worden enorm gestimuleerd maar het is ook belangrijk om 
die investeringen om te zetten in concrete bedrijven én banen in de regio Venlo. 
Innovatieve starters voegen aan onze regio iets toe. Zij prikkelen bestaande 
bedrijven om te innoveren en trekken hoogopgeleiden aan die zich in onze regio 
vestigen. We willen van de regio Venlo een dynamische startup regio maken. Met 
Kickstart tillen we het innovatief ondernemerschap in de regio naar een hoger 
plan.’

Innovatieve impuls 
Ondanks het prille begin van Innovation Hub Venlo blijkt 80% van de beschikbare 
werkplekken al bezet. Dick Hak: ‘De eerste ondernemers hebben er begin maart 
hun intrek genomen maar ik ben er vanaf het begin van overtuigd geweest 
dat voor het einde van het jaar alle ruimtes bezet zijn. Als je bedrijven met een 
vergelijkbare achtergrond fysiek bij elkaar zet dan ontstaat er als vanzelf een soort 
kruisbestuiving. Ze leren van elkaar, wisselen ideeën en tips met elkaar uit. Dat 
helpt ze om de volgende stap te kunnen zetten. Innovation Hub Venlo werkt als 
een soort incubator van waaruit bedrijven groeien en weer doorstromen. En dat is 
precies onze ambitie met Kickstart Venlo. Een innovatieve impuls die uitstraalt op 
de hele regio en zorgt voor groei en dynamiek in de regio Venlo.’

Innovation Hub Venlo en Kickstart Venlo

Een quick start?  
Let’s Kickstart in the Hub

Ook toe aan een Kickstart? 
Innovatieve ondernemers die hun business willen starten of 
versnellen kan Kickstart Venlo ondersteunen. Een netwerk van 
partners biedt kennis en expertise, huisvesting en financiële 
ondersteuning van maximaal € 250.000 euro die bestaat uit een 
deelneming. Neem voor meer informatie contact op met Liesbeth 
Litjens, telefoon 06 - 3044 24 58 of e-mail info@kickstartvenlo.nl 
www.kickstartvenlo.nl

18 19



EuregioLaw helpt 
ondernemers de grens over
Hier in de grensregio wordt  veelvuldig 
samengewerkt  tussen  Nederlandse en Duitse 
ondernemingen. Daarnaast zijn er veel zoge-
naamde grenswerkers. Voor deze laatste groep 
particulieren is er al veel algemene informatie 
beschikbaar. Ondernemingen hebben echter 
vaak behoefte aan concrete antwoorden op 
complexere vragen. 

In mijn praktijk moest ik vaak constateren dat 
het lastig bleek om voor een onderneming 
goed, snel en in brede zin duidelijk te maken 
wat de voorwaarden en gevolgen zouden zijn 
van het aangaan van een Nederlands-Duitse 
samenwerking, een fusie of het starten van een 
bedrijf. Vaak zijn verschillende dienstverleners 
uit beide landen bij het project betrokken, die 
niet op elkaar zijn ingespeeld. Dit leidt tot veel 
(onnodige) rompslomp, hoge kosten en soms 
zelfs miscommunicatie vanwege de taalbar-
rière. 

Om de stap over de grens voor ondernemers 
makkelijker en goedkoper te maken, hebben 
wij als Vlaminckx Advocaten uit Venlo, samen 

met Ziegler Peters & Partner uit Kleef (DLD) en 
het Notariaat Gennep, het Europees Econo-
misch samenwerkingsverband “ EuregioLaw” 
opgericht. 

EuregioLaw is een Nederlands-Duits platform 
dat als doel heeft om de juridische, fi scale en 
notariële barrières bij het werken en onderne-
men over de Nederlands-Duitse grens kleiner 
te maken. Enerzijds door er voor te zorgen dat 
er advies op maat wordt geleverd, met één 
contactpersoon in de taal van voorkeur, en 
anderzijds door het actief verzamelen en delen 
van kennis. Zo kan een totaalpakket van fi scale, 
juridische en notariële dienstverlening aan 
beide kanten van de grens worden geleverd. 
Ook de Europese Unie heeft het belang van 
EuregioLaw onderkend, en zij ondersteunt dit 
initiatief middels het INTERREG V A programma. 

Martijn Brands
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Pancks! 
Onbewust 
bewust 
snacken
De innovatieve groentesnack van 
Pancks! won op 10 mei jl. de Blue Pitch 
2016. Pancks! is de start-up onderneming 
van Hannah van Berge en Merel Maas, 
voormalig studenten aan de HAS 
Hogeschool in Venlo. 

Hoe is het allemaal begonnen?
Hannah van Berghe: “Het concept is ontstaan vanuit 
ons afstudeerproject tijdens onze opleiding Food 
Design & Innovation aan de HAS Hogeschool. De op-
dracht was om een groentesnack te ontwikkelen met 
als doel de groenteconsumptie te verhogen. Slechts 
28 % van de Nederlanders eet dagelijks voldoende 
groenten. Groenten zijn een belangrijke bron van 
vitaminen, mineralen en andere bioactieve stoff en 
die nodig zijn om gezond te blijven.”

Wat moeten we ons voorstellen bij jullie in-
novatieve groentesnack?
Merel Maas: “Het zijn pannenkoekjes voor kinderen 
in de leeftijd van 9 tot 13 jaar. We richten ons op de 
markt van dagrecreatie en vrijetijdsbesteding. Wij 
vinden namelijk dat er tijdens een dagje uit best lek-
ker gesnackt mag worden. En dan bedoelen we geen 
poff ertjes met een dikke laag poedersuiker en een 
dot roomboter. Pancks! zijn pannenkoekjes die voor 
50 % uit groenten bestaat en bevat geen toegevoeg-
de suikers. Door het gebruik van diverse zoete spe-
cerijen en kruiden en de juiste bereidingstechnieken 
wordt de groentesmaak vrijwel geheel gemaskeerd. 
De kleuren zijn afkomstig van de groenten die in de 
pannenkoekjes zijn verwerkt. We leggen de focus op 
het leuke en lekkere aspect van het product. Wat ons 
onderscheidt van andere gezonde snackalternatie-
ven is dat wij niet communiceren dat er groenten in 
verwerkt zijn. Ook spelen we in op de beleving van 
het kind. Om de aandacht van het kind te triggeren 
hebben we een humoristische verpakking bedacht. 
Deze bestaat uit de kop van een zebra. Bij het openen 
komt de bek van de zebra tevoorschijn.”

Wanneer en waar zijn jullie snacks verkrijg-
baar?
Hannah van Berghe: “Momenteel zijn we in gesprek 
met een bakkerij en een machinebouwer over de op-

schaling van ons product. In eerste instantie richten 
we ons op de markt van dagrecreatie en vrijetijds-
besteding. Hierbij moet je denken aan pretparken, 
dierentuinen en musea. In de toekomst zien we uit-
breidingsmogelijkheden in de retail en sportkantines. 
We verwachten dit jaar nog op de markt te komen. 
Het winnen van de Blue Pitch helpt ons daarbij om 
aan de benodigde input te komen.”

Kinderen gezonder laten eten, en de volwas-
senen dan?
Merel Maas: “In eerste instantie richten we ons op 
kinderen. We schrokken namelijk van het slechte 
eetgedrag van kinderen tijdens een dagje uit. Pancks! 
geeft ze het gevoel dat zij lekker kunnen snacken 

maar onbewust toch hun groenten binnenkrijgen. 
Uiteraard willen wij de volwassenen niet uitsluiten. Er 
zijn veel kleurvariaties en smaakcombinaties moge-
lijk. In de toekomst zien we mogelijkheden om ons 
concept breder weg te zetten. Verder willen we naast 
de pannenkoeken ook andere concepten ontwikke-
len die inspelen op het onbewust bewust snacken.”
Blue Pitch vond dit jaar voor de vierde keer plaats. 
Blue Pitch is een evenement waarbij duurzame en 
technische innovaties zich mogen presenteren aan 
een professionele jury met als doel om hun idee of 
innovatie verder te kunnen ontwikkelen.
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Wethouder Vera Tax over ‘Het verhaal van Venlo’

“ We hebben een fantastische 
winkel maar zetten niets in 
de etalage”

Wethouder Vera Tax: “ook graag met ondernemers in 

gesprek over ‘Het verhaal van Venlo”

Op welke wijze spelen burgemeester en 
wethouders vanuit hun portefeuille een 
rol in het Venlose bedrijfsleven i.c. dat op 
de bedrijventerreinen? Met die vraag gaan 
we de komende edities langs bij het Col-
lege. Ditmaal bij wethouder Vera Tax, die 
kartrekker is van ‘Het verhaal van Venlo’. 
Zij wil met betrokken inwoners van de stad 
op zoek gaan naar een onderscheidend 
imago. En ja, ook graag met ondernemers.

‘Imago? Dat heeft Venlo niet!’. Het was in mei 2015 
een uitspraak in Dagblad de Limburger van de 
voormalige wethouder Mark Verheijen. Wethouder 
Vera Tax (Zorg, Welzijn, Jeugd en Evenementen) knikt: 
ja, ook het huidige college van B&W onderkent dat 
probleem. “Venlonaren zijn over het algemeen trots 
op hun stad. Maar dat gevoel naar buiten toe over-
dragen lukt niet. We hebben een fantastische winkel 
maar zetten niets in de etalage. Voor de buitenwacht 
heeft Venlo geen of geen goed imago, zo blijkt uit 
onderzoek.” Dus werd er in het coalitieprogramma 
2014-2018 tussen de coalitiepartijen afgesproken om 

te komen tot ‘Het verhaal van Venlo’. Tax heeft zich als 
kartrekker van dit project opgeworpen. “De kwalitei-
ten die de stad vanuit haar historie heeft, moeten we 
nadrukkelijk gaan verbinden met onze toekomst en 
gaan uitdragen.”

Ja, daar heeft ze wel ideeën over, zegt Tax, maar het 
moet niet haar verhaal worden. Net zomin als dat er 
een marketing- of communicatiebureau wordt inge-
schakeld. “Het moet het verhaal van de mensen 
van de stad worden. De eerste voorbereidin-
gen daartoe zijn gedaan.” Een goed, aan-
trekkelijk imago, zegt ze, is niet alleen 
vanuit toeristisch oogpunt be-
langrijk voor de stad. Tax wijst 
op de bedrijventerreinen 

waar zo’n 50 % van de werkgelegenheid van de stad 
wordt ingevuld. “Het is echter wel belangrijk dat daar 
voldoende personeel voor beschikbaar is, gekwalifi -
ceerd personeel. De verwachting is echter dat er bin-
nen nu en enkele jaren voor de nodige functies niet 
voldoende aanwas is. Dat betekent dat we mensen 
van elders moeten bewegen zich hier te vestigen, dat 
jongeren die hier nu studeren de stad aantrekkelijk 
genoeg moeten gaan vinden om er te werken. Er lig-

gen op allerlei vlakken kansen, maar er zijn ook 
bedreigingen – krimp, toenemende leegstand in 
de binnenstad. Met een duidelijk imago creëer je 
een basis om de stad goed te vermarkten.”

Het komen tot ‘Het verhaal van Venlo’ is een 
lange termijntraject, geeft Tax dan aan. Eerst 
moet er gezocht worden naar een historisch as-
pect dat de stad uniek maakt. “Iedere stad heeft 
dat. Venlo als handelsstad, Venlo als vestingstad 
die in de loop der tijd 21 keer is belegerd. Ik 
noem maar twee voorbeelden.” Als je naar die 
belegeringen kijkt, zouden de restanten van het 
fort op het Kazernekwartier dan niet centraal 
in dat verhaal kunnen staan? Tax knikt. “Dat zou 
kunnen. Maar nogmaals, het wordt niet mijn 
verhaal. Er is nu vooronderzoek gedaan door stu-
denten van de Radboud Universiteit. Zij vonden 
de historische bouwstenen die uniek zijn voor 
Venlo, waarmee wij onderscheidend zijn als ge-
meente. Die zijn op 23 juni aan een kleine groep 
gepresenteerd. De volgende stap is dat ik met 
betrokken inwoners in gesprek wil gaan. Mensen 
die een bijdrage willen leveren aan het verhaal 
van Venlo. Mensen uit alle geledingen van de be-
volking. Dus ja, met name ook met ondernemers. 
Zij gaan vanuit hun specifi eke visie en belangen 
een waardevolle bijdrage leveren aan dit project.” 

De mensen die gaan bijdragen aan ‘Het verhaal 
van Venlo”, stelt Tax, worden ook de eerste 
ambassadeurs. “Dat is belangrijk, mensen die 
buiten Venlo het imago bevestigen met als eind-
doel dat de stad een duidelijk en positief imago 
krijgt.” Ze beseft dat het een proces van jaren is, 
een proces dat ook nog na 2018 loopt. Hoe ziet 
Tax tot slot haar rol op de langere termijn? “Ik 
heb aangegeven dat ik kartrekker blijf zolang ik 
bestuurder ben. En daarna? Zoals gezegd, het 
is niet iets van mij alleen.  Dit project zal steeds 
meer gaan  leven in Venlo dankzij de bevlogen 
mensen en ondernemers die erbij betrokken zijn. 

Ondernemers die een bijdrage willen leveren aan 
‘Het verhaal van Venlo’ kunnen dat kenbaar maken 
via v.tax@venlo.nl.
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Dreigend tekort  
gekwalificeerd personeel

“ Ondernemers,  
word wakker”

Het klinkt wat vreemd als je naar de werk-
loosheidscijfers kijkt, maar binnen nu en 
enkele jaren dreigt er in diverse sectoren 
een tekort aan personeel. Aan gekwalifi-
ceerd personeel. Dat is een gegeven waar 
nog te veel ondernemers te weinig of geen 
oog voor hebben, betogen Tjeu van de Laar 
(directeur Gilde Opleidingen), Hans Aarts 
(directeur Fontys Hogeschool) en Peter 
Kerstjens (directeur Addit).

Het is een probleem waar niet zo maar een oplos-
sing voor gevonden is, geven Van de Laar, Aarts en 
Kerstjens aan. Of oplossingen, want de remedie dient 
meervoudig te zijn. Wat is het geval? De komende 
jaren gaan heel wat zestig-plussers met pensioen, 
mensen met veel specifieke kennis en ervaring. Dat 
kan met jeugd alleen niet worden opgevangen. Ge-
volg: ondernemers zullen het steeds lastiger krijgen 
om bepaalde functies in te vullen. Het is een trend 
die al zichtbaar is in bijvoorbeeld de techniek, maar 
ook andere sectoren krijgen er mee te maken.

Ontbrekend urgentiebesef
“Bij veel ondernemers ontbreekt echter het urgen-
tiebesef”, merkt Peter Kerstjens op. “Bij veel bedrijven 
kijken ze alleen naar de korte termijn. Terwijl het juist 
heel belangrijk is een goed uitgewerkt plan voor de 
komende vijf tot tien jaar te maken. Waarmee men 
ook in het onderwijs aan de slag kan. In dat onderwijs 
is de afgelopen jaren al veel gebeurd wat betreft het 
inspelen op nieuwe behoeftes van de arbeidsmarkt. 
Maar het bedrijfsleven moet wel continu blijven 
voeden zodat opleidingen op bepaalde ontwik-
kelingen kunnen anticiperen.” Tjeu van de Laar wijst 
vervolgens op de bijdrage die met bij- en herscholing 
aan een oplossing kan worden geleverd. “Je kunt te-

genwoordig niet meer om ‘een leven lang leren’ heen. 
Vanwege snel veranderende technieken, verande-
rende processen. Onderwijsinstellingen spelen daar 
eveneens een rol in. Maar wat dat betreft is er input 
vanuit het bedrijfsleven nodig.” Het ontbreken van 
het urgentiebesef heeft volgens Peter Kerstjens onder 
meer te maken met het karakter van de bedrijvigheid 
in deze regio. Veel mkb-bedrijven, zegt hij, waaronder 
nogal wat familiebedrijven. “Die lossen dit probleem 
momenteel nog op zoals ze lange tijd hebben 
gedaan. Door terug te vallen op hun lokale netwerk. 
Maar dat is een benadering die steeds minder goed 
zal werken.”

In beweging blijven
Hans Aarts begrijpt die houding voor een deel ook 
wel. “Als het goed loopt, als je bedrijf voldoet aan de 
verwachtingen, als je als ondernemer alert bent op 
bepaalde veranderingen en daar op inspeelt, lijkt er 
geen vuiltje aan de lucht. Maar zoals gezegd, er is wat 
het personeelsaanbod betreft echt een grote om-
mezwaai te verwachten.” Hij wijst dan op de vele stu-
denten van buiten de regio en uit het buitenland die 
inmiddels in Venlo studeren, maar ziet daar eveneens 
maar een deel van de oplossing. “Veel Duitse stu-
denten bijvoorbeeld keren na het afronden van hun 
studie weer terug naar Duitsland. Ze kiezen voor een 
studie hier omdat ze die veel praktijkgerichter vinden. 
Of omdat die in hun eigen land niet beschikbaar is. 
Maar ze gaan vervolgens wel in eigen land op zoek 
naar werk.” Ligt de oplossing dan bij het UWV, waar 
de kaartenbakken nog goed gevuld zijn? Ook weer: 
deels. “Er zijn mensen die in aanmerking komen voor 
omscholing, maar dat geldt niet voor iedereen. Ze 
moeten er wel de kwaliteiten voor hebben”, zegt Tjeu 
van de Laar. Een deel van de oplossing ligt tevens 
in het eigen bedrijf, in de mensen die een bepaalde 

functie hebben, stelt Peter Kerstjens. “Dat is de reden 
waarom ondernemers vooruit moeten kijken. Bepaal-
de functies zullen verdwijnen, andere komen ervoor 
in de plaats. Houd daar nu al rekening mee. Zorg dat 
mensen nieuwe vaardigheden aanleren zodat ze 
op een gegeven moment naar een andere functie 
kunnen doorstromen. Meer nog dan voorheen zal je 
als ondernemer in beweging moeten blijven, ook als 
je bij wijze van spreken nog maar enkele jaren van je 
pensioen verwijderd bent.”

Gespiegelde piramide
Aarts, Van de Laar en Kerstjens wijzen dan op de 
veranderde samenstelling van het personeelsbestand 

bij een onderneming. “Dat had vroeger de vorm van 
een piramide. De onderkant was breed, met mensen 
met een lagere opleiding, en liep via een smaller 
middenkader naar een spitse top, het management, 
de hoger opgeleiden. Tegenwoordig is er sprake 
van een gespiegelde piramide, een piramide met 
twee punten. Het aantal lager opgeleiden is veel 
minder geworden; het plaatje is nu het breedst bij 
het middenkader, mensen met een goede opleiding 
en heel specifieke vaardigheden. Daar zit de vraag en 
zoals gezegd, die vraag gaat de komende jaren fors 
toenemen. Door het eigen personeel te screenen en 
te beoordelen welke mensen de potentie hebben 
om naar een hoger niveau te groeien, ondervang 

je in ieder geval een deel van die groeiende vraag.” 
Het onderwijs zelf, geeft het drietal aan, zal ook mee 
moeten bewegen. Dat onderwijs richt zich al veel 
meer dan voorheen op wat de praktijk vraagt, maar er 
zijn nog stappen te zetten. Hans Aarts en Tjeu van de 
Laar: “We moeten onze manier van scholing continu 
aanpassen. Zullen bovendien nog nadrukkelijker met 
de leerlingen mee moeten kijken naar het maken van 
keuzes.” 

Gelukkig, zo weten de drie heren, zijn er inmiddels 
ook de nodige initiatieven, zijn er ondernemers die 
wel al inspelen op wat er komen gaat. “In de maakin-
dustrie zie je een initiatief als TechnoValley, de politiek 

ziet de mogelijke problemen eveneens en heeft aan-
gegeven te willen faciliteren. Deze kwestie vraagt om 
een benadering vanuit de triple helix, vanuit zowel 
overheid, onderwijs en ondernemers. Daarbij is het 
bedrijfsleven aan zet. Ondernemers zullen heel snel 
in actie moeten komen. Gebeurt dat, dan kunnen we 
nog tijdig tot oplossingen komen. Dus ja, het is tijd 
om nu wakker te worden.”

Hans Aarts, Peter Kerstjens en Tjeu van de Laar (vlnr)
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Het bieden van optimale automobiliteit, zo-
wel aan de zakelijke als de privéklant, dat 
is het uitgangspunt bij de Wassink Auto-
groep. Het bedrijf is sinds enkele jaren ook 
in Limburg actief met vestigingen in Venlo, 
Roermond en Weert.

De oorsprong van de Wassink Autogroep ligt in de 
Achterhoek, in Doetinchem en Winterswijk. Het fa-
miliebedrijf is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een 
toonaangevende speler in de automobielbranche in 
Zuidoost-Nederland. In 2009 vond de eerste uitbrei-
ding plaats met de overname van de vestigingen van 
Peugeot Opgenoort in Arnhem en Nijmegen, in 2012 
kwam er een vestiging in Boxmeer bij en in 2013 wer-
den de vestigingen van Peugeot Maaspoort en L. van 
den Hombergh in Venlo, Roermond en Weert aan het 
portfolio toegevoegd. Wassink voert daar de merken 
Kia, Mitsubishi en de personen- en bedrijfswagens 
van Peugeot en Ford.

René Reijnen, clustermanager van de drie Limburgse 
vestigingen, geeft uitleg over de fi losofi e van het 
bedrijf. “In feite zijn we een relatief jong bedrijf, 
maar onder meer door de overname van L. van den 
Hombergh voegen we daar een decennialange 
geschiedenis en ervaring aan toe. De kwaliteit, kennis 
en service die de klant bij Van den Homberg maar 
ook bij Peugeot Maaspoort kon verwachten is nog 
altijd zoals men dat vroeger gewend was. Het zijn ook 

kenmerkende aspecten van de Wassink Autogroep. 
Bovendien zijn veel van de ervaren medewerkers van 
die bedrijven gebleven. Volop vertrouwde gezichten 
dus.” Ook dat is onderdeel van de benadering van de 
Wassink Groep, merkt Reijnen op. Het bedrijf heeft 
inmiddels diverse vestigingen in een groot deel van 
Nederland, maar zet in op een lokale aanpak. “Met 
medewerkers uit de regio die, net zoals ik, weten wat 
er leeft en dicht bij de mensen hier staan. Zie ons 
maar als een groeiend, innovatief bedrijf met de be-
leving van een dorpsgarage: klantgericht, betrokken, 
met korte lijnen en met een uitstekende service.”

Dat geldt, aldus Reijnen, voor de privé-autorijder 
maar zeker ook voor de zakelijke markt. Zo is er per 
vestiging een accountmanager voor de zakelijke 
markt die samen met de klant naar oplossingen op 
maat zoekt. “Iedere klant heeft zo zijn wensen. Wij 
leggen alles naast elkaar en kijken dan hoe we die het 
beste kunnen invullen. Ook als het om bedrijfsauto’s 

gaat. Die kunnen we per branche afstemmen op wat 
nodig is. Een installatiebedrijf heeft wat de inrichting 
en toepassingen betreft nu eenmaal andere eisen 
dan een bedrijf dat in de foodindustrie actief is.” Op 
het gebied van autolease zijn de mogelijkheden 
eveneens heel divers, zegt Reijnen. De Wassink 
Autogroep beschikt over een eigen leasemaatschap-
pij en is daarnaast preferred supplier van nagenoeg 

alle landelijke leasemaatschappijen. “Dat word je 
alleen als de kwaliteit en service optimaal zijn. Door 
ons breed assortiment aan producten en diensten 
kunnen we onze klanten allerlei opties op het gebied 
van lease bieden. En ook van dienst zijn bij alles wat 
verder nog bij zakelijk rijden komt kijken. Zo bieden 
we fi nanciering, verzekeringen, schadeherstel en 
onderhoud aan, lichten we het wagenpark door en 
nog tal van andere diensten.. Of aan het doorlichten 
van het wagenpark. En uiteraard schadeherstel en 
onderhoud uitvoeren.”

Want, zo legt Reijnen uit, elke Wassink-vestiging 
beschikt over een goed geoutilleerde werkplaats 
met vakkundig personeel. Die vakmensen zorgen 
er bij schades voor dat de auto zo snel mogelijk 
weer beschikbaar is. En voeren periodiek en ander 
onderhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
uit. “We bieden dus mobiliteit in de breedste zin van 
het woord. Met vier merken geven we de klant volop 
keuzemogelijkheid en daarnaast alle dienstverle-
ning die de klant van een partner in mobiliteit mag 
verwachten.”

Wassink Autogroep

Innovatief 
autobedrijf met 
de beleving van 
een dorpsgarage

René Reijnen, clustermanager van de drie Limburgse

Wassink-vestigingen
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OBTB wordt vervangen door Tradeport Zuid
De aanwezige  leden mochten zich donderdag 7 
april tijdens de jaarvergadering uitspreken over de 
naam van de ondernemersvereniging en de daarbij 
behorende industrieterreinen. Door de jaren heen 
zijn er heel wat bedrijfsgebieden met allemaal eigen 
namen toegevoegd aan ‘Tegelen-Belfeld’. De concrete 
vraag van het bestuur was: Kunnen we alle bedrijven-
terreinen tussen de spoorweg Venlo-Kaldenkerken 
en de Maas de naam ‘Tradeport Zuid’ geven? De 
aanwezigen leden vonden het een goed idee om de 

gebieden Ariensstraat, Bolenberg, Emmaplein, Erken-
kamp, Geloërveld, Gemeentewerf Venlo, Hagerhof, 
Kaldenkerkerweg-Oost, Kaldenkerkerweg-West, Keul-
se Barrière, Pannenberg, R.R.P., Swinkels Afvalrecycling, 
Windhond en Witveld één nieuwe naam te geven. De 
gemeente Venlo heeft aangegeven voorstander te 
zijn van de naamsverandering. Er wordt momenteel 
gesproken over de doorvoering van de nieuwe naam. 
Ondernemers mogen de naam ‘Tradeport Zuid’ al 
gebruiken in hun correspondentie. 

Cameraproject heeft helaas vertraging opgelopen
Er is al diverse keren gecommuniceerd over het came-
raproject van Ondernemend Venlo. Een grootschalig 
en belangrijk project waar ook de bedrijventerreinen 
uit Tegelen en Belfeld onderdeel van uitmaken. “Wij 
willen dat onze terreinen ook goed zijn beveiligd. 
Ruim 10 jaar geleden is er op Geloërveld al klein-

schalig een project opgestart. We weten dus wat het 
eff ect is én het belang van camera’s. De apparatuur op 
Geloërveld is inmiddels aan vervanging toe. Het is dus 
een goed moment om met al onze terreinen aan te 
haken bij het project van Ondernemend Venlo. Spijtig 
genoeg zijn wij in de eerste fase door tijdgebrek nog 

niet meegenomen. Wij gaan er vanuit dat het project, 
op dezelfde manier als op Tradeport Noord en Noor-
derpoort, in Tegelen en Belfeld ook wordt uitgevoerd”, 

aldus voorzitter Hans Schreurs. 

Frans Cremers nieuw 
bestuurslid van Tradeport Zuid
De ledenvergadering 2016 van ‘Tegelen-Belfeld’ is om 
meerdere redenen bijzonder te noemen. Niet alleen 
werd er een nieuwe penningmeester gekozen, te 
weten Hans van Dreumel. Er werd ook nog gestemd 
over een naamswijziging van de ondernemersvereni-
ging. Voortaan spreken we niet meer over OBTB, maar 
over Tradeport Zuid. Er was echter nog een derde 
verandering. Ondernemer Frans Cremers werd door de 
aanwezigen gekozen als algemeen bestuurslid. 

In Tegelen en Belfeld is Frans Cremers geen onbekende. 
Al is het maar omdat zijn bedrijf is gelegen aan de 
A73, achter de afrit naar Tegelen. Cremers Coolcare is 
opgericht in 1931 en houdt zich sindsdien bezig met 
het vervoer van goederen. In 2010 werd de keuze ge-
maakt om een nichemarkt op te zoeken en alleen nog 
maar goederen te vervoeren die gekoeld of verwarmd 
moeten worden (geconditioneerd vervoer). Onlangs 
werd een nieuwe loods in gebruik genomen. Naast 
de werkzaamheden voor zijn bedrijf is Frans Cremers 
ook altijd maatschappelijk actief geweest. Hij heeft 
echter nog nooit een bestuursfunctie bekleed in de 
ondernemerswereld. Toen de vraag van voorzitter Hans 
Schreurs kwam om toe te treden tot het bestuur moest 
hij dus ook even goed nadenken. 

“Ik ben met Hans samen gaan zitten en we hebben 
gekeken naar het takenpakket van een bestuurslid. Als 
ik ‘ja’ zeg dan wil ik ook weten waar ik dat tegen zeg en 
dat ik mijn beloftes kan nakomen. Zoals ik het nu kan 
overzien is het een zeer interessante functie. In eerste 
instantie is het belangenbehartiging voor de onderne-

mers in Tegelen in Belfeld, maar ik ben er ook heel erg 
voorstander van om zaken samen op te pakken. On-
dernemers hebben toch vaak met dezelfde problemen 
te maken. Daarnaast leer ik ook weer nieuwe mensen 
kennen. Dat vind ik ook een belangrijk punt.” 

Het is duidelijk dat Frans Cremers een grote voorstan-

der is van het overkoepelend orgaan ‘Ondernemend 
Venlo’, de oprichting van de BIZ en de inzet van het 
parkmanagement. “Alleen red je het tegenwoordig niet 
meer. Om de regio Venlo goed op de kaart te houden, 
is het van groot belang om de krachten te bundelen”, 
aldus Frans Cremers. 

Onze agenda 2016
Bestuursvergadering Tradeport Zuid
Donderdag 15 september 201
Bedrijfsbezoek Tradeport Zuid
Donderdag 29 september 2016
Ledenvergadering Tradeport Zuid
Donderdag 1 december 2016

Zomerbijeenkomst Ondernemend Venlo
Het bestuur van ‘Ondernemend Venlo’ 
vindt het belangrijk om gezamenlijk de 
aftrap van de vakantieperiode te beleven. 
Tijdens de zomerbijeenkomst donderdag 
30 juni was er tijd voor een hapje, drankje 
en om te netwerken. Vanzelfsprekend 
was er ook een inhoudelijk programma. 
Twan Beurskens (gedeputeerde Econo-
mie en Kennisinfrastructuur) en Stephan 
Satijn (wethouder Economische Zaken en 
Kennisinfrastructuur) waren te gast. Zij 
spraken beiden over de economische ont-
wikkelingen van de regio. De bijeenkomst 
werd gehouden in de Innovatoren.

Na het welkomstwoord door voorzitter Peter Thissen 
werd het woord aan wethouder Satijn gegeven. Hij 
sprak over de totstandkoming van de Economic De-
velopment Board (EDB); een samenwerkingsverband 
tussen zeven regio’s waar gemeentegrensoverschrij-
dende zaken worden besproken. Namens de over-
heid heeft Satijn zitting in het adviesorgaan. “De EDB 
heeft als doelstelling de economische ontwikkeling 
in onze regio te bevorderen met gerichte investerin-
gen en het initiëren van samenwerkingen. Er is geld 
beschikbaar om innovatieve projecten te stimuleren. 
Denk bijvoorbeeld aan de campusontwikkeling. Er is 
nu een planning in de maak, zodat we ook gericht en 
structureel kunnen werken aan kwaliteitsverbetering”, 
aldus Satijn. Daarnaast bracht hij nog een onderwerp 
ter sprake . “Het is belangrijk om vooruit te kijken. De 
regio Venlo doet het op dit moment erg goed en is 
gewild bij investeerders en (buitenlandse) bedrijven. 

Maar hoe hou je deze positie vast?” Hij riep de aanwe-
zigen op om hier over na te denken.
Daarna was het de beurt aan gedeputeerde Twan 
Beurskens om uitleg te geven over de campus-
ontwikkeling in de regio Venlo. “Het is een van de 
belangrijkste regio’s in Europa. Kijk maar eens naar 
de ligging richting Oost-Europa, maar ook naar Zuid 
West-Europa. Het is belangrijk om deze positie te 
versterken en de sectoren logistiek, agribusiness en 
de maakindustrie verder te ontwikkelen.” Volgens 
Beurskens behoren we met Amsterdam en Eindho-
ven tot de top 3 regio’s voor buitenlandse investeer-
ders. Om aan de top te blijven is het belangrijk om te 
beschikken over voldoende goed geschoold perso-
neel om te kunnen innoveren. “Greenport staat niet 

voor het oogsten van prei zoals sommigen denken, 
maar voor een duurzame economische ontwikkeling 
met ruimte voor kennisontwikkeling en innovatie . 
Daar moeten we de komende jaren in investeren. Dat 
doen we als overheid door een onderzoeksomge-
ving te realiseren rondom Villa Flora. Hier moet een 
community ontstaan uit onderzoekers, studenten 
en ondernemers die samenwerkt met binnen- en 
buitenland. Studenten en dus ook opleidingen zijn 
daarom van groot belang voor de regio”. De provincie 
investeert de komende jaren tientallen miljoenen. 
De inspanningen moeten bijdragen aan de 15.000 
banen die de regio gaat opleveren. “En dat is ook 
weer goed voor de welvaart in de regio Venlo”, besluit 
Twan Beurskens zijn verhaal. 

Treinstation ‘Grubbenvorst-
Greenport Venlo’ opent in 2020
In november 2015 werd door de provincie Limburg en de gemeenten Horst aan de Maas en Venlo beslo-
ten waar het nieuw te bouwen station in Grubbenvorst komt. De keuze is gevallen op de locatie 
Burgemeester van Kempenstraat, ter hoogte van de spoorwegovergang. Belangrijk is dat het goed 
bereikbaar is voor de inwoners van Grubbenvorst, maar ook voor de bedrijven die gelegen zijn op Green-
port en Tradeport. Wij gaan dan ook in gesprek met de overheden om te komen tot een station waar ook 
alle ondernemers, werknemers en klanten van onze bedrijventerreinen goed gebruik van kunnen maken. 
De verwachting is dat dagelijks zo’n 1.300 mensen gebruik gaan maken van het station. De komst van 
het station is een grote verbetering voor de Maaslijn Roermond-Nijmegen en geeft een impuls aan de 
arbeidsmarktontwikkeling en het vestigingsklimaat van bedrijven. De opening staat gepland voor 2020.
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Nieuw in Lomm: 
Spawellness 
Lomm
Ondernemersvereniging Businesspark Spik-
weien wil langs deze weg Spawellnes Lomm 
welkom heten. Met sauna’s, diverse baden en 
allerlei behandelingen is er alle mogelijkheid 
voor de gast om in alle rust en ruimte volop 
te ontspannen en genieten. Spawellness 
Lomm is absoluut een aanwinst die heel wat 
bezoekers naar Lomm zal trekken. 

Ledenvergadering 
OB Spikweien bij 
Classic Skills
Op 26 mei vond de ledenvergadering van Onderne-
mersvereniging Business-park Spikweien plaats bij 
een van de nieuwe leden, Classic Skills. Tijdens de 
vergadering kwamen diverse thema’s aan bod.
Zo was er aan het begin van de bijeenkomst een 
interessante en interactieve presentatie van de 
brandweer. Vanwege een tekort aan vrijwillige 
brandweermensen, zoekt de brandweer actief 
contact met ondernemers. Met als doel dat werkne-
mers de mogelijkheid hebben om lid te worden 
van de vrijwillige brandweer. In Lomm wordt nu 
nog ondersteuning geboden door beroepskrach-
ten uit Venlo. Het bezoek en verzoek zijn positief 
ontvangen. Verschillende bedrijven zijn geïnteres-
seerd in een vervolggesprek om de win-win-situatie 
te bespreken.
Uiteraard kwamen de plannen voor de herstruc-
turering van de Rijksstraatweg en de rotonde ter 
sprake. Er loopt nog een bezwaarprocedure. Een 
aparte commissie gaat nog enkele knelpunten 
(o.a. riolering, extra beveiligingscamera) onder de 
aandacht brengen.
Bij Ondernemend Venlo wordt gesproken over een 
herstructurering. Er wordt gekeken of de vier onder-
nemersverenigingen kunnen fuseren. Het bestuur 
van OBS staat hier positief tegenover, met enkele 
kanttekeningen. 
Verder was Janou Martens van de Limburgse Werk-
gevers Vereniging (LWV) aanwezig. Zij gaf een korte 
introductie over de onderwerpen waar de LWV zich 
actief inzet voor de ondernemers.
Gastheer Noek Stevens van Classic Skills vertelde 
vol enthousiasme over zijn bedrijf. Volgens eigen 
zeggen heeft hij van zijn hobby zijn beroep kun-
nen maken. Bij Classic Skills worden oude auto’s 
opgeknapt en in oude staat teruggebracht. Alles 
behalve stoff ering wordt in eigen huis gemaakt. Na 
de vergadering was er tijd voor een rondleiding.

OB Spikweien bij 
Classic Skills
Op 26 mei vond de ledenvergadering van Onderne-
mersvereniging Business-park Spikweien plaats bij 
een van de nieuwe leden, Classic Skills. Tijdens de 
vergadering kwamen diverse thema’s aan bod.
Zo was er aan het begin van de bijeenkomst een 
interessante en interactieve presentatie van de 
brandweer. Vanwege een tekort aan vrijwillige 
brandweermensen, zoekt de brandweer actief 
contact met ondernemers. Met als doel dat werkne-
mers de mogelijkheid hebben om lid te worden 
van de vrijwillige brandweer. In Lomm wordt nu 
nog ondersteuning geboden door beroepskrach-
ten uit Venlo. Het bezoek en verzoek zijn positief 
ontvangen. Verschillende bedrijven zijn geïnteres-
seerd in een vervolggesprek om de win-win-situatie 

Uitkomst enquête naar 
aanleiding van ledenvergadering
Afgelopen april vond er een ledenvergadering van 
OBN plaats. Tijdens die vergadering kwam onder 
meer de mogelijke samenvoeging van de verenigin-
gen aan bod. En er was een onderwerp van fi nanciële 
aard. De OBN heeft nog wat spaargeld dat besteed 
kan worden aan projecten op Noorderpoort. De 
vraag was aan welke? Welke projecten zijn nood-
zakelijk, belangrijk of interessant om onder de loep 
te nemen en eventueel uit te voeren. Om de leden 
de kans te geven hier goed over na te denken werd 
besloten die vraag in een enquête te verpakken die 
via de website kon worden ingevuld. In die enquête 
ging het vooral over uitstraling en acties bij winters 
weer. Een andere vraag was of dat de bedrijven 
korting hadden aangevraagd bij hun verzekeraar naar 

aanleiding van het behaalde KVO-B certifi caat. Dat 
bleek nagenoeg niet het geval. Aan de orde kwam 
verder overlast door zwerfafval. Van echte overlast lijkt 
geen sprake te zijn, al worden de Van Coehoornstraat 
en de Nijmeegseweg meer dan een keer genoemd. 
Wat betreft gevaarlijke punten bij gladheid kwamen 
meer signalen binnen. De reacties wezen vooral naar 
enkele specifi eke locaties: 

• Huiskensstraat beide hoeken 
• Hakkesstraat, hoek met Noorderpoort
• Van Coehoornstraat
• Straelseweg/Nijmeegseweg
• Veegtesstraat/Huiskensdwarsstr.

Wat verder als extra aandachtspunt werd genoemd is 
de overlast die ontstaat door geparkeerde vrachtwa-
gens. Die staan soms op gevaarlijke plekken of staan 
dusdanig geparkeerd dat er sprake is van een vermin-
derde bereikbaarheid. Verder waren er nog enkele 
opmerkingen over bewegwijzering en laadpalen.
Het bestuur bedankt de ondernemers die hebben 
gereageerd. We zullen deze kwesties de aandacht 
geven en meenemen in eventueel te nemen stap-
pen. Mochten er ondernemers zijn die de enquête 
hebben gemist of die een aandachtspunt of interes-
sant project dat we zouden kunnen oppakken willen 
aandragen, dan horen we dat uiteraard graag. U kunt 
uw reactie mailen naar:  
secretariaat@ondernemendvenlo.nl
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Veilig de zomer door
 Om uw vakantie zoveel mogelijk 
zonder zorgen te laten verlopen 
zijn hier enkele tips om uw bedrijf 
veilig achter te laten.

Tip 1. Buitenopslag bij bedrijven
Met regelmaat kunnen we lezen over 
bedrijven waar brand uitbreekt. Soms is 
daarbij sprake van brand, die is overgesla-
gen van opgeslagen pallets, die te dicht 
tegen de gevel staan.
Verwijder brandbare opslag tegen open 
gevel delen zoals ramen en deuren. 
Overkappingen worden gezien als een 
onderdeel van het gebouw. Indien mogelijk 
geen opslag binnen 5 meter van de gevel 
plaatsen. Soms mag er geen buitenopslag 
aanwezig zijn of is er een grotere afstand 
vereist. 
Neem bij vragen hierover contact op met 
uw verzekeraar of de plaatselijke brand-
weer.

Tip 2: Diefstal zonnepanelen
Met een inbussleutel zijn zonnepanelen 
erg gemakkelijk te demonteren en snel 
gestolen. Als de zonnepanelen al geplaatst 
zijn kunt u met een hamertje kogeltjes in 

de inbuskop slaan. Vraag anders expliciet 
aan uw installateur om de standaard inbus-
bouten te vervangen door (roestvaste) één-
richtingsschroeven die niet losgeschroefd 
kunnen worden zonder beschadiging van 
het zonnepaneel.
Vraag uw leverancier naar de lijst met 
serienummers, die zich meestal aan de 
achterzijde van het zonnepaneel bevinden. 
Noteer de serienummers vóórdat de zon-
nepanelen worden geplaatst. 
Voorkom opklimmogelijkheden en zorg 
ervoor dat uw dak lastig bereikbaar is.
Sluit uw zonnepanelen aan op uw alarm-
installatie. Laat een draad lopen door de 
doorvoergaten van het frame van het 
zonnepaneel  dan kan het alarmsysteem 
melding doen zodra de draad onderbroken 
wordt.
Valt diefstal van zonnepanelen onder de 
dekking van uw opstalverzekering? Vraag 
aan uw verzekeraar of de dekking ook van 
toepassing is indien er geen inbraakschade 
is!

Tip 3: Grind rondom uw pand
Inbrekers willen graag zo geruisloos mo-
gelijk hun werk doen dus zorg voor grind 

rondom uw pand: dit maakt nogal lawaai 
als men hierover heen loopt.

Wilt u nóg meer tips over brandveilig-
heid of over hoe inbraak voorkomen kan 
worden? Laat uw bedrijf  ‘doorlichten’ door 
brandweer of politie. Parkmanagement kan 
u enkele nuttige documenten toesturen, 
zoals preventietips en een ‘checklist bedrij-
ven’: stuur een mail naar info@parkmanage-
mentvenlo.nl

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

Werkbezoek BIZ Platform NL aan Venlo 
 19 duurzame bedrijvenparken samen in één BIZ-
fonds. In Venlo laten ze zien hoe dat kan!  Dit was de 
insteek van het werkbezoek op 10 juni jongstleden 
door het kenniscentrum voor lokale ondernemers-
fondsen: BIZ Platform Nederland.

Voor elk BIZ-fonds wordt momenteel nog een afzonderlijke 
stichting of vereniging opgericht en stelt de gemeenteraad per BIZ-
fonds een verordening vast. In Venlo hebben ze dit anders gedaan: 
19 bedrijventerreinen in één BIZ: een mooi voorbeeld voor andere 
gemeenten.
De ontvangst vond plaats in de Innovatoren met een welkomst-
woord door de voorzitter van het BIZ Platform Nederland. Hierna 
volgde een inspirerende inleiding door Peter Thissen, voorzitter 
van Ondernemend Venlo. Hij maakte nog eens duidelijk dat de 
maak-industrie de belangrijkste kurk is waar de Noord-Limburgse 
economie op drijft en dat de logistieke sector gelijk daarop volgt 
met als een goede derde de agrofood-sector. In de regio Venlo is de 
maakindustrie zeer sterk vertegenwoordigd. Veel bedrijven behoren 
tot de wereldklasse en zijn verbonden met de agrofood-sector en 
de logistieke sector.
De drie O’s: een goede samenwerking tussen de ondernemers, 
overheid en onderwijs en dat de belangrijke rol die Ondernemend 
Venlo daar in speelt werd benadrukt, evenals de inzet met betrek-
king tot duurzaamheid en de sociale verantwoordelijkheid richting 
de maatschappij. 
Na een bezoek aan de Brightbox werd de delegatie op het stadhuis 
ontvangen door de wethouder van Economische Zaken Stephan 
Satijn. Vragen over hoe de gemeente het voor elkaar heeft gekre-
gen om één BIZ-fonds op te richten en hoe men in Venlo omgaat 

met onder andere de participatiewet werden uitvoerig beantwoord.
Vervolgens ging de reis naar Seacon waar men persoonlijk door de 
directeuren Frank Hermans en Jan Schaerlaeckens werd ontvangen. 
Een uitleg over de logistiek, het bedrijf in het verleden, heden en 
de toekomst volgde evenals hun aandeel in duurzaamheid met 
betrekking tot hun gebouwen en hun al jarenlange ervaring met 
werknemers uit de participatiewet.
Lidy Rutten nam de delegatie nog mee voor een busreis over de 
bedrijventerreinen en vertelde over bijzondere bedrijven, samen-
werkingen, het multimodale knooppunt met daarbij de (toekomst)
mogelijkheden via rail, weg, water en lucht.
Een bijzonder geslaagde dag waarbij, voor sommigen, Venlo in een 
heel ander daglicht kwam te staan. Positief wat onze stad allemaal 
voor (eventueel nieuw te vestigen) ondernemingen te bieden 
heeft en een voorbeeld voor meer gemeenten hoe Ondernemend 
Venlo en Parkmanagement de BIZ samen met de gemeente heeft 
ingericht.
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Zowel de ruimtelijke ordening als het milieu-
beleid hebben tot doel de goede kwaliteit van 
het leefmilieu te handhaven en te bevorde-
ren.

Op basis van gegevens van de gemeente is de VNG-lijst 
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten)  ‘Bedrijven 
en Milieuzonering’ samengesteld. Hierop staan alle 
bedrijven vermeld die voorkomen op de bedrijventer-
reinen met hieraan voor elk bedrijf een milieucategorie 
gekoppeld. Een milieucategorie geeft aan welke milieu-
hinder een bedrijf veroorzaakt met betrekking tot onder 
andere geluid, stof, geur, en/of externe veiligheid. Ook is 
vastgelegd tot hoever deze milieuhinder reikt. 
Op sommige bedrijventerreinen van Venlo komen 
bedrijfswoningen en enkele burgerwoningen voor. 
Bedrijfswoningen van derden zijn evenals ‘burger-
woningen’ gevoelige zaken voor de bepaling van de 
milieu-ruimte van omliggende bedrijven en de toepas-
sing van de milieuregelgeving. 

De richtafstanden zijn afgestemd op de omgevings-
kwaliteit die wordt nagestreefd in een ‘rustige woonwijk’ 
en ‘rustig buitengebied’. De richtafstand hier is 50 meter. 
Soms kunnen kleinere richtafstanden worden aange-
houden zoals bij een gemengd gebied of de ligging 

nabij drukke wegen. In principe betekent de aanwe-
zigheid van bedrijfswoningen en burgerwoningen 
een beperking van de milieuruimte van omliggende 
bedrijven.

Met de burgerwoningen wordt in grote lijnen het-
zelfde omgegaan als met de bedrijfswoningen onder 
voorwaarde dat de maximale milieucategorie rondom 
burgerwoningen 30 meter is. In de praktijk liggen 
bedrijfswoningen op gronden waar al bedrijven zijn 
gevestigd. 
Toezichthouders onderzoeken of wettelijke regels 
worden nageleefd. Zowel burgers als bedrijven kunnen 
te maken krijgen met de handhaving van de milieuwet-
geving. Zo ook in Venlo. Soms ontvangt de parkmana-
ger klachten van overlast en neemt contact op met de 
toezichthouder van de gemeente.
Normaal gesproken gaat parkmanager Lidy Rutten niet 
met de toezichthouder mee om belangenverstrenge-
ling te voorkomen. 

Wat treft men aan tijdens zo’n onderzoek? Medewerkers 
van handhaving en milieu van de gemeente en de poli-
tie voerden pasgeleden gezamenlijk controles uit op de 
naleving van milieuwet- en regelgeving. (zie foto’s.).

Handhaving en 
milieubeleid op 
uw businesspark

Fotografi e: Astrid Roox
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Met enige regelmaat organiseert VVV-
Venlo TOP-ontmoetingen voor leden van de 
businessclub van de bvo en hun introdu-
cées. Doel van de bijeenkomst is verbin-
dingen leggen binnen het mkb en dat mkb 
naar een hoger niveau brengen. Onder-
werp van de meest recente TOP-ontmoe-
ting was logistiek en smart logistics.

De bijeenkomst wordt afgetrapt door wethouder 
Satijn die opmerkt dat Venlo momenteel ‘hot’ is. Op 
Trade Port Noord worden met enige regelmaat grote 
nieuwe logistieke bedrijven verwelkomd. Dat heeft 
een positieve invloed op de bedrijvigheid in de regio, 
ook op het mkb. Het is wel zaak, merkt Satijn op, 
dat je je als mkb-bedrijf nadrukkelijk profileert. Net 
zoals het belangrijk is, zegt hij, dat er vooruit wordt 
gekeken. “Ook over tien jaar moet Venlo nog steeds 
die belangrijke logistieke hotspot zijn.” 

Verbindingen met het achterland
Na Satijn komt Ron Kuypers van het Smart Logistics 
Center Venlo (SLCV) aan het woord. Hij legt uit dat 
het SLCV een door ondernemers gedreven initiatief 
is dat in juli 2014 werd gelanceerd. Met als doel de 
regio Venlo zowel nationaal als Europees verder te 
versterken als Europese hotspot. Daarbij gaat onder 
meer aandacht uit naar de multimodale structuur 
en de verbindingen met het achterland. Venlo is een 
belangrijke schakel in het transport vanuit onder 
meer Rotterdam en Amsterdam. Volgens Kuypers is 
dat bijvoorbeeld terug te zien in het gegeven dat 
in deze regio 14,9 % van de mensen in de logistiek 
werkzaam is tegenover ongeveer 11 % landelijk. 
SMCV, dat 200 leden telt, richt zich verder onder meer 
op innovatie, het verder uitbouwen van hun netwerk, 
ook in Duitsland, het organiseren van inspiratiesessies 
en samenwerking met het onderwijs om opleidingen 
meer te laten aansluiten op de praktijk.

Forumdiscussie
Dan volgt de hoofdmoot van de bijeenkomst, een 
forumdiscussie over de rol en de toekomst van de lo-
gistiek in Venlo. Deelnemers zijn de al genoemde Ron 
Kuypers, Hans Cabooter van de Cabooter Holding, 
Joep Willems van Willems Bouwbedrijf, Bart Driessen 
van Gilde Opleidingen (mededirecteur en tevens 
projectleider Centrum voor Logistiek Vakmanschap) 
en directeur business development Joris ten Hage 
van Seacon Logistics. Op de vraag van gespreksleider 
Marcel Abrahams hoe de stand van zaken is bij de 
diverse bedrijven antwoordt Joep Willems dat zijn 
bedrijf nog wel wat last heeft van het staartje van de 
crisis, maar dat de vaart er weer in begint te komen. 
Met zijn bouwbedrijf is Willems, geeft hij aan, tegen-
woordig bovendien ook actief in Duitsland. Volgens 
Joris ten Hage laat Seacon Logistics een gezonde 
groei zien, met name in de warehouses, iets wat in 
de regio Venlo in zijn algemeen ook terug te zien is. 
Groei, zegt hij, zit onder meer in de e-commerce.

Monnikenwerk
Hans Cabooter wijst op de bouw van twee terminals 
– een in Venlo op Trade Port Noord, de ander in het 
Duitse Kaldenkirchen – die beide in 2019 volledig 
operatief zullen zijn. “Daar zullen we dan nog niet 
volledig gebruik van maken, we beginnen heel basic.” 
Ook hij stipt de toename van het aantal warehouses 
aan, met een kanttekening. “De groei blijft doorzet-
ten, maar de hoeveelheid grond is natuurlijk eindig. 
We zullen dus op innovatieve wijze naar oplossingen 
moeten zoeken. Wat dat betreft is er nog heel wat te 
winnen.” Zoals groter, meer Europees denken, vindt 
hij. “De doorstroom vanuit havens als Antwerpen 
en Rotterdam naar het achterland moet vlekkeloos 
verlopen en dan niet alleen over de weg. Water en 
spoor moeten we daarbij ook optimaal gebruiken. 
Stagneren deze routes, dan heb je kans dat de stro-
men zich verleggen naar andere delen van Europa.” 
Ron Kuypers kan zich in die constatering vinden. “We 

profileren ons als regio nadrukkelijk als logistieke 
hotspot, maar dat moet eveneens aan de poorten te 
zien zijn.” Ook Bart Driessen knikt bevestigend. “Veel 
mensen hebben nog geen helder beeld van wat 
logistiek allemaal inhoudt. We zijn in het onderwijs 
nu wat dat betreft met monnikenwerk bezig, hebben 
met Gilde het Centrum voor Logistiek Vakmanschap 
(CLV) opgericht. Daarbinnen willen we het onderwijs 
meer op de praktijk afstemmen. Dat doen we samen 
met 18 bedrijven. Die hebben zich aan ons gecom-
mitteerd en zorgen voor praktijkgerichte input, 
verzorgen gastlessen en casussen en brengen hun 
kennis in.

Lobby
Op de vraag hoe de regionale mkb-bedrijven kunnen 
profiteren van de grote logistieke bedrijven die zich 
momenteel in Venlo vestigen, antwoordt Joris ten 
Hagen dat het mkb zich moet laten zien. “Die grote 
partijen hebben behoefte aan bepaalde faciliteiten 
en die zoeken ze vaak in de naaste omgeving.” Joep 
Willems: “Het lijkt in eerste instantie de ver-van-
mijn-bed-show maar inderdaad, die grote bedrijven 
hebben het mkb nodig. Maar ze komen niet vanzelf 
naar je toe, daar moet je wel iets voor doen.” Hans 
Cabooter merkt dan op dat het lobbywerk van de 
regio wel wat sterker mag. “Dat doen ze bijvoorbeeld 
in Amsterdam of Brabant beter. Venlo heeft de moge-
lijkheid om een soort klein Duisburg te worden, maar 
dan moet er in Den Haag en Brussel wel steviger wor-
den gelobbyd.” Ron Kuypers noemt het belang van 
Duitsland, onze belangrijkste handelspartner en stelt 
de vraag of de regio Venlo wel grensoverschrijdend 
genoeg is. “Ik denk dat we moeten investeren in een 
groter netwerk, nog meer naar samenwerking moe-
ten zoeken en zo kunnen leren van andere partijen.”

Die Nederland-Duitsland-connectie wordt ook in het 
onderwijs gezocht, aldus Bart Driessen. “De logis-
tiek heeft behoefte aan goed opgeleid personeel. 
Maak duidelijk dat je als student vrijwel zeker een 
baangarantie hebt en in veel bedrijven mooie door-
groeimogelijkheden. Taalvaardigheid is overigens 
een belangrijk aandachtspunt, dat moet beter.” 
De afsluiter is vervolgens van Hans Cabooter naar 
aanleiding van een vraag uit het publiek over hoe 
logistieke hotspot Venlo er over een jaar of vijf uit zal 
zien. “Als we die sterke positie willen behouden zijn 
er twee infrastructurele zaken essentieel: elektrificatie 
van het emplacement in Venlo en ondertunneling 
van de Vierpaardjes. Dat moet nu maar eens geregeld 
worden.”

TOP-ontmoeting VVV-Venlo:  
over logistiek en smart logistics

Het gaat goed, het kan nog beter

Forumdiscussie met Bart Driessen, Hans Cabooter, Ron Kuypers, Joris ten Hage en Joep Willems (vlnr)
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Cradle to Cradle* (C2C) staat in Venlo al enige jaren nadrukkelijk op de agenda. Overheid, 
onderwijs en bedrijfsleven zijn er actief mee bezig, waardoor deze regio op het gebied van 
C2C wereldwijd een vooraanstaande plaats inneemt. De meest zichtbare manifestatie van 
die dadendrang is natuurlijk het nieuwe stadskantoor. Als het op vrijdag 14 oktober van dit 
jaar wordt geopend, wordt ook het Cradle to Cradle Jaar ingeluid om de circulaire econo-
mie nog nadrukkelijker op de kaart te zetten. 

Het college en de raad van de gemeente Venlo hebben 
de C2C-principes al enige tijd geleden omarmd en ook 
een aantal bedrijven zijn er ondertussen nadrukkelijk 
mee bezig. Bij (bouw)projecten als basisschool De 
Zuidstroom, de Floriade, Sporthal Egerbos en dus ook 
bij het nieuwe stadskantoor zijn de principes van C2C al 
gebruikt. 

Michel Weijers is directeur van het C2C ExpoLAB en als 
projectmanager van de gemeente Venlo betrokken bij 
de bouw van het stadskantoor. Hij is daarnaast actief in 
de organisatie van het C2C-jaar. “Doel van het C2C-jaar 
is om Venlo te stimuleren om actief – nog actiever 
– met het C2C-gedachtegoed aan de slag te gaan. 
Bij gemeente, onderwijs en bedrijven, maar dat zou 
bijvoorbeeld ook kunnen bij evenementen als carnaval, 
Venloop, Lekker Venlo, Parkfeest enzovoorts. C2C kan 
dan leidend zijn voor het denken over zaken als energie 
en het voorkomen van afval.” 

“Nooit eerder is een stad zo actief bij een C2C-evene-
ment betrokken”, constateert Weijers. “Overigens zijn er 

ook activiteiten gepland die Venlo overstijgen. Zo wordt 
er in maart 2017 een groot, internationaal C2C-congres 
georganiseerd. Het nieuwe stadskantoor zal dan een 
belangrijk referentiepunt zijn. Dat dit gebouw tot de ver-
beelding spreekt, blijkt uit het feit dat er nu al drie tot vijf 
aanvragen voor rondleidingen per dag binnenkomen!” 

Voor het C2C-jaar wordt door de gemeente Venlo een 
projectbureau opgezet dat wordt ondersteund door 
het C2C ExpoLAB. Support door het projectbureau zal 
vooral inhoudelijk zijn: hoe kan een (bouw)project of 
idee C2C-proof worden gemaakt. De gemeente Venlo 
grijpt het C2C-jaar tevens aan om de C2C-principes in 
de eigen organisatie een actievere rol te geven, bijvoor-
beeld door aan ambtenaren opleidingen aan te bieden. 

Het projectbureau gaat helpen om ideeën die worden 
aangedragen uit te werken, zodat ze aan C2C-principes 
voldoen. Bij een evenement zou er bijvoorbeeld naar 
kunnen worden gestreefd om restmaterialen terug te 
brengen in de keten waarin hun waarde behouden 
wordt. De eff ecten van projecten moeten wel meetbaar 

zijn om ervoor te zorgen dat niet wordt teruggevallen 
in de traditionele duurzaamheid. Het projectbureau 
controleert ideeën en beoordeelt de kwaliteit van de 
aanvragen. 

Na de zomervakantie begint een communicatiecam-
pagne over het C2C-jaar, in aanloop naar de offi  ciële 
aftrap in oktober. “Overigens komen er nu al ideeën 
bij het projectbureau binnen”, constateert Weijers. 
“De verwachting is dat er het komend jaar diverse 
C2C-projecten worden gelanceerd. Daarnaast zal er 
extra aandacht worden gegeven aan al lopende C2C-
projecten in Venlo.” 

“Er is gekozen voor diepgang om een draagvlak voor 
Cradle to Cradle te creëren”, vervolgt Weijers. “Om zoveel 
mogelijk projecten te kunnen presenteren, hadden 
we kunnen schipperen, maar dat willen we niet. De 
diepgang mag niet verloren gaan!” Michel Weijers 
verwacht veel van het C2C-jaar, ook voor de toekomst. 
“De resultaten die dit jaar oplevert, moeten een aanzet 
zijn voor nieuwe C2C-ambities.” 

* De centrale gedachte achter Cradle to Cradle (wieg tot 

wieg) is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het 

ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander 

product: afval is voedsel. Een belangrijk verschil met herge-

bruik is dat er geen kwaliteitsverlies optreedt en dat er geen 

restproducten zijn die alsnog gestort moeten worden. 

Venlo gaat Cradle to Cradle 
nadrukkelijk op de kaart zetten

Opening stadskantoor 
luidt C2C-jaar in

De Charles Feijts Groep (CFG) bestaat dit 
jaar 85 jaar. Bovendien werkt directeur 
Georges Simons dit jaar 25 jaar bij het 
familiebedrijf. “Wij zijn specialist in de 
verkoop en serviceverlening van bedrijfs-
wagens, trucks en hydraulische laad- en 
lossystemen.”

“Klanten kunnen bij ons terecht voor een breed 
totaalpakket”, vertelt Georges Simons. “Van een kleine 
besteller met 500 kg laadvermogen tot een 5-asser 
van 50.000 kg. CFG is offi  cieel dealer voor IVECO, 
FIAT en ISUZU-bedrijfswagens. Onze klanten kunnen 
rekenen op professionele service in onze drie werk-
plaatsen, zowel voor de bij ons gekochte voertuigen 
alsook voor de andere merken.”

Daarnaast is CFG het enige bedrijf in Europa dat 
nieuwe torpedo trucks levert. In 2007 begon men 
bij Feijts namelijk met een gedurfd project: het 
ombouwen van Iveco-vrachtwagens naar een versie 
met een neus. Geen enkele fabrikant in Europa 
levert sinds 2006 nog deze imposante trucks. Feijts 
registreerde het model in Europa en gaf het de naam 
‘Strator’, een ware imagebuilder. Sindsdien rijden er in 
Born met enige regelmaat volledig op klantspecifi ca-
tie gebouwde trucks uit de werkplaats. “Ondanks de 
crisisjaren waren er tot nu toe bijna 40 bedrijven uit 

heel Europa die extra betaalden om zich tot een se-
lect groepje ‘Iveco Strator’-rijders te kunnen voegen”, 
vertelt de directeur.

Bedrijfsfilosofie
De Feijts-bedrijven vinden hun oorsprong in 1931 in 
het café van Jos Feijts in Oirsbeek. Feijts start naast 
zijn café een garagebedrijf. Zoon Charles plakt er in 
de jaren zestig van de vorige eeuw een fi losofi e aan 
vast, die tot op de dag van vandaag de basis vormt 
van het familiebedrijf. De klant kan bij de Charles 
Feijts Groep terecht voor een kleine bestelwagen, 
een 4x4 Pickup en zware vrachtwagens, maar ook 
voor de passende laadbak en een autolaadkraan 
of containerinstallatie.  CFG levert het liefst een 
totaalpakket waar de klant geen omkijken naar heeft. 
Alles in een hand bij de verkoop, in de uitvoering van 
de opdracht en daarna in de aftersales. De knowhow 
daarvoor komt voort uit de jaren dat men binnen 
CFG een eigen carrosseriefabriek (BUCA) had. “Deze 
fi losofi e dragen wij nog steeds met hart en ziel uit,” 
zegt Simons, die samen met zijn vrouw enig aan-
deelhouder is van de fi rma. Hij vertelt dat bij de drie 
vestigingen van CFG in Venlo, Born en Heerlen circa 
vijftig deskundige medewerkers werken. “We hebben 
de kennis in huis om voor bijna elke toepassing het 
best passende onderstel met de meest geschikte 
opbouw samen te stellen en te onderhouden. 

‘Onze klanten zijn ons goud waard’, is een veel gebe-
zigde uitspraak van Charles Feijts. “Onze klanten zijn 
allemaal zakelijke klanten en regionale overheden. 
Als een bedrijfswagen een technisch probleem heeft 
zorg je eerst voor een oplossing zodat de klant door 
kan met zijn werk, daarna regel je de rest. Wat voorop 
staat is dat de klant acuut geholpen wordt.”

Duurzame voertuigen
Eind vorig jaar sleepte CFG een order in de wacht 
van de gemeente Venlo. De fi rma gaat de komende 
vijf jaar het complete wagenpark van de gemeente 
onderhouden, met een mogelijke verlenging van 
nog eens twee keer twee jaar. Simons: “Dan praat je 
over 130 voertuigen van diverse merken, soorten en 
bouwjaren. Een unieke opdracht. Dat soort klussen 
kunnen wij dus aan”, zegt de directeur. “Zo’n order 
levert naamsbekendheid en nieuwe klanten op.” 
Wat meespeelde bij de gunning is dat CFG tevens 
specialist is in voertuigen die aangedreven worden 
door alternatieve en groene brandstoff en. “Een deel 
van het wagenpark van Venlo rijdt op aardgas. Dat 
sluit aan op ons totaalpakket. FIAT en IVECO hebben 
een volledige lijn op alternatieve brandstoff en. Daar 
bedoel ik mee: elektrisch, aardgas en hybride. Afge-
stemd op de doelstelling van het voertuig.”

Charles Feijts Groep 85 jaar 

Van kleine besteller 
tot zware truck

Bart van Maris, Service Manager, en directeur Georges Simons
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Na een uitgebreide voorbereiding komt het 
camerabewakingsproject op de Venlose 
bedrijventerreinen nu stap voor stap van 
de grond. De uitvoering is in handen van 
Intergarde, in samenwerking met het 
gespecialiseerde bedrijfsonderdeel Fortas. 
Fortas richt zich voornamelijk op mobiele 
surveillance, permanente bewaking en 
evenementenbeveiliging.

Eerst maar even wat uitleggen, glimlachen algemeen 
directeur Joost van den Boorn en manager techni-
sche dienst Heinz van der Linden. Intergarde, dat al 
bijna 50 jaar bestaat en actief is in Limburg, Brabant 
en Gelderland, besloot in 2012 een samenwerking 
aan te gaan met Nimo Security, net als Intergarde 
gespecialiseerd in mobiele surveillance. Beide teams 
werden samengevoegd en daaruit ontstond de joint 
venture Fortas. In hetzelfde jaar, geven beide heren 
aan, kwam het nog tot een andere joint venture, Poly-
garde, een beveiligingsbedrijf dat mensen met onvol-
doende aansluiting tot de arbeidsmarkt perspectief 
biedt op een reguliere baan in de beveiliging, door 
middel van gerichte opleidingen en een passende 
begeleiding. Zo zijn er meer bedrijfsonderdelen en 
samenwerkingen, allemaal met een eigen specialisa-
tie op het gebied van beveiliging.

Kwaliteitsslag
“Met Fortas”, vertelt Joost van den Boorn, “beslaan 
we wat mobiele surveillance betreft een gebied van 
Eijsden tot aan Nijmegen. Dankzij de samenwerking 
in 2012 hebben we een kwaliteitsslag kunnen maken, 
hebben we een betere dekking en kunnen we in het 
betreff ende gebied bijvoorbeeld intensiever surveil-
leren. Is er tevens een snellere aanrijd- en responstijd. 

Het verbeteren van de kwaliteit van onze dienst-
verlening was bij andere joint ventures eveneens 
uitgangspunt.” Heinz van der Linden merkt op dat ze 
zich bij Intergarde wel eens hebben afgevraagd of 
die verschillende namen niet verwarrend zouden zijn 
voor de klanten. “Dus hebben we navraag gedaan. 
De meesten leek het niet te storen; ze kiezen voor de 
kwaliteit en goede dienstverlening. Met Intergarde 
komen we op een andere manier binnen bij bijvoor-
beeld bedrijven. Voor het aanleggen van elektrische 
inbraaksystemen, brandmeldsystemen, toegangscon-
trole en dergelijke.”

Pakkans vergroten
Mobiele surveillance dus, maar het bedrijf beschikt 
tevens over eigen meldkamers die 24 uur per dag 
door minimaal twee personen worden bemand. 
Intergarde, dat zo’n 400 medewerkers telt, is al sinds 
2007 betrokken bij het beveiligen van bedrijventer-
reinen en het plaatsen van camerasystemen. Met 
als doel de veiligheid te verbeteren, inbraken en 
andere criminaliteit te verminderen en de pakkans 
van criminelen te vergroten, dat in samenwerking 
met de politie. Uit algemene cijfers van de politie 
blijkt dat het eerste jaar de criminaliteit daalt met 
20 tot 25 %, maken beide heren duidelijk. “Maar de 
criminaliteit blijft veranderen dus veranderen wij met 
onze aanpak en technieken mee”, stelt Heinz van der 
Linden. “Voor de tijd van de camera’s was surveillance 
een belangrijk instrument. Met als beperking één 
paar ogen op één plek. Dankzij camerabewaking heb 
je ogen op heel veel plekken. Je ziet meer, maar kunt 
ook bepaalde zaken signaleren en terugkoppelen 
met de politie.”

‘Secure lane’
“De modus operandi van de crimineel verandert en 
dat kun je dankzij de voortschrijdende techniek beter 
ondervangen”, vervolgt Joost van den Boorn. “In het 
pre-cameratijdperk hadden dieven alle tijd om de si-

tuatie ter plekke te bestuderen. Dat kan nu niet meer, 
dat wordt gesignaleerd.” Hij wijst dan op de ‘secure 
lane’, de corridor van Rotterdam via Eindhoven naar 
Venlo en de Duitse grens. “De parkeerplaatsen langs 
die weg waren behoorlijk onveilig, allemaal. Daar 
zijn nu overal camera’s geplaatst, om die veiligheid 
te vergroten en het aantal ladingdiefstallen sterk te 
verminderen.”

Inzoomen
In de kleine tien jaar dat Intergarde actief is in de 
camerabewaking, is er ook alweer veel veranderd, 
merkt Van den Boorn op. “Denk bijvoorbeeld aan 
de beeldkwaliteit. Die is met sprongen vooruitge-
gaan. Je kunt nu bijvoorbeeld inzoomen en zo een 
logo of merknaam op een T-shirt herkennen.” En die 
techniek wordt steeds beter, geeft hij aan. “Over een 
aantal jaren is er sprake van automatische herken-
ning, kan een systeem signaleren of een auto wel of 
niet thuishoort op een bedrijventerrein. Wordt zo’n 
auto in korte tijd vaak opgemerkt, dan kan daar actie 
op worden ondernomen.” Gedragsanalyse zal over 
enkele jaren ook onderdeel van het bewakingssys-
teem uitmaken volgens Van den Boorn. “De eerste 
aanzetten zijn er al, bij de camera’s bij pinautomaten. 
Verder zie je dat informatie al vrijwel helemaal digitaal 
wordt verwerkt en gedeeld.”

De techniek, maken Van den Boorn en Van der Linden 
tot slot duidelijk, is een steeds belangrijkere rol gaan 
spelen, toch blijft de mens een onmisbare factor. 
“Mensen kunnen opvolging geven aan een signale-
ring en daarbij een situatie afwegen. Hoe belangrijk 
de techniek ook in de toekomst wordt, er zullen altijd 
goed getrainde en opgeleide mensen nodig zijn. Dus 
dat laatste is een aspect dat bij ons eveneens veel 
aandacht krijgt. ” 

Breed in beveiliging

“ De criminaliteit 
verandert, onze 
techniek en aanpak 
verandert mee”

Heinz van der Linden: “Dankzij camerabewaking ogen op heel veel plekken”

Joost van den Boorn: “kwaliteitsslag gemaakt”
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“Wij hebben Intergarde/Fortas als beveiliger, niet alleen 
voor de goede beveiligingstaken, maar ook wegens de  
gemotiveerde medewerkers, die ons dagelijks ondersteunen.”
John Testroote, Specialist Facility, Safety & Security
DSV Solutions Nederland BV

BEVEILIGINGSTECHNIEK

ALARMCENTRALE

BEWAKING

MOBIELE SURVEILANCE

EVENEMENTENBEVEILIGING

intergarde.nl  |  fortas.nl

De kracht van 
collectiviteit

Stadskantoor 2.0
“Ons nieuwe stadskantoor wordt een icoon voor Venlo, een eyecatcher met grootstede-
lijke uitstraling!” Zo noemde de toenmalige wethouder Twan Beurskens in 2009 de toen 
nog te bouwen gemeentelijke burelen in de Maaswaard. Het stadskantoor staat symbool 
voor de hoge C2C-ambities van de gemeente Venlo. C2C staat voor Cradle-to-Cradle. 
Inmiddels is het gebouw opgeleverd en is men drukdoende met de inrichting en het aan-
leggen en installeren van ict-voorzieningen. 

Zowel het interieur als het exterieur is ontworpen 
door het Rotterdamse architectenbureau Kraaij-
vanger. In totaal zijn er circa 700 fl exwerkplekken 
gerealiseerd. Dit houdt in dat de ambtenaren geen 
eigen werkplek meer hebben. Iedere werkplek is 
individueel aanpasbaar. De verhuizing van de eerste 
ambtenaren werd al in 2014 in gang gezet. De eerste 
ambtenaren verruilden destijds het kazerneterrein 
voor de begane grond van het Nedinsco-complex. 
Halverwege augustus verlaat de rest van de ambte-
naren de kazerne en ook de publieksbalie verhuist 
dan van de stadswinkel aan de Prinsessesingel naar 
het gloednieuwe onderkomen, het stadskantoor 2.0, 
bij de Maasbrug.
Venlo is de eerste regio in de wereld die de principes 
van C2C volledig in de praktijk wil brengen. Resultaat 
is een combinatie van een inspirerende en comforta-
bele werkomgeving met duurzame innovatie in een 
transparant gebouw. Het wordt een gebouw voor 
iedereen. Zo is er een plaza en wordt de publiekshal 
op de begane grond voorzien van een expositiege-
deelte. Het is het enige stadskantoor in de wereld dat 
volgens de C2C-grondstellingen is gebouwd.
C2C is een concept waarbij alle producten zo ont-
worpen zijn dat ze in de afvalfase óf voedsel vormen 

voor de biosfeer(en dus volledig onschadelijk en 
afbreekbaar zijn) óf dat het afval volledig kan worden 
omgezet in grondstof voor nieuwe producten. Bij 
C2C zijn alle producten en processen een voedings-
bodem voor iets nieuws. Net als in de natuur bestaat 
er geen afval, maar juist overvloed. Doel van C2C 
is om de kwaliteit van producten en processen te 
verbeteren zodat ze een positieve invloed hebben 
op mens en omgeving. Door gebruik te maken van 
continue biologische en technische cycli worden 
de juiste materialen op het juiste moment en op de 
juiste plaats toegepast. 
In het stadskantoor komen de C2C-principes op tal 
van manieren terug. Zoals in de groene gevels, die 
nadrukkelijk uiting geven aan de ambities van het 
gebouw. Er is (of zal, bij aanpassingen) veelvuldig 
gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Verder 
is er de toepassing van een helofytenfi lter en de 
aanleg van een grijswatersysteem. Op de oost-, west-, 
en zuidgevel zijn zonnepanelen aangebracht zodat 
het gebouw zelf energie opwekt. Het dak heeft een 
zonneschoorsteen die zorgt voor een soort thermiek 
in het gebouw. Met behulp van open vides ontstaat 
zo een natuurlijke luchtstroom. In het gebouw ko-
men tags met informatie over hoe de C2C-gedachte 

er is toegepast. Een expositie behoort eveneens tot 
de mogelijkheden, om zo bij te dragen aan de C2C-
ambities van de gemeente. 
Overigens is het nieuwe stadskantoor niet het enige 
gebouw in Venlo dat C2C gebouwd is. Ook sporthal 
Egerbos en basisschool de Zuidstroom zijn volgens 
deze principes opgetrokken.
De offi  ciële opening vindt plaats op vrijdag 14 
oktober en luidt tevens de start van een C2C-jaar in. 
In dit jaar wil de gemeente enthousiaste mensen en 
bedrijven met goede voorbeelden en ideeën voor 
het voetlicht brengen. Op zaterdag 15 en op zondag 
16 oktober zijn de open dagen voor het algemeen 
publiek gepland.

Fotografi e: Ton Desar 

41



Wethouder Jos Teeuwen ziet nieuwe kansen 
voor dubbel spoor Kaldenkerken-Dülken

“ Intercity hoort bij 
logistieke hotspot”

Venlo knokt al twintig jaar voor het verdubbelen van de 
spoorlijn tussen Kaldenkerken en Dülken. Wethouder 
Jos Teeuwen (Grootschalige Verkeersstructuur) en 
rechterhand Leon Peters, beleidsadviseur verkeer: 
“Infrastructuur is ingewikkeld. Je moet schaken op 
meerdere borden tegelijk.”
 
Eindhoven, Venlo, Düsseldorf en Mönchengladbach presenteerden 
begin dit jaar in Düsseldorf het plan van een intercity tussen Eind-
hoven en Düsseldorf - via Venlo en Mönchengladbach. Daarvoor 
moet het twaalf kilometer lange tracé tussen Kaldenkerken en 
Dülken worden verdubbeld. 

De lobby had niet het gewenste eff ect. De regio kreeg kort nul op 
het rekest vanuit Berlijn. De verdubbeling van de spoorlijn staat 
voorlopig op een reservelijstje van het Duitse concept verkeersplan 
2030. De regio - de provinciebesturen van Limburg en Brabant, de 
Euregio en de steden - hebben bezwaar aangetekend tegen het 
schrappen van het dubbele spoor tussen Kaldenkerken en Dülken. 
Zij roepen verkeersminister Alexander Dobrindt in Berlijn op de 
beoogde spoorverdubbeling los te koppelen van de twee andere 
spoorprojecten: de aanleg van de zogeheten Viersener curve en 
de verdubbeling van een stukje spoor bij Rheydt. Er is een slag 
verloren, maar de wedstrijd is nog niet afgelopen, reageert Teewen 
strijdbaar. “We doen er alles aan. De bezwaarprocedure loopt. Het 
defi nitieve plan wordt pas eind dit jaar vastgesteld. Het oorspronke-
lijke plan is te duur en zorgt voor verdeeldheid binnen de regio. We 
richten ons alleen nog op de spoorwegverdubbeling. Dat scheelt 

de Duitse overheid een hoop geld. Het is bovendien een bijzonder 
effi  ciënt plan. Iedere geïnvesteerde euro levert er zeven op.”

Moeizaam
Vanaf zijn eerste dag als wethouder zes jaar geleden is Teeuwen 
bezig met dit dossier. Dat het zo moeizaam gaat, komt doordat 
er zoveel partijen bij zijn betrokken en dat het een internationaal 
project betreft. “Het is schaken op meerdere borden. Maar je moet 
wel bij ieder bord aanwezig zijn om geen slag te missen. Dat maakt 
het extra lastig.” Nederland doet er alles aan om de Duitse overheid 
te plezieren. Als voorbeeld wijst de wethouder op het doortrekken 
van de Intercity Eindhoven-Heerlen naar Aken. “Dan praat je over 
een investering van zestig miljoen euro, betaald door Nederland”, 
vertelt rechterhand Leon Peters. “De verdubbeling van de spoor-
lijn vlak over de grens bij Venlo kost 105 miljoen. Te betalen door 
Duitsland. De provincie Limburg wil eventueel bijdragen in kosten 
voor het aanleggen van geluidsschermen.” Teeuwen: “Gedepu-
teerde Patrick van den Broeck ziet het belang in van een goede 
treinverbinding. Venlo is de logistieke hotspot van Nederland. 
Daar hoort een intercity bij. Voor de Tweede Wereldoorlog lag er 
al een dubbelspoor. Een spoor is toen opgeoff erd als staal voor de 
oorlogsindustrie.”

Revolutie
De ingebruikname van het spoor Venlo-Viersen 150 jaar geleden 
betekende in feite de start van Venlo als logistiek knooppunt. In 
1828 was er al sprake van de aanleg van de spoorlijn Wuppertal - 
Venlo, via Viersen. Duitsland wilde een verbinding met de haven in 

Wethouder Jos Teeuwen en Leon Peters, beleidsadviseur 

verkeer van de gemeente Venlo. “Een intercity naar 

Düsseldorf hoort gewoon bij de logistieke hotspot van 

Nederland.”

Wethouder Jos Teeuwen en Leon Peters, beleidsadviseur verkeer van de 

gemeente Venlo. “Een intercity naar Düsseldorf hoort gewoon bij de logistieke 

hotspot van Nederland.”

 

Antwerpen, via Venlo, om de hoge tolgelden op de 
Rijn te ontlopen. De revolutie in België twee jaar la-
ter gooide roet in het eten. Limburg sloot zich aan 
bij het onafhankelijke België en daarmee kwam het 
plan te vervallen. In 1866 werd de spoorlijn zoals 
we die nu kennen alsnog in gebruik genomen. De 
textielindustrie in Viersen voer er wel bij. En zo ook 
Venlo. Het goederenvervoer over de Maas was 
door meerdere oorzaken heel sterk gedaald. De 
spoorwegen werden steeds belangrijker, met Venlo 
als spil in het grensgebied. Tegelijkertijd kwam er 
een einde aan Venlo als vestingstad. Vestingwerken, 
die de stad omklemden, werden afgebroken zodat 
er ruimte kwam voor fabrieken en Venlo tot bloei 
kwam. 
De rest is geschiedenis. Maar het plaatje is nog 
niet af, benadrukt de wethouder, doelend op de 
krakkemikkige treinverbindingen. Alleen richting 
Eindhoven is er een dubbelspoor. Richting zuiden, 
noorden en oosten niet. Ook de Vierpaardjes 
schreeuwt om een oplossing. Het begin is gemaakt. 
“Weldra kunnen reizigers sneller reizen tussen 
Nijmegen en Venlo als gevolg van het elektrifi ceren 
van deze spoorverbinding.”

Viersen
Terug naar de persconferentie in Düsseldorf begin 
dit jaar. Samen optrekken, dan moet het lukken 
met het dubbele spoor tussen Kaldenkerken en 
Dülken, luidde de boodschap. In de Rijnstad was 
echter één grote afwezige: Viersen. Nee, de bur-
gemeester was de bijeenkomst niet vergeten. Hij 
kwam bewust niet opdagen, laat perswoordvoer-
der Frank Schliff ke weten.
En nee, niet vanwege de veelbesproken Viersener 
Kurve. De boog moet goederenwagons sneller naar 
de haven van Duisburg leiden. Echter, in het bin-
nenstedelijk gebied wonen veel mensen. Stad en 
bevolking vrezen geluidsoverlast waar torenhoge 
geluidswallen niet tegenop kunnen. Dat nooit, 
zegt Viersen. Schliff ke: “Maar net als de andere 
sted en zijn we wel voorstander van het dubbele 
spoor. Alleen kwam het station in Viersen in een 
nieuwe opzet van de beoogde intercityverbinding 
Eindhoven - Düsseldorf plotseling niet meer voor. 
Als je niet genoemd wordt, dan heb je ook niets te 
zoeken bij een persconferentie.”
 

‘Noodzaak groter dan ooit’
Duitsland zet zijn zinnen op een goede verbinding 
naar Rotterdam. Vandaar dat het Duitse spoor dat 
aansluit op de Betuweroute wordt aangepakt. De 
werkzaamheden betekenen dat tussen de vijftig en 
honderd goederentreinen per dag moeten uitwij-
ken via de Brabantroute - Venlo dus. Waaronder ook 
giftreinen. Voor wethouder Teeuwen een argument 
extra om Duitsland te bewegen snel de spoorlijn 
tussen Kaldenkerken en Dülken te verdubbelen. 
“Niemand zit erop te wachten dat er straks treinen 
met giftige stoff en stilstaan in Venlo. De noodzaak 
om het spoor te verdubbelen is daarom groter dan 
ooit.” 
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De broers Jack & Rob Beurskens begonnen 16 jaar geleden met een viertal forellenvijvers en een 
houten chalet als horecavoorziening. De vijvers liggen er nog steeds, maar Maashof is inmiddels 
uitgegroeid tot een bedrijf dat haar gasten op een veelzijdige manier van dienst kan zijn. 

Het is een zonnige dag in juni en bij het betreden van 
de in het groen gelegen locatie overheerst meteen 
het vakantiegevoel. Er is water in de vorm van vis-
vijvers, groen in de vorm van bossen en het rustieke 
gebouw op de hoek van de forellenvijver maakt 
het plaatje compleet. Deze unieke ligging is zonder 
meer één van de onderscheidende kenmerken van 

Maashof, vertelt Rob Beurskens. “We liggen op slechts 
enkele kilometers van de Trade Ports en op korte af-
stand van de afslagen van de A67 en A73. Die indruk 
heb je echter niet vanwege de natuurrijke omgeving. 
Daar worden onze gasten keer op keer aangenaam 
door verrast. We zijn bovendien aan deze kant van de 
Maas het enige hotel in de gemeente Venlo.”

Uitbreidingen
Maashof blijft continu in ontwikkeling. De hotel-
capaciteit is onlangs uitgebreid van 24 naar 55 hotel-
kamers, gasten worden ontvangen in een compleet 
vernieuwde entree en nog dit jaar wordt het aanbod 
in vergaderzalen uitgebreid met twee boardrooms. 
“We moesten onze gasten te vaak ‘nee’ verkopen. 
Daar hebben we met deze uitbreiding op ingespeeld.” 
Maashof beschikt nu over drie kamertypes van 

verschillende luxe niveaus. De Comfortkamers zijn van 
alle gemakken voorzien. De Deluxekamers bieden 
net wat extra comfort met onder andere een eigen 
terras of balkon en de Suites zijn met een extra ruime 
kamer, een comfortabele zithoek en een minibar met 
koffi  e- en theefaciliteiten het meest luxe uitgerust.

Zakelijke mogelijkheden
Vanuit het veelzijdige karakter richt Maashof zich ook 
op de zakelijke gast, geeft Rob Beurskens aan. “Met 
bedrijven die vaak gasten moeten onderbrengen ma-
ken we speciale afspraken waardoor ze direct kunnen 
inloggen in het reserveringssysteem en kamers tegen 

een afgesproken tarief kunnen reserveren. Wij gelo-
ven sterk in de inspirerende omgeving van Maashof 
en het out of the box denken”. Dit vertaalt zich onder 
andere in het bijzondere Vijverpaviljoen (pal aan het 
water gelegen, ideaal voor vergaderingen en andere 
meetings), de serres met fraai zicht op de vijvers, 
maar ook de speedlunch en de zogeheten ‘actieve-
breaks’. “We kunnen allerlei activiteiten organiseren 
om even de zinnen te verzetten tijdens of na een 
vergadering. Denk aan een Segway tour, een clinic 
handboogschieten of een tochtje op de E-scooter of 
solex door de fraaie omgeving.”

Complete arrangementen
Maashof biedt allerlei arrangementen aan in diverse 
prijsklassen. Dit kan variëren van een zakelijke bij-
eenkomst met lunch en/of actieve break tot een 
meerdaagse bijeenkomst met overnachtingen, acti-
viteiten en de invulling van lunch en diner, barbecue 
of buff et. “We gaan met de klant in gesprek en kijken 
wat de wensen zijn om op die manier een compleet 
arrangement samen te stellen”, aldus Rob Beurskens. 
“Mede doordat onze keuken 365 dagen per jaar van 
12.00 uur tot 21.30 uur geopend is, kunnen wij onze 
gasten tal van mogelijkheden bieden.”  Voor wie 
zich sportief uit wil laten heeft Maashof bovendien 
afspraken met het nabijgelegen sportcentrum Fit 
Focus en staan er diverse outdoor fi tnesstoestellen in 
de omgeving van het hotel tot de beschikking. 

Tot slot wordt eind 2016 met de realisatie van een 
sauna in het hotel eveneens ingespeeld op de 
behoefte tot ontspanning. Ontspanning vindt de 
gast dus in het hotel en in de omgeving, maar het 
allermooiste blijft toch dat uitzicht over het viertal 
forellenvijvers, daar waar het 16 jaar geleden allemaal 
mee begon. 

Hotel Maashof

Veelzijdig 
horecabedrijf met 
tal van 
mogelijkheden 
voor de 
zakelijke markt

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

Jack & Rob Beurskens
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Innovatieve voorspeller 
containertransport 
binnenvaart
TNO heeft in samenwerking met BCTN Venray, Ceva Logistics Venray en Gibson 
Innovations een demonstratiemodel gepresenteerd van een ICT-tool voor smart 
containertransport. Het model toont aan dat samenwerking en datadeling tussen 
logistieke partijen zorgen voor effi  ciënter transport van de haven Rotterdam naar 
de regio Venlo. Door relevante data real time te delen kunnen nauwkeurig de aan-
komsttijden in Venray voorspeld worden van containers die in Rotterdam geladen 
zijn . Als goederenstromen vooraf inzichtelijk zijn, kunnen planners nauwkeuriger 
werken waardoor effi  ciënter voorraadbeheer mogelijk is (lees: men kan kleinere 
voorraden aanhouden).
Nu dit op kleine schaal werkt, kan de tool opgeschaald worden in aantallen con-
tainers en aantallen bedrijven.
Dit project is medegefi nancierd door de Topsector Logistiek. 

Opnieuw Hotspot Nr. 1
Venlo-Venray is voor de negende keer 
van de twaalf dat Logistiek Magazine 
de contest organiseert, door een 
deskundigenpanel aangewezen als dé 
Logistieke Hotspot van ons land.

West-Brabant en Tilburg-Waalwijk 
zitten onze regio op de hielen. Voor de 
vestiging van een Europees distribu-
tiecentrum is Venlo-Venray nog steeds 
veruit koploper.

3PL Summit
Net als in 2015 vindt in oktober in 
De Maaspoort in samenwerking met 
gemeente Venlo en SMART LCV de 3PL 
Summit en de CSCo plaats, de presti-

gieuze summit voor sleutelfi guren in 
de wereldwijde logistiek. Vorig jaar trok 
het event in Venlo het recordaantal van 
meer dan driehonderd bezoekers. 

Gezamenlijke acquisitie
Havenbedrijf Rotterdam en SMART 
LCV hebben met Trade Port Noord, 
Industriebank LIOF, Fresh Park Venlo, 
de gemeenten Venlo en Venray en 
de provincie Limburg de handen in-
eengeslagen om grote internationale 
logistieke bedrijven naar Venlo-Venray 
te halen. 
Rotterdam is hiermee gebaat omdat 

het wil groeien in containeroverslag, 
maar voor grote warehouses te weinig 
plaats heeft. Noord-Limburg is gebaat 
met nieuwe werkgelegenheid. 
Hiervoor is sinds kort www.rotterdam-
venlo-europe.com online. Het is ook 
de bedoeling gezamenlijk internatio-
nale beurzen te bezoeken.
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O“ Met de ‘toys for de boys’ 
zit het wel goed!”

De meest recente ledenbijeenkomst van Techno Valley, het regio-
nale samenwerkingsverband van wereldwijd opererende hightech 
bedrijven in de maakindustrie, stond in het teken van Urban Food. 
De bijeenkomst vond plaats bij Hotraco Group in Hegelsom. 

Urban Food Processing is gericht op het oplossen van vraagstukken rond de or-
ganisatie van de voedselvoorziening in grote steden en agglomeraties. Het is een 
thema dat op dit moment wereldwijd aandacht vraagt. Dr. P.J.A.M. (Peter Smeets), 
Wageningen University & Research Center, nam de aanwezigen tijdens een bijeen-
komst mee in de ontwikkelingen op dat gebied, en bekeek met name het raakvlak 
tussen Urban Food en de maakindustrie. “In de regio Noord-Limburg zit namelijk 
van beide veel,  zowel industrie als agrobusiness”, aldus Smeets.  

De ontwikkelingen in de landbouw en voedselproductie baren Smeets 
zorgen. “Volgens de voorspelmodellen zijn Afrika en China in 2040 niet 
meer in staat hun eigen inwoners te voeden. Om te voorkomen dat het Midden-
Oosten dan hierheen komt om eten te halen, moeten we de moderne technolo-
gie de wereld over sturen.” En dat is precies wat Hotraco Group doet met meet- en 
regelapparatuur voor onder meer de aardappelbewaaropslag-, tuinbouw- en 
livestockbranche, de industrie en de waterbehandelings- en gebouwbeheersec-
tor. In de ontwikkeling van dergelijke hardware liggen kansen, waarbij de samen-
werking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven cruciaal is om innovaties 
gaande te houden. Een taak die de hightech maakbedrijven van Techno Valley 
uitstekend op zich nemen. “Met deze ‘toys voor boys’ zit het dus wel goed”, besluit 
Smeets.

U bent welkom bij Maashof

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

Maashof
Maashoflaan 1 
5927 PV Venlo-Boekend
T: +31 (0)77 396 93 09
info@maashof.com
www.maashof.com
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Venlo is geen echte ‘kantorenstad’, maar heeft met 
het in 2012 opgeleverde Trencadis wel een in het 
oog springende, hoogwaardige kantoorlocatie voor 
bedrijven die belang hechten aan een kwalitatieve 
uitstraling. “Dat geldt voor eerdere huurders als advo-
catenkantoor Boels Zanders en fi nancieel adviseur EY, 
en nu ook voor QIAGEN”, vertelt Ruud Verkou, project-
ontwikkelaar bij Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid, 
eigenaar van het gebouw. “Architect Rob Kleuskens 
van Loxodrome heeft gekozen voor een uitstraling 
die inspeelt op het schaalverschil in het omliggende 
gebied. Enerzijds het dorpse van Tegelen, anderzijds 
de dynamiek van de nabijgelegen snelwegen. Het 
gebouw ligt namelijk op een zichtlocatie tussen de 
A73 en A74. De A67 ligt eveneens dichtbij. Daarmee 
is Trencadis vanuit alle richtingen goed bereikbaar.” 
Het kantorencomplex, zegt hij, telt 9 etages en heeft 
een totale oppervlakte van 7.500 m2. De benedenver-

dieping bestaat uit algemene ruimtes – onder andere 
een restaurant – waar huurders terecht kunnen voor 
onder meer vergaderingen, presentaties en andere 
bijeenkomsten.

Exponentiële groei
De verdiepingen erboven zijn dus helemaal afge-
stemd op de wensen van bedrijven die op zoek zijn 
naar representatieve, eigentijdse kantoorruimte. Zoals 
QIAGEN. Het bedrijf is al langer vanuit Venlo actief, 
maar was op zoek naar een ruimere locatie vanwege 
uitbreiding van haar Nederlandse operationele 
activiteiten. Erik van den Boogaart van QIAGEN 
vertelt over de achtergrond en geschiedenis van 
de internationaal actieve onderneming en over de 
keuze voor Trencadis. “QIAGEN is eind jaren tachtig 
opgericht door enkele aan de universiteit van Düs-
seldorf verbonden wetenschappers. Die slaagden er 

destijds in de manier om dna uit een bloedmonster 
te isoleren te vereenvoudigen. Waren daar voorheen 
enkele dagen voor nodig, vanaf toen lukte dat bin-
nen enkele uren. Dat was en is nog steeds de basis, 
maar ons bedrijf is inmiddels op een heel brede wijze 
actief binnen de biotechnologie en life sciences. De 
ontwikkelingen rondom dna zijn daarna heel snel 
gegaan. We kunnen nu in één jaar meer informatie 
verzamelen dan tot voor kort in de hele geschiedenis 
van de mensheid.” QIAGEN, zo legt Van den Boogaart 
uit, kende een exponentiële groei en is tegenwoordig 
een beursgenoteerde onderneming (onder andere 
de Duitse DAX en de Amerikaanse technologiebeurs 
NASDAQ) met een omzet van circa1,4 miljard US 
dollar. Het bedrijf is de toonaangevende wereldwijde 
leverancier van zogenaamde ‘Sample to Insight’ 
oplossingen die haar klanten in staat stellen om waar-
devolle moleculaire inzichten te halen uit monsters 

QIAGEN verhuisd naar Trencadis

“ Representatief en 
met een ideale ligging”
Het in Nederland gevestigde  hoofdkantoor van het internationaal opere-
rende biotechnologisch concern QIAGEN is al langer actief vanuit Venlo, 
maar was op zoek naar een nieuw onderkomen. Dat werd gevonden 
in kantorengebouw Trencadis. Daar huurt QIAGEN sinds januari twee 
verdiepingen.

die de bouwstenen van het leven bevatten. QIAGEN 
maakt onder andere voor ziekenhuizen, onderzoek-
slaboratoria en de farmaceutische industrie produc-
ten voor bijvoorbeeld het stellen van diagnoses en 
onderzoek naar ‘personalized health care’ – het op 
basis van iemands genetisch profi el zoeken naar het 
medicijn dat voor die persoon het beste kan worden 
voorgeschreven.

 Centrale ligging
QIAGEN heeft momenteel 32 vestigingen wereldwijd 
waar in totaal 4.500 medewerkers actief zijn. Belang-
rijkste vestigingen zijn gelegen in Duitsland (Hilden) 
en de US (Germantown). Sinds eind jaren negentig is 
het hoofdkantoor van het bedrijf in Venlo gevestigd, 
waar onder meer de Raad van Bestuur evenals de 
Raad van Toezicht zetelt. In de loop der jaren zijn 
de activiteiten in Nederland verder uitgebouwd 
met onder andere sales, marketing en meest recent 
EMEA-distributie-activiteiten. Van den Boogaart: “Er is 

destijds voor Venlo gekozen vanwege de centrale lig-
ging ten opzichte van Hilden (D) en Roermond, waar 
onze logistieke dienstverlener is gevestigd.” De groei 
in de afgelopen jaren noodzaakte het bedrijf volgens 
Van den Boogaart om uit te zien naar een nieuwe 
locatie. Dat werd Trencadis. “Zowel de diversiteit in 
functies als het aantal medewerkers is toegenomen. 
Dus zijn we op zoek gegaan naar een nieuw, repre-
sentatief onderkomen. We huren in Trencadis twee 
verdiepingen. Dat zijn naast de faciliteiten voor de 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zo’n 80 werk-
plekken. Daarmee hebben we weer de mogelijkheid 
verder te groeien.”

Ruud Verkou geeft tenslotte aan verheugd te zijn 
met de nieuwe huurder. “Net als de andere in Trenca-
dis gevestigde partijen is QIAGEN een aansprekend 
bedrijf. Hun profi el sluit perfect aan bij het hoog-
waardige karakter van het gebouw.” 
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Noek Stevens, Classic Skills

“ Hobby en werk 
scheiden, dat lukt niet”

Normaal gesproken is het on-
derscheid in deze rubriek re-
delijk duidelijk: het gaat over 
de ondernemer en zijn werk en 
de ondernemer en zijn hobby. 
Bij Noek Stevens (41) is die 
scheidslijn er niet. Wat hij werk 
noemt is tevens hobby: het res-
taureren van zeldzame auto’s en 
oldtimers. Sinds 2010 doet hij 
dat in zijn eigen bedrijf Classic 
Skills in Lomm.

“Het is nog steeds een feest, iedere dag is anders, 
heeft nieuwe uitdagingen.” Noek Stevens gaat 
fl uitend naar zijn werk, zoveel is wel duidelijk. Sinds 
januari dit jaar is dat naar Lomm, naar Spikweien. 
Eerder was Classic Skills gevestigd in Beringe. 
Waarom de verhuizing? “We waren op zoek naar 
een groter pand met meer mogelijkheden. Het 
bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid. Er zijn nu 
naast mij vier medewerkers actief en ook mijn 
vrouw werkt parttime mee. Dit pand lag leeg en 
ik had het al een tijdje op het oog. We hebben 
het helemaal naar onze zin verbouwd. Dat heeft 
heel wat energie gekost, mede vanwege allerlei 
regelgeving. Fijn was de enthousiaste reactie van 
de gemeente Venlo toen we onze verhuisplannen 
bekend maakten. We zijn weliswaar klein, maar wel 
wereldwijd actief.”

Machinebankwerker
Als jonge jongen was Stevens al met zijn handen in 
de weer, al lag een carrière in de autobranche toen 
nog niet in de lijn der verwachting. “Ik knutselde 
van alles, een skelter bijvoorbeeld, met motor 
en onafhankelijk verende wielen. Maar auto’s… 
De auto’s die me aanspreken kende ik toen nog 
niet, die ik op de weg zag deden me niet zo veel.” 
Dat veranderde, vertelt hij, toen hij een jaar of 
zestien was. “Een vriend van mijn vader had een 
garagebedrijf waar hij oldtimers opknapte. Maar 
met twee dochters die daar niets aan vonden had 
hij niemand om die passie mee te delen. Omdat 
hij wist dat ik handig was, vroeg hij of ik hem op 
zaterdagen mee wilde helpen. Al heel snel vond 
ik dat leuk en werd het hobby, ging ik vaak ook in 
de avonduren aan de slag.” Maar het was vooral 
nog steeds hobby, bevestigt Stevens. Wat werk 
betreft ging hij aan de slag als machinebankwerker 
fi jnmechanisch. Tot zijn 22e, toen hij emplooi vond 
bij een autorestauratiebedrijf. “In de jaren daarna 
heb ik me het vak helemaal meester gemaakt, in de 
praktijk, ja. Tijdens een opleiding leren ze je alleen 
hoe iets wel moet, in de praktijk leer je, door fouten 
te maken, eveneens hoe iets niet moet. Dat is in dit 

vak wel belangrijk.”

Internationale concoursen
Zes jaar geleden vond Stevens het tijd worden om 
zijn kennis en ervaring onder te brengen in een 
eigen bedrijf. “Ik had een bepaalde fi losofi e, kwali-
teitsvisie ontwikkeld, wilde dingen op mijn manier 
doen.” Hij begon met niets. Zijn eerste opdracht 
was die van een vriend, het restaureren van een 
Porsche 356 Speedster. “Maar al vlug begon het 
te lopen. Bleek dat de mensen me beter kenden 
dan dat ik hun kende, dat er waardering was en 
nog steeds is voor wat wij onder kwaliteit bestaan 
en voor onze aanpak die geheel gericht is op het 
exact nakomen van afspraken. Ik ontdekte ook dat 
bezitters van exclusieve auto’s heel erg volgen wat 
er gebeurd. Als wij een project hebben afgerond, 
gebeurt het regelmatig dat we met de betreff ende 
auto deelnemen aan een internationaal concours. 
Gooi je daar hoge ogen, pak je een prijs, dan is dat 
een soort kwaliteitspredicaat.”

Leuke afwijking
Stevens beschrijft dan hoe een restauratieproject, 
dat soms wel een tot twee jaar kan duren, eruit ziet. 
Hij restaureert auto’s uit de hele wereld, heeft ook 
opdrachtgevers wereldwijd, al komen de meeste, 
zegt hij, uit Europa. Veel zijn verzamelaars, musea 
en dergelijke behoren ook tot zijn klantenbestand. 
Zo’n opdrachtgever brengt volgens Stevens een 
auto binnen die in uiteenlopende staat kan verke-
ren. “Soms heb je bij wijze van spreken niet meer 
dan een chassis, een romp, andere zijn in redelijke 
staat, maar hebben bepaalde schade.” Hij wijst op 
een auto uit 1935, uniek in zijn soort. “Dat was ooit 
een tweezitter, maar een vroegere eigenaar heeft 
hem laten ombouwen naar vierzitter, waarschijnlijk 
om zijn gezin mee te kunnen nemen. Wij bren-
gen hem weer terug in oorspronkelijke staat.” Dat 
gebeurt, zegt hij, aan de hand van vroegere foto’s, 
documenten en andere informatie. Is het beeld van 
het eindresultaat door al die gegevens compleet, 

dan doorloopt de auto de diverse stadia van het 
restauratieproces. “Dat verschilt per auto. We doen 
wel nagenoeg alles in eigen huis om de kwaliteit te 
garanderen, alleen het stoff eren besteden we uit. 
We gebruiken zo veel mogelijk authentieke mate-
rialen, ook voor de details die uiteindelijk niemand 
meer ziet.” Iedere medewerker, zegt Stevens, levert 
vanuit een eigen specialiteit een bijdrage aan de 
restauratie van een auto. Zelf doet hij het plaat-
werk. “Ik beheers alle werkzaamheden, maar het 
plaatwerk, de carrosserie opnieuw bouwen, vind 
ik het leukste.” Net zoals voor hem werk nog steeds 
hobby is, is dat ook voor zijn medewerkers het 
geval. “Noem het een leuke afwijking. Het is voor 
ons een kick om een auto weer helemaal terug in 
zijn oorspronkelijke vorm te brengen.”

Zijn hobby is dus tevens zijn werk, en omgekeerd. 
“Dat kan ik niet scheiden.” Ruimte voor andere 
vrijetijdsbestedingen heeft hij nauwelijks, geeft Ste-
vens aan. “Het werk gaat vaak ook in de avonduren 
nog door.” Ja, hij vindt wel af en toe ontspanning 
in 4-wheeldrive off  road challenges. “Daar zitten 
vanwege de kuilen en hellingen allerlei behendig-
heidsuitdagingen in, die zie ik als een uitdaging.” 
Hij rijdt die challenges in een Jeep, een CJ7, juist ja, 
een oldtimer waar hij regelmatig aan sleutelt om 
het optimale uit de auto te halen. “Ja, het is niet veel 
anders dan dat ik in het dagelijks leven doe”, glim-
lacht Stevens. Of hij nog bepaalde ambities met 
zijn bedrijf heeft? “We zitten redelijk aan de top. 
Onze ambitie is bijzondere projecten binnen te ha-
len en vervolgens een auto weer helemaal in oude 
stijl te herstellen voor een tevreden klant. Dat ook 
laten zien op internationale concoursen en daar 
goed scoren.” Tot slot: welke oldtimer rijdt hij zelf? 
“Los van de Jeep, geen. Maar als we een auto klaar 
hebben, wordt die altijd uitgebreid getest, wordt er 
zo’n 250 kilometer mee gereden. Zo bezien rijd ik in 
de meest exclusieve oldtimers van de wereld.”

Feiten en cijfers Classic Skills
Opgericht: 2010
Aantal medewerkers: 5 fulltime, 1 parttime
Werkgebied: Wereldwijd
Hoofdvestiging: Lomm
Activiteiten: restauratie van zeldzame vintage  auto’s 
en oldtimers
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Noek Stevens:

"in de praktijk leer je, door fouten

te maken, eveneens hoe iets niet moet"
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Groep Heylen bouwt 
mega distributiecentrum 
op Trade Port Noord

“ Wij hebben 
hier ons tweede 
thuis gevon den”

Er speelt op het moment enorm veel in de 
wereld van e-commerce. De consument 
kiest steeds vaker voor gemak en beslist 
zélf waar, wanneer en hoe hij zijn produc-
ten koopt. En dat gebeurt meer en meer 
online. Deze sterk groeiende binnenlandse 
e-commerce markt en toenemende grens-
overschrijdende e-commerce verkopen 
maakt Nederland aantrekkelijk als vesti-
gingsplaats voor nationale en internationa-
le distributiecentra. Groep Heylen springt 
hier handig op in met de bouw van een 
145.000 vierkante meter groot distributie-
centrum in Venlo.
“Wie in de toekomst van enige betekenis wil zijn in 
het winkellandschap, moet zijn goederen niet alleen 
analoog aanbieden, maar ook digitaal”, aldus Wim 
Heylen, voorzitter van Groep Heylen. “Dit heeft ook 
zijn uitwerking op het gebied van de huisvesting. 
Daar waar men vroeger zo veel mogelijk, zo groot 
mogelijke winkels verspreid in heel Nederland of zelfs 
Europa moest hebben, zou men vandaag de dag 
kunnen volstaan met enkele winkels, met daarnaast 

een e-fulfi lment center; een logistiek centrum van-
waar men zowel aan winkels levert als aan de con-
sument.” Een dergelijke e-commerce campus bouwt 
de Belgische investeerder Groep Heylen momenteel 
in Venlo.

De Amerikaanse kledinggigant Phillips-Van Heusen 
(PVH) is de eerste huurder van de campus, die geves-
tigd is op logistiek bedrijvenpark Trade Port Noord. 
Het concern achter de modemerken Tommy Hilfi ger 
en Calvin Klein huurt 60.000 vierkante meter distri-
butieruimte in de nog in aanbouw zijnde campus, 
die op middellange termijn 145.000 vierkante meter 
moet gaan beslaan. Vanuit het Europese distributie-
centrum vinden producten uit verschillende sectoren 
zoals fashion, food en fresh hun weg naar consu-
menten in heel Europa. De bouw van het gigantische 
distributiecentrum is daarmee goed voor honderden 
nieuwe banen: “Als het gaat over tewerkstelling hoeft 
men daar in de regio Venlo in de komende jaren niet 
meer aan te twijfelen dat die er gaat zijn,” aldus Wim 
Heylen. “Wij zien Venlo als onze tweede habitat na 
onze thuisbasis in Herentals, België, en hebben hier 

ons tweede thuis gevonden. Wat niet wil zeggen dat 
andere regio’s niet in aanmerking komen.” 

Dat de keuze voor het mega distributiecentrum 
op Venlo viel, heeft volgens Wim Heylen meerdere 
redenen: “Venlo wordt al enige jaren verkozen als 
dé logistieke hotspot van niet alleen Nederland 
maar van heel Europa. En dat heeft zijn redenen. 
Eén hiervan is haar trimodale ontsluiting via de weg, 
het water en per spoor. Een tweede haar ligging aan 
de Belgische grens. Venlo/Grubbenvorst is bovendien 
van origine een gebied dat veel seizoensarbeid kent. 
Het is gewoon in deze regio om met pieken en dalen 
te werken. Als men spreekt over e-commerce, is dat 
ook een activiteit met seizoenspieken voor bepaalde 
typen bedrijven. Doordat er hier in Venlo door de ja-
ren heen een cultuur van fl exibele arbeid is ontstaan, 
trekt het gebied volop mensen aan die er willen 
komen werken en misschien zelfs wel wonen. Deze 
cultuur van fl exibele arbeid en de trimodale ligging 
maken een locatie als Venlo interessant voor de bouw 
van een centraal distributiecentrum.” 
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Venlo-Venray opnieuw 
Logistieke Hotspot 
nummer 1 van Nederland
Eind mei werd voor de negende keer 
in twaalf jaar tijd de regio Venlo-Ven-
ray uitgeroepen tot Logistieke Hotspot 
nummer 1 van Nederland. Noord-Lim-
burg blijft daarmee de belangrijkste 
logistieke r egio van het land.
Een panel van 35 experts gaf Venlo-
Venray de meeste punten op alle zes 
de criteria. De jaarlijkse prijs werd 
in 2005 in het leven geroepen door 
het vakblad Logistiek Magazine. Alle 
regio’s worden door experts beoor-
deeld op onder meer bereikbaarheid, 

beschikbaarheid van grond en de 
medewerking van regionale en lokale 
overheden.
‘Stak Venlo-Venray vorig jaar nog met 
kop en schouders boven de concur-
rentie uit, nu was het een nek-aan-
nekrace. Tweede werd West-Brabant, 
derde Tilburg-Waalwijk, steeds met 
slechts enkele punten verschil. Alleen 
op de vraag waar het best een Euro-
pees distributiecentrum te vestigen, 
was Venlo-Venray veruit koploper’, 
aldus de organisatie van de prijs.

Tweede Masterclass Supply 
Chain Finance toont de waarde 
voor het bedrijfsleven
Op 28 april jl. organiseerde het KennisDC Logistiek Limburg/Fontys Hogeschool 
Techniek en Logistiek i.s.m. KennisDC Logistiek Noord-Oost/Windesheim, Tata 
Steel en Caroz een tweede masterclass over Supply Chain Finance. Tijdens deze 
sessie werd onder andere nader toegelicht wat Supply Chain Finance precies 
inhoudt en wat het voor de deelnemers zou kunnen betekenen. De sessie vond  
plaats bij Fontys Hogescholen in Venlo 
Supply Chain Finance (SCF) is een fi nancieringsconstructie waarbij ondernemin-
gen in een supply chain samenwerken gericht op fi nanciële overeenkomsten, 
om de fi nanciële performance te verbeteren en supply chain risico’s te vermin-
deren (Steeman, 2014). Één van de meest voorkomende voorbeelden is Reverse 
Factoring. Hierbij wordt voor een leverancier versnelde betaling van facturen 
door de fi nancier (meestal een bank) van de afnemer mogelijk gemaakt. Na af-
loop van de betalingstermijn van de factuur wordt de fi nancier door de afnemer 
betaald. Voor deze constructie wordt gebruik gemaakt van de hoge kredietwaar-
digheid van de sterke afnemers. 

Bedrijven willen na levering van hun producten/ diensten graag zo snel mogelijk 
de betaling afronden. Uit onderzoek van Intrum Justitie (2015) blijkt dat voor 
27% van de bedrijven te late betaling een overlevingsrisico is en 43% van de 
bedrijven moet een langere betalingstermijn accepteren. Leveranciers moeten 
vaker wachten op hun geld en dit kan onder andere leiden tot spanningen in 
klantrelaties. Tijdens de masterclass werden diverse cases geschetst van Supply 
Chain Finance toegepast in de praktijk. Voor een compleet overzicht van de 
besproken oplossingen en eventueel belang voor uw onderneming kunt u con-
tact opnemen met de organisatie van masterclass Supply Chain Finance, K erstin 
Tißen (k.tissen@fontys.nl, 08850-85190)

Koenen en Co wint 
Accountancy Award 2016
Op 26 mei 2016 werd Koenen en Co 
uitgeroepen tot beste accountant 
van Nederland in de categorie 100+ 
medewerkers. “Ik ben super trots op 
de medewerkers van Koenen en Co”, 
vertelt bestuursvoorzitter Nico van 
Knippenberg. “Deze prijs danken we 
aan hun inzet, én aan onze geweldige 
klanten en relaties die massaal hun 
stem op ons hebben uitgebracht.”
Dit jaar streden meer dan 100 kanto-
ren om de award. De eerste stemron-
de was online. Koenen en Co sleepte 
in deze ronde meer dan 500 stemmen 
in de wacht van klanten en relaties. 
Daarmee belandde Koenen en Co 

met stip in de top 3 van de categorie 
100+ medewerkers, samen met Alfa 
Accountants en Countus Accoun-
tants. Op 26 mei mocht de jury zich 
uitspreken over de kwaliteit van de 
genomineerden. In een  pitch en pittig 
vragenrondje werden de bedrijven 
beoordeeld op zaken als klantgericht-
heid, ondernemerschap, digitalisering 
en visie. In totaal waren er negen pit-
ches in drie verschillende categorieën: 
tot 10 medewerkers, 10-100 mede-
werkers en 100+ medewerkers.
De jury sprak lovend over de wijze 
waarop Koenen en Co haar organisa-
tie ‘toekomstproof’ maakt. 

Werkzoekenden met afstand tot 
arbeidsmarkt aan het werk
Manpower en Arbeidsmarktregio 
Noord-Limburg hebben een stra-
tegisch partnership getekend, met 
de gemeente Venlo als centrumge-
meente. Het doel is om de komende 
jaren honderden mensen die nu in de 
WW of bijstand zitten aan het werk te 
helpen. Ook Stichting Gilde Opleidin-
gen en CEVA Logistics participeren in 
de samenwerking. De eerste pilot zal 
bestaan uit een logistieke opleiding.
Met het initiatief willen de betrok-
ken partijen inspelen op de grote 
veranderingen op de arbeidsmarkt 

die vragen om een vraaggericht 
arbeidsmarktbeleid. Waar bijvoorbeeld 
sectoren als de detailhandel en zake-
lijke dienstverlening een daling aan 
arbeidsplekken laten zien, is er binnen 
andere sectoren juist veel vraag naar 
werknemers. Het partnership moet 
ervoor zorgen dat vraag en aanbod 
beter op elkaar afgestemd worden en 
meer mensen duurzaam aan het werk 
geholpen worden. In eerste instantie 
ligt de focus op de sectoren logistiek, 
techniek en de procesindustrie, waar 
veel vraag is naar werknemers.

Nico van Knippenberg (r)

Deelnemers van de masterclass 
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Ook in Venlo!

Succes is mensenwerk en daar helpen wij u graag bij. Wij zijn dé Limburgse uitzendorganisatie met uitstekende kennis van de regionale arbeidsmarkt en 

bieden u een breed dienstenpakket dat aansluit op een professioneel personeelsbeleid. Ontdek het zelf en neem vrijblijvend contact op met ons team in Venlo! 

077-352 51 73   |   venlo@wiertz.com   |   www.wiertz.com 

Fo
to

: N
av

en
an

t 
M

ag
az

in
e

p e r s o n e e l s d i e n s t e n

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 BESPARING

Vindt onderneemt
Vindt helpt u bij al uw capaciteits-
vraagstukken in de breedste zin van 
het woord. Tijdelijk of langdurig, één 
persoon of een heel team, parttime 
of fulltime. Vindt vertaalt uw vraag 
naar de best passende oplossing. 
Daarbij kunnen we samen een 
effi ciencyslag maken, bijvoorbeeld 
door jobcarving of functiecreatie. 

Edisonstraat 8
5928 PG Venlo
T. 077-351 2863
E. info@vindtwerkt.nl
I. www.vindtwerkt.nl

Vindt is partner van het 
WerkgeversServicepunt 
Noord Limburg

Vindt Mens & 
Capaciteit

INTERREG project High Tech 
Systems and Materials van start
De euregio Rijn-Maas-noord is kort 
geleden van start gegaan met het IN-
TERREG V A-project ‘Hightech Systems 
& Materials’. Het doel van het project is 
het realiseren van grensoverschrijden-
de samenwerkingsverbanden tussen 
Duitse en Nederlandse bedrijven en 
het stimuleren van innovatieve krach-
ten in de grensregio Rijn-Maas-noord. 
De euregio werkt in dit project samen 
met het Mikrocentrum uit Eindhoven 
en het centrum voor innovatie en 
techniek (ZENIT GmbH) uit Mülheim 
an der Ruhr. 
Het project richt zich op het midden- 
en kleinbedrijf uit de regio rijn-maas-
noord en specifi ek op de volgende 
drie branches:

• Machine- en apparatenbouw / 
productietechniek

• Nieuwe functionele grondstoff en
• Fotonica / Nano-elektronica
Het idee: het betreden van een 
nieuwe, buitenlandse markt met een 
nieuw innovatief product is gemak-
kelijker met een partner die de weg 
op deze markt al kent. Kleine en mid-
delgrote high tech bedrijven uit de 
regio rijn-maas-noord worden opge-
roepen om mee te doen. Deelname is 
kosteloos.

 Meer informatie bij het Mikrocentrum: 
Michiel Beerens, telefoon: +31 (0) 40 
296 99 22; e-mail: m.beerens@mikro-
centrum.nl.

Brandweer en ondernemers 
opnieuw verbinden
Begin april heeft de Brandweer 
Limburg-Noord, onderdeel van de 
Veiligheidsregio Limburg-
Noord, de eerste drie gevelbordjes 
aan ondernemers uitgereikt. De drie 
ondernemers hebben
brandweervrijwilligers in dienst die 
overdag hun werk uit handen mogen 
laten vallen om uit te rukken bij alarm-
meldingen. Dit is één van de eerste 
stappen om de brandweer en het 
bedrijfsleven opnieuw met elkaar te 
verbinden.
De uitreiking vond plaats tijdens 
een bezoek van ondernemers uit 
Tegelen en Belfeld aan de kazerne 
van brandweer Venlo. Er werd met 
de ondernemers gesproken over wat 
beide partijen in de toekomst voor 

elkaar kunnen betekenen. Zoals over 
welke meerwaarde een brandweer-
vrijwilliger in een onderneming zou 
kunnen leveren. Denk hierbij aan een 
ervaren en goed opgeleide BHV-er, 
en de voorkennis die de brandweer al 
heeft wanneer er onverhoopt brand 
bij de betreff ende onderneming uit-
breekt. De ondernemers van Van Gorp 
Greenfood uit Belfeld en Metaalgieterij 
Giessen en Poeth uit Tegelen zijn er-
varingsdeskundigen op dit gebied. Zij 
werden door Kevin Wolters namens 
het management van de Brandweer 
Limburg-Noord bedankt voor het 
beschikbaar stellen van brandweer-
vrijwilligers  en kregen het gevelbordje 
uitgereikt.

Mieke Verhaegh ‘Zakenvrouw 
Noord-Limburg 2016’

Mieke Verhaegh, directeur Trias B.V. uit 
Venlo heeft op 23 juni jl. tijdens een 
avondvullend programma in Theater 
de Maaspoort in Venlo de award voor 
‘Zakenvrouw Noord-Limburg 2016’ 
gewonnen. 
Een onafhankelijke jury heeft bij het 
kiezen van de winnaar gelet op eigen-
schappen als visie, innovatie, doorzet-
tingsvermogen en leidinggevende 
capaciteiten. Ook moest aan enkele 
fi nanciële criteria voldaan worden. De 
winnares wordt gezien als een inspi-
rerend voorbeeld voor anderen. Over 
de winnende zakenvrouw zei de jury 
onder andere:
“Mieke profi leert zich sterk als za-
kenvrouw in de regio. Naast haar rol 
als directeur-eigenaar van Trias is ze 
zeer maatschappelijk betrokken. Zo 
zet zij zich als lid van de Advisory 
Board van LWV-Women in voor het 
versterken van de positie van vrouwen 
in Limburg en voor diversiteit in het 
zakenleven.

Mieke heeft een duidelijk beeld van 
welke marktsegmenten en klant-
groepen voor haar onderneming 
belangrijk zijn. Ze heeft scherpe keu-
zes gemaakt en zich hierop gefocust. 
Mieke stimuleert innovatie in de regio 
door  het vinden van subsidies  voor 
vernieuwende projecten. Hiermee 
stimuleert zij samenwerking tussen 
bedrijven en laat ze de regio groeien 
in haar innovatieve kracht. De jury ziet 
Mieke als een echte netwerker en een 
commercieel sterke zakenvrouw.”
Ruim 350 gasten uit de hele regio 
waren aanwezig bij de uitreiking; zij 
mochten meestemmen op hun favo-
riete zakenvrouw.
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Een aandeel in elkaar

Want voor elk goed plan vinden wij de weg.

Onze adviseurs combineren bancaire financieringen met overheidsregelingen, lease,

investeringsfondsen en meer. Én weten de weg in de regio. Dat helpt wanneer zij

samen met u opzoek gaan naar een goede financieringsoplossing.

rabobank.nl/hetnieuwefinancieren

Om uw groei
mogelijk te
maken. 

Voor elk goed
plan vinden
wij de weg. 


