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Economische perikelen
Vooropgesteld, ik ben geen econoom. Verder dan het vak
economie op de meao (zoals dat toen heette) ben ik niet gekomen. Ik had andere kwaliteiten, interesses. Maar ik maak
natuurlijk wel onderdeel uit van de economie: de Venlose,
Limburgse, Nederlandse. Zie, lees en hoor er vanwege mijn
werk een heleboel over.
Met die economie – het reilen en zeilen van het bedrijfsleven
zullen we maar zeggen – gaat het goed, zo begrijp ik. We
hebben een flink aantal heel vervelende jaren achter ons,
maar die verdwijnen steeds verder uit het zicht. Toch, zo
merk ik ook, danst niemand uitbundig de horlepiep. Natuurlijk, veel positieve geluiden, maar er zijn eveneens zorgen.
Bijvoorbeeld over een tekort aan personeel. Ja, Nederland
telt nog altijd een kleine 400.000 werklozen, maar hun
profiel matcht niet met waar vraag naar is: bouwvakkers,
zorgpersoneel, technici, horecamedewerkers… Voor een deel
is dat op te lossen door mensen om te scholen zodat ze in
een andere sector aan de slag kunnen dan waarvoor ze ooit
waren opgeleid. Zij-instromen heet dat. Dat is echter slechts
een deel van de oplossing. We zullen het ook over de grens
moeten zoeken.
Ondernemend Limburg (LWV, MKB Limburg en de LLTB)
stuurde onlangs een brandbrief over dat onderwerp naar
de Limburgse gemeenten. Daarin staat onder meer dat het
bedrijfsleven nu al met enorme personeelstekorten kampt.

Daarnaast gaat een grote groep van de beroepsbevolking de
komende tien jaar met pensioen. De situatie is dus nijpend.
Zo nijpend dat volgens de belangenbehartigers er bedrijven
zijn die zich om die reden niet in Limburg willen vestigen. De
vraag is hoe het tij te keren.
En dan zijn er nog andere factoren die invloed kunnen uitoefenen op de Nederlandse en dus Venlose economie. Zo zijn
er op het moment dat ik dit schrijf twee Engelse ministers
opgestapt omdat ze in dat land tot op het bot verdeeld zijn
over hoe te ‘Brexitten’, op harde wijze of zachte wijze? Een
andere onzekere factor is Amerika. Komt er daadwerkelijk
een handelsoorlog, of is die er al? En welke omvang krijgt
die?
Het lijkt de ver-van-mijn-bed-show, maar ik vraag me af welke Venlose bedrijven last hebben of krijgen van die internationale perikelen en in welke mate? Want vanuit de Venlose
bedrijventerreinen lopen talloze lijntjes naar alle delen van
de wereld.
Het zou zo maar stof voor een serie artikelen in Ondernemend Venlo magazine kunnen opleveren. Of dat gaat lukken,
ziet u over enkele maanden. We sturen u nu met deze goedgevulde en gevarieerde editie de zomer in.
Jac Buchholz
Eindredacteur Ondernemend Venlo magazine

Oplage
2.000 exemplaren
Wijzigingen en zetfouten
voorbehouden
Losse nummers zijn
verkrijgbaar tegen een
prijs van € 4,95 per stuk
bestellen via email
info@am-creation.nl
Niets uit deze publicatie mag
worden vermenigvuldigd
en/of openbaar gemaakt
door middel van druk,
fotokopie, microfilm
of op welke wijze ook
zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming
van de uitgever.
ISSN nummer: 2589-6792

VA N A F 2 W E K E N
EEN BOVENLOOPKRA AN
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 W A L I T E I T ?
•
•
•
•
•

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

ELMEC Geloërveldweg 6 | 5951 DH Belfeld | T +31 (0)77 373 56 60 | F +31 (0)77 373 62 40
info@qrane.nl | WWW.QRANE.NL
jaargang 11 | no.41

3

Ondernemend Venlo magazine | Inhoud

Commissie Internationalisering | Ondernemend Venlo magazine

Gemakkelijker over de grens
5
De Ondernemer
6
Wethouder Erwin Boom
8
10 Ondernemend Venlo vroeger
11 Van de voorzitter
13 Gilde loopbaancentrum
14 Van keurmerk naar keurmerk
16 Impuls voor de Greenport-regio
18	Een nieuwe soort snack,

8
28

maar dan als puur product

20
21
22
23
24
26
28
30
31
32
34
35
36
37
38

COMMISSIE INTERNATIONALISERING
INTRODUCEERT SCAN

Spikweien

32

Gemakkelijker
over de grens

Trade Port Zuid
Noorderpoort

Vincent Pijnenburg, de nieuwe voorzitter van de commissie Internationalisering

Venlo Trade Port
Parkmanagement
“We leren van het succes van Venlo”
Nederlandse hotspot of Europese hotspot?
Hou uw werknemers langer, en productiever
“Campus stevige versterking
voor Greenport Venlo”
Lunch Lodewijk van der Grintenprijs
Gilde bedrijfsopleidingen
“Duitse werkwijze, Nederlandse denkwijze”
MKB-Limburg
Focus op gezond bouwen
 ast bij masterclass over
G
Nederlands-Duitse samenwerking

40

“Met associate degree engineering bereiken
we nieuwe doelgroep”

43
45
46

Verse kruiden, bijzondere concepten
Smart - Techno - nieuws
Nieuws

38

Ondernemers in de regio Venlo maken onvoldoende gebruik
van de mogelijkheden tot samenwerking met Duitse bedrijven in het grensgebied. De grens blijkt nog altijd voor allerlei
obstakels te zorgen. De internationaliseringsscan moet daar
verandering in brengen.
Natuurlijk zijn er grensoverschrijdende contacten, is er handel tussen Nederlandse
en Duitse bedrijven in het grensgebied. Maar de volledige cirkel wordt verre van
optimaal benut, constateert Vincent Pijnenburg, als opvolger van Lei Heldens (zie
kader) de nieuwe voorzitter van de commissie Internationalisering van Ondernemend Venlo. Pijnenburg, in het dagelijks leven coördinator bij het Expertisecentrum Fontys Crossing Borders, legt uit dat een onlangs geïntroduceerde internationaliseringsscan daar verandering in moet brengen. “Onze commissie heeft die
in de afgelopen periode ontwikkeld en gaat deze na de zomer als pilot uitvoeren
onder de ondernemers die lid zijn van Ondernemend Venlo.”
Hij legt dan uit wat de scan inhoudt. “Je ziet dat bedrijven wel grensoverschrijdend zaken willen doen, maar dat het op een of andere manier niet van de grond
komt. Vanwege onvoldoende kennis van de Duitse markt, regelgeving, taal of
(business)cultuur. Met de scan gaan we dat in een aantal stappen oplossen. Dat
begint met een enquête – daar starten we na de zomer mee. Niet de zoveelste,
maar een enquête die echt nodig is om tot actie over te gaan. We onderzoeken
per bedrijf de stand van zaken wat betreft kennis van de taal, welke contacten
er al zijn, welke strategie ze willen volgen, het HR-beleid.” Na die enquête, geeft
Pijnenburg aan, volgt begin 2019 stap 2, een analyse van wat het onderzoek heeft
opgeleverd. Een aansprekende rapportage met onder meer infographics, zegt
hij. Daarna worden pakketten samengesteld die bedrijven moeten ondersteunen
bij het starten of intensiveren van grensoverschrijdend zaken doen. “Dat wordt
eveneens weer maatwerk. Je kunt daarbij denken aan cursussen, workshops,
netwerkevents, afgestemd op de behoefte van ieder individueel bedrijf.”
De internationaliseringsscan, maakt Pijnenburg duidelijk, is opgezet is samenwerking met partijen aan beide zijden van de grens en met het expertisecentrum

van Fontys. “We hebben zo veel mogelijk kennis samengebracht.” Eventuele
kosten voor deelnemende ondernemers zullen gering zijn, zegt hij. “Dat kan een
vergoeding voor een cursus of iets dergelijks zijn. Deelnemers zullen er vooral tijd
in moeten investeren.” Het is de bedoeling dat de scan na verloop van tijd verder
zal worden uitgerold in de grensregio, merkt hij tot slot op.

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Marco Boots

Afscheid Lei Heldens van businessclub en commissie
Tijdens het jaarlijkse Zomerfeest van Business Club Maas Rhein is afscheid genomen van bestuursvoorzitter Lei Heldens, die vanaf nu van een
welverdiend pensioen gaat genieten. Zijn naam stond sinds januari 2013
voor continuïteit, onvermoeibare inzet voor de Business Club en passie voor
grensoverschrijdende contacten. Tijdens de afgelopen 5 jaar organiseerde
hij met de Business Club meer dan 60 evenementen, die mensen uit de
euregionale economie,
wetenschap, politiek en
cultuur nader tot elkaar
hebben gebracht. Tijdens
zijn ambtsperiode initieerde
hij talrijke samenwerkingen
en partnerschappen om de
Business Club nog professioneler te maken. Heldens
was eveneens voorzitter
van de commissie Internationalisering van Ondernemend Venlo. In de beide
functies is hij opgevolgd
door Vincent Pijnenburg.
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TWAN SMEDTS, VAN STOKKUM NATUURSTEEN

“Bezig zijn met natuursteen,
dat is passie”

Het had zo maar gekund, Twan Smedts als ondernemer in de
transportbranche. Het liep echter anders en Smedts kwam
terecht in de bouwwereld. Meer specifiek, de wereld van de
natuursteen. Uiteindelijk als directeur van Van Stokkum Natuursteen in Venlo.
Zijn ouders hadden een transportbedrijf, begint Twan Smedts (1959) zijn verhaal.
Maar daar zag hij geen toekomst in. “Ik op de vrachtwagen, nee, dat trok me niet.” In
plaats daarvan ging hij naar de mts, richting Bouwkunde, volgde een aannemerscursus
en deed een jaar HTI in Amsterdam. “Daar ben ik mee gestopt, ik kon aan het werk.”
Dat werk werd eerst Wilma in Weert en daarna Haegens in Horst, twee aansprekende
bouwbedrijven. Bij Haegens ging hij aan de slag als organisatie-assistent. “Dat was
toen, begin jaren tachtig een groeiend familiebedrijf. Maar de markt was slecht. Al
hoefde er geen personeel ontslagen te worden.”

Hond uitlaten
De eigenaren van het bedrijf, de broers Jan en Wiel Haegens boden Smedts vervolgens de mogelijkheid door te groeien naar de functie van hulpuitvoerder. Tot op
enig moment de uitvoerder van een project in Horst, de bouw van een school, ziek
thuis kwam te zitten. “Daarop mocht ik het werk als uitvoerder verder afmaken. Dat
verliep goed. Waarna ik ook de bouw van een school in Meterik als uitvoerder mocht
begeleiden. Wiel Haegens, die in de buurt woonde, kwam iedere morgen tijdens het
uitlaten van de hond even langs en zag al snel dat het goed ging.” Bijna achttien jaar
werkte Smedts voor Hagens, van 1979 tot 1996, toen er een nieuwe directie kwam.
“Ik zat inmiddels in het MT. Maar er waren veel veranderingen en ik had niet met het
gevoel dat het nog ‘mijn’ bedrijf was. In die tijd werd ik benaderd door Leo Schreurs,
directeur bij Van Stokkum. Die wilde de werkzaamheden van zijn bedrijf verbreden en
zocht een techneut. Daarnaast waren er nog enkele andere bedrijven waar ik aan de
slag kon.”
Volledig vergroeid
Smedts koos uiteindelijk voor Van Stokkum. In de verwachting dat hij minder uren
zou draaien dan in de aannemerij. “Maar het werden er meer. Terwijl ik thuis een gezin
met vier opgroeiende kinderen had. Ondanks dat Leo Schreurs probeerde me om te
praten, heb ik om die reden de overstap naar een ander bedrijf gemaakt. Met een
werkweek van 37 uur in plaats van rond de 60. Vonden ze thuis wel zo prettig.” Maar
het bloed kruipt waar het niet gaan kan en na twee jaar kwam Van Stokkum weer in
beeld. “Ik had een marmeren vloer besteld voor onze woning. Kwam Leo Schreurs op
een dag langs met de opmerking: ‘ik zie dat je nog steeds interesse hebt in natuursteen.’ Dat was ook zo. Dus toen hij inging op mijn verzoek voor tien procent van de
aandelen, heb ik de keuze gemaakt terug te keren.” Inmiddels, zegt Smedts, is hij volledig vergroeid geraakt met natuursteen. “Daarmee bezig zijn, dat is passie. Ik ontdek
nog steeds nieuwe dingen. Er zijn ongeveer 15.000 soorten natuursteen en die zijn er
weer in verschillende types en bewerkingen. Het is zo’n interessant product.”
Illegale Kroaten
Zijn terugkeer herinnert Smedts zich nog levendig, januari 1999. “We waren bezig met
het gebouw van de ABN AMRO Bank op de Zuidas in Amsterdam. Stond er opeens in
De Telegraaf dat er op de bouw zestien illegale Kroaten actief waren. Die moesten dus
weg. Maar vervolgens hadden we geen stellers meer. Dus mochten die mannen weer
terugkomen.” Tegenwoordig is Smedts directeur, na het vertrek van Leo Schreurs en
mede-aandeelhouder Nic Boitelle in 2011. “Het bedrijf werd overgenomen door Michel
Oprey, onderdeel van de Vermeulen Groep. De keuze viel op mij als directeur.” Dat
moet niet gemakkelijk zijn geweest, zo midden in de crisis? “Hou op, het was passen
en meten. Maar je wordt ook inventief. We zagen dat architectenbureaus volop
digitaal te werk gingen. Daar hebben we op ingespeeld door over te stappen op het
3D-programma Revit – dat gaf ons een voorsprong.” Hij verwijst naar de bouw van Het
Forum in Groningen met z’n complexe gevel. “Een schoolvoorbeeld van hoe je met Revit een optimaal resultaat kunt behalen. Je ziet tot in detail hoe de schil is opgebouwd.
Al onze mensen van de engineerafdeling beheersen Revit. En inmiddels bereiden we
ons voor op de opvolger, BIM 360. Daarmee lopen we opnieuw voorop.”

??

Twan Smedts: "we mogen wel wat minder bescheiden zijn"
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Minder bescheiden
Kwaliteit, zegt Smedts dan, zit uiteraard in de kennis, ervaring en opleiding van de
medewerkers, maar kan ook in heel kleine zaken zitten. “We lunchen hier gezamenlijk,
met z’n allen, ik ook. Dat zijn van die momenten dat je kleine dingen kunt signaleren.
Verder gaan we ieder jaar rond kerst uit eten. Iedere keer mag een andere medewerker – die uit verschillende plaatsen in de regio komen – in de eigen gemeente een
restaurant kiezen waar we dan naartoe gaan.” Dankzij eerdere opleidingen, maar ook
een goede leerschool in de praktijk heeft hij de overstap naar directeur soepel kunnen
doorlopen, geeft Smedts aan. “Samen met Leo trok ik natuurlijk al een aantal jaren
de kar. Maar vanuit mijn vroegere functie was ik het ook gewend om zelfstandig en
met verantwoordelijkheid te werken. Betekent dit dat ik geen fouten heb gemaakt.
Natuurlijk niet, die maakt iedereen. Zolang je er maar van leert.” Wat, tot slot, heeft
hij zich echt aan moeten leren? Smedts lacht: “Wat minder bescheiden zijn. We zijn
betrokken bij prachtige projecten, zowel nieuwbouw als renovatie, in Nederland en
erbuiten. Ik noemde al Het Forum in Groningen, maar ook onder meer het gebouw van
Justitie en Binnenlandse Zaken in Den Haag, de Openbare Bibliotheek in Amsterdam,
de New Orleans-toren in Rotterdam, het station in Arnhem. Een prachtig CV. Daar
moeten we dus niet te bescheiden over zijn.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Petra Lenssen

Feiten en cijfers Van Stokkum Natuursteen
Opgericht: 1910 in Rotterdam
Aantal medewerkers: 12
Werkgebied: Nederland, maar ook projecten in het buitenland
Inkoopgebied: Wereldwijd
Hoofdvestiging: Venlo
Activiteiten: Specialist in natuursteen
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WETHOUDER ERWIN BOOM:

“De arbeidsmarkt is
een van onze grootste
uitdagingen”

Niet alleen inzetten op het aantrekken van logistieke bedrijven maar ook op het
versterken van de maakindustrie en de agro-food sector. Dat is een van de taken
die het nieuwe gemeentebestuur, i.c. wethouder Erwin Boom (Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs), zich heeft gesteld. “Er zijn de afgelopen jaren prachtige
resultaten geboekt, maar wij willen breder kijken.”
Hij is nog bezig met inventariseren op het moment
dat dit interview plaatsvindt. Daar heeft de nieuwe
wethouder economie Erwin Boom zo’n honderd dagen
voor uit getrokken. Wat speelt er, welke behoeften
hebben de ondernemers, welke zaken vragen om aandacht, wat gaat goed en wat niet? “Natuurlijk ken ik de
stand van zaken in grote lijnen. Die heb ik de afgelopen
jaren nauwlettend gevolgd. Maar het gaat nu ook om
de details, om aspecten die onderbelicht zijn gebleven.
De afgelopen jaren lag de focus bijvoorbeeld heel erg
op de logistiek. Er zijn veel meters gemaakt en Venlo
heeft zich nadrukkelijk geprofileerd als logistieke toplocatie. Met prima resultaten. Maar naast de logistiek
zijn ook de maakindustrie en de agrofood-branche
twee heel belangrijke sectoren. En vergeet het toerisme niet. Daar willen we de komende jaren eveneens
volop aandacht aan besteden.”

Aantrekkelijke werkgevers
Zo ook de arbeidsmarkt, zegt Boom. “De arbeidsmarkt
is een van onze grootste uitdagingen. Enerzijds is er in
diverse sectoren een schreeuw om arbeidskrachten,
anderzijds zitten er nog altijd mensen in de bijstand.
Nee, die zullen we niet allemaal aan een baan kunnen
helpen, dat is een illusie. Maar ons streven is wel om
er zo veel mogelijk aan het werk te krijgen. Daarnaast
moeten we arbeidskrachten naar de regio trekken of
proberen ze hier te houden. Daar ligt een mooie taak
voor de bedrijven. Die mogen best nadrukkelijker laten
zien dat ze aantrekkelijke werkgevers zijn met volop
mogelijkheden voor een mooie carrière. We zijn daarin
nog altijd veel te bescheiden.” Boom wil verder met de
ondernemers nadenken over nieuwe manieren om het
potentieel in de arbeidsmarkt te benutten. “Tijdens
mijn beginperiode als wethouder heb ik gesprekken
gevoerd met diverse ondernemers, met Ondernemend
Venlo, Techno Valley en de Economic Development
Board. Onder meer over flexibele werkplekken – dus
werknemers die inzetbaar zijn bij meerdere bedrijven.
Maar ook over het nadrukkelijker op de kaart zetten
van de regio Venlo als aantrekkelijke plek om te wonen
en te werken.”

aantrekkelijk winkel- en uitgaansgebied is bovendien
een troef bij het aantrekken en laten blijven van studenten en jongeren op zoek naar een baan. Daarnaast
noemt hij de bereikbaarheid van de stad een belangrijk
aandachtspunt. “De A67 is al jaren een pijnpunt. We
zullen blijven lobbyen voor een snelle verbreding van
die weg. Net zoals we vol blijven inzetten op het verbeteren van de spoorverbinding met Duitsland.” Want
ja, bevestigt de wethouder, grensoverschrijdende samenwerking zal ook de komende jaren een speerpunt
in het beleid zijn. “Natuurlijk zijn er allerlei formele
obstakels, maar er liggen tal van mogelijkheden elkaar
te versterken. Daarbij zullen we gebruik maken van
de contacten die er al zijn en die uitbouwen. Zo heb
ik al jaren een goede band met Oberbürgermeister
Frank Meyer van Krefeld. Die zoekt nadrukkelijk de
samenwerking met ons. Ook met Mönchengladbach is
er een goede relatie.”

Eenvoudigere regelgeving
En dan is er de Brightlands Campus, een belangrijke
aanjager van de Venlose (en regionale) economie. Daar
is in korte tijd veel gebeurd, geeft Boom aan. “Het
is een plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar
ontmoeten, een plek met veel ruimte voor innovatie.

Belangrijk voor studenten omdat ze er praktijkervaring
kunnen opdoen, belangrijk voor bedrijven omdat ze er
een beroep kunnen doen op de kennis uit het hoger
onderwijs. De Innovatoren zit inmiddels vol. In Villa
Flora vestigen zich, naast de labs van onderwijsinstellingen, ook allerlei bedrijven en dus gaan we ons nu focussen op het invullen van het omliggende, voormalige
Floriade-terrein.” Tot slot: een van de uitgangspunten
in het coalitieakkoord is het vereenvoudigen van de
regels voor ondernemers. Hoe gaat de nieuwe wethouder dat bewerkstelligen? Hij glimlacht: “vooropgesteld,
er zullen altijd regels zijn. Maar de achterliggende
gedachte is dat die de ondernemers niet moeten
beperken, dat regelgeving niet moet verzanden tot
bureaucratie. Wat we als gemeente moeten doen is de
ondernemer onder de arm nemen als hij of zij dreigt
vast te lopen, ondernemers goed moeten begeleiden.
Niet verwijzen, maar samen de kwestie oppakken. We
hebben hier een team ambtenaren dat daar volledig op
is ingericht. Want dat blijft natuurlijk overeind: Venlo
moet een stad zijn waar ondernemers zich graag willen
vestigen. Daar moeten wij als gemeentebestuur aan
blijven bijdragen.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: Petra Lenssen

En dan is er de
Brightlands Campus,
een belangrijke aanjager
van de Venlose
(en regionale) economie
Grensoverschrijdende samenwerking
Wat dat laatste betreft, zegt Boom, heeft ook de Venlose binnenstad de komende jaren zijn aandacht. Die
mag van hem zonder meer een kwaliteitsimpuls krijgen. Naast kernen als Arcen en Steyl is het winkelcentrum van Venlo een belangrijke toeristentrekker. Een
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huidige Sulzer). Peters: Eldim had op zijn hoogtepunt 380 medewerkers; nu zijn
dat er nog ongeveer de helft. Dat bedrijf is nog door prins Bernhard geopend.”
Het hoogtepunt van de bedrijvigheid op het 54 hectare omvattende Spikweien
lag rond 2008, 2009 net voor het begin van de crisis, zegt hij. “Toen werkten
hier circa 1.500 mensen, fors meer dan de 1.000 inwoners die het dorp telde.”
Dieptepunten noemt hij diverse grote branden zoals bij de Fritesspecialist, Almax, Hendriks-Rutten, Eldim en Ami waarbij er onvoldoende water voorhanden
was om de brand te blussen.

Herm Megens, oprichter van
'De Fritesspecialist', nu Aviko

Elbar BV

Werkplaats Mamesta

??

Spikweien, het bedrijventerrein
dat Lomm overvleugelde
De echte hoogtijdagen zijn voorbij, maar nog altijd is businesspark Spikweien een belangrijke werkgever voor Lomm,
Venlo en wijde omgeving. Ooit groeide het dorp zelfs omdat
medewerkers van de op het terrein gevestigde bedrijven zich
in Lomm vestigden. De hightech maakindustrie is er nog altijd
goed vertegenwoordigd.
Nadat Arcen, Lomm en Velden in 2010 als zelfstandige gemeente werd opgeheven
en onderdeel werd van de gemeente Venlo, leek het vanzelfsprekend dat businesspark (zoals het tegenwoordig heet) Spikweien zich aan zou sluiten bij Ondernemend Venlo. Dat ging echter niet zonder slag of stoot, herinneren Piet Peters van
PTS-Technische Service bv (voorzitter vanaf 1994) en Sjaak van Eijndt, voorheen
Mamesta, (penningmeester van 1988 tot eind vorig jaar) zich. “Nee, het duurde
nog enkele jaren voordat de kogel door de kerk was. Uiteindelijk wisten we dat we
zo onze belangen het beste konden behartigen.”

Oude boom
Volgens Van Eijndt en Peters gaat de geschiedenis van businesspark Spikweien
terug tot eind jaren vijftig. “Het was bedoeld om eigen werkgelegenheid te creëren en dan niet alleen in de landbouw. Dus werd besloten om een stuk landbouwgrond te transformeren tot bedrijventerrein. Een van de eerste bedrijven die zich
er, vanuit Arcen vestigden was Sanders Coenders, ‘de smid’, waar ze transportinstallaties voor vliegvelden maakten.” Daarvoor moest wel eerst een probleem
worden opgelost, merkt van Eijndt op. “Er moest een toegangsweg worden gerealiseerd; dat was op de plek waar nu over een tijd een rotonde wordt aangelegd. Er
stond echter een grote oude boom in de weg. Die verwijderen volgens de officiële
wegen zou in de ogen van een aantal ondernemers omslachtig zijn (aanvragen
vergunningen) en te lang duren. Dus werd er op een nacht met zwaar materieel
uitgerukt om de boom weg te halen.”

Prins Bernhard
Volgens Peters was er één ondernemer die in die beginjaren nadrukkelijk een
stempel op Spikweien drukte. “Dat was Bert Twaalfhoven van het Indiversconcern. Hij heeft diverse bedrijven op het terrein opgericht. Almax was het eerste.
Dat leidde weer tot de komst van andere bedrijvigheid. Zoals Mamesta, dat zich
vanwege de aanwezigheid van Almax in Lomm vestigde.” Een andere bekende
naam uit het verleden is volgens beide heren, de Fritesspecialist, tegenwoordig
Aviko geheten. “Dat bedrijf zat eerst in Venlo, aan de Tegelseweg, en besloot
zich in de jaren zestig op Spikweien te vestigen. En dan was er nog de bekende
ondernemer Jan Aalberts, destijds directeur van Almax, die in de jaren tachtig het
concern Aalberts Industries oprichtte.” In de jaren zeventig kwamen er verder
diverse hoogwaardige hightech bedrijven naar Lomm, bedrijven actief in de luchtvaartindustrie en aanverwant, zoals Eldim (het huidige Oerlikon) en Elbar (het

Kroeg
Met de komst van de bedrijven en de werknemers van buitenaf kwam ook de
welvaart, herinnert Van Eijndt zich. Hij vertelt dat Almax huizen liet bouwen
in het dorp voor hun medewerkers. En dat ze eigen bedrijfsscholen oprichtten
voor die medewerkers. “De kroeg van Nel Pingen profiteerde ook; daar trok iedereen op vrijdagmiddag naartoe. Die kroeg werd uitgebreid met een bowlingen kegelbaan, er kwam een zelfbedieningswinkel. Dat is nu allemaal weer weg.”
Piet Peters vult aan dat Spikweien tegenwoordig 21 bedrijven telt met een
kleine 1.000 medewerkers. Hij verwacht dat dit aantal nog iets zal zakken om
daarna te stabiliseren. “Dat komt door de toenemende automatisering: vroeger
werd er veel technisch handwerk uitgevoerd, nu zijn er mensen nodig om de
automatisering van machines, de robots op gang te houden.” Belangrijk de
komende jaren is om Spikweien vitaal te houden, zegt hij. “Veel ruimte om te
bouwen is er niet meer. Wel komt er dus een nieuwe, veiligere toegangsweg. En
een al jaren leegstaand bedrijfspand wordt omgeturnd tot bedrijfsverzamelgebouw. En we zijn natuurlijk afhankelijk van elders gevestigde moederbedrijven
– houden die hun vestigingen hier in de toekomst aan en open? Voordeel is dat
Spikweien door die grote bedrijven als een goed bereikbaar, rustig en kleinschalig businesspark wordt gezien. Dat is ons onderscheidende karakter.”

■

Tekst Jac Buchholz | Foto’s: Gemeentearchief Venlo

Metaalhandel Mamesta (zie ook linksonder)

Van de voorzitter:
tot aan deur
Eerste of derde, het is een wereld van verschil soms. Zeker in de sport. De
sportman of sportvrouw die op het hoogste schavot mag plaatsnemen is een
topper, de nummer drie heeft het goed gedaan, meer niet.
Wanneer je het zo bekijkt heeft Venlo flink moeten inleveren met zijn derde plek
als belangrijkste logistieke hotspot van het land. Terwijl we nog niet zo lang geleden top waren. Echter, bij die conclusie past wel een kanttekening: de criteria.
Die pakken voor Venlo als grensstad niet helemaal gunstig uit. Kan wel zijn, hoor
ik u nu denken, maar die criteria speelden nauwelijks een rol toen we eerste
eindigden. Klopt, we mogen niet voorbijgaan aan de daling van twee plekken in
twee jaar, maar we moeten het ook niet dramatiseren.
Venlo is nog altijd een logistieke hotspot van jewelste, een trekker van bedrijven
van naam en faam. En dat blijven we ook. We moeten alleen nog iets meer ons
best gaan doen. Om weer die eerste plek te bereiken.
Maar Venlo is natuurlijk meer dan alleen logistiek. Venlo is vooral ook maakindustrie, in al haar diversiteit. Heeft een aansprekende agrifoodsector. En heeft
nog veel meer andere bedrijvigheid. Veelal gevestigd op een van de vele bedrijventerreinen, groot en klein.
Bedrijventerreinen waar duizenden en duizenden mensen hun brood verdienen.
Dan zou je toch verwachten dat die goed bereikbaar zijn, ook met het openbaar
vervoer.
Maar daar wringt nu net de schoen waar het Trade Port Noord en de Brightlands
Campus betreft. Een gebied dat volop in ontwikkeling is. Waar naar verwachting
in de toekomst 13.000 mensen komen te werken. Dan zou je een openbaar
vervoerverbinding tot aan de deur verwachten, een optimale fietspadeninfrastructuur. Daar schort het echter aan. Deze ‘last mile’ is nu nog voor veel
werknemers daar net een ‘mile’ te ver.
Dus zijn Joris Tenhagen, voorzitter van onze commissie Infrastructuur en Logistiek, en ondergetekende nu druk doende om, na het realiseren van een busverbinding naar de campus, vervolgstappen te zetten. Zodat ook in dat gebied
de werknemers op welke manier dan ook op een adequate wijze bij hun werk
kunnen komen. Zodat ook Trade Port Noord en de campus goed bereikbaar zijn.
Want dat hoort in een logistieke hotspot eveneens goed geregeld te zijn.

■

Spikweien in de beginjaren

Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo
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Duurzaam denken, duurzaam doen
Ja, ook wij in de toch wat conservatieve installatiebranche
hebben er mee te maken, met
duurzaamheid. Een containerbegrip. Want wat betekent dat
eigenlijk: duurzaamheid? Is dat
een andere manier van denken,
of een andere manier van doen?
Beide, zou ik zeggen. De installaties zelf veranderen bijvoorbeeld. Moet ook wel, gezien de
klimaatdoelstellingen. We gaan
van het gas af en stappen over
op alternatieve verwarmingsen energiebronnen. Maar er
wordt ook een andere manier
van denken gevraagd. En dan
bedoel ik niet zozeer de energietransitie als geheel, maar de
benadering bij het realiseren en
beheren van een installatie.
Nog steeds wordt te veel naar
de korte termijn gekeken en
niet gewerkt vanuit een ‘total
cost of ownership’-gedachte.
Naar de investering van het
moment. Ja, we willen graag

een goede installatie, we willen
graag comfort, maar het mag
niet te duur zijn. Kijk echter ook
naar het rendement op de lange
termijn, naar het onderhoud,
dat zo’n driekwart van de totale
kosten opslurpt. Dan kan de
keuze heel anders uitpakken,
kan het zijn dat er voor andere
onderdelen, andere oplossingen
wordt gekozen.
Daarbij is er voor ons als installateur een belangrijke rol weggelegd. We moeten niet alleen
installeren, niet alleen doen,
maar ook meedenken, adviseren, meer nog dan voorheen.
Een compleet plaatje schetsen,
voor de lange termijn. Kijken
naar de specifieke situatie. De
toiletgroep heeft een andere
vraag dan een computerzaal.

De kantine een andere dan de
werkplaats. Daarnaast ook het
onderhoud beter laten aansluiten bij de vastgoedstrategie van
de opdrachtgever.
Dan kan het zo zijn dat de oorspronkelijke investering hoger
uitvalt, maar dat de kosten over
de gehele looptijd gezien een
stuk lager zullen zijn, met andere woorden: naast een kwalitatief betere installatie tevens
een duurzamere oplossing. Dat
komt op de lange termijn de
relatie tussen de opdrachtgever
en de installateur ten goede. En
ook dat is duurzaamheid.
Edwin Smit
Vestigingsdirecteur Unica Venlo

a

Door de arbeidsmarkt die razendsnel verandert, is jezelf blijven
ontwikkelen in deze tijd pure
noodzaak. Banen voor het leven
bestaan niet meer. Neem daarom
de ruimte om je weg te vinden in
de veranderende arbeidsmarkt
door constant in beweging te
blijven.
Het Gilde Loopbaancentrum is er voor jou en al je
vragen rondom werken en leren: jouw onafhankelijke
loopbaancoach. Wij hebben alle kennis in huis om
jou te ondersteunen in je (studie)loopbaan. We zijn
er voor alle jongeren en volwassenen in Midden- en
Noord-Limburg. Tijdens onze workshops en activiteiten kun je zelf gericht aan de slag. Daarnaast staan
onze adviseurs klaar om persoonlijk in gesprek te
gaan en je verder te helpen.

Waarvoor kun je terecht bij het Gilde Loopbaancentrum?
• Studieadvies voor scholieren.
• Heroriëntatie ten behoeve van studenten.
• Informatie over studiekeuze zoon/dochter voor ouders.
• Loopbaanadvies voor werkenden.
• Opleidingsadvies voor werkenden.
• Workshops over loopbaanvraagstukken.
• Spreekuur voor loopbaanvragen.
• Informatiebijeenkomsten voor werknemers over onder
andere ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.
Meer info? Ga naar: www.gildeloopbaancentrum.nl.

■
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Van keurmerk naar keurmerk

In je eentje krijg je weinig paraat, met zijn allen des te meer.
Dat is de boodschap, die Mat Muijres verkondigt aan de hand
van een praktijkvoorbeeld. Dankzij de BIZ is dat op de Venlose
bedrijventerreinen mogelijk.
De bedrijventerreinen in Venlo hebben opnieuw het Keurmerk Veiling Ondernemen verdiend. Wat moeten ze daar allemaal voor doen? En wat zijn de voordelen
voor de ondernemer? Harold Rutten (Tradeport), Mat Muijres (Noorderpoort/
Veegtes) en Hans van Dreumel (Trade Port Zuid) spannen zich in voor het KVO.
“De verkeersafwikkeling bij Noorderpoort was in de avondspits een groot probleem. Altijd opstoppingen, hartstikke dicht. Mensen melden dat zelf niet, omdat
ze al gauw denken: ‘er verandert toch niets’. Als Ondernemend Venlo kunnen we
wel een vuist maken. De parkmanager kaartte de kwestie aan bij de gemeente.
De oplossing was simpel. Er kwam een extra rijstrook voor afslaand verkeer en
de stoplichten werden beter op elkaar afgestemd. De doorstroming verloopt veel
soepeler nu. Iedereen blij.”
Harold Rutten: “Dan gaat het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ook leven bij de
mensen. Ze zien dat er iets gebeurt. We monitoren onze bedrijventerreinen. Waar
ingegrepen moet worden daar doen we dat.” Of zoals Hans van Dreumel laat weten: “We creëren een vriendelijk en veilig ondernemersklimaat. Medewerkers en
directie hebben een veiliger gevoel. Het KVO-certificaat levert een korting op van
tien tot vijftien procent op de opstalverzekering.” Rutten vult aan: “Ik kan rustig
stellen dat de industrieterreinen in Venlo er vergeleken met veel andere terreinen
er goed bij liggen. Nog een voordeel; een beter imago nodigt andere bedrijven uit
om zich hier te vestigen.”

Schade
Of draai het om. Een onveilige omgeving veroorzaakt schade en overlast en kan
de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Een rommelige omgeving trekt aan,
zo is de ervaring. En woekerend groen kan het zicht van weggebruikers beperken
met als gevolg een grotere kans op ongelukken. Vandaar dat het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid KVO’s voor winkelgebieden en voor bedrijventerreinen ontwikkelde. De insteek is dat de verenigde ondernemers samen
met gemeente, politie, brandweer, parkmanager en beveiligingsbedrijven de veiligheidsproblemen in kaart brengen, oplossingen zoeken en maatregelen treffen,
eventueel samen met een adviseur van MKB-Nederland. Denk aan een deugdelijke
openbare verlichting, het opruimen van zwerfvuil en het snoeien van takken en
struiken waar die letterlijk in de weg staan. De beloning is het Keurmerk Veilig
Ondernemen, dat drie jaar geldig is. Daarna moeten de bedrijventerreinen het
keurmerk opnieuw verdienen. “Het is een continu proces”, vat Muijres samen. “We
gaan van keurmerk naar keurmerk.”
Monitoren
Dat veiligheidsetiket - onlangs vernieuwd - krijg je niet zomaar. Daar moet je wat
voor doen. Zoals het monitoren van de bedrijventerreinen. Dat gebeurt twee keer
per jaar aan de hand van een avondschouw en een dagschouw. Afgevaardigden
van de betrokken partijen rijden in een politiebusje langzaam over de bedrijventerreinen om eventuele tekortkomingen te signaleren. “Dat ziet best komisch uit”,
lacht Muijres. “Wij kijken goed rond, terwijl mensen die ons met zijn allen in het
busje zien zitten zich afvragen of er soms iets is gebeurd.” Rutten over het nut van
de schouw: “Iemand van de gemeente let meer op het groen dan de vertegenwoordiger van de politie, die eerder kijkt of er ramen open staan. En iemand van
de ondernemersvereniging heeft weer meer oog voor het zwerfvuil, terwijl de
brandweer op brandgevaarlijke situaties en (geblokkeerde) vluchtroutes let.” Opnieuw Muijres: “Tijdens de avondschouw kun je de openbare verlichting controleren. Lantaarnpalen bijvoorbeeld die het niet doen. Die worden genoteerd, gemeld
en vervolgens gerepareerd. Of de bewegwijzering die niet op orde is.”

Mat Muijres en Harold Rutten
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Enquête
Rutten: “Dat is het voordeel van verschillende disciplines die samenwerken. We
vullen elkaar aan. Van zo’n schouw wordt een rapport met foto’s opgesteld. Daar
vloeien actiepunten uit voort. Wie gaat wat doen en wanneer? En: wat is er van

Hans van Dreumel

de actiepunten terechtgekomen? Want daar word je op afgerekend.” Muijres:
“Een andere voorwaarde is dat er draagvlak voor bestaat bij de ondernemers. We
benaderen ze met een enquête. Dat is een hele waslijst. Wat vinden ze van de
verlichting het terrein, van de alarmopvolging, van de bewegwijzering, noem maar
op.” Rutten nogmaals: “Niet iedereen reageert meteen. Dan kan het zijn dat we
een rondje maken langs de bedrijven om ze erop te wijzen dat ze het formulier
nog moeten invullen. Dit gebeurt meestal door onze parkmanager, Lidy Rutten,
die in dit traject veel werk verricht. Via nieuwsbrieven informeren we collega-ondernemers over de voortgang. Zo weten ze waar we mee bezig zijn.”

Inbraken
Het camerabewakingsproject valt niet los te zien van het KVO. Directe aanleiding
voor het project vormde het grote aantal inbraken bij bedrijven en het stelen van
ladingen uit vrachtauto’s. Concrete cijfers kunnen Rutten en Muijres niet noemen,
maar uit de signalen die ze oppikken komt naar voren dat de daling heeft ingezet.
Dieven wagen zich niet meer zo snel op de met camera’s bewaakte terreinen. Van
Dreumel merkt op: “Ik voel me als ondernemer een stuk veiliger als ik weet dat
er achter de schermen alles aan wordt gedaan om het terrein tot een veilige omgeving te maken.” Rutten, zelf slachtoffer van enkele inbraken jaren geleden, kan
dat beamen: “Ik vraag dat wel eens aan chauffeurs die ’s nachts komen leveren. Ze
voelen zich nooit onveilig. Maar let op: camera’s alleen zijn niet zaligmakend. Je
moet als ondernemer zelf ook actie ondernemen. Zorg voor deugdelijk hekwerk,
bij ons bijvoorbeeld met een hoogspanningssysteem van tienduizend volt. En zorg
dat het terrein er netjes bij ligt. Zo nodig je geen criminelen uit.”
Zwerfvuil
Het keurmerk levert een precies beeld op van de status van de verschillende
terreinen. En van structurele problemen die er zijn. Muijres en Rutten noemen in
dat verband het zwerfvuil en het parkeerprobleem met vrachtauto’s. Daar is een
verband tussen, signaleert Rutten. “Op plekken waar vrachtchauffeurs parkeren
langs de autosnelweg, veelal uit het voormalige Oostblok, zie je veel zwerfvuil. Bij
Flora Holland is zo’n plek. Daar hebben we als Ondernemend Venlo zelf prullenbakken neergezet. Dat werkt.” Beter is het om het parkeerprobleem structureel
aan te pakken. Er is een centraal parkeerterrein, maar dat is nog niet genoeg,
besluit Muijres. “Nederland was een beetje het toevluchtsoord voor vrachtwagenchauffeurs. In België en Duitsland mogen ze niet langs de weg parkeren. Dat gaat
ook hier gebeuren. Dan moeten we wel zorgen voor voldoende parkeerplaatsen.
Dat is veel veiliger. Weg zwerfvuil en geen diefstallen meer.”

■

Tekst: Bart Ebisch | Foto’s: Constance Jentjens e.a.
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OPENING NIEUWE LABS IN VILLA FLORA

Impuls voor de Greenport-regio

Op 31 mei openden de Universiteit
Maastricht, Brightlands en de Provincie
Limburg enkele nieuwe, geavanceerde
laboratoria in Villa Flora, op het voormalige Floriade-terrein. Met tevens
twee nieuwe onderzoekscentra: het
Food Claims Centre Venlo (FCCV) en
het Centre for Healthy Eating & Food
Innovation (HEFI). Een ontwikkeling
die Greenport Venlo een stevige impuls
geeft.
De nieuwe laboratoria en onderzoekscentra zijn niet alleen van groot belang voor
studenten en onderzoekers, maar eveneens
voor ondernemers. Zij kunnen hun kennis
over gezonde voeding vergroten. Op de
Brightlands Campus Greenport Venlo, zoals
het voormalige Floriade-terrein tegenwoordig heet, wordt dan ook nauw samengewerkt tussen studenten, onderzoekers en
ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf
in de regio. Behalve in Venlo zijn er Brightlands Campussen in Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen. Het zijn plekken waar onderzoekers, ondernemers, investeerders en
studenten nieuwe oplossingen ontwikkelen
op het gebied van materialen, gezondheid,
voeding en smart service

De openingshandeling

Bewijsvoering

Voedingswetenschapper Alie de Boer

In Venlo ligt de nadruk op voeding. Zo
doet het Food Claims Centre Venlo (FCCV)
onderzoek naar gezondheid en veiligheid
van voedsel. Niet alleen omdat consumenten steeds meer informatie eisen over de
producten die zij consumeren, maar ook
omdat er meer en meer Europese richtlijnen komen. Dat maakt wetenschappelijke
bewijsvoering noodzakelijk voordat nieuwe
claims over voeding (gezond, light, suikervrij, enzovoorts) of nieuwe producten
aan de consument kunnen worden gepresenteerd. Het Centre for Healthy Eating
and Food Innovation (HEFI) wil daarnaast
gezond eten bevorderen door onderzoek
te doen naar de effecten van voeding op de
menselijke gezondheid. Verder ligt de focus
op de ontwikkeling van innovatieve, gezonde voedingsproducten.

den Akker (Economie en Kennisinfrastructuur) ging in zijn toespraak in op het feit dat
met de nieuwe laboratoria en onderzoekscentra wordt ingespeeld op de veranderingen in ons eetpatroon. “Waar je in de jaren
tachtig bijvoorbeeld een groeiende behoefte
aan fastfood zag, daar is de consument zich
in de afgelopen jaren meer en meer gaan
verdiepen in slowfood, in gezonde voeding.
Producenten claimen wat dat betreft een
heleboel, maar of dat ook terecht is, wordt
onder andere hier nu onderzocht.”
Peristaltiek

Professor Koen Venema gaf vervolgens kort
uitleg over de simulatoren, die in samenwerking met TNO zijn ontwikkeld, in de labs.
Hij vertelt hoe met simulatiemodellen de
peristaltiek wordt nagebootst en zo onderzoek kan worden gedaan naar de werking
van maag en darmen tijdens de indigestie.
Zo kan onder andere worden bekeken hoe
micro-organismen zich ontwikkelen in het
lichaam van mens en dier en hoe bepaalde
ziekten tot stand komen. Universitair hoofddocent Freddy Troost, die leiding geeft aan
Food Innovation and Health wees eveneens
op het belang van de campus als ontmoetingsplek, onder andere voor studenten
van de diverse hogere en universitaire
onderwijsinstellingen in Venlo. “In het hart
van een van de grootste agrogebieden van
Europa ontwikkelen we kennis, samen met
andere kennisinstellingen en ambitieuze
ondernemers. We passen wetenschap concreet toe, ontwikkelen nieuwe producten
en dragen bij aan betere voeding. Voeding
waarmee we allerlei fysieke problemen
kunnen voorkomen of vertragen. Denk aan

broze botten, aan diabetes of obesitas. Maar
bijvoorbeeld ook onderzoek naar welke rol
voedsel heeft bij het bedrijven van topsport.
Of naar bijkomende zaken als versheid en
smaak.”
Remco Havermans, universitair docent bij
de Faculty of Psychology and Neuroscience
van de Universiteit Maastricht, had het in
zijn lezing over de psychologische effecten van voeding. Ook die zijn onderwerp
van onderzoek in de nieuw geopende labs.
“Waarom eten we wat we eten en wat
maakt eten plezierig? Welke rol spelen geur
en smaakbeleving en hoe kun je mensen
gezonder laten eten? Het zijn maar enkele
van de vele vragen die hier worden onderzocht.” Voedingswetenschapper Alie de Boer
geeft leiding aan het Food Claims Centre
Venlo. Zij vertelde: “Wij onderzoeken op
wetenschappelijke wijze of voedingsclaims
terecht zijn. Zijn groenten per definitie goed,
is suiker echt slecht? Wij gaan op zoek naar
de bewijzen en toetsen het vervolgens aan
de wet. Die combinatie is uniek.”
De laatste spreker is een ondernemer, Jan
Klerken, eigenaar van Scelta Mushrooms.
Hij vertelt over het belang van wetenschappelijk onderzoek voor zijn bedrijf en de
voedingsbranche in het algemeen. Bij het
ontwikkelen van nieuwe producten schakelt
hij regelmatig wetenschappers in, de ene
keer van de Universiteit van Wageningen,
dan weer van pakweg de Tokyo University.
“Ik verwacht dat we ook hier regelmatig op
bezoek zullen komen.” ■
Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: Constance Jentjens

Verbinden

Tijdens de opening van de labs en de onderzoekscentra waren diverse sprekers aanwezig die kort uitleg gaven over de rol en het
belang van deze nieuwe ontwikkelingen in
Villa Flora. Zo wees Aalt Bast, dean van de
Venlose campus van de Universiteit Maastricht, op het verbindende karakter van alle
ontwikkelingen op het voormalig Floriade-terrein. Juist door het onderzoek dat er
plaats vindt zullen allerlei partijen elkaar
gaan opzoeken. Gedeputeerde Joost van
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Een nieuwe soort
snack, maar dan
als puur product

Veel agroproducenten kunnen nog bestemmingen gebruiken voor hun reststromen.
Daarvoor biedt TUN Food Innovation een innovatieve foodoplossing: door middel van
een geoctrooieerd droogproces worden de reststromen van deze agrofoodproducten
omgezet in nieuwe producten, denk aan gezonde chips gemaakt van zoete aardappel
of van wortel. “Zonder toevoeging van vet en met behoud van 85 procent van de
inhoudsstoffen, de structuur, smaak en kleur willen wij een nieuwe soort snack op
de markt brengen”, licht directeur Peter Pijls van TUN Food Innovation toe.
Met de nieuwe droogmethodiek, op basis van Vacuüm MicroWave-droogtechnieken (VMW), behouden
de gedroogde producten optimaal hun vorm, kleur,
structuur en inhoudsstoffen. Gedroogde producten
met deze eigenschappen bestaan op dit moment nog
niet op de markt. “Alle groentechips die je momenteel in de schappen van de supermarkt vindt, zijn
gebakken in zonnebloemolie en bevatten daardoor
minimaal 33 procent vet, naast smaakstoffen en zout.
Er zitten totaal geen voedingsstoffen meer in. Met
onze innovatieve droogtechnologie wordt alleen het
water eruit gehaald, en natuurlijk gaan er dan ook
wat vitamines en mineralen mee. Maar er blijft 85
procent van de originele voedingswaarde behouden,
evenals de structuur, de kleur… Bovendien wordt aan
onze producten niets toegevoegd; geen zout, geen
smaakstoffen. Het is een puur product.”

tot twee jaar houdbaar.” Zo heeft het Rode Kruis al
interesse getoond in een traject dat momenteel loopt
met gedroogde kip. “Dit product schimmelt niet, het
is licht, je kunt er vitamines aan toevoegen en dan
droppen in Derde Wereldlanden. Als er vervolgens
water aan toegevoegd wordt, krijg je weer een relatief volwaardig product.”

■

Tekst: Silke van Deelen | Foto’s: Petra Lenssen

TUN Food Innovation speelt niet alleen in op de vraag
van agroproducenten om een oplossing te bedenken
voor alle groentes die niet voldoen aan de eisen van
de retailer, maar hecht ook belang aan gezondere
voeding voor deze en toekomstige generaties. “Wij
willen dat kinderen en ook ouderen weer op een
verantwoorde manier aan hun dagelijkse portie
groenten komen. We moeten 200 gram groentes per
dag binnenkrijgen, maar dat lukt veel mensen niet.
Als je het in geconcentreerde vorm binnenkrijgt, heb
je misschien maar 30 gram nodig. Dan neem je het
als snack mee naar je werk of je eet het ’s avonds
voor de televisie. Ouders hoeven zich bovendien niet
te schamen als ze deze gezonde snacks aan hun kinderen geven, omdat ze vol voedingswaardes zitten.”
Maar smaken de snacks ook lekker? Pijls meent van
wel: “Door de studenten van de HAS Venlo en Den
Bosch en Fontys Hogeschool Venlo zijn onze producten in ieder geval met enthousiasme ontvangen.”
Volgens Pijls is het droogproces zelfs een innovatie
die op verschillende manieren kan bijdragen aan het
oplossen van de wereldvoedselproblematiek. “Door
reststromen weer mee te nemen als volwaardige
voeding, wordt al een deel van het probleem opgelost. Waar overschotten zijn, bijvoorbeeld van appels
en kersen die piekmomenten hebben en slechts een
korte houdbaarheid, hoeven deze niet opgeslagen
te worden in koelcellen, maar kunnen ze ingedroogd
worden om in een later stadium weer te gebruiken.
Sommige van onze ingedroogde producten zijn wel

directeur Peter Pijls van TUN Food Innovation
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Trade Port Zuid | Ondernemend Venlo magazine

Rotonde Spikweien

Ook bedrijventerrein Hagerhof onderdeel Trade Port Zuid

Enkele foto’s van bedrijventerrein Hagerhof

De vroegere businessvereniging Tegelen-Belfeld is vorig jaar
formeel omgedoopt tot businesspark Trade Port Zuid. Het
gebied loopt grofweg van Venlo-Zuid tot aan Belfeld en van
de Maas tot en met de Duitse grens. Het gebied bestrijkt zo’n
132 hectare en er zijn ongeveer 3.800 werknemers actief bij
de 200 bedrijven op alle terreinen.
In de gemeente Venlo zijn door de jaren heen op verschillende plekken industrieterreinen ontstaan met allemaal eigen benamingen. Zo is in Belfeld het industrieterrein opgedeeld in de drie gebieden Geloërveld, Bolenberg en Pannenberg.
Tegelen spant echter de kroon. Hier zijn maar liefst negen bedrijventerreinen:
Ariensstraat, Emmaplein, Erkenkamp, Gemeentewerf Venlo, Hagerhof, Kaldenkerkerweg-Oost, Kaldenkerkerweg-West, Windhond en Witveld. Dit zijn veelal
kleinere industrieterreinen waar bedrijven actief zijn uit verschillende branches.

Na jaren van praten, plannen maken en overleg starten de
werkzaamheden.
Hierbij informeren wij u over de start van de werkzaamheden
met betrekking tot de rotonde Rijkstraatweg in Lomm en de
nieuwe ingang naar Businesspark Spikweien.
Voorlopige planning:
• aanpassing leidingwerk week 28-29
• aanleg tijdelijke by-pass: week 30-31: eind juli/begin augustus
• aanpassing noorderlijk deel rotonde / rijkstraatweg: week 38-43
• nieuwe ingang businesspark Spikweien week 40-43: oktober 2018
• aanpassing zuidelijk deel rotonde / rijkstraatweg: week 43-51
• aanpassing de voort: week 43-51
let op: nachtafsluiting werkzaamheden week 40, 43, 47, 49
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Voor iedere ondernemer van het Businesspark Spikweien zal er overlast ontstaan,
het uitvoerende bedrijf KWS doet dit zoveel mogelijk in overleg. Spikweien en de
ondernemers zullen echter altijd bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden,
behoudens de nachtafsluitingen. Met Parkmanager Lidy Rutten is afgesproken dat
er elke woensdagochtend een inloopmogelijkheid is mocht u de gang van zaken
willen volgen of speciale verzoeken hebben.

Wat veel mensen niet weten is dat ook Hagerhof tot Trade Port Zuid behoort. Dit
industrieterrein ligt aan de rand van Venlo tegen de grens van Tegelen, omringd
door bestaande bebouwing en veel groen. Dankzij de A73 is de ontsluiting en
bereikbaarheid redelijk goed te noemen. Het gebied beslaat in totaal 12 hectare.
De naam is ontleend aan de hier gelegen middeleeuwse boerderij Hagerhof.

Lidy zal alle communicatie voor en met de ondernemers op zich nemen. Mocht u
vragen hebben neemt u contact op met: Parkmanagement Ondernemend Venlo,
Mw. Lidy Rutten: info@parkmanagementvenlo.nl

De grootste organisatie die er zetelt, is het VieCuri ziekenhuis. Het gebied is van
oudsher vooral bekend vanwege de Venlose groenteveiling. In 1959 opende de
deuren van de veilinghallen aan de Hagerhofweg voor het eerst. Tot 1990 is de
groenteveiling op deze plek actief geweest. Inmiddels worden de ruimtes door
verschillende andere bedrijven gebruikt. De plek heeft zijn commerciële functie
dus niet verloren.

Leden van Ondernemend Venlo Afdeling Spikweien zullen door Parkmanagement
tussentijds rechtstreeks op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden.
Dit geldt voor alle planningen, werkzaamheden en eventuele overlast.

Palletfabriek PKF/Post aan de Wylrehofweg neemt, als een van de grootste Nederlandse palletproducenten, ook veel vierkante meters van het bedrijventerrein
in beslag. Naast industrie, handel en dienstverlening zijn er ook organisaties uit de

■

branches horeca, transport, onderwijs en detailhandel actief. Deze zijn voornamelijk kleinschalig. Zoals u kunt lezen in onderstaande opsomming is de bedrijvigheid zeer divers, van ‘business to business’ tot leveren aan de consument.

Wylrehofweg
De Wylrehofweg is gelegen aan de zijkant van het veilingterrein. Aan de overzijde
van de weg zijn onder andere de volgende bedrijven gevestigd: PKF/Post Venlo,
producent van paletten, BCO Onderwijsadvies ondersteunt om leerlingen zich
optimaal te laten ontwikkelen en stichting Spring Kinderopvang biedt verschillende soorten opvang voor jonge kinderen.
Hagerhofweg
Aan deze weg zijn de meeste bedrijven gevestigd. Aan de rand van de woonwijk
zijn bedrijven als Boels verhuur en Kwik Fit actief, maar ook café Restaurant
Feestzaal De Wylderbeek en KLG Europe Venlo. Kringloopwarenhuis het GOED
geeft er meubels een tweede leven en studenten van Gilde Opleidingen en leerlingen van Den Hulster worden er iedere dag weer iets slimmer gemaakt. Daarnaast
zijn er bedrijven als Reumkens Orthopedie en thuiszorg Geen Punt en nog een
aantal andere kleinere bedrijven te vinden.
Kraanvogelstraat
Deze straat slingert de woonwijk in en gaat na enkele honderden meters over in
de Emmastraat. Op het eerste stuk is er bedrijvigheid. Supermarkt Lidl is de grote
publiekstrekker en weet dagelijks consumenten te trekken, maar er zijn ook een
sportinstituut, tandartspraktijk en een vloerenhandel gevestigd.
Kortom, het Hagerhof is als kleinschalig en bijzonder bedrijventerrein met een
rijke historie volwaardig onderdeel van businesspark Trade Port Zuid. Door deze
krachtenbundeling worden de belangen van de ondernemers beter behartigd.

■

Tekst: Sander Mattheijssen
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Wijziging verkeerssituatie
Vanuit Werkgroep Veiligheid zijn de volgende aanpassingen gedaan op ons terrein:

Venlo Trade Port | Ondernemend Venlo magazine

Overlast door water
en hitte neemt verder toe

• Voor een betere doorstroming van het verkeer zijn
de verkeerslichten op de Hakkesstraat aangepast.
Ook zijn de verkeerslichten bij de toegang van de
A67 aangepast zodat een betere doorstroming
richting snelweg en het noorden via de Rijksweg
mogelijk is.
• Op de L.J. Costerstraat is een wijziging geweest in
de verkeerssituatie ter hoogte van de nieuwe wegindeling bij de verkeerslichten op de kruising van
de Rijksweg. De afscheiding tussen het weggedeelte
en het fietspad zorgde hier voor onveilige situaties.
Op aanraden van een oplettende ondernemer is
deze situatie nu aangepast.
• De nieuw gerealiseerde Henrikkenhofweg gaat open
voor verkeer. Deze verbinding tussen de Hakkesstraat en de L.J. Costerstraat is vanaf juli open voor
alle verkeer..

■

Schoonmaak bewegwijzeringsborden Noorderpoort
De talenten van La Oya zijn weer bezig om de
bewegwijzeringsbebording schoon te maken. Sinds
vorig jaar heeft Ondernemend Venlo Afdeling Noorderpoort een samenwerkingsovereenkomst gesloten
met La Oya Dagbesteding. Op deze manier willen wij
bijdragen aan de participatie aan en in de maatschappij en onderstrepen wij sociaal en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
La Oya Dagbesteding biedt een veilige leeromgeving
aan jongeren met het syndroom van Down of een andere beperking. Dit gebeurt zonder gebruik te maken
van subsidies of andere overheidsgelden. De verdiensten worden besteed naar keuze van de talenten zelf
via La Oya’s vriendenclubje.

■
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In het Blerickse Raodhoes vond donderdag 28 juni
een bijeenkomst plaats onder de naam ‘Water voor
later’. Centrale thema was de klimaatverandering
en de opwarming van de aarde en wat dat betekent
voor ondernemers in de gemeente Venlo. Wat kunt u
eraan doen om de overlast te beperken?
Het bedrijf Mifa is een van de bedrijven die hinder
heeft van wateroverlast. De afgelopen vijf maanden
hebben twee studenten onderzoek gedaan naar
mogelijke oplossingen die Mifa zelf kan uitvoeren. De
uitkomsten hiervan worden binnenkort bekend. Een
delegatie van Mifa is zelfs aandacht in Den Haag gaan
vragen voor dit probleem. De klimaatverandering is
echter zo’n groot thema dat het niet alleen kan worden opgelost door de overheid. Burgers en bedrijven
moeten meehelpen om de klimaatdoelstellingen te
verwezenlijken.
Wethouder Marij Pollux verrichtte de opening.
Zij begon haar verhaal dat het vandaag de 32ste
zomerse dag van 2018 was, terwijl we er vorig jaar in
totaal 32 hadden. Het klimaat verandert sneller dan
we denken en dat blijft niet zonder gevolgen. Naast
water is ook hitte een thema dat om aandacht vraagt.
Die aandacht moeten we samen geven: overheid,
ondernemers en burgers.
Om de ongeveer 50 aanwezigen meer achtergrondinformatie te geven over ons klimaat hield L1-weerman
Leon Rademakers een presentatie. Met grafieken,
filmpjes, plaatjes en duidelijke uitleg schetste hij

een beeld. De klimaatverandering is in 1830 ingezet,
maar nam zijn eerste vlucht vanaf de industrialisatie in 1880. Door de toenemende welvaart zijn we
steeds meer gaan produceren en consumeren en is
de aarde steeds voller gebouwd. Groen heeft vaak
plaatsgemaakt voor steen en asfalt. De effecten van
de opwarming zijn groot. Het aantal sterfgevallen
en ziektes neemt toe, maar ook de hongersnood
en de droogte. Warme lucht bevat bovendien meer
waterdamp. Hoe meer waterdamp, des te groter de
wolken en heftiger de regenbuien. Een toename van
het aantal hevige regenbuien is ingezet in 1910. Het
actueelste voorbeeld in Venlo zijn de hagelbuien van
29 april. Deze zorgden voor flinke stormschade en
wateroverlast. De warmste drie jaren gemeten vanaf
1880 zijn de laatste drie jaar. Deze gegevens geven
de noodzaak aan dat er iets moet gebeuren. Leon gaf
als voorbeeld dat een grote boom en groene gevelbekleding al zorgen voor verkoeling.
Een presentatie van de gemeente Venlo onderstreepte dit beeld. In samenwerking met 15 Limburgse
gemeenten en het waterschap is er gewerkt aan een
stresstest om de vier thema’s: wateroverlast, hitte,
overstroming en droogte in de regio te onderzoeken.
Al vaker is gebleken dat bijvoorbeeld het riool de heftige buien niet kan verwerken. Het water loopt dan
via het maaiveld naar het laagste punt. Ook landelijk
wordt er gewerkt aan een soort deltaplan ruimtelijke
klimaat adaptatie. Hierbij worden afspraken gemaakt

tussen het Rijk, gemeenten en waterschappen. Door
een gezamenlijke aanpak moeten de problemen worden aangepakt. Maar hoe kunnen wij Venlo klimaatbestendig maken?
Tijdens de pauze konden ideeën worden opgedaan
bij de ‘watermarkt’. Zo’n tiental standhouders waren
present om hun oplossing te presenteren, soms heel
innovatief en soms vrij eenvoudig. Denk aan een watermanagementsysteem van steenwolelementen die
je in de bodem stopt, boven- of ondergronds water
opvangen, waterdoorlatende bestrating, retentiedak,
solargroendak, infiltratie van regenwater, een groen
dak, een vijver op je terrein, plaats een regenton of
plant meer bomen.
De ondernemers gingen hierna in subgroepen met
elkaar in gesprek en schreven hun oplossingen op
papier. Tijdens de plenaire terugkoppeling bleek dat
de eenvoudige oplossingen zoals het planten van
meer bomen en groen en het afkoppelen van het
regenwater van het riool de beste opties zijn voor de
korte termijn.
Ondernemers die actie willen ondernemen, komen
wellicht in aanmerking voor subsidie. Zie voor meer
informatie www.waterklaar.nl. De bijeenkomst werd
georganiseerd door Parkmanagement Venlo en Ondernemend Venlo.

■

Tekst: Sander Mattheijssen
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Duurzaam stroom en gas inkopen?
Handige
telefoonnummers

Steeds vaker krijgt Stichting Parkmanagement Venlo deze vraag.
Al vanaf 2006 profiteren tientallen,
via Ondernemend Venlo, aangesloten
ondernemers inmiddels van het collectief
inkopen van energie. Deze collectieve inkoop is een samenwerking tussen Stichting Parkmanagement Venlo en Energie
Makelaar BV: een gerenommeerd adviesbureau gespecialiseerd in energie-inkoop
en optimalisatie van energiekosten voor
industrie, overheid én MKB.
Maak nú gebruik van de kans om ook te profiteren
van de voordelen:
• Keuze elektriciteit: grijs of groen (duurzame productie), maar ook: groen gas
• Voorkomen van sterke prijsfluctuaties van jaar op
jaar, gespreide inkoop én juiste beslismomenten
zorgen voor lage en stabiele energieprijzen
• Teruglevering van elektriciteit, bij eigen opwek,
wordt tegen dezelfde prijs verrekend als afname
• Geen beperkingen op teruglevering bij zon-PV
installaties
Volledige ontzorging van contract, jaarlijkse controle
en besparingscheck op contracten

Politie
(niet urgente zaken)
0900-8844
Brandweer
algemene zaken
(bijv. Risicobeheersing):
088-1190600

Johannes Timmermans Fotografie.

Interesse?
U kunt nu nog profiteren van onze 2018 tarieven die
ver beneden de actuele marktprijzen zijn vastgelegd!
Meld u nu aan voor collectieve inkoop en bespaar
ca. 20% op uw energie-inkoop!
Of stuur een mail met een recente energienota voor

een vrijblijvend voorstel naar
info@parkmanagementvenlo.nl
of h.laeven@energie-makelaar.com.
Bellen kan natuurlijk ook: 0546 - 579195
Vraag vrijblijvend een berekening van de voor u te
realiseren besparingen!

■

Een dag mee met de Parkmanager: op veiligheidsexpeditie met wijkagent Dré Janssen.
Ziet u de laatste tijd een auto van de politie
verdacht vaak rondrijden?
Dit kan: Parkmanager Lidy Rutten is dan onderweg met de wijkagent. Samen verkennen
wij de bedrijventerreinen en kunnen spontaan bij u aanbellen. Graag willen we weten
wat uw persoonlijke ervaringen zijn op het
bedrijventerrein waar u gevestigd bent.

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN PARKMANAGER

Veiligheidsexpeditie met wijkagent
Dré Janssen op Noorderpoort.

Wij
zijn verhuisd!
Ondernemend
Venlo en Parkmanagement zijn verhuisd.

Tevens kunt u kennismaken met uw nieuwe
wijkagent. Sinds vorig jaar september zijn
de agenten in Venlo van wijk gewisseld en
zowel voor u als voor de politie is het fijn
om te weten wie men kan aanspreken in het
geval van veiligheid.

Vanaf 1 juni zitten wij op de 8e etage. Sint Jansweg 15, 5928 RC Venlo
Onze postbus is vervallen.
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Parkmanager Ondernemend Venlo spreekt
minister over wateroverlast op bedrijventerreinen
Minister Cora van Nieuwenhuizen en Patrick van der Broeck,
dijkgraaf van het Waterschap Limburg en vertegenwoordigers
van de provincie Limburg, bezochten met een delegatie de
plaats Meerssen in verband met de wateroverlast die recentelijk deze plaats trof.
Parkmanager Lidy Rutten werd hierbij uitgenodigd om de
situatie op de bedrijventerreinen toe te lichten. Tevens werd er
aandacht geschonken aan de bijeenkomst ‘Water voor Later’,
die op 28 juni plaats heeft gevonden in Venlo. De ondernemers
van de bedrijventerreinen konden gratis deelnemen aan een
workshop waarbij ze konden inzoomen op hun eigen situatie
bij wateroverlast.
Dhr. Koel van Mifa Aluminium gaf samen met Lidy uitleg over
de situatie tijdens wateroverlast op de bedrijventerreinen.
Tevens werd de workshopbijeenkomst ‘Water voor Later’ besproken; een goed idee vond minister Cora van Nieuwenhuizen
en zij wenste ons dan ook veel succes.
Mifa Aluminium nam tijdens de vorige workshop in Roermond
het initiatief om samen met studenten aan de Hogeschool Van
Hall Larenstein de situatie aan de Rijnaakkade en omgeving

te onderzoeken en te kijken naar mogelijke oplossingen. Een
verslag van deze bijeenkomst kunt u lezen op de bladzijde
Tradeport in dit magazine.
Mede dankzij de bijdrage aan het werkbezoek van de minister
hebben wij een onwisbare indruk achter kunnen laten. Maar de
financiële middelen die daarbij horen, zijn er nog niet. Daarvoor
moeten de Kamerleden die deelnemen in de commissie van
Infrastructuur en Waterstaat nu een stap extra zetten en
aandacht vragen voor de middelen die we nodig hebben om de
wateroverlast in Limburg aan te pakken.
Vanuit de zuidelijke waterschappen is er al een brandbrief
gestuurd naar deze Kamerleden.
Op donderdag 28 juni vond het Algemeen Overleg Water plaats
in de Commissie van I&W in Den Haag. Samen met Waterschap
Limburg, de gemeente Meerssen en iedereen die betrokken
was bij het bezoek van de minister werd een statement gemaakt door aanwezig te zijn. Men nam in Den Haag plaats op
de publieke tribune om zo aan de Kamerleden te laten zien hoe
belangrijk het is dat er iets gebeurt.

■

algemene nummer (conform
telefoongids): 077-3565656
Voor alle vragen aan de
gemeente Venlo:
www.venlo.nl
tel. nr. 14077
of via het gewone
telefoonnummer
077-3599666.
Secretaresse
Ondernemend Venlo
(Hanny van Lare):
077-3969650 /
06-11391208.

ONDERNEMEND
VENLO
PARKMANAGEMENT VENLO

■

KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen) behaald
Na een uitgebreid certificeringsproces en een pittige audit op
23 mei jongstleden hebben alle bedrijventerreinen, die onder
de Afdelingen Noorderpoort, Tradeport en Trade Port Zuid vallen, de hercertificering glanzend doorstaan. Wat is nu precies
KVO-B en wat betekent dit voor u als ondernemer? U kunt
hierover lezen in het artikel verderop in dit blad.
In het volgend magazine zal op de pagina Parkmanagement
een verslag staan met de resultaten uit de enquêtes en wat de
werkgroepen ermee gaan doen de komende 3 jaren.

Cameratoezicht Veilig Venlo
(24/7 beschikbaar)
077-8503453 voor beelden
opvragen, storingsmeldingen en alle andere vragen/
opmerkingen.

Contact- en bezoekadres
Lidy Rutten
Stichting Parkmanagement
Innovatoren 3E
Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo
Mobiel Parkmanager Venlo:
06-22 029 721
Email:
info@parkmanagementvenlo.nl
www.parkmanagementvenlo.nl
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WAT CRADLE-TO-CRADLE BETREFT LIGT VENLO EEN AANTAL
PASSEN VOOR OP DE DUITSE GRENSREGIO

“We leren van het succes van Venlo”

Vergelijk Venlo eens met Krefeld.
Preen: “Krefeld ligt aan de Rijn, Venlo aan de Maas.
Logistiek zijn voor beide regio’s belangrijk. Krefeld
is meer dan twee keer zo groot. 230.000 inwoners.
90.000 belastingbetalers en vijfduizend bedrijven.
Dat valt niet zo op, met nog grotere grote steden als
Duisburg en Düsseldorf vlakbij. In Nederland echter
zou Krefeld in de top 10 staan.”
En de verschillen?
Preen: “De werkloosheid is met 10,3 procent
significant hoger dan in Venlo. Het gaat veelal om
laaggeschoolde mensen die al lang zonder werk
zitten. Ze zijn nauwelijks vermittelbar. Krefeld is
echte een chemiestad met twee bedrijventerreinen in
die sector: Chempark en Evonik. Samen zijn ze goed
voor een kleine tienduizend banen. Verder: Venlo
staat bekend om de agro-industrie, Krefeld om de
machinebouw.”
Venlo werkt samen met buurgemeenten bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen. Doen jullie dat ook?
Preen: “Wat betreft het werven van bedrijven zijn we
elkaars concurrenten. Dan noem ik Willich, Kempen,
Mönchengladbach, Duisburg. Wat betreft de werkgelegenheid maakt het niet uit of een bedrijf kiest
voor een buurgemeente. Daar gaan ook mensen uit
Krefeld werken. Waar het wel om gaat zijn de inkomsten. Ieder bedrijf binnen de gemeentegrens levert
onroerendzaakbelasting op. Op jaarbasis is dat in
totaal 130 miljoen euro. Nee, concurrentie met Venlo
op die vlak heb ik nog niet meegemaakt.”
Kerstiens: “We hebben op dit moment één probleem.
Bijna alle grond is verkocht.”

Preen: “Vandaar dat we aan de zuidkant bij Fichtenheim direct aan de autosnelweg een nieuw bedrijventerrein van 25 hectare gaan ontsluiten. Het worden
percelen van drie- tot vijftienduizend vierkante
meter. De vraag is groot.”

Hoe verklaart u dat succes?
Preen: “De grondprijs is een belangrijke factor. Hier
betalen bedrijven 90 euro per vierkante meter. In
Düsseldorf begin je bij 150 euro. De ontsluiting is
goed, ook naar Rotterdam en Antwerpen dankzij de
haven. En het vliegveld is binnen een kwartier te
bereiken. Daarmee trekken we grote buitenlandse
bedrijven aan. Ik noem Hitachi, Okuma, Canon.”
Wat voor indruk heeft u van Venlo?
Preen: “Venlo heeft zich de afgelopen jaren sterk
ontwikkeld. Twintig jaar geleden had de stad niet
zo’n goed imago. Duitse studenten gingen graag naar
Venlo om eens wat anders dan sigaretten te roken,
om het zo eens te zeggen. De stad stond voor de
Zwei Brüder, de Markt en billige sigaretten en koffie.

Dat is volledig veranderd, mede door de komst van
de Maasboulevard. De opwaardering resulteerde niet
voor niets tot de uitverkiezing beste binnenstad van
Nederland.”

Krefeld is bekend van de dierentuin en, vroeger, Bayer
Uerdingen, de voetbalclub.
Kerstiens: “Hohoho. Uerdingen is op de weg terug. Ze
spelen derde Liga.”
Preen: “Het stadion vlakbij de dierentuin wordt vernieuwd. Dat betekent dat de ploeg komend seizoen
de thuiswedstrijden zal spelen in Duisburg. De stad
heeft veel te bieden, ook op cultureel vlak. Volgend
jaar viert Krefeld honderd jaar Bauhaus. De gebouwen van Mies van der Rohe, een bekend architect
(1886-1969), zullen centraal staan. Hij heeft deze
moderne bouwstijl sterk beïnvloed. Zoals ik eerder
zei, Krefeld is niet zo bekend. Aan die naamsbekendheid moeten we gaan werken.”

■

Tekst: Bart Ebisch | Foto’s: gemeente Krefeld

Lea Kerstiens (l) en Eckart Preen

Krefeld en Venlo vormen al meer dan
een halve eeuw een stedenband. Meer
dan vriendschappelijke contacten leverde
dat niet op. Dat begint te veranderen.
Eckart Preen, directeur economische zaken in Krefeld, en diens rechterhand Lea
Kerstiens over de overeenkomsten en
verschillen tussen de twee grenssteden.
Eckart Preen noemt en roemt het nieuwe stadhuis
van Venlo. De stad omarmde in 2007 als eerste ter
wereld de C2C-uitgangspunten. Circulaire economie
was destijds een onbekend begrip. Tegenwoordig
maakt het Venlose stadhuis wereldwijd furore, zo
bewijzen de talloze buitenlandse bezoeken. Vlak
over de grens willen ze graag aanhaken. Het nieuwe
archief van de Kreis in Viersen-Dülken wordt medio
volgend jaar gebouwd volgens de C2C-principes.
Mönchengladbach denkt na over een C2C-stadskantoor en ook Nettetal omarmt de revolutionaire
bouwideeën van Michael Braunhart. “We leren van
het succes van Venlo”, zegt Preen. “Het vervolg is
het INTERREG-project Healthy Buildings Network.
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Krefeld, Mönchengladbach, Viersen en Venlo gaan
samenwerken. Venlo is als ervaringsdeskundige
leading.” Lea Kerstiens: “Ook ondernemers doen mee,
en niet te vergeten de universiteit van Maastricht.”

zijn niet bang om een avontuur aan te gaan. Een fout
maken nemen ze op de koop toe. Duitsers willen
eerst een gedegen plan ontwikkelen. Die aanpak
duurt iets langer.”

Wat gaat er gebeuren?
Kerstiens: “We zitten midden in de opbouwfase.
Ideeën moeten nog ontwikkeld worden. Deze zomer
komt er een website. Daarna zullen we meer naar
buiten toe treden.”
Preen: “Vast staat dat er drie symposia komen. Venlo
trapt volgend jaar af in de lente. Wij volgen in de
herfst. Daarna is het de beurt aan Mönchengladbach.”

Venlo en Krefeld vormen al meer dan een halve eeuw
een stedenband. Wat heeft dat opgeleverd?
Preen: “In het verleden is er weinig gebeurd. Dat begint te veranderen. Krefeld vormt tegenwoordig onderdeel van de businessclub van VVV. En samen met
Ondernemend Venlo organiseren we bijeenkomsten
voor ondernemers. De ene keer in Venlo, de andere
keer in Krefeld. Dan blijkt dat we niet veel van elkaar
weten. Krefeld ligt aan de Rijn, dat is een verrassing
voor veel Nederlanders. Ook weten niet veel mensen
dat Dujardin zetelt in Krefeld.”
Kerstiens: “Het is goed dat ze elkaar ontmoeten.
Zo ontstaan zakelijke contacten waar ze profijt van
hebben.”
Preen: “De regio presenteert zich jaarlijks op de
Expo Real, de vastgoedbeurs in München. Dankzij
inspanningen van Krefeld is Venlo aangesloten. De
contacten met het gemeentebestuur zijn goed.”

Hoe kan het dat Venlo voorop loopt?
Preen: “Wie is niet bezig met duurzaamheid en
gezondheid? Alleen in relatie tot bouwen hebben wij
dat uit het oog verloren. Venlo heeft Cradle-to-cradle
opgepakt ten tijde van de Floriade. De internationale
tuinbouwvakbeurs moest als aanjager dienen. Door
de economische crisis is het proces vertraagd.”
Kerstiens: “Daarbij komt dat Nederlanders en Duitsers anders denken over ondernemen. Nederlanders

Blik op de Krefeldse bedrijventerreinen
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Nederlandse hotspot of
Europese hotspot?
Jarenlang mocht de regio Venlo-Venray zich dé logistieke hotspot van Nederland
noemen. Vorig jaar zakte de regio naar de tweede plaats en dit jaar moet ‘onze’
regio - voor het eerst sinds de start van de landelijke verkiezing in 2004 - genoegen
nemen met een derde plek, achter winnaar West-Brabant en Tilburg-Waalwijk. “Dat
was voor ons ook een verrassing”, laat Ron Kuijpers, bestuurslid van SMART Logistics Centre Venlo weten. “De vraag alleen is, wat vinden wij hiervan?”

Voor het bepalen van de ranking van de belangrijkste
logistieke hotspots van Nederland heeft Logistiek,
initiatiefnemer van de verkiezing, een panel van 27
experts verzocht om de regio’s te vergelijken op basis
van diverse criteria, waaronder beschikbaarheid,
inzet en motivatie van geschikt personeel, bereikbaarheid en infrastructuur, voldoende bouwgrond
en panden en medewerking van overheid/gemeenten. De regio Venlo-Venray liet met name punten
liggen op het criterium ‘beschikbaarheid personeel’.
Kuijpers legt uit wat hier de reden van zou kunnen
zijn: “De verkiezing heeft de focus op de Nederlandse
arbeidsmarkt, kijkt niet grensoverschrijdend. Dat is
voor de Nederlandse verkiezing logisch, maar wij
werken grensoverschrijdend. Wij zitten als regio Venlo-Venray in de luxepositie dat wij heel dicht tegen de
Duitse grens aanzitten en veel Duitse arbeidskrachten hebben, vooral uit Noordrijn-Westfalen. Deze
arbeidskrachten moet je natuurlijk niet uitsluiten.”
Toch ligt er nog steeds een uitdaging op de arbeidsmarkt, onderkent Kuijpers. “Maar dat geldt niet alleen
voor onze regio, maar voor heel Nederland.” Zo is de
regio Venlo-Venray bezig met uitzendbureaus om nog
actiever personeel in de regio Noordrijn-Westfalen
te werven. “Maar bieden bedrijven in de regio ook

baangarantie aan afgestudeerde HBO- en MBO-studenten in de logistiek. Dat doen andere regio’s niet.
En is er samenwerking tussen verladers, bijvoorbeeld
door het onderling uitwisselen van werknemers. Als
SMART zijn we daarnaast continu bezig om te kijken
wat er speelt, wat de uitdagingen zijn. Zo zijn het
type werkzaamheden al jaren aan het veranderen
en door automatisering en robotisering kan hier antwoord op worden gegeven. Dit kan ook uiteindelijk
een effect hebben op de arbeidsmarkt, al blijven we
natuurlijk altijd de menselijke factor nodig hebben.
Voor bedrijven hoort hier ook het binden en behouden van mensen bij; sociale innovatie is daarvoor een
van de belangrijk thema’s.”
Samenwerking en afstemming op verschillende
niveaus blijft een belangrijke succesfactor. Binnen
SMART LCV lopen binnen de bouwsteen arbeidsmarkt & onderwijs van SMART LCV een aantal
initiatieven. Zo zullen op 5 september bijvoorbeeld
driehonderd studenten van onder andere Fontys,
Universiteit Maastricht en CLV Gilde Opleidingen
de bedrijven in de logistieke hotspot Venlo-Venray
bezoeken voor een belevenisvolle dag. Daarnaast
worden ook op Provinciaal niveau zaken opgepakt,

met bijvoorbeeld het aanvalsplan ‘Zo WERKT Limburg’ en worden op regionaal niveau vraagstukken
op kortere termijn actief opgepakt door Werkgeversservice Punt Noord-Limburg in samenwerking met
uitzendbureaus.
De regio Venlo-Venray staat dus op de derde plek
qua belangrijkste logistieke hotspots van Nederland.
Wat vinden wij hiervan, vraagt Kuijpers zich hardop
af. “Nummer één zijn op de ranglijst is meegenomen, dat geeft een bevestiging van de investering
en de behaalde successen, maar het daadwerkelijk
behalen van deze successen is de allereerste mijlpaal.
Het maatschappelijk verantwoord ondernemen,
de successen die je behaalt als regio, een goed
werknemersklimaat, goede communicatie met de
regio, overheden, onderwijs en ondernemers, deze
aspecten vind ik veel belangrijker. Uiteindelijk gaat
het toch om het geheel aan faciliteiten wat we hier
kunnen bieden als logistieke hotspot. En kijken we
naar de belangrijkste logistieke hotspot in Europa,
dan spant de regio Venlo-Venray nog altijd de kroon.”

■

Tekst: Silke van Deelen | Foto’s: Marco Boots

Ron Kuijpers: "kijken we naar de belangrijkste logistieke hotspot in
Europa, dan spant de regio Venlo-Venray nog altijd de kroon"
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Provincie Limburg | Ondernemend Venlo magazine

Hou uw werknemers langer, en productiever
aan het werk en zet in op leeftijdsbewust beleid!
12 november 2018 opent het tweede tijdvak voor het
aanvragen van subsidie voor Duurzame inzetbaarheid.
Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in
de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en
productief aan het werk kunnen zijn. Spelen er binnen
uw onderneming zaken op personeelsgebied? Dan
biedt subsidie van het Europees Sociaal Fonds kansen
voor uw organisatie. Alle bedrijven en (overheids)
instellingen die min. 2 werknemers in dienst hebben
kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken.
Subsidiebijdrage
Vanaf een totaalbedrag aan advieskosten van
minimaal € 12.000 (in een periode van 12 maanden)
vergoedt de ESF-subsidieregeling 50% van deze advieskosten. De maximale subsidie is € 12.500. Kosten
zijn subsidiabel na ontvangst van de beschikking!
Activiteiten
Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden
ingewonnen in 2018 zijn:
• het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van
werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
• het bevorderen van een leercultuur voor werkenden,
waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke
kennis en vaardigheden;
• het stimuleren van interne mobiliteit van werkne-

mers, het anticiperen op individuele ambities en
ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van
werknemers naar ondernemerschap;
• of het bevorderen van een flexibele werkcultuur,
waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.
Een project kan bestaan uit:
• het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
• of het verkrijgen van begeleiding bij de
implementatie van een advies, waaronder het in
dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.
De aanvrager is in beginsel vrij in zijn keuze van
de externe adviseur. Wel dient de adviseur
aantoonbare ervaring te hebben in het werkveld
(minimaal 2 referenties).
Aan de slag met deze subsidie
Bent u geïnteresseerd in de bovenstaande regeling?
Neem dan vrijblijvend contact op met TRIAS.
TRIAS BV | info@trias-subsidie.nl | 077-3560100

GEDEPUTEERDE JOOST VAN DEN AKKER

“Campus stevige versterking
voor Greenport Venlo”
Op 31 mei jongstleden vond in Villa Flora de opening plaats
van twee door de Universiteit Maastricht geïnitieerde laboratoria: het Healthy Eating and Food Innovation Research
Centre en het Food Claims Centre. Gedeputeerde Joost van
den Akker (VVD, Economie en Kennisinfrastructuur) was één
van de sprekers tijdens die opening. Terugkijkend wijst hij op
het belang van de vier Brightlands campussen voor Limburg
in het algemeen en de Brightlands Campus Greenport Venlo
voor de regio Venlo meer specifiek.
Joost van den Akker is, als opvolger van Twan Beurskens, sinds 20 april de nieuwe gedeputeerde Economie & Kennisinfrastructuur van de Provincie Limburg.
In zijn portefeuille onder meer ook de Brightlands campussen. Die zijn, zegt hij,
een grote aanwinst voor de Limburgse economie. De al langer bestaande campussen in Maastricht en Sittard-Geleen hebben dat al nadrukkelijk aangetoond,
maar ook de jongere campussen in Heerlen en Venlo hebben volop potentie,
aldus het onlangs verschenen onderzoeksrapport van Buck Consultants. “Dat
geldt lang niet voor alle campussen in Nederland.”
Over de Brightlands Campus Greenport Venlo zegt hij: “Die is een stevige
versterking voor Greenport Venlo in z’n geheel. Daar vinden ontwikkelingen
plaats die weer van invloed zijn op de regionale economie.” Een economie,
merkt hij op, die wordt gedragen door drie pijlers: de maakindustrie, logistiek
en (hoogwaardige) agrofood. Die laatste sector speelt een prominente rol op de
campus. “Greenport Venlo is wat dat betreft natuurlijk bijzonder. Samen met het
Duitse grensgebied is het ‘t grootste land- en tuinbouwgebied in Noordwest-Europa. Doel van de campus is sneller betere producten te ontwikkelen. Kennis is
daarbij een belangrijk aspect. Op de campus komt dat samen: de kennis bij het
onderwijs, innovatieve ondernemers en de overheden die faciliteren. Het is een
plek waar nieuwe ideeën ontstaan en worden uitgewerkt.”
De twee onderzoekslaboratoria van de Universiteit Maastricht gaan daar een
rol in spelen, geeft Van den Akker aan, op een heel specifiek gebied. “Er wordt
bijvoorbeeld in een sportlab onderzocht wat de gevolgen zijn van eten tijdens
het sporten, maar ook onderzoek naar gezondere voeding, naar de psychologie
rondom voeding en food claims. Is wat er op de verpakking staat wel echt zo,
in hoeverre is zo’n claim terecht? Dat laatste gebeurt in samenhang met het
EU-beleid op verpakkingen.” De campus is volgens Van den Akker verder belangrijk om studenten en young professionals aan de regio te binden. “Dat is de plek
waar van alles gebeurt, waar bedrijven starten die vervolgens groeien en zich
dan elders vestigen.”
Dat zou bijvoorbeeld op het Floriade-terrein zelf kunnen zijn, geeft de gedeputeerde aan, want dat is de volgende stap in de ontwikkeling van de campus.
“Met de komst van Xerox zit de Innovatoren vol. Ook de Villa Flora raakt steeds
beter gevuld. We gaan ons nu meer focussen op de invulling van het omliggende
terrein. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar een grotere partij die als kartrekker kan fungeren. Momenteel wordt er volop gewerkt om de campus optimaal
bereikbaar te maken. Zo is er inmiddels een busverbinding en werken we aan
de parkeercapaciteit. Op die manier moet de Venlose Brightlands campus de
komende jaren meer en meer een uithangbord voor de regio worden.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto: Jean-Pierre Geusens (Bron: Navenant Magazine)
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Lunch Lodewijk van der Grintenprijs
Op uitnodiging van de winnaars van de Lodewijk van der Grinten Prijs 2017, Hai Berden en Corné Geerts van Seacon Logistics, genoten de sponsoren van het ondernemersevenement
afgelopen vrijdag van een fantastisch verzorgde lunch bij Scelta Institute (van onze winnaar van seizoen 2016, Jan Klerken).
Een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, te
netwerken en nieuwe plannen te maken. De winnaars keken
terug op een interessante en boeiende periode. In mei vorig
jaar werden ze benaderd en in de daarop volgende periode
volgde het jurybezoek, het maken van een bedrijfsfilm, diverse
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uitnodigingen om te komen vertellen over hun nominatie en
tenslotte de finale in een volle Maaspoort. Hai Berden sprak
tijdens de lunch zijn waardering uit over de organisatie en het
contact met de andere genomineerden. Corné Geerts: ‘normaal
gesproken ben je vooral gefocust op je klanten en je dienstverlening, maar nu sta je zelf in de spotlight’. De prijs is een
initiatief van de Stichting Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs, waarin LLTB Venlo-Horst, MKB Venlo, Ondernemend
Venlo en de gemeente Venlo samenwerking. Onderstaand een
foto-impressie.
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Willems Bouwbedrijf | Ondernemend Venlo magazine

“Duitse werkwijze,
Nederlandse denkwijze”
Tussen nu en 2040 daalt landelijk
de bevolking in de leeftijd tot 20
jaar met bijna 7 procent. Studentenaantallen gaan dus ook krimpen. Daarnaast verandert door
bijvoorbeeld nieuwe technologieën
het werkveld ook voortdurend.
Hoe maak je als werkgever je bedrijf toekomstproof
in deze sterk veranderende arbeidsmarkt? Het antwoord: met Gilde Bedrijfsopleidingen. Bij Gilde Bedrijfsopleidingen zorgen we er met op maat gemaakte bijscholing en opleidingen (in het kader van leven
lang ontwikkelen) voor dat een bedrijf toekomstproof

is. Dat bedrijven de juiste gekwalificeerde vakmensen
en talentvolle stagiairs krijgen en de competenties
van het personeel up-to-date zijn. Denk aan verschillende mogelijkheden voor bbl-opleidingen, maar ook
niet bekostigde opleidingen, kortdurende cursussen
en trainingen. Sommige zijn al voorhanden, andere
willen en kunnen we in co-creatie met het bedrijfsleven ontwikkelen. Per branche gaan we actief op zoek
naar de actuele opleidingsbehoeften en innovatiekansen in de regio.
Heb je een vraag over scholing of opleidingen op maat? Stel die dan aan een
van de drie accountmanagers van Gilde
Bedrijfsopleidingen.

■

▶

Louise Rodts
Telefoon: 06 824 993 55
E-mail: l.rodts@rocgilde.nl
Ingrid Brouns
Telefoon: 06 308 146 10
E-mail: i.brouns@rocgilde.nl
Anouk Hanssen
Telefoon: 06 580 890 72
E-mail: amj.hanssen@rocgilde.nl

Sinds enkele jaren heeft Willems Bouwbedrijf BV eveneens een vestiging over de
grens, in Düsseldorf. Met Willems Industriebau GmbH wil het bedrijf ook in het
Duitse grensgebied voet aan de grond krijgen, vertelt directeur Joep Willems. Binnenkort start er bijvoorbeeld de bouw van een vliegtuighangar op het vliegveld van
Mönchengladbach.
Wanneer je met Venlo als middelpunt een denkbeeldige cirkel trekt, kom je voor de helft uit op Duits
grondgebied. Andere wetten, andere regels, andere
cultuur. Willems besloot die uitdaging aan te gaan.
“We willen de cirkel rond maken, in Duitsland liggen
allerlei mogelijkheden, zeker in de afgelopen jaren
omdat ze minder last van de crisis hadden dan wij.”
Dat gebeurde eerst vanuit de Nederlandse vestiging,
maar Willems merkte dat hij beter een Duitse vesting
kon oprichten. “Vanwege de regels inderdaad, maar
ook vanwege de werkwijze. In Duitsland hanteren ze
een wat andere werkwijze, iets andere materialen.
Daar gaan we in mee; we werken op hun manier, met

uitsluitend in Duitsland gekeurde materialen. Wat ze
waarderen is de Nederlandse manier van denken over
een bouwproject. Dat brengen wij samen.”
Dat leidt dus tot projecten zoals op het vliegveld van
Mönchengladbach, een klein vliegveld voor zakelijke
vliegreizen en privévluchten. Voor Elite Jet GmbH
gaat Willems Industriebau daar een nieuwe reparatieen onderhoudshangar realiseren. “We hebben een
tijd geleden twee van zulke hangars gerealiseerd
op Maastricht Aachen Airport. Zo zijn we bij dit
project uitgekomen. Hiermee kunnen we laten zien
dat we meer doen dan alleen bouwen, dat we de
opdrachtgever alles uit handen kunnen nemen. De

architectkeuze, het vergunningentraject, milieukundig
onderzoek, de complete engineering.”
De hangar heeft volgens Willems een aantal specifieke kenmerken. Hij noemt de grote overspanningen.
“Er moeten wel vliegtuigen in passen.” De toegangspoorten, zijn daar eveneens op afgestemd, zegt hij.
“Daar werden sowieso nog bepaalde andere eisen
aan gesteld. Zo moeten ze gemakkelijk te bedienen
zijn en voorzien zijn van te verwarmen rails. Verder
komt er een vloeistofdichte vloer in, met het oog op
de hydraulische oliën. En aan het dak komt een veiligheidssysteem. Medewerkers die op steigers staan
bij het werken aan een vliegtuig kunnen zich daar
aan bevestigen.” Waar eveneens rekening mee moest
worden gehouden, zegt Willems, is dat de hangar in
het overstroomgebied van de Niers wordt gebouwd.
“We bouwen op een verhoging en moeten dat elders
op het vliegveld compenseren vanwege het watercompenserend vermogen van de omgeving.”
De bouw start na de bouwvak, aan de voorbereiding
werd afgelopen 1,5 jaar besteed. “In Duitsland nemen
ze, ten opzichte van Nederland, meer de tijd voor
het voortraject. Ze weten dat bepaalde zaken goed
geregeld moeten worden en dus tijd vragen. Ze willen
graag dat je je huiswerk goed doet en niet tijdens
de bouw voor verrassingen komt te staan.” Tot slot
merkt Willems op dat zijn bedrijf in Duitsland steeds
meer voet aan de grond krijgt. “We hebben de laatste
tijd enkele grotere projecten gedaan, zien duidelijk
groei. Daar blijven we gestaag aan voortbouwen.”

■

v.l.n.r. Louise Rodts, Ingrid Brouns en Anouk Hanssen
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KICK-OFF BIJEENKOMST HEALTHY BUILDING NETWORK

Focus op gezond bouwen
De Regio Venlo heeft al de focus op gezonde voeding. Donderdag 8 november komt
daar de focus op gezond bouwen bij. Die dag vindt namelijk de kick-off van het Interreg project Healthy Building Network plaats, waar anders dan in het stadskantoor
van Venlo.

De lobby van een
belangenvertegenwoordiger

Gezond bouwen. Het stadskantoor van Venlo heeft een groene gevel die fijnstof, NOx en SO3 uit de (uitgaande)
lucht filtert en op het dak een zonneschoorsteen die zorgt voor een natuurlijke luchtstroom in het gebouw.

Uitreiking MKB L1mburg Prijs 2018

Het MKB is de motor van de samenleving. Maar liefst 99% van alle bedrijven in Nederland behoort tot het MKB. Samen zijn zij verantwoordelijk voor ruim 70% van de
werkgelegenheid in Nederland. Een onmisbare factor dus, die absoluut erkenning
verdient. Om die reden maakt MKB-Limburg zich sterk voor de belangen van het
Limburgse MKB, op landelijk en provinciaal, maar zeker ook op regionaal niveau.
Bereikbaar buitengebied
De drie afzonderlijke regio’s van MKB-Limburg worden vertegenwoordigd door afdelingsbesturen. Veel
van deze vertegenwoordigers zijn zelf ondernemer en
weten dus wat er speelt binnen de regio.
Deze thema’s zijn het uitgangspunt voor de belangenvertegenwoordiging. Een actueel voorbeeld
hiervan is de aanleg van glasvezel in regio Noordwest
Limburg. Als partner binnen Ondernemend Limburg
heeft MKB-Limburg zich samen met LLTB en LWV
ingezet om deze regio (digitaal) bereikbaar te maken.
“Tijd is geld, zeker voor een ondernemer en dan zit
je niet te wachten op een trage internetverbinding.
We zijn dan ook blij dat we het voor elkaar gekregen
hebben dat Noordwest Limburg ook gebruik kan
maken van supersnel internet,” aldus Gijs Hendrikx,
voorzitter MKB-Limburg afdeling Noord.
Landelijke lobby
Een ander punt waar MKB-Limburg zich sterk voor
maakt is de voorgenomen btw-verhoging van 6 naar
9 procent. Als grensregio krijgt Limburg natuurlijk
te maken met klanten die over de grens boodschap-
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pen gaan doen en dat is voor mkb-ers echt funest.
Daarom is MKB-Limburg, samen met MKB-Nederland
een landelijk lobbytraject gestart in Den Haag om
deze btw-verhoging te voorkomen. Het rapport met
de nadelige effecten van de btw-verhoging in de
grensregio’s is onlangs aangeboden aan de staatssecretaris, maar de lobby duurt voort. Monique Princen,
voorzitter MKB-Limburg: “Of we het gaan redden,
weten we nog niet, maar op deze manier worden de
belangen van Limburgse ondernemers wel vertegenwoordigd in Den Haag.”

Meer dan alleen lobby
Ondernemers helpen bij het ondernemen, dat is het
doel van MKB-Limburg. Niet alleen door de lobby,
maar ook door het aanbieden van kennis en de mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Gijs Hendrikx:
“Onze kennissessies zijn voor alle leden toegankelijk, ook voor onze Basis Leden en de leden van de
collectiviteiten. We vinden het belangrijk dat actuele
onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt, op een
zodanige manier dat de ondernemer er echt iets mee
kan. In kleine groepen, zodat er voldoende ruimte

is voor individuele inbreng of vragen. Praktisch en
toepasbaar, daar gaan we voor!” De netwerkbijeenkomsten die georganiseerd worden, zijn gericht
op het verbinden van ondernemers. Door de hele
provincie, niet alleen in de eigen regio. Ondernemers
uit Maastricht, Noorbeek en Sittard komen ook graag
naar activiteiten in Noord-Limburg en andersom. Ook
bij de uitreiking van de MKB L1mburg Prijs waren
er ondernemers uit de hele provincie. “Zo krijgen
ondernemers de kans om ook buiten hun eigen regio
inspiratie op te doen en leren ze meteen andere
mensen kennen. Deze bijeenkomsten leveren mooie
gesprekken op, uiteraard ook voor onszelf. Want
belangenvertegenwoordiging begint met luisteren
naar wat er speelt!”

■

Het stadskantoor van Venlo is bij uitstek een voorbeeld van modern en circulair bouwen. Allereerst
omdat de materialen die ervoor zijn gebruikt aan
het einde van hun levenscyclus weer hergebruikt
kunnen worden: Cradle to Cradle, afval is voedsel.
In de tweede plaats omdat het een gezond gebouw
is. Vooral dat laatste aspect krijgt de nadruk in het
Interreg project Healthy Building Network.
“Dit project beoogt een soort grensoverschrijdend
ecosysteem te creëren, waarbinnen gezond bouwen
optimaal tot zijn recht komt”, aldus Jeroen Rondeel
van Blue Engineering, partner van het project. “In het
algemeen hebben we nog te weinig oog voor gezond
bouwen. Dat komt misschien omdat de focus nog te
vaak ligt op kostenbesparing op de korte termijn en
te weinig op baten op de langere termijn.”

Healthy Building Network wil de bewustwording versterken en daarnaast grensoverschrijdende samenwerking stimuleren. “Ter weerszijden van de grens is
er al veel kennis en expertise”, aldus Rondeel. “Doel
is om die samen te brengen om concrete ideeën
te ontwikkelen om huizen en gebouwen gezonder
te maken voor bewoners en gebruikers. Daarnaast
hopen we natuurlijk dat de samenwerking tot nieuwe
ideeën, concepten of producten zal leiden en dat er
in de Euregio zo veel mogelijk gezonde en circulaire

diensten en producten op de markt komen en in
gebouwen toegepast gaan worden.”
Het Healthy Building Network is bedoeld om kennis
te delen en om op het gebied van gezond bouwen
verbindingen te leggen tussen Nederlandse en
Duitse bedrijven. Hiermee wordt de (Eu)regio verder
gepositioneerd als kennisregio. Om innovatie aan te
jagen is voor ongeveer twintig bedrijven een voucherbedrag van maximaal € 7.250 beschikbaar als de
initiatiefnemer eenzelfde bedrag cofinanciert. Deze
bedrijven worden dan vanuit het Healthy Building
Network begeleid. Bedrijven die geen gebruik maken
van de voucherregeling kunnen zich aansluiten bij het
netwerk om op de manier kennis te delen.
De bijeenkomst op 8 november is bedoeld voor alle
bedrijven die menen in het Healthy Building Network
een rol te kunnen spelen. Dat kan aan de aanbodkant zijn: partijen die oplossingen aanbieden, maar
ook aan de vraagkant: partijen die juist oplossingen
zoeken. “Gezond bouwen moet in de Euregio de standaard worden en het internationaal samenwerkende,
regionale bedrijfsleven moet daarbij een hoofdrol
spelen”, besluit Rondeel.

■

Tekst: Thijs Pubben | Fotografie: Gemeente Venlo

Kick-off Interreg project
Healthy Building Network:
Waar?
Stadskantoor Venlo
Wanneer?
Donderdag 8 november 2018
Aanmelden? www.healthybuildingnetwork.com
(aanmelden is verplicht)

Tekst en Foto: MKB-Limburg

Meer informatie of lid worden

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
0475 – 786 400
info@mkblimburg.nl
www.mkblimburg.nl

“Maar gezonde gebouwen kunnen veel voordelen
opleveren”, vervolgt Rondeel. “Het prestatieniveau
gaat omhoog, het ziekteverzuim naar beneden en
mensen voelen zich beter.” Allerhande zaken die
nodig zijn voor gezonde gebouwen, zijn er overigens
al, te beginnen met meetapparatuur. “In ruimtes waar
veel mensen bij elkaar zijn, is de CO2-concentratie
bijvoorbeeld vaak te hoog. Dat beïnvloedt de gezondheid, maar ook het prestatievermogen. Met een
CO2-meter kan eenvoudig het CO2-gehalte worden
gemeten, waardoor men zich bewust wordt van de
luchtkwaliteit en eventueel extra kan ventileren.”
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STAATSECRETARIS RAYMOND KNOPS OP BEZOEK IN VENLO

Gast bij masterclass over
Nederlands-Duitse samenwerking

Op uitnodiging van Fontys Crossing Borders was staatsecretaris Raymond Knops
(Binnenlandse Zaken) op 19 juni op bezoek in Venlo. Hij nam deel aan een rondetafelgesprek en was gast in een masterclass over Nederlands-Duitse samenwerking.
Fontys Crossing Borders organiseert vijf à zes keer
per jaar een masterclass over grensoverschrijdende
zaken als toerisme, arbeidsmarkt en handel. Gast was
dit keer staatssecretaris Raymond Knops. Die komt
niet alleen uit de regio, hij heeft tevens grensoverschrijdend beleid in zijn portefeuille. Naar aanleiding
daarvan is hij volop bezig met het verkennen van het
Nederlandse grensgebied. De uitnodiging naar Venlo
te komen kwam dan ook op een goed moment.
Tijdens het rondetafelgesprek wees Ondernemend
Venlo-voorzitter Peter Thissen de staatsecretaris
nog maar eens op de infrastructurele situatie in deze
regio en dan vooral op de knelpunten. Knelpunten
waarvan de oorzaak voor een belangrijk deel over de
grens ligt. Zo verhindert de situatie op het spoor tussen Kaldenkerken en Dülken een intercityverbinding
met het Duitse achterland. En zorgt de Duitse rijtijdenwet voor parkeerproblematiek van vrachtwagens.

Ook vroeg hij aandacht voor een zo snel mogelijke
verbreding van de A67.
Daarna ging Knops in gesprek met moderator Ruud
Stikkelbroeck tijdens de masterclass. Daarin ging het
over het belang van, maar ook de kansen die samenwerking – op welke wijze ook – over de grens biedt.
Voor bedrijven en onderwijs. Knops gaf aan graag input te krijgen over wat er in de regio speelt en welke
ideeën er leven. Belangrijk is, zei hij, dat er interesse
voor elkaar is, voor elkaars taal, cultuur en gewoonten. Hij nodigde vertegenwoordigers van de Provincie
uit in Den Haag op bezoek te komen en dieper op
de materie in te gaan. Waarop werd gesuggereerd
dat ambtenaren uit Den Haag ook van harte welkom
zijn in Maastricht en Düsseldorf. Die uitnodiging zal
inmiddels zijn doorgegeven.

■

Foto’s: Marco Boots

OV-voorzitter Peter Thissen in gesprek met staatssecretaris Raymond Knops
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“Met associate degree engineering
bereiken we nieuwe doelgroep”

Coaching
Dat kan dus niet zomaar ieder project zijn, merkt Lemmens op, het moet binnen
de kaders van de opleiding passen. De validering ligt bij Fontys. Het succesvol
kunnen doorlopen van de associate degree is niet alleen de verantwoordelijkheid
van Fontys, legt hij uit, maar eveneens van de student en het bedrijf. “Er moet
sprake zijn van synergie. Coaching is daarin een heel belangrijk aspect. Iedere
student heeft twee coaches, iemand van ons en iemand binnen het bedrijf. Tussen
die drie partijen is veel contact. Voorafgaand aan de opleiding al. Zo is er sprake
van een zorgvuldige intake; doen we bijvoorbeeld een arbeidsplekscan en bekijken
we of de ingebrachte problematiek verwerkt kan worden in de opleiding. De
coach van het bedrijf moet over bepaalde kwaliteiten beschikken, maar ook van
onze docenten wordt het een en ander gevraagd. In plaats van te werken vanuit
een vast programma moeten ze nu inspelen op praktijkvragen. Daarvoor is een
grote mate van flexibiliteit noodzakelijk. We behandelen de meest uiteenlopende vraagstukken, zaken waar studenten tijdens hun werk op vastlopen. Door ze
daar op een andere manier naar te laten kijken willen we ze tot nieuwe inzichten
laten komen. De studenten komen één keer per week naar school en daarnaast
zijn er online contacten. De kennis die de studenten opdoen wordt in de praktijk
toegepast. Tijdens de opleiding, vier modules van een half jaar, doorlopen we een
aantal keren het proces dat leidt van idee naar resultaat.”

Zo is er sprake van
een zorgvuldige intake
Grote interesse
De associate degree engineering is officieel in februari van dit jaar gestart.
Daarvoor was er een pilotperiode van een jaar. Tijdens de pilot waren er zeven
studenten, nu zijn dat er acht. Lemmens geeft aan dat er in deze beginperiode
bewust is gekozen voor een beperkt aantal. “We hebben twee instroommomenten, in februari en in september. Uiteindelijk willen we er naartoe dat er iedere
keer zo’n twintig studenten instromen. Vooralsnog hoeven we daarvoor niet te
werven. Nadat bekend werd gemaakt dat we met deze opleiding zouden beginnen
is de interesse groot. Uit de eerste resultaten blijkt dat studenten heel anders
naar vraagstukken gaan kijken, andere vragen gaan stellen en een kritischere
houding aannemen.” Tot slot, gaat de associate degree op termijn de bachelor
voltijd vervangen? Lemmens denkt van niet. “Het zijn twee verschillende manieren
van opleiden. Die wel steeds worden aangepast om ze zo goed mogelijk te laten
aansluiten bij wat de markt vraagt. De associate degree zie ik als een aanvulling
en een mogelijkheid voor werknemers om zich verder te professionaliseren.”

■

Er gaapt een opleidingsgat tussen mbo 4 en een hbo-bacheloropleiding. Fontys
Hogescholen speelt daar op in met de associate degree engineering, een tweejarige,
modulair opgebouwde deeltijd opleiding. Met bovendien een praktijkgericht karakter.
Nogal wat jongeren zien, na hun mbo-opleiding, af
van het volgen van hoger onderwijs. Om na enkele
jaren te constateren dat ze toch bepaalde vaardigheden missen om hun functie in het bedrijfsleven
goed in te vullen of om binnen een bedrijf door te
kunnen groeien. Pascal Lemmens, curriculumeigenaar
bij Fontys in Venlo, weet dat een belangrijk deel van
deze groep geen trek heeft in een reguliere deeltijdopleiding. “Dat betekent naast het werk studeren in
de avonduren en in het weekend, daar passen veel
mensen voor.” Een associate degree kan dan een
goed alternatief zijn, geeft hij aan. Een opleiding
die zich bevindt tussen mbo en hbo. “Als eerste
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hbo-instelling in Nederland hebben we een associate
degree engineering geïntroduceerd, vanuit een vraaggestuurd construct. Daarin koppelen we de theorie
aan de praktijk. We bereiken zo enerzijds een nieuwe
doelgroep en spelen tevens in op de groeiende vraag
in de markt naar hoog opgeleide technici.”

Vraaggestuurd
Met de associate degree wordt de deeltijdstudent,
zegt hij, vanuit een ander perspectief bediend. De
inhoud van de opleiding wordt veel meer vraaggestuurd bepaald. “Binnen bepaalde vaste kaders bieden we zo veel mogelijk maatwerk. Kijk, elke sector

heeft zo zijn eigen problematiek. Wat dat betreft
hebben we te maken met niches. Om daar goed op te
kunnen inspelen richten we ons in het eerste jaar nog
op de engineering in algemenere zin. Het tweede jaar
volgt de specialisatie. De opzet is modulair en de benadering is heel flexibel. Door op de praktijksituatie
van de student te focussen, willen we de opleiding
aantrekkelijk maken en zo uitval voorkomen.” De
student, vertelt hij, neemt als het ware zijn of haar
eigen lesstof mee. Er wordt gekozen voor een project
waar de student in het dagelijks leven mee bezig is.
De vragen die daar bij ontstaan worden onderdeel
van de opleiding. “Bij engineering, het concretiseren
van een idee of ontwerp, komen specifieke vragen
kijken. Die zijn, als ze aan bepaalde criteria voldoen,
de basis van de lesstof.”
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CONTINU VACATURES BIJ VITACRESS REAL

Verse kruiden,
bijzondere concepten
VIA ACADEMY

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

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

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

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

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

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

Dag in, dag uit zijn ze bij Vitacress Real
in Venlo met verse kruiden bezig. Met
de kwaliteit, de smaak, met nieuwe concepten. Daarbij continu zoekend naar
nieuwe uitdagingen. Inmiddels werken
er al 140 medewerkers bij het in 2013
gestarte bedrijf. En zijn meer nieuwe
mensen nodig. “We hebben continu vacatures”, vertelt directeur Ralph Coenen.
Nee, ze hebben niet zomaar voor Venlo als vestigingsplaats gekozen, begint Ralph Coenen. De
centrale ligging van de stad was een van de belangrijke redenen. “We hebben enerzijds zelf teelbedrijven door heel Nederland, maar ook in de rest van
Europa. Daarnaast hebben we contracten met telers
wereldwijd.” Een goede bereikbaarheid en voldoende
toevoermogelijk zijn dus essentieel, benadrukt hij.
Daarnaast, geeft hij aan, is er de uitgaande stroom,
de verwerkte kruiden die naar supermarkten en
food-zaken in binnen- en buitenland gaan – kruiden als basilicum, rozemarijn en tijm. Op allerlei
manieren.

Hij vertelt dat kwaliteitsbewaking en –verbetering
een van de activiteiten van Vitacress Real is. “We
hebben een kwaliteitsafdeling waar voortdurend
onderzoek plaatsvindt. Naar het verbeteren van de
smaak bijvoorbeeld, van de houdbaarheid. Maar ook
naar hoe we met minder watergebruik kunnen telen,
of minder gewasbescherming.” Daarnaast wordt,
zegt Ralph, samen met de afnemers nagedacht over
allerlei nieuwe concepten. Concepten waarmee
kan worden ingespeeld op de behoeften maar ook
de beleving van de consument. “Het meest basale
is verse kruiden in kleine hoeveelheden gesneden
verpakken. Zodat de consument voldoende heeft om
telkens een maaltijd van verse kruiden te voorzien.
Maar we bedenken ook allerlei andere concepten.
Een pakketje kruiden om kruidenboter mee te maken,
een pakketje om kip mee te kruiden. Je ziet dat koken
steeds populairder wordt. Wij willen daar met onze
producten aan bijdragen.”
Om dat te realiseren is Vitacress Real op zoek naar
nieuwe werknemers. Momenteel werken er zo’n
120 in de productie en 20 op kantoor en vooral op
kantoor zijn dringend nieuwe mensen nodig, maakt

Ralph Coenen
Ralph duidelijk. In allerlei functies. Hij zegt op zoek te
zijn naar mensen met een drive, met passie, die willen bijdragen aan de ambities van Vitacress Real. Die
vernieuwend durven te zijn. “We willen teamspelers,
dat vinden we belangrijk. We zijn een jong bedrijf
met heel eigen ideeën, een eigen aanpak. Mensen die
zich hierin herkennen zou ik zeker willen vragen te
solliciteren. Op ieder moment. Want zoals gezegd:
we hebben continu vacatures – kijk ook maar eens op
www.werkenbijvitacressreal.com.”

■

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

BEVEILIGINGSTECHNIEK

MOBIELE SURVEILANCE

ALARMCENTRALE

EVENEMENTENBEVEILIGING

BEWAKING

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

Beleef de Logistieke
Keten in regio Venlo
Driehonderd studenten van onder meer Fontys, Universiteit Maastricht en CLV Gilde Opleidingen gaan op 5 september op ontdekking in de logistieke hotspot Venlo-Venray. Vier bedrijven uit het netwerk van Ondernemend Venlo - Seacon Logistics, Ewals
Cargo Care, KLG Europe en Verhoex Douane Service - ondersteunen en faciliteren dit initiatief en treden op als gastheer. Het idee
komt van de bouwsteen Arbeidsmarkt & Onderwijs van SMART Logistics Centre Venlo, waarin deze bedrijven samen met andere
partners vertegenwoordigd zijn. Bedoeling van de dag is het imago van logistiek te verbeteren en inzicht te geven in de grote
diversiteit van werkzaamheden in deze sector.
Het beeld van de logistiek reikt - ook bij studenten - vaak niet verder dan de
traditionele elementen: transport per truck en opslag van dozen. Logistiek is
daarentegen een zeer innovatieve omgeving waarin studenten met bigdata aan de
slag kunnen en waarin de toepassing van bijvoorbeeld business intelligence van
grote betekenis is voor de wereldwijde supply chain. Samenwerking met de markt
is een van de sleutels tot succes. Enkele jaren geleden werd Logistiek aangewezen
als een van de topsectoren van Nederland. Niet voor niets.
Het uitdragen van de innovatiekracht en de veelzijdigheid van onze sector vinden
we vaak lastig. 5 september moet bijdragen aan een betere beeldvorming. Door
een positief imago en de juiste informatie zullen studenten logistiek een interessante bedrijfstak vinden, waarin ze graag aan de slag willen. We kijken niet alleen
naar studenten maar ook naar middelbare scholieren en andere doelgroepen zoals
werkzoekenden die - bijvoorbeeld via het UWV - op zoek zijn naar een nieuwe
baan.

vinden
en gevonden
worden
Voor de perfecte match tussen werkgever
en werknemer. 100% transparant, persoonlijk
en doelgericht.
info@vel.nl

+31 ( 0 )77 355 72 61

ze een totaalbeeld. Op het einde van de dag hebben ze dan hopelijk meer inzicht
in alle logistieke processen van de supply chain tussen bijvoorbeeld China en
Europa.
Centraal staan beleving en kennisverrijking, op een boeiende dag die een ruime
inkijk geeft in de keuken van toonaangevende logistieke dienstverleners.

■

Op woensdag 5 september gaan studenten en werkzoekenden de logistiek ontdekken en beleven in al haar veelzijdigheid. De vier bedrijven vormen samen als
het ware een keten waarbij vrijwel iedere schakel in de moderne logistiek aan bod
komt. Doordat de studenten middels een routing alle vier de bedrijven bezoeken
en ieder bedrijf inzicht geeft in een specifiek deel van de logistieke keten, krijgen

Commercieel succes
door 360 graden branding
Techno Valley Limburg had onlangs een ontbijtbijeenkomst bij Mifa in Venlo. Het thema: hoe branding en merkactivatie te gebruiken om je als bedrijf in de maakindustrie te onderscheiden
Loek Gussenhoven, directeur DimCoppen, licht toe dat branding grofweg uit twee
delen bestaat: merkontwikkeling (het merk ‘laden’ met betekenissen en associaties) en merkactivatie (het bekend maken van het merk en de positionering in
de markt). Bij branding moet deze positionering in alle contactmomenten tussen
doelgroep en merk op een consistente manier tot uitdrukking worden gebracht.
Gussenhoven heeft daarvoor de term 360° branding bedacht. Als voorbeelden
noemt hij Apple en Sif Offshore Foundations. “Sif blinkt uit in oplossingsgericht
denken en handelen en een krachtige will do-mentaliteit. Sif maakt de eisen die
opdrachtgevers stellen altijd waar, no matter what. Dat maakt dat Sif zich kan
positioneren als de Waarmaker. Deze merkbetekenis is 360° uitgerold en werpt na
twee jaar zijn vruchten af: Sif is opgeschoven van ONDER naar OP de radar.”
Mifa is opgericht in 1975 als eerste bedrijf van Aalberts Industries NV. Het bedrijf

blinkt uit in extrusie; een vormgevingstechniek waarbij een vervormbaar materiaal
rond een temperatuur van 450°C, zodat het materiaal kneedbaar wordt, door een
matrijs geperst wordt. Mifa heeft daarbij een ongeëvenaarde precisie-extrusie en
dat is ook waar het merk rondom gebouwd wordt, in alle lagen van het bedrijf,
middels de Mifa Experience Precision. ‘Weet wat je meet’, is daarbij het devies.
“Op de rol staat nog marketing automation: één systeem voor alle marketingactiviteiten. Op die manier wordt er slim gepersonaliseerd ingespeeld op de behoeften van de klant. Denk aan een pop-up over een masterclass na het downloaden
van een whitepaper”, aldus marketing manager Roel Sloesen.
Jan Houwen sluit de ochtend af met de hamvraag; “Hoe is branding en merkactivatie in te zetten voor Techno Valley Limburg? Daarin ligt nog een mooie
uitdaging.”
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Polvo bv neemt Van
Enckevort Groep over
Per 7 juni zijn de activiteiten van de Van Enckevort Groep
overgenomen door Polvo bv uit Zevenbergen. De van Enckevort
Groep heeft een historie van 118 jaar en in haar marktgebied
een sterke naam opgebouwd.
Het was Sevenummer Jan van Enckevort die het bedrijf in 1900 in Blerick
begon, samen met zijn echtgenote.
Met paard en wagen haalde hij onder
meer potten, pannen en kachels uit
Duitsland om die in Blerick en omgeving te verkopen. Uit dat bedrijfje
ontstond een ijzervakhandel voor de
professionele gebruiker met anno
2018 vestigingen door heel Limburg en
Zuidoost-Brabant.

Met het oog op de marktontwikkelingen en de wens naar continuïteit
heeft eigenaar Francine van Enckevort
besloten om het bedrijf te verkopen.
De koper, Polvo bv dat onderdeel is van
Pallieter Group uit Eindhoven, verwacht
hiermee haar positie in de bouwsector
in deze regio, verder te verstevigen.
Francine van Enckevort: “Met de
verkoop aan Polvo geef ik de Van

Tijdens de algemene ledenvergadering op 13 juni 2018 is Giel Braun
benoemd tot voorzitter van de
LWV. Hij volgt Jan Zuidam op die de
functie acht jaar vervuld heeft. Giel
Braun: “ik kijk ernaar uit om de in
2016 ingezette koers van de LWV
verder vorm te geven. Vanuit mijn
ervaring met arbeidsmarktproblematiek en mijn focus op een innovatief
ondernemingsklimaat denk ik met
veel passie en voldoening invulling
te kunnen geven aan deze mooie
functie. De arbeidsmarkt staat voor
een grote uitdaging. Innovatief
ondernemerschap gaat hierbij een
grote rol spelen.”

Enckevort Groep in goede handen. Wij
zijn in ons 118-jarige bestaan altijd heel
maatschappelijk betrokken geweest,
onder andere door het ondersteunen
van verenigingen en evenementen.
Die maatschappelijke betrokkenheid is
eveneens kenmerkend voor Polvo, zij
het op haar eigen wijze. Belangrijk is
dat al het personeel zijn baan behoudt
en de naam Van Enckevort Groep blijft
bestaan. Ook de bedrijfsstructuur
blijft overeind. Wel is het de bedoeling
om op termijn, met name achter de
schermen, zoveel mogelijk te gaan
samenwerken.”

■

Giel Braun is een ervaren bestuurder.
Hij was vanaf 2010 penningmeester
van de LWV en tevens lid van het

Munckhof krijgt certificaat
dementievriendelijk

Petra Leijssen, bestuurslid Alzheimer
Noord-Limburg: “Munckhof heeft het
certificaat ontvangen omdat de organisatie de kennis over het herkennen en
omgaan met dementie heeft vergroot
en zich blijvend inzet voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers.
Munckhof heeft zelf een docent opgeleid die de training intern verzorgd.
Munckhof is een voorbeeld voor
andere organisaties en is optimaal op
de toekomst voorbereid.”

■

Prologis tekent overeenkomst 70.000 m2 in Venlo
Prologis, Inc., één van de leidende
dienstverleners in logistiek vastgoed
in de Benelux, kondigde eind juni aan
dat het een built-to-suit overeenkomst heeft getekend voor meer
dan 70.000 vierkante meter met een
aanbieder van hightech elektronica.
De nieuwe faciliteit (DC8) komt te
staan aan de Green Port Lane op
bedrijvenpark Trade Port Noord in
Venlo.
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Op 19 juli opende bouwspeciaalzaak BAUHAUS op bedrijventerrein
Noorderpoort haar derde Nederlandse vestiging. Het gebouw is 18.000
vierkante meter groot, heeft speciale
afdelingen en een assortiment van
120.000 producten.

algemeen bestuur van VNO-NCW.
Ook is hij voorzitter van het in
2016 opgerichte expertisecentrum
arbeidsmarkt en onderwijs. Sinds
2012 is Giel Braun voorzitter van de
Raad van Commissarissen en kringvoorzitter Limburg bij de Rabobank
Centraal Zuid-Limburg. Ook is hij lid
van de Raad van Commissarissen
van IBC AG.

De komst van BAUHAUS Venlo zorgt
voor ca. 130 directe en 100 indirecte
banen in de regio. Vestigingsmanager Albert Goes is heel blij met de

kwaliteit en het enthousiasme van
het geselecteerde personeel: “Van
de vakmensen op de vloer tot de medewerkers van het BAUHAUS Café,
we staan allemaal te springen om
te beginnen.” Net als bij de opening
van de vestigingen in Groningen
en Hengelo heeft Bauhaus voor de
werving en selectie samenwerking
gezocht met de gemeente, in dit
geval het Werkgevers Service Punt
(WSP) Noord-Limburg.

■

■

Nieuw onderkomen Holland
Casino Venlo genomineerd
voor architectuurprijs

Stichting Alzheimer Nederland heeft vervoerder Munckhof,
met het hoofdkantoor in Horst aan de Maas, gecertificeerd als
dementievriendelijke organisatie. Het certificaat werd uitgereikt omdat Munckhof al enige tijd de training ‘Samen Dementievriendelijk’ aanbiedt aan haar chauffeurs.
Tom Roefs, algemeen directeur van
Munckhof: “Onze taxichauffeurs
hebben dagelijks in de taxi te maken
met mensen die dementie hebben.
Het is voor ons daarom erg belangrijk
dat chauffeurs de ziekte herkennen en
weten hoe ze moeten reageren. Inmiddels hebben al 150 collega’s de training
gevolgd. Het streven is dat volgend jaar
alle collega’s die betrokken zijn bij deze
doelgroep de training gevolgd hebben.”

Opening bouwspeciaalzaak
Bauhaus in Venlo

Giel Braun nieuwe
voorzitter LWV

Prologis bouwt een 90.000 vierkante
meter grote distributiefaciliteit
waarvan de elektronica-aanbieder
70.000 vierkante meter gaat huren.
Dit staat gelijk aan de huur van drie
van de in totaal vier units van het
pand. De overige 18.000 vierkante
meter zal op risico worden gebouwd
en is in april 2019 beschikbaar voor
de markt.

■

Het ontwerp voor de nieuwbouw
van Holland Casino aan de Floralaan in Venlo is op de shortlist
geplaatst van het World Architecture
Festival (WAF). Het ontwerp is uit
vele inzendingen op een shortlist
geplaatst in de categorie Leisure Led
Development - Future Project. De
alzijdige led-gevel, die vanaf 2020
zichtbaar zal zijn in de oksel van
de A73 en A67, sluit feilloos aan bij
de eisen die zijn gesteld door de
WAF om in aanmerking te komen
voor een prijs in deze categorie. Het
toekomstige casino gaat de strijd
aan met ontwerpen van over de hele
wereld. Het betreft hier ontwerpen
voor gebouwen met uiteenlopende

functies vanuit onder meer Qatar,
Mexico, Dubai, China en Australië.
MVSA Architects uit Amsterdam
tekent voor de inzending van het
casino ontwerp.
Casinomanager Noël Leise van
Holland Casino Venlo zegt bijzonder
verheugd te zijn met het feit dat het
ontwerp nu al internationale erkenning krijgt. „We wilden een landmark
voor de regio; het feit dat de WAF
oog heeft voor het ontwerp maakt
dat we op weg zijn te slagen in deze
ambitie.”
Op 28 november worden de winnaars in de diverse categorieën
bekend gemaakt.

■

Gijs Hendrikx Young
Professional of the Year
Gijs Hendrikx, eigenaar van Theater
Hotel Venlo, werd op donderdag
19 april in Domani uitgeroepen tot
Young Professional of The Year, een
initiatief van PRO77. Het was voor de
zesde keer dat de ITSN Award werd
uitgereikt aan de op dat moment
meest toonaangevende Young Professional uit de gemeente Venlo.
Een onafhankelijke jury kent de
titel ieder jaar toe aan een Young
Professional die beschikt over onder

andere onderscheidend vermogen,
innoverend vermogen, daadkracht
en doorzettingsvermogen. Daarnaast
moet hij of zij een positieve bijdrage
leveren aan de Venlose maatschappij
en een inspirerend voorbeeld zijn
voor andere Young Professionals.
De andere finalisten dit jaar waren
Vincent Pijnenburg, Euregiograaf bij
Fontys Venlo, en Michael Thiesen,
mede-eigenaar van Laserforum.

Een
goed plan

financieren
wij binnen
één dag.

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

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

