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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.
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Ellende?
Wat is er toch aan de hand? Jarenlang was Venlo niet
weg te slaan van de eerste plaats als logistieke hotspot
van ons land. Waren we zelfs de beste van Europa. Maar
opeens gaat het wat minder. Zijn we geen kampioen
onder de kampioenen meer. Ondanks al die logistieke
bedrijven die zich in onze regio vestigen en de distributiecentra die als gevolg daarvan als paddenstoelen uit de
grond schieten.
Tot overmaat van ramp wil het met onze binnenstad ook
al niet vlotten, blijkt uit recent onderzoek. In economisch
opzicht althans. Niet meer dan een magere zes scoren
we op dat vlak. Er zijn mensen die als student die zes als
ultieme streven hadden, maar de ambities reiken verder.
De gemeente wil zich onderscheiden en daar passen
geen duikelingen op de ranglijst of schamele zesjes bij.
Nu kun je bovenstaand het beste omschrijven als
scorebordjournalistiek. Want de realiteit ziet er heel wat
fraaier uit dan de cijfers op papier. Venlo is bijzonder
aantrekkelijk voor logistieke bedrijven, anders kwamen
ze hier niet zo graag naartoe. Misschien iets te graag
want nu de bedrijventerreinen vol staan met dc’s is er
nog maar weinig ruimte voor andere bedrijvigheid. En
Venlo is natuurlijk meer dan alleen logistiek. Verder is
het in de binnenstad vaak gezellig druk. Al die mensen
op die volle terrassen afgelopen zomer, die zouden zeker
meer dan een zes hebben gegeven.

Wel zorgelijk is de lege schatkist van de gemeente Venlo.
Hoe kan dat, vraag ik me af. Ja, dat heeft iets te maken
met zorggelden en het sociale domein. Ooit een taak
van de overheid, nu van de gemeenten. Die hebben er te
weinig budget voor en dat leidt tot tekorten. Maar al die
verkochte grond op de bedrijventerreinen dan, dat moet
toch het nodige hebben opgeleverd. Is dat dan te weinig
om de tekorten aan te vullen? Hebben vorige coalities te
veel uitgegeven? Of wordt er door de huidige coalitie niet
goed gerekend? Het zal ooit wel een keer in de geschiedenisboeken komen.
Daar zal dan ook over deze periode in staan dat het goed
gaat met de economie, ook de Venlose economie. Volop
bedrijvigheid en een opkomende campus met een stimulerende werking. Venlo heeft een sfeervolle binnenstad,
is geen studentenstad maar trekt wel volop studerende
jongeren en er is een aantrekkelijk uitgaans- en cultuuraanbod. Onze ligging is ijzersterk en er staan een aantal
projecten op stapel die dat alles nog gaan versterken.
Daar hebben we wel wat extra hulp van de provincie bij
nodig, maar dat is dan maar zo. Daar hoor je over een
tijd niemand meer over.

■

Jac Buchholz
Eindredacteur Ondernemend Venlo magazine
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De tijdelijke buslijn vervalt op 13 december, als de
nieuwe dienstregeling van Arriva ingaat. Dan gaat
de bus niet verder dan de Innovatoren. Voor de
bedrijven die daar wat verder vandaan liggen wordt
momenteel aan een oplossing gewerkt, maakt Titulaer duidelijk. “De reden dat de vorig jaar ingestelde
busverbinding niet wordt voortgezet is dat Arriva
niet de verplichting heeft die voort te zetten. Uit navraag en onderzoek van Ondernemend Venlo bleek
dat er te weinig mensen mee reizen. Maar dat had
weer als oorzaak dat de dienstregeling niet aansloot
op de werktijden van de betreffende bedrijven.” Dus
wordt er, op basis van het onderzoek, nu aan een
gerichte oplossing gewerkt. Daar doen de betrokken
bedrijven actief aan mee. “Dat was een mooi signaal.
Ze werken mee aan een door gemeente, provincie
en Ondernemend Venlo opgesteld mobiliteitsplan.
Dat voorziet onder andere in een pendeldienst op
tijdstippen dat er behoefte aan is, tussen half zes
en half tien ’s ochtends en in de avond van drie tot
zeven.”
Ruud Titulaer: "Bij een logistieke hotspot hoort een goede
bereikbaarheid van de bedrijven,alle bedrijven"

29
36

Een deel van de nieuwe bedrijven op
Trade Port Noord is voor medewerkers
zonder auto niet goed bereikbaar. Een
tijdelijke busverbinding, mede geïnitieerd door Ondernemend Venlo, brengt
momenteel uitkomst. Voor het eind van
het jaar moet er een definitieve oplossing zijn.

kelen van de infrastructuur op die locatie te weinig
aandacht besteed. Voor fietsers en voetgangers is die
infrastructuur niet optimaal. Voor mensen die gebruik
maken van het openbaar vervoer was tot eind vorig
jaar geen aansluitende verbinding.” Dat werd, zegt
Titulaer, in december ondervangen met het instellen
van een tijdelijke busverbinding. Hij wijst verder op
het niet doorgaan van de komst van een station in

Vervolgens, geeft Titulaer aan, wordt de infrastructuur geoptimaliseerd en zo afgestemd op voetgangers en fietsers. “Alle betrokken partijen hebben
het project enthousiast opgepakt. Bij een logistieke
hotspot hoort een goede bereikbaarheid van de bedrijven, alle bedrijven.” Tot slot, op 13 december vervalt de tijdelijke busverbinding. Kan de pendeldienst
het dan meteen overnemen? “Het wordt spannend.
Er zijn nog wat puntjes in te vullen. Maar momenteel
ziet het er goed uit.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Ania Liesting

Het project wordt de ‘last mile’ genoemd, de verbinding naar de aan de rand van Trade Port Noord,
op Venlose grond gelegen bedrijven. Iemand zonder
auto zal deze bedrijven slechts met moeite weten te
bereiken. Tot eind vorig jaar was er geen busverbinding en de infrastructuur was niet afgestemd op fietsers en voetgangers. Ruud Titulaer, projectleider van
de ‘last mile’ vertelt hoe de problematiek momenteel
tijdelijk is opgelost en in de toekomst definitief wordt
opgelost.
Hij begint met uit te leggen hoe het probleem is
ontstaan. “Dat heeft deels te maken met een niet
helemaal goed ontwikkelde infrastructuur. De in de
afgelopen jaren gebouwde bedrijven zijn met de auto
en vrachtauto prima bereikbaar. Maar een deel van
de werknemers van die bedrijven heeft geen auto.
Bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Maar ook jongeren.
Je ziet een tendens dat die veel minder waarde hechten aan autobezit. Aan die groep is bij het ontwik-
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Hij kwam er als stagiair binnen, wist meteen dat het goed zat
en nu is Ron Coenen (37) alweer bijna twee jaar directeur/eigenaar van subsidieadviesbureau TRIAS in Venlo. Hij ziet zichzelf
als een aanjager, iemand die graag tussen de mensen in staat
en ook graag met klanten bezig is. “Mochten we op een dag zo
groot worden dat ik het idee heb dat die werkwijze niet meer
kan, dan moet ik iets anders gaan zoeken.”
Dat hij het ooit zelf zou worden was niet vanzelfsprekend, maar het zelfstandig ondernemerschap zat al in de familie. Zijn ouders hadden in Heibloem een varkensbedrijf
en na de verkoop daarvan runden zij een verspreidingsbureau voor kranten. Coenen
zelf zocht het in een heel andere richting. Hij studeerde management, economie en
rechten in Eindhoven, ging naar de Radboud Universiteit in Nijmegen en leek hard op
weg advocaat te worden. Leek… Coenen glimlacht: “Tot het moment dat ik bij TRIAS
binnenstapte. Dat was in 2002, voor een stage voor mijn opleiding in Eindhoven. Ik
deed de module subsidiemanagement en zocht naar een geschikt bedrijf voor een
stageplek. Toen hadden we nog een écht telefoonboek, via de roze pagina’s vond ik
TRIAS. Eigenlijk had ik vanaf dat moment al het gevoel dit is het.” Coenen rondde zijn
studie in Eindhoven af, stapte zoals gezegd over naar de Radboud Universiteit maar
het combineren van die studie met een meer dan 40-urige werkweek bij TRIAS was
wat veel. “Eigenlijk wist ik op dat moment dat advocaat worden voor mij geen optie
meer was, dus ben ik vol voor TRIAS gegaan.”

Kick
Subsidieadviesbureau TRIAS is in 1999 opgezet door Gerard van der Heul en Mieke
Verhaegh. Het bedrijf houdt zich bezig met het adviseren en begeleiden van partijen
bij het aanvragen van de juiste subsidie. Al tijdens zijn stage wist Coenen dat dit was
wat hij zocht. “Zoals ik bij mijn vrouw meteen wist, dit is de ware, zo had ik dat ook
bij TRIAS. Gaaf werk, afwisselend en juist die complexe en lastige trajecten succesvol
afronden, dat geeft me echt een kick.” Hoewel het nog heel wat jaren zou duren, was
volgens Coenen al vrij vlug na zijn binnenkomst bij TRIAS duidelijk dat hij voor Gerard
en Mieke de potentiële opvolger kon zijn. Daarvoor moest hij wel een hele leerschool
doorlopen want er is geen opleiding voor dit vakgebied. “Je leert het vooral in de
praktijk. Het is een complexe materie: subsidiemogelijkheden op allerlei niveaus, verschillende soorten wetgeving, staatssteun, financiële onderbouwingen, innovaties en
technische zaken. Ik kwam binnen als stagiaire en heb vervolgens alle functies binnen
het bedrijf wel gehad.”

RON COENEN, TRIAS

“Ondernemer zijn is niet het
moeilijkste, maar werkgeverschap
is echt een andere dimensie”

6
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Relativeren
Zo rond 2012 kwamen de eerste gesprekken over een overname op gang. Een traject
dat uiteindelijk dus enkele jaren duurde. Destijds lang in de ogen van Coenen. Nu
relativeert hij dat. “Achteraf zie ik dat ik er nog niet klaar voor was, zeker aan het
begin van het traject niet. Er wordt toch heel wat van je gevraagd als ondernemer.
Toen dacht ik, dat kan ik toch allang? Die jaren heb ik vooral gebruikt om mezelf te
ontwikkelen tot de ondernemer en leidinggevende die ik nu ben. Cursussen gevolgd,
ontwikkelingen intern opgezet en een nieuw businessplan geschreven.” Het overnametraject verliep evenmin zonder slag of stoot, zegt hij. “Uiteindelijk zijn we er prima
uitgekomen en ben ik in mei 2016 ingestapt om vervolgens per 1 januari 2017 het
stokje definitief over te nemen. Gerard en Mieke zijn nog betrokken bij de onderneming, maar nu als medewerkers, en dat gaat goed.”
Turbulent
Het werd meteen een turbulent eerste directeursjaar. “Ik was net vader geworden, ook dat ging niet van een leien dakje. Onze zoon moest met 3 maanden een
open-hart-operatie ondergaan. Zakelijk gezien gingen we met TRIAS op zoek naar
een nieuwe locatie; ook moest ik de financiering van de overname nog afronden. En
dan merk je dat verantwoordelijk zijn voor het personeel toch heel wat anders is. We
namen een nieuwe medewerker aan die helaas vrij snel weer vertrok. En dan was er
het trieste nieuws dat de echtgenoot van een van de collega’s was overleden. Toen ik
op de laatste avond zo voor de kerstvakantie alleen op mijn kantoor stond schoten al
deze dingen van 2017 voorbij. Ondernemerschap is niet het moeilijkste dacht ik, maar
werkgeverschap dat is een heel andere dimensie.” Wat hem meeviel waren de veranderingen in onderlinge verhoudingen. “Je wordt van collega toch opeens ‘de baas’, een

woord waar ik sowieso niet van hou. Daar zag ik wel wat tegenop. Toch is dat heel erg
meegevallen. Uiteraard zijn de verhoudingen wat anders, ik ben nu verantwoordelijk,
maar verder heb ik er weinig van gemerkt. Komt waarschijnlijk mede omdat we een
platte organisatie hebben en mijn deur altijd openstaat.”

Koffiedik kijken
Een van de andere lessen die hij geleerd heeft is dat voor een ondernemer niets als
vanzelf gaat. “Gerard zei eens tegen me: ondernemen is topsport. Dat klopt. En om
topsport te bedrijven moet je een topsportklimaat hebben, de juiste omstandigheden
en ook een thuisfront dat achter je staat. De nieuwe locatie op Noorderpoort zorgt in
ieder geval voor het nieuwe elan. Ook hebben we de organisatie onder de loep genomen met onder meer een nieuw managementteam als gevolg.” En nu, bijna twee jaar
officieel directeur. Wat gaat de toekomst brengen? “We hebben een ondernemersplan
voor 2018-2020. Drie jaar ja, waar dat vroeger minimaal vijf was. Maar na drie jaar
wordt het koffiedik kijken. Zeker nu veranderingen steeds sneller gaan wordt het
invullen van de lange termijn minder concreet. Ambities zijn er genoeg! Het doel is om
in Zuid Nederland als hét toonaangevende subsidieadviesbureau bekend te staan. Bij
de woorden innovatie en subsidie moet vervolgens de naam TRIAS klinken. We zetten
ook in op deze groei, het gaat goed met de economie, bedrijven investeren en innoveren weer en dan komen wij ook om de hoek. We zitten nu met 15 medewerkers,
daarmee zijn we middelgroot in deze markt. Op den duur willen we naar ongeveer
20 à 30 toe. Niet heel veel groter, althans niet wat mij betreft. Ik ben een aanjager,
sta graag met de poten in de klei, tussen de mensen. Ga graag naar klanten toe. Als
dat niet meer kan omdat we te groot worden en ik alleen nog maar een manager ben,
dan houd ik het voor gezien. Dat ben ik niet. Dan mag iemand anders het overnemen.
Maar dat is voorlopig niet aan de orde.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Petra Lenssen

Feiten en cijfers TRIAS
Opgericht: 1999
Aantal medewerkers: 15
Werkgebied: Landelijk met focus op Zuid Nederland
Hoofdvestiging: Venlo
Activiteiten: Subsidieadvies en -begeleiding
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WETHOUDER SJORS PEETERS

“Huisvesten arbeidsimmigranten is
verantwoordelijkheid ondernemers”

In tal van sectoren is er een groeiend tekort aan arbeidskrachten. Ook in de regio
Venlo. Dus wordt er steeds meer een beroep op arbeidsimmigranten gedaan. Ondanks het feit dat er bijvoorbeeld in de gemeente Venlo circa 3.500 werklozen zijn.
Een scheve situatie met bijkomende problemen. Want waar huisvesten we bijvoorbeeld al die arbeidskrachten van buiten Nederland.
‘Venlose werklozen willen niet werken’, kopte De
Limburger eind september. Een verwijzing naar een
uitspraak van Ondernemend Venlo bestuurslid Hans
Hendrikx. Die zei in een bijeenkomst met een delegatie

van de gemeenteraad en diverse wethouders dat Venlose ondernemers het liefst werknemers uit de eigen
gemeente een baan geven, eventueel inclusief opleiding. Maar ze zijn er niet, constateerde hij. Wethouder
Sjors Peeters (Leefbaarheid, Wonen en Wijken) geeft
aan dat Hendrikx een punt heeft, maar wil een en ander wel nuanceren. “We moeten allereerst onderscheid
maken tussen mensen met een uitkering, die bij het
UWV geregistreerd staan, en mensen in de bijstand,
die bij de gemeente in het bestand zitten. Die eerste
groep is makkelijker plaatsbaar, het merendeel heeft
geen al te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is
vaak anders bij mensen met een bijstandsuitkering. Die
staan veel verder van de arbeidsmarkt af. Vaak is er
ook bijkomende problematiek die eerst moet worden
opgelost voordat ze weer aan het werk kunnen.”

“Een deel van deze groep
heeft een eigen manier van
leven en is helemaal niet
bezig met het buurtwelzijn”

Wethouder Sjors Peeters: “Waar arbeidsimmigranten gaan wonen en onder
welke omstandigheden,daar hebben we weinig zicht op.

8
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“Kijk, zoals gezegd hebben we vanwege de vergrijzing
en ontgroening arbeidsimmigranten gewoon nodig.
Anders daalt de bevolking van Venlo op termijn naar
zo’n 90.000 inwoners; met alle gevolgen van dien.
Dan wordt het vinden van personeel nog veel en veel
lastiger. Maar willen we die mensen aan ons binden,
willen we dat ze onderdeel van onze samenleving
worden, dan moeten we ze wel iets te bieden hebben.
Ik heb onder meer begrepen dat de meeste niet eens
weten wat hun rechten en plichten zijn. Ik kan me
zo voorstellen dat er, bijvoorbeeld in overleg met de
vakbonden, een informatiepunt komt waar ze met hun
vragen terecht kunnen. Daarnaast moet er fatsoenlijke
huisvesting komen, of het nu short stay of long stay
betreft.”

Eigen manier van leven
Peeters geeft aan dat in zijn ogen iedereen bemiddelbaar is, dat iedereen op een of andere manier te
motiveren kan zijn. Maar dan moeten wel de omstandigheden goed zijn, moet de betreffende persoon een
bepaalde structuur in zijn leven hebben, luidt de opvatting van de wethouder. “Met het huidige college willen
we dit stevig aanpakken. Collega-wethouder Alexander
Vervoort is er vanuit zijn portefeuille volop mee bezig.
Dat zal overigens echt niet gemakkelijk worden.” Arbeidsimmigranten zijn dus nodig, zelfs als een deel van
de Venlose werklozen bij wijze van spreken morgen
aan de slag zou gaan. Dat betekent ook dat de problematiek van het huisvesten van deze mensen zal blijven
spelen. Met de bijbehorende overlast. Peeters: “Waar
arbeidsimmigranten gaan wonen en onder welke omstandigheden, daar hebben we weinig zicht op. Dat het
tot bepaalde problematiek leidt is duidelijk. Een deel
van deze groep heeft een eigen manier van leven en is
helemaal niet bezig met het buurtwelzijn.”

Ondernemersverantwoordelijkheid
Op dat vlak ziet hij vooral een taak weggelegd voor
de Venlose ondernemers. “Het bieden van goede
huisvesting voor arbeidsimmigranten is in de basis hun
verantwoordelijkheid. Zij halen mensen van elders naar
hier, niet wij als gemeente. Dat betekent niet alleen
aan het werk zetten, maar meer: ook een stuk maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.” Hij wijst op
de discussie die de gemeente Venlo momenteel heeft
over de huisvesting van 750 arbeidsimmigranten bij
voormalig klooster Albertushof op Noorderpoort met
de daar gevestigde ondernemers. “Die ondernemers
vinden dat ongewenst. Maar die ervaringen zijn er
ook op andere plekken in de stad, bijvoorbeeld in de
wijken en de binnenstad. Als gemeente hebben we op
kleinschalige huisvesting die past binnen onze bestemmingsplannen an sich geen grip. Voor toekomstige
oplossingsrichtingen gaan we wel het beleid bepalen..
Beleid dat bijdraagt aan het welzijn van en een prettige
woonomgeving voor iedere inwoner van Venlo.”

Onderscheid
Dat moet volgens Peeters wel te ondervangen zijn, al
is het maar deels. Onder meer door een onderscheid
te maken tussen long stay en short stay, tussen
mensen die hier voor langere periode naartoe komen
en zich wellicht hier willen vestigen en mensen die hier
tijdelijk komen werken en daarna terugkeren naar hun
land van herkomst. Short stay opvang, zegt hij, kan
eventueel in groepsaccommodaties, bij long stay moet
bekeken worden hoe mensen zo snel mogelijk kunnen
integreren in de samenleving. Dat betekent onder
meer het betrekken van een volwaardige woning.

Hij noemt daarnaast woningcorporaties voor de groep
die hier langer wil blijven en uitzendbureaus voor de
kortverblijvers als belangrijke spelers in dat geheel.
En geeft aan dat het oplossen van de problematiek
uit een gezamenlijke aanpak moet voortkomen. “We
hebben er allemaal een rol in. Ik wil dan ook graag met
de ondernemers in Venlo, met Ondernemend Venlo,
om de tafel gaan zitten. Zodat we allemaal vanuit onze
eigen verantwoordelijkheid aan gerichte oplossingen
kunnen werken.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Petra Lenssen
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ENQUÊTE HUISVESTEN ARBEIDSIMMIGRANTEN

“Wij de verantwoordelijkheid,
de gemeente een duidelijk beleid”
vacatures zijn. Daarvoor hebben we dus die
arbeidsimmigranten nodig. Maar het plan
om er 750 bij Noorderpoort te huisvesten is
niet goed.”
Enquête

Om te weten te komen hoe er over dat onderwerp wordt gedacht onder de ruim 1.200
ondernemingen van wie Ondernemend Venlo de belangen behartigt, werd een enquête
uitgezet. Dat traject werd begeleid door een
gespecialiseerd bureau. In totaal bestond
de enquête uit 21 vragen. Die hadden een
tweeledig karakter: enerzijds werd naar de
algemene situatie gevraagd, anderzijds naar
de situatie op Noorderpoort. De respons
lag op 21 procent, een significant aantal.
Belangrijke conclusie is dat het merendeel
van de ondernemers grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten nergens ziet
zitten. Als er al voor grotere aantallen moet
worden gekozen is voor veel ondernemers
250 het maximum. Een meerderheid vindt
ook dat de huisvesting door professionele
partijen dient te gebeuren. Op de vraag of
arbeidsmigranten het beste kunnen worden
gehuisvest aansluitend aan de bedrijventerreinen waar ze werken, antwoordt 40
procent het er (zeer) mee oneens te zijn
tegen 26 procent (zeer) mee eens. De rest
is neutraal of heeft geen mening. Uit de
enquête blijkt eveneens dat in minder dan
een kwart van de Venlose bedrijven arbeidsmigranten werkzaam zijn. Op Noorderpoort
is dat 13 procent.
Bas van Soest (l) en Peter Thissen bij Albertushof: "750
arbeidsmigranten op deze plek leidt tot problemen"

Dat de ondernemers van kleinschalig bedrijventerrein Noorderpoort niet blij zijn
met de plannen om op hun terrein 750 arbeidsimmigranten te huisvesten, kon het
bestuur van Ondernemend Venlo wel uittekenen. Maar om meer te weten te komen
over hoe er onder de achterban over dat thema wordt gedacht besloot ze een
ledenbrede enquête te houden. Voor het eerst. Voorzitter Peter Thissen en Bas van
Soest, bestuurslid namens Noorderpoort, vertellen erover.
Een tijd geleden gingen er geluiden rond
dat Uitzendbureau Verbeek op het terrein
van de Albertushof – een voormalig klooster dat grenst aan Noorderpoort – 750
arbeidsimmigranten wil huisvesten. Daar
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althans plannen toe had. Dat kwam diverse
ondernemers op Noorderpoort ter ore. Zij
meldden zich vervolgens bezorgd bij Bas
van Soest die de informatie bij het bestuur
neerlegde. Van Soest: “we wisten, dit is een
gevoelig onderwerp, hier heeft iedereen een
mening over.” Ook voorzitter Peter Thissen:
“De arbeidsimmigranten zijn hard nodig.
Weliswaar hebben we in Venlo nog een
groep van zo’n 3.000 werklozen maar het
lukt niet of niet goed die aan het werk te
krijgen. Terwijl er in allerlei sectoren volop

Verkeersproblematiek

Van Soest noemt enkele problemen die hij
voorziet als er 750 arbeidsmigranten bij
Albertushof worden gehuisvest. Een van de
grootste is de massaliteit en daaruit voortkomende negatieve gevolgen en problemen,
onder andere de verkeersproblematiek. “Zoals uit de enquête naar voren komt, werken
er niet veel arbeidsmigranten op Noorderpoort. Die moeten dus allemaal naar andere
bedrijventerreinen worden vervoerd. Zie
je het al gebeuren, twee maal daags 750
mensen op en neer. Dat zorgt voor onveilige
situaties, opstoppingen en overlast.” Peter
Thissen is het er mee eens, maar noemt
huisvesten op een bedrijventerrein wel een
goede oplossing. “Maar dan bij de plek waar

ze werken, zoals nu OTTO in Horst aan de
Maas gaat doen. Weliswaar 450 personen,
maar wel dicht bij hun werkplek.” Thissen en
Van Soest zien overigens zonder meer een
taak weggelegd voor de ondernemers bij
het oplossen van deze problematiek. “Dat
is onze verantwoordelijkheid en die willen
we ook nemen, maar dan moet de gemeente wel met een duidelijk beleid komen. En
helder communiceren.”
Muur

Daar zitten volgens de twee namelijk wel
wat pijnpuntjes. Thissen: “Er zijn al eerder
initiatieven geweest van ondernemers die
huisvesting zelf wilden regelen, bij hun
bedrijf op een bedrijventerrein. Maar die
liepen tegen een muur van voorschriften aan
bij onder meer gemeente en brandweer. Zo
moet er bijvoorbeeld een bestemmingsplan
worden gewijzigd. Weet je hoe lastig dat is?
In plaats van ondernemers in te perken zou
je wat ruimte moeten geven om initiatieven
te ontplooien. Maar dan wel ondersteund
door een goed beleid.” Van Soest verwijst
wat dat betreft naar het specifieke geval
rondom de Albertushof. “Op de avond dat
hier een informatiebijeenkomst was voor
betrokkenen om uitleg over die plannen te
geven, gaf de Venlose raad al toestemming
om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van huisvesting op die plek. Daar
waren wij niet in gekend; een slechte zaak.”
Het slotwoord komt van Peter Thissen: “We
hebben te maken met ontgroening en vergrijzing, dus we hebben arbeidsmigranten
gewoon keihard nodig. Wat mij betreft ook
gemotiveerde statushouders. Ik wil ze graag
hier aan het werk hebben en houden, ervoor
zorgen dat ze integreren. Die verantwoordelijkheid hebben we als ondernemers. Maar
de gemeente heeft de verantwoordelijkheid
met een duidelijk beleid te komen. Een
beleid dat erop gericht is ons te ondersteunen.” ■
Tekst: Jac Buchholz | Fotografie: Constance Jentjens
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Vereiste papieren
In juni 1949 was de nieuwbouw gereed, maar nog niet operationeel, een maand
later ging het oude bedrijfspand in vlammen op. Dat betekende dat er enkele
moeizame maanden moesten worden overbrugd. Dat lukte en in 1950 werd de
nieuwbouw in gebruik genomen. Het eerste bedrijf op Groot Boller, Chemische
Fabriek Dr. O. Breyer. Nee, inderdaad niet MCI. Dat had een praktische reden.
Via Hans Slangen was er contact gelegd met Otto Breyer, een stateloze Joodse
chemicus die voor de oorlog in Dinxperlo een bedrijf had gehad dat droge
verfstoffen produceerde. Dat bedrijf was in de oorlog door de Duitsers gesloten,
maar Breyer beschikte nog wel altijd over de vereiste papieren. Die waren nodig
omdat de mannen achter MCI na het aflopen van hun concurrentiebeding ook
droge verfstoffen wilden gaan produceren. Na een briefwisseling van enkele
maanden werd Breyer medevennoot en kwam uiteindelijk zijn naam op de gevel
van het nieuwe pand. Op papier bleef MCI echter gewoon bestaan.

De eerste aanzet tot Groot Boller

Het eerste bedrijf op Groot Boller, Chemische Fabriek
Dr. O. Breyer, in aanbouw.

Hoe het ooit begon:
van MCI naar Peter Greven Nederland
Venlo wordt omringd door Trade Ports, bedrijventerreinen met
in totaal meer dan 1.200 ondernemingen. De basis van dat
alles werd rond 1950 gelegd, met de aanleg van industrieterrein Groot Boller. Het eerste bedrijf dat zich daar vestigde was
Chemische Fabriek Dr. O. Breyer, tegenwoordig Peter Greven
Nederland. Een beknopte geschiedenis.
De aanleg van Groot Boller begon rond 1949 op de plek waar ooit in Blerick
kasteel Boerlo had gestaan, met daarbij een boerderij waarvan twee namen zijn
overgeleverd: Boelderhof en Groot Boller. De aanleg van het industrieterrein was
een uitkomst voor de oprichters van de Metaaltechnische en Chemische Industrie,
Louis Smeets, Gerard Routs, Ben Varossieau en Hans Slangen. Hun aan de Fort
Sint Michielstraat in Blerick gevestigde bedrijfspand ging dat jaar namelijk door
brand verloren en ze waren naarstig op zoek naar een nieuwe locatie. Dat zou
uiteindelijk de eerste nieuwbouw op Groot Boller worden.

Roer om
Smeets, Routs, Varossieau en Slangen waren collega’s die direct na de oorlog, in
1946, besloten een eigen bedrijf op te richten. Dat werd de Metaaltechnische en
Chemische Industrie (MCI), producent van gips. Voor dat materiaal werd gekozen
in de verwachting dat er, vanwege de wederopbouw, veel vraag naar zou zijn.
Daarnaast wilden ze droge verfstoffen produceren, maar vanwege een concurrentiebeding opgelegd door hun voormalige werkgever was dat de eerste jaren niet
mogelijk. Met hun denkwijze dat er een grote vraag naar gips zou komen, bleken
de mannen in de juiste richting te zitten. Echter, waar ze niet op hadden gerekend
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was de fikse concurrentie van na de oorlog weer opgestarte, al langer bestaande
gipsproducenten. Dus besloot het viertal het roer al vrij snel om te gooien en
werd de overstap gemaakt naar het malen van hout tot houtmeel. Dat werd een
succes. Na een eerste molen werd al snel een tweede molen aangeschaft en in
1949 stonden er negen medewerkers op de loonlijst – die verdienden een uurloon
van 0,80 cent en werkten dagelijks 8,5 uur, ook op zaterdag. Nadeel was dat er
gebrek aan opslagruimte ontstond. Dat werd opgelost met de bouw van een loods
op het nabij gelegen spoorwegemplacement van de NS.

Geen succesjaar
Toch gaat 1949 niet als succesjaar de boeken in voor MCI. In mei overleed Hans
Slangen, in juli brak brand uit in het bedrijfspand. Er werd op dat moment wel al
gebouwd aan een nieuw onderkomen, maar dat was nog niet operationeel. Die
nieuwbouw werd gerealiseerd op het spiksplinternieuwe industrieterrein Groot
Boller. Plannen om te verhuizen hadden de vier oprichters van MCI al eerder.
Eigenlijk direct na de oprichting werd er gezocht naar een industrieterrein waarop
het bedrijf zich kon vestigen. De zoektocht leidde naar diverse plaatsen in Nederland, maar uiteindelijk viel de keuze op Groot Boller. Op 30 september 1948 werd
de bouwvergunning verleend, niet lang daarna werd met de nieuwbouw gestart,
aan de Edisonstraat. Daarbij staken Smeets, Routs, Varossieau en Slangen zelf
ook flink de handen uit de mouwen. Om de bouw te bespoedigen gebruikten ze
onder meer prefab elementen. Vertragende factor was het feit dat aan- en afvoer
met vrachtauto’s lastig was omdat er nog geen infrastructuur was aangelegd. Ook
andere voorzieningen ontbraken; die moesten in allerijl worden aangelegd en
kregen een tijdelijk karakter.

Strengere eisen
Chemische Fabriek Dr. O. Breyer groeide gestaag en in 1957 werd extra grond
aangekocht voor een uitbreiding. Binnen het bedrijf ontstond in die tijd een
discussie of er vooral moest worden ingezet op kleurstoffen of dat er ook in
andere richtingen moest worden gezocht. Dat leidde uiteindelijk eind jaren
vijftig tot het geleidelijk stoppen van de kleurstofproductie en een overstap
naar de productie van de meer winstgevende stearaten, een additief in bijvoorbeeld voeding, medicijnen en cosmetica. In de loop van de jaren zestig en begin
jaren zeventig kwamen er echter steeds strengere eisen voor de productie van
stearaten. Deels werd dat opgelost door het productieproces aan te passen.
Daarnaast werd besloten om bijvoorbeeld aluminiumstearaat als gereed product in te kopen en te verkopen onder private label. Het bedrijf dat daarvoor
werd benaderd was het in Duitsland gevestigde Peter Greven.
MCI is in 1973 officieel opgeheven en Chemische Fabriek Dr. O. Breyer kreeg de
status van BV. Later dat decennium ontstond een samenwerking met Haagen
Chemie uit Roermond, een samenwerking die uitmondde in een fusie in 1982.
Dat fusiebedrijf werd vervolgens in
1988 onderdeel van de joint venture tussen Harcross Chemicals en Akzo Nobel
en kreeg de naam Akcros Chemicals Venlo-site. Rond 2000 groeide echter de
onvrede over het beleid van het moederconcern en dat bood de kans aan een
oude bekende, het in 1923 opgerichte Peter Greven GmbH & Co. KG, om de
Venlose vestiging over te nemen en om te dopen tot Peter Greven Nederland,
producent van farmaceutische grondstoffen. Dat is nog altijd te vinden aan de
Edisonstraat nummer 1, daar waar Groot Boller ooit begon.

■

Bronnen: Chemische Fabriek Dr. O. Breyer, het eerste bedrijf op Groot Boller –
Felix Routs, Gemeentearchief Venlo
Tekst: Jac Buchholz | Foto’s: o.a. Gemeentearchief Venlo

Keihard nodig
Er is wat afgebouwd op Trade Port Noord de afgelopen jaren. Wie een tijdlang
niet in de regio is geweest en nu van Venlo richting Sevenum rijdt, zal zijn of
haar ogen niet geloven. Wat ooit landbouwgrond was, is nu een modern bedrijventerrein waar het ene distributiecentrum naast het andere staat. Veel toppers
uit de logistiek hebben zich in Venlo gevestigd in een gebied dat wat de grond
van de gemeente Venlo betreft nagenoeg vol is.
Het is mooi dat Venlo zo’n aantrekkelijke vestigingsplaats is voor logistieke
bedrijven. Hun komst stimuleert de economie en trekt weer andere bedrijvigheid aan.
Achteraf beschouwd kun je je wel afvragen of die nadruk op het aantrekken
van distributiecentra niet een tandje minder had gekund. In mijn ogen had het
wat veelzijdiger gemogen, met tevens oog voor mooie, hightech maakbedrijven.
Maar goed, dat is een koe in de kont kijken.
De vrees dat die distributiecentra voor weinig werkgelegenheid zouden zorgen
is overigens ongegrond gebleken. De logistiek is een van de sectoren die
problemen heeft met het vinden van voldoende personeel. En niet alleen de
logistiek. Dus doen we, ondanks dat er no (te) veel werklozen zijn een beroep op
arbeidsmigranten. Het kan niet anders; ze zijn keihard nodig.
De komst van grote groepen werknemers van over de grens zorgt nu wel voor
de nodige huisvestingsproblemen. Want waar laat je ze allemaal? Sommige
komen voor een paar maanden, anderen langer, weer anderen willen zich hier
vestigen. Prima. Maar laten we geen 750 arbeidsmigranten bij elkaar stoppen in
een voormalig klooster op een kleinschalig bedrijventerrein als Noorderpoort.
Dat leidt alleen al tot grote verkeersproblemen en –onveiligheid.
Dat vind ik niet alleen, dat vinden ook veel Venlose ondernemers. Hoe ik dat
weet? Omdat we als Ondernemend Venlo voor het eerst een ledenbrede enquête hebben gehouden. Over de inzet van migranten en het huisvesten ervan.
Verderop in deze editie van Ondernemend Venlo magazine leest u er meer over.
Tipje van de sluier: veel ondernemers zijn niet tegen het huisvesten van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. Maar dan wel op de meest geëigende plek,
dicht bij waar ze werken. En geen 750. Dat is echt te veel.
Het is een praktische denkwijze, typerend voor ondernemers. Hopelijk gaan de
overheden ons daarin volgen.
Tot slot: vanaf februari zal er in het Limburgs Museum een tentoonstelling
plaats vinden over het werk van Evert Thielen, Venlonaar en internationaal
bekend schilder. Van wie een deel van zijn werk nu in zijn geboortestad te zien
zal zijn. Een initiatief dat wij als Ondernemend Venlo een warm hart toedragen
en van ganser harte omarmen.

■

De huidige situatie: Peter Greven Nederland

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

MOBIELE SURVEILANCE

ALARMCENTRALE

EVENEMENTENBEVEILIGING

BEWAKING

intergarde.nl | fortas.nl

Venlo krijgt de grootste binnenlandse railterminal van Nederland. Die moet enerzijds zorgen voor een betere verbinding
met Rotterdam en anderzijds met het Europese achterland
en, via Duisburg, met de Nieuwe Zijderoute richting het Verre
Oosten. Met de aanleg van de verbindende spooraansluiting is
inmiddels begonnen.
De start van de werkzaamheden eind september aan het stuk spoor dat de
bestaande spoorweg moet verbinden met de railterminal zou omlijst worden
met een feestelijke openingshandeling. Vanwege het tragische ongeval die dag
in Oss werden de festiviteiten echter afgeblazen. De werkzaamheden zijn wel
in volle gang. De komst van verbindend spoor en railterminal zijn bijzonder
belangrijk voor de Venlose economie, stelt gedeputeerde Joost van den Akker
(VVD, Economie en Kennisinfrastructuur). “Vanwege de Nieuwe Zijderoute – de
spoorlijn tussen het Verre Oosten en Europa – zal de haven van Duisburg veel
meer containers te verwerken krijgen. Venlo kan daar een ondersteunende rol in
spelen en zo Duisburg ontlasten. Daarnaast fungeert Venlo als hub voor één van
de grootste havens ter wereld: Rotterdam. Ook die verbinding wordt dankzij de
railterminal sterk verbeterd. Bovendien zal het spoorvervoer met het Europese
achterland toenemen. Nu al rijden er dagelijks treinen van Venlo naar Italië.”

Tot slot wijst hij nog op het optimaal benutten van alle modaliteiten door de logistieke sector om Venlo en Limburg economisch op koers te houden. “Zoals gezegd,
op de weg is het vol, maar per spoor en over water – Limburg heeft inmiddels
diverse barge terminals waaronder een in Venlo – is er nog volop rek. Vergeet ook
niet het belang van Maastricht Aachen Airport vanwege de luchtvracht. Door die
modaliteiten te combineren blijft deze regio haar logistieke aantrekkingskracht
behouden.”

■

Tekst: Jac Buchholz | Foto: Provincie Limburg

Van den Akker verwacht dat er vanaf 2020 – als de railterminal in gebruik wordt
genomen – al snel een capaciteit van 300.000 TEU (capaciteit van een container,
red.) in Venlo verwerkt zal worden. Op den duur zal dat oplopen naar 600.000
TEU. “Dat is meer dan een verdubbeling en ook meer dan de circa 500.000 TEU
die de regio Venlo-Venray momenteel verwerkt. Die enorme uitbreiding is echt
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de goederenstromen niet vastlopen. Die
kennen namelijk ook een sterke groei. Kijk alleen maar naar het aantal distributiecentra dat de afgelopen jaren in Venlo is gebouwd – opvallend is dat Venlo
in 2017 sterk groeide, terwijl het volgens Nieuwsblad Transport al in de top vier
van gemeenten met het meeste logistieke vastgoed staat. Over de weg is niet
veel meer te bereiken wat dat betreft, maar het spoor biedt nog volop mogelijkheden.” De railterminal zal de logistiek dan ook zonder meer een boost geven,
merkt Van den Akker op. “De dienstverlening verbetert, maar economisch gezien
zorgt het eveneens voor een stimulans in de vorm van banen en toeleverende bedrijvigheid. Er zal een logistiek cluster ontstaan waarin ook kennis een
belangrijk aspect zal zijn. Denk aan onderzoek naar het optimale transport van
versproducten, het verbeteren van goederenstromen, dat soort zaken.”

De kracht van
collectiviteit

BEVEILIGINGSTECHNIEK

Nóg betere logistieke
ontsluiting Venlo dankzij
grootste binnenlandse railterminal

De railterminal gaat dus een belangrijke rol spelen in de regionale economie
rondom Venlo. Daar staat een stevig kostenplaatje tegenover, merkt Van den
Akker op. “Het gaat hier om een heel forse investering van 100 miljoen euro. De
overheid betaalt daarvan 60 miljoen euro, de rest is privaat geld. Als provincie
stellen we bovendien 700.000 euro beschikbaar voor de ontwikkeling van het
logistieke cluster.” Hij wijst dan op een aspect dat momenteel veel aandacht
krijgt, dat van de krapte op de arbeidsmarkt. Van den Akker begrijpt dat bedrijven moeten draaien, maar als dat gebeurt met arbeidsmigranten moet wel de
huisvesting goed verzorgd zijn. “Je kunt niet zeggen, we halen ze hierheen en
zien dan wel. Nee, je weet met de huidige krapte dat je arbeidsmigranten nodig
hebt, zeker in de logistiek, dus kijk naar de leefbaarheid in zijn algemeen en
zorg voor een goede en prettige woonomgeving, net zoals Philips ooit naast haar
fabrieken ook hele wijken voor de werknemers realiseerde. Dat mag best tijdelijke
huisvesting zijn; er zijn wat dat betreft inmiddels allerlei goede opties.”

Gedeputeerde Jooste van den Akker: "De railterminal zal de logistiek zonder
meer een boost geven"
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De Lodewijk van der Grinten Prijs wordt dit jaar voor de
negende keer uitgereikt en staat geheel in het teken van de
groeibriljanten: ondernemers met lef, vertrouwen en oog
voor innovatie. Wie zijn de genomineerden van dit jaar en
wat maakt het dat zij die groeibriljanten zijn?

NOMINATIES LODEWIJK VAN DER GRINTEN PRIJS

Drie groeibriljanten
van hetzelfde bouwjaar

De bekendmaking van de genomineerden op 11 september vond plaats
in de trouwzaal van de Kasteeltuinen in Arcen. Een plaats waar normaal
gesproken een eeuwigdurende verbintenis wordt aangegaan en dat commitment naar elkaar toe is ook voelbaar tijdens het bekend maken van de
genomineerden. Alle drie de genomineerden benadrukken dat het succes
van de organisatie ligt bij de medewerkers en het vertrouwen in elkaar
dat daarbij noodzakelijk is.
Een nieuw aspect bij de bekendmaking van de genomineerden is dat
de ondernemers zich dit jaar zelf voorstellen tijdens een pitch van 3
minuten. De eerste genomineerde Rudy Claessens, eigenaar van logistiek dienstverlener Caroz, bijt het spits af met de woorden: ‘Verbinding.
Geloof. Glimlach.’ Met zijn bedrijf dat sinds 2000 bestaat en in 2010
innoveerde met een uniek online platform, zoekt Claessens de verbinding op tussen mens en IT. Volgens hem maak je alleen op die manier
wereldwijde logistieke dienstverlening overzichtelijk. “De aandacht voor
deze verbinding en het geloof erin, zorgt voor groei. Als dat niet voor een
glimlach zorgt…”
Ruud Rouleaux is de tweede genomineerde en met zijn bedrijf ColorFabb
ontwikkelt hij materialen en toepassingen voor 3D-printen. Rouleaux, al

Rudy Claessens
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Roy Hermans

Ruud Rouleaux
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Bent u erbij?

Bij de uitreiking van de
Lodewijk van der Grinten prijs,
11 december in de Maaspoort?
Hét netwerk event voor
ondernemers in Venlo
De drie genomineerden zijn de volgende groeibriljanten

• Rudy Claessens van CAROZ B.V.
• Roy Hermans van de Hermans Groep Ballorig Venlo
• Ruud Rouleaux van Colorfabb
Zonder sponsoren zou het niet mogelijk zijn om dit jaarlijkse evenement te organiseren.

Wij maken dan ook graag van de gelegenheid gebruik om alle sponsoren, founders en partners van harte te bedanken voor hun ondersteuning.

Sponsoren
Founders

JansenBartels
installatietechniek

eerder actief met zijn bedrijf Helian Polymers, richtte ColorFabb in 2012
op en mag nu 6 jaar later Apple als een van zijn klanten verwelkomen.
ColorFabb is erin geslaagd om stoffen die normaal niet realiseerbaar zijn,
toch te leveren en toe te passen in het 3D-printproces. Rouleaux haalt een
citaat van Obama uit 2013 aan ‘3D printing has the potential to revolutionize the way we make almost everything’, en voegt daaraan toe: “3D-printen is inderdaad een revolutie in de maakindustrie en als ondernemer ben
ik op het juiste moment op de figuurlijke trein gestapt.”

M G G

De laatste genomineerde had bij de oprichting van zijn bedrijf in 2007
veel twijfels over het onderwijs waarin hij destijds werkzaam was. Dankzij veel ideeën en een sterke wil bestiert Roy Hermans met de Hermans
Groep inmiddels vijf bedrijven op 14 verschillende locaties. Hij beheert
een binnenspeeltuin, een kinderopvangorganisatie, een dagrecreatiepark,
een fitnessconcept en een indoorklimhal. Volgens Hermans zelf heeft hij
dit succes te danken aan drie factoren: goede ideeën, goede timing en een
goed team. “Maar eerlijk is eerlijk,’ voegt hij toe, “daar komt ook wel wat
geluk bij kijken.”
De drie genomineerde ondernemers hebben naar eigen zeggen veel overeenkomsten: Alle drie 43 jaar oud, geboren in Blerick en een voornaam die
begint met de letter R. Desondanks zal er toch één de beste zijn en die
winnaar van De Lodewijk van der Grinten Prijs wordt bekend gemaakt op
11 december in de Maaspoort. ■
Tekst: Mieke Janssen | Fotografie: Constance Jentjens
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Afscheid bestuursleden van
Businesspark Spikweien in Lomm

GLASVEZEL

24 bedrijven voorzien van
glasvezelverbinding
Jac Ewals neemt afscheid van het bestuur Businesspark
Spikweien en wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet
voor het bedrijventerrein.

Ondernemen zonder een goede internetverbinding is haast niet meer mogelijk.
Parkmanager Lidy Rutten ontvangt vaker vragen van ondernemers over de kwaliteit van internetverbindingen op de industrieterreinen. Het viel haar op dat er
relatief veel klachten vanuit Belfeld kwamen. Lidy besloot actie te ondernemen.
Dit resulteerde in een initiatief van Alwin Sahr van Mobiel Connect om eind maart
een informatiebijeenkomst te organiseren over het aanleggen van glasvezelnetwerken. Ondernemers van de bedrijventerreinen Geloërveld, De Pannenberg en
Witveldweg werden geïnformeerd over de mogelijkheden en de kosten.
Vervolgens hebben 24 bedrijven toegezegd om mee te doen aan een collectief
netwerk. Dit waren er voldoende om de kosten binnen de perken te houden en
ook nog eens aanzienlijk goedkoper te zijn dan de gevestigde aanbieders. “Een
glasvezelverbinding is duurder dan een verbinding via coax of DSL. Het is echter
veel stabieler en sneller dan andere alternatieven. Daarnaast stopt KPN volgend
jaar met aanbieden van ISDN-telefonie. Ondernemers moeten dus nadenken over
hun internet. Er wordt immers steeds meer via de cloud gewerkt en via internet
gebeld. Daardoor neemt het datagebruik alsmaar toe”, aldus Alwin Sahr.

Tegelse Faassen’s Black naar Azerbeidzjan

Ook Sjaak van Eijndt neemt afscheid van het bestuur
Businesspark Spikweien en wordt bedankt voor zijn
meer dan 25 jarig lidmaatschap van het bestuur als
penningmeester.

Tijdens een Limburgse handelsmissie in mei kwam directeur Bart Faassen in
gesprek met de Azerbeidzjaanse president Ilham Alijev. De deelnemers aan de
handelsmissie en de president troffen elkaar tijdens een grote landbouwbeurs in
Baku. Hoewel het gesprek maar één minuut duurde, was het lang genoeg voor
boomkweker Bart om een bijzondere boom aan te bieden.
“Om Azerbeidzjan kennis te laten maken met onze het Nederlandse landbouwproducten moeten we ze laten zien. Vandaar dat ik de president een Faassen’s
Black heb aangeboden. Hopelijk leidt dat tot meer belangstelling. Daarnaast kunnen we meteen testen hoe het werkt om naar dit land te exporteren”, aldus Bart.

Voortgang Rotonde
Rijksstraatweg in Lomm
•
Fase 2B start in week 40: vrijdag 5 oktober tot vrijdag 26 oktober
Fase 2A start in week 41: maandag 8 oktober t/m maandag 29 oktober
Met uitvoerder KWS zijn enkele afspraken gemaakt:
•
Elke ondernemer zal altijd bereikbaar zijn gedurende de werkzaamheden.
•
Tijdens nachtafsluitingen
•
Met betrekking tot nachtafsluitingen week 43: op 25 en 26 oktober
•
LET OP (wijziging nachtafsluitingen 24 en 25 oktober.)
•
Vanaf Arcen is de weg geheel afgesloten tot aan de rotonde tussen 19.00 uur
en 07.00 uur.
•
Met betrekking tot nachtafsluitingen week 51: op 17 en 18 december
•
Afsluiting vanaf Venlo tot aan de rotonde tussen 19.00 uur en 07.00 uur.
•
Er wordt gegarandeerd dat elke ondernemer bereikbaar is tijdens de nachtafsluitingen. Op dit moment lopen er adviezen richting gemeente voor een
omleidingsroute.
•
Inloopmogelijkheid alleen voor ondernemers Ondernemend Venlo Afdeling
Spikweien: elke woensdagochtend 10.00 uur – 12.00 uur om voortgang te
bekijken en te bespreken.
•
KWS is altijd bereikbaar bij spoedzaken (eventueel via mij) mocht een
ondernemer een probleem voorzien in de planning of wil meedenken in
oplossingen.
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De afgelopen weken is er hard gewerkt om de verbindingen te leggen. De bedrijven worden in november aangesloten en kunnen vervolgens internetten via glasvezel. Het project is in ongeveer acht maanden tijd gerealiseerd. Lidy Rutten: “Wij
zijn heel blij dat dit project een succes is en in zo’n kort tijdbestek is gerealiseerd.”
Mobiel Connect gaat nu ook op Tradeport in Blerick aan de slag. Heeft u als ondernemer klachten over uw internetverbinding? Laat het dan aan ons weten.” Zie
voor contactgegevens www.ondernemendvenlo.nl.

•

•
•

Er wordt gegarandeerd dat tijdens deze nachtafsluitingen elke ondernemer
bereikbaar zal zijn. Of de weg richting Nijmegen gaat dicht of de weg richting
Venlo gaat dicht, nooit allebei tegelijk.
De weg naast Market wordt binnenkort tijdelijk afgesloten.
De ondernemers zijn van mening dat de rotonde er mooi gaat uitzien.

Eind juli was het zo ver en vertrok de vier meter hoge boom vanaf Maastricht
Aachen Airport naar Baku. De Nederlandse ambassade hielp om de boom bij de
presidentiële bestemming te krijgen. De Faassen’s black is in 1946 in Tegelen
ontwikkeld en kenmerkt zich door zijn rode bladeren. Het cadeautje van Bart
bleef niet opgemerkt en kreeg volop aandacht in de media.

Bedrijfsbezoek aan Wienerberger in Tegelen
De fabriek van de keramische producent Wienerberger is gelegen aan de Trappistenweg 7 en Kaldenkerkerweg 11 in Tegelen. Hier worden al decennia lang producten gemaakt die het wonen, werken en leven aangenamer maken. Wienerberger is
de enige producent die de volledige keramische gebouwschil en bestrating levert.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Zaltbommel.
De ondernemers van Tradeport Zuid kregen tijdens hun jaarlijkse bedrijfsbezoek
inzicht in de keramische maakindustrie. Op donderdag 11 oktober verzamelden
zich om 16.00 uur een groep enthousiaste ondernemers bij de maker van onder

andere dakpannen. Na een hartelijke ontvangst begon de toelichting en rondleiding door het bedrijf.
Wienerberg is marktleider en dwingt zichzelf om constant voorop te lopen in de
ontwikkeling van keramische bouw- en bestratingsmaterialen. Zij kijken graag
vooruit en zoeken samen met opdrachtgevers naar nieuwe toepassingen om de
toekomstige leefomgeving vorm te geven. Door continu te innoveren is Wienerberger een inspiratiebron voor architecten en bouwprofessionals.

■

Tekst: Sander Mattheijssen
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Broedplaats voor
vakmanschap en design
Op Venlo Trade Port is veel bedrijvigheid. Een van de vaste pijlers is zonder
twijfel Leolux. Het bedrijf werd in 1934
opgericht onder de naam Zuid-Nederlandse Clubmeubel-fabriek. Door de
jaren heen groeide het familiebedrijf
uit tot een gerenommeerde producent
van meubels in het hogere segment. De
naam Leolux is een begrip in de moderne meubelmarkt. Het merk staat voor
duurzame kwaliteit en weet deze kernwaarde ook door te trekken naar andere
initiatieven.
Verzamelgebouw Manufactuur is een voorbeeld van
een duurzaam initiatief. Ongeveer 10 jaar geleden
kwamen er rondom het hoofdkantoor van Leolux in
Blerick fabriekshallen vrij door technische innovaties
en logistieke veranderingen. De eigenaren besloten
er een verzamelplek van te maken voor bedrijven
gelieerd aan de meubelbranche. Ze investeerden flink
om de voormalige hallen, met behoud van authentieke elementen, om te bouwen naar moderne en
duurzame werkplekken. Het verzamelgebouw maakt
geen gebruik van fossiele brandstoffen, wekt stroom
op met zonnepanelen en heeft een WKO-installatie
die zorgt voor een aangenaam binnenklimaat.
Bij aankomst trekt de gevel van het gebouw onmiddellijk de aandacht. Er zijn 250 aluminium lamellen

aangebracht die als eyecatcher dienen en tegelijk zorgen voor voldoende daglicht op de werkplekken. De
centrale hal dient als ontvangstruimte en wordt ook
ingezet voor presentaties, lezingen en de dagelijkse
lunch. Het groen uit de patiotuin is doorgetrokken
naar de kantoren en de kleurrijke meubels zijn afkomstig van de initiator.
“Op 1 januari 2013 namen de eerste twee bedrijven
hun intrek. Na de start bleek al snel dat het creëren
van synergie en het opbouwen van een eigen ecosysteem beter werkte met meer kleinere bedrijven. Dick
Hak, voormalig directeur van Rabobank Venlo e.o.,
kwam met het idee om er een broedplaats voor creatieve start ups van te maken”, aldus Leolux directeur
Patrick Schreudering.
Het concept heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld. Het kantooroppervlak groeide van 1.100 m2
naar 2.200 m2. Deze vierkante meters worden gevuld
door 23 organisaties. Dit is een mix van startende
en ervaren ondernemers, maar ook studenten van
Fontys hogeschool techniek & logistiek en medewerkers van de Rabobank en project Kickstarter zijn
er te vinden. Wat de organisaties verbindt is ‘Design
and Craftsmanship’ op het gebied van innovatie en
technologie. Zo zijn er interieuradviseurs, architecten, appbouwers, cradle to cradle-specialisten,
software ontwikkelaars, projectmanagers, recruiters,
ontwerpers en ICT-ers werkzaam in de Manufactuur.
Dit zorgt voor een zeer levendige omgeving met veel

afwisseling. Waar mogelijk vindt er kruisbestuiving
plaats.
Chantal van Kessel is interieurstrateeg en vestigde
zich in maart in het verzamelgebouw: “Ik was als
zzp’er gewend om alleen te werken. Toen ik hier aan
de slag ging merkte ik meteen de dynamiek. Hier is
iedere dag reuring en je komt snel in gesprek met
andere professionals. Dat spreekt mij aan. De meeste
bedrijven zijn actief in de dienstverlening, in de
breedste zin van het woord. Daar leent dit gebouw
zich ook voor. Als ik vanuit mijn professie naar Manufactuur kijk dan zie ik een kwalitatief hoogwaardig
ontwikkeld verzamelgebouw. Het is zeer professioneel opgezet en er is werkelijk op niets bespaard.
De gedachte om een concept te ontwikkelen voor de
lange termijn dat duurzaam is en ondernemerschap
stimuleert in de regio is wat mij betreft helemaal
geslaagd.”
Er is niet alleen aandacht voor het gebouw. Kennisuitwisseling en ontmoetingen worden actief
gestimuleerd door middel van de maandelijkse Manufactuurborrel en bijeenkomsten rondom de zomer en
Kerstmis. In een informele setting stellen innovatieve
bedrijven zich voor of komen interessante gastsprekers aan het woord.
Het initiatief laat zien dat een broedplaats voor
ondernemerschap en vakmanschap leidt tot meer
bedrijvigheid.

■

JIJ KUNT MEER UIT JOUW
CARRIÈRE HALEN DAN JE DENKT!
info@zuidrecruiters.nl | 077-820 03 89 | www.zuidrecruiters.nl
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Brand en wat nu?

Zorg tevens voor een goede zichtbaarheid van het huisnummer:
hulpdiensten rijden op adres via navigatie.

De telefoon gaat: brand! Je stapt zo snel
mogelijk in de auto en onderweg zie je in
de verte een vreemde lucht en rookpluimen. Je denkt nog bij jezelf ‘wat is dáár
aan de hand?’ en plotseling besef je ‘dit
is mijn bedrijf’.

Bereikbaarheid
Is uw telefooncentrale ook van buiten het pand bedienbaar?
Mocht u bij brand niet naar binnen kunnen dan zou u uw telecomleverancier kunnen vragen om een automatische doorschakeling naar uw mobiele telefoon. Voor internet zou u online
kunnen werken via de Cloud of via een aparte router waar een
simkaart van uw bedrijf in kan.

Afgelopen zomer zijn er diverse branden geweest in
de gemeente Venlo. Vooral op Businesspark Tradeport was het raak. Tijd om contact op te nemen met
desbetreffende ondernemers. Wat maakten zij mee
en vooral wat kan men andere ondernemers adviseren om zoveel mogelijk voorbereid te zijn.

Ontruimingsplan
Zorg voor een ontruimingsplan. Indien er een brandmeldinstallatie is moet er verplicht een ontruimingsplan aanwezig
zijn (Bouwbesluit 2012 artikel 6.23, zesde lid). Heeft u de
contactadressen van uw buren? Zet pallets niet tegen uw pand:
opklimmogelijkheid en brandgevaar.

Voorbereid zijn op brand.
• Hoe ben je verzekerd?
• Denk er van tevoren goed over na en maak draaiboeken: hoe te handelen bij een calamiteit?
• Is er een contra-expert in uw branche die u gelijk
kunt bellen?
Inclusief btw verzekeren
Maak regelmatig een afspraak met uw verzekeringsadviseur zodat de polissen op orde zijn en alles
naar waarde is getaxeerd. Betrek uw verzekering
bij de ontwikkelingen van uw bedrijf en probeer de
verzekerde som altijd inclusief btw te verzekeren.
Het bedrag van alles wat u nieuw dient te kopen na

Bron: privé foto.

Hopelijk zal het u nooit overkomen maar heeft u brand(alarm):
Ontruimingsplan
Handel volgens het ontruimingsplan/de veiligheidshandleiding. Zorg dat deze zich ook buiten
het bedrijf bevindt, bijvoorbeeld online! Als er
brand is en de instructies liggen op kantoor heeft
niemand er iets aan.
BHV en contactpersonen veiligheid
Deze moeten zorgen voor een goed verloop
bij een alarm en ontruiming. Protocollen zijn
beschreven en iedereen in de organisatie is op de
hoogte wie deze contactpersonen zijn. Ook voor
de hulpdiensten is het belangrijk om de juiste personen te kunnen bereiken. Bekijk de protocollen
regelmatig en geef (personeels)wijzigingen door
aan alle belanghebbenden.
Anoniem nummer en loos alarm
Bel 112 maar bel ook af als er loos alarm is! Na de
melding wordt u teruggebeld voor verificatie. Dit
is meestal een anoniem nummer, neem op: het
kunnen de hulpdiensten zijn!
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
Meld binnen 48 uur voorvallen (Brand en/of
explosie, voorval waarbij schadelijke stoffen
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vrijkomen, bijvoorbeeld lekkage, Storingen in
installaties en voorzieningen die kunnen leiden
tot een emissie (uitstoot) van schadelijke en/of
giftige stoffen, dampen en gassen) Dit is verplicht
in artikel 17.1/17.2 Wet milieubeheer. Gebruik
hiervoor het invulformulier op de site van de
gemeente Venlo.
Mobiele telefoon
Houdt een telefoonoplader en/of powerbank bij
de hand. Mocht de brand wat langer duren dan
blijft u bereikbaar. Zorg ook voor wat te drinken
en te eten.
Contra expertise
U wordt waarschijnlijk net na de brand belaagd
door diverse telefoontjes van contra-expertise
bureaus. Kies van tevoren in alle rust en met
zorg een contra-expert uit die bekend is met uw
branche en uw belangen goed kan behartigen.
Deze gaat voor u in onderhandeling met de expert
van de verzekering. Bij een calamiteit hoeft u dan
alleen maar dit bureau te bellen.
Eigen verantwoordelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor de reparatieop-

drachten en de betalingen daarvan. Gedeeltelijk
zult u dit zelf voor moeten schieten; maak goede
afspraken hierover met onderaannemers. In geval
van een hypotheek zal uw bank waarschijnlijk
contact opnemen in verband met een bouwdepot.
Buren
Heeft u de contactgegevens van uw buurbedrijven? Parkmanagement gaat samen met de Werkgroepen Veiligheid KVO-B binnenkort hiermee
aan de slag. Wij gaan inventariseren of en welke
bedrijven BHV/Safety &Health Officers hebben.
Gezamenlijke oefening
Wellicht is het voor u een idee om ieder jaar een
oefening met/voor ondernemers te houden? Een
gezamenlijke BHV met meerdere bedrijven op één
locatie bij u in de buurt. Parkmanagement zal ook
deze vraag in de inventarisatie meenemen.
Meldkaart
Maak hiervoor gebruik van onze meldkaart, speciaal ontwikkeld door de Werkgroep Veiligheid en
uw Parkmanager! Deze is op te vragen via info@
parkmanagementvenlo.nl en is ook beschikbaar
op onze website www.ondernemendvenlo.nl.

een brand zou anders exclusief btw uitgekeerd worden: u blijft
dus met een extra kostenpost zitten!
Brandrisico’s bij elektrische installaties
Volgens schattingen worden de helft van alle branden veroorzaakt door de technische installatie. In Limburg zijn twee
gecertificeerde SCIOS-Scope10 keuringsbedrijven, waarvan er
één in de gemeente Venlo gevestigd is. Deze inspectie omtrent
brandrisico bij elektrische installaties is ontwikkeld door elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche. U voldoet hiermee aan de eisen die uw verzekeringsmaatschappij stelt aan de keuring van de elektrische installatie
en het gebruik ervan.

RI&E
U heeft vast wel eens gehoord van een Risico-Inventarisatie
en -Evaluatie, ofwel RI&E. De RI&E is al sinds 1 januari 1994
verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers).

■

Politie
(niet urgente zaken)
0900-8844
Brandweer
algemene zaken
(bijv. Risicobeheersing):
088-1190600
Cameratoezicht Veilig Venlo
Spoedeisende meldingen
Telefoon: 077 850 3453
(24/7 beschikbaar)
Voor alle andere vragen mail
naar info@veiligvenlo.nl.
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.

Gevolgschade en voortzetting bedrijf
Verzeker u tegen gevolgschade: uw klanten begrijpen dat er
vertraging is door brand maar willen niet té lang wachten.
Kunnen uw leveranciers snel aan uw plotselinge vraag voldoen?
Heeft u geregeld dat u uw bedrijfsactiviteiten (elders of via
tijdelijke opvang door een collega-bedrijf) kunt voortzetten?
Zichtbaarheid brand(werende)muren en huisnummers
U heeft uw bedrijf goed in compartimenten opgebouwd en
brand(werende)muren in het bedrijf geplaatst. Dit is vanaf buiten niet te zien: zorg ervoor dat evt. nummering van deze secties ook buiten op het pand zichtbaar is. Bij een brandmelding
kan de brandweer dan gelijk op de juiste plaats naar binnen.

Handige
telefoonnummers

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

Bron: Omroep venlo

ONDERNEMEND
VENLO
PARKMANAGEMENT VENLO

Resultaten enquête KVO-B
In het kader van de hercertificering heeft
u uw mening over de bedrijventerreinen
gegeven. De respons was hoger dan bij
de vorige enquêtes, waarvoor dank. Hieruit blijkt dat u het belangrijk vindt wat
wij als werkgroepen Veiligheid doen. Dit
zijn de opvallendste resultaten:
De tevredenheid van het onderhoud en
beheer is achteruitgegaan op Noorderpoort (-11%) en Tradeport (-14%). Graffiti
en vernielingen zijn daarentegen overal
afgenomen: tussen de -10% en -16%.
Knelpunten verkeersveiligheid zijn enorm
toegenomen: +13% tot zelfs +23%. Wij
verzoeken de gemeente regelmatig om
naar gevaarlijke punten te kijken.
De politie meldt een afname van diefstallen en vandalisme; echter een toe-

name van verkeersongevallen (vooral op
Venlo Tradeport en Tradeport Oost). De
brandweer rapporteert in de incidentencijfers een wisselend beeld sinds 2011.
Het aantal buitenbranden en hulpverlening neemt echter toe.
Wat zorgen baart is de enorme stijging
van de onveiligheidsgevoelens in/om het
bedrijf en op uw bedrijfsterrein. Let wel,
dus niet op het bedrijventerrein. Dit betreft uw eigen bedrijf! Wellicht een idee
om hier een keer intern aandacht aan te
besteden met uw personeel?
Wij gaan de komende jaren weer verder
voor u en voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving op de
bedrijventerreinen van Venlo!

■

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

Het nieuwe college
prikt ook een vorkje mee
Op 10 augustus jl. vond opnieuw de zomerbarbecue van
Ondernemend Venlo plaats. Na het succes van vorig jaar, was
de organisatie dit jaar wederom in handen van Ondernemend
Venlo en Stichting Zomerparkfeest. De barbecue vond dan ook
plaats in de zonovergoten sponsorruimte op het terrein van
het Zomerparkfeest.
Met de gezellige geluiden van de seniorenmiddag op de achtergrond, opende
voorzitter Peter Thissen deze informele middag in Teatro Maaspoort. Naast een
bijzonder welkom aan burgemeester Antoin Scholten en dijkgraaf Patrick van der
Broeck, werd de aanwezigheid van het bijna voltallige college geroemd. “De hoge
opkomst van het college laat zien hoe goed de verhoudingen tussen de ondernemers en de gemeente zijn,” aldus Thissen.
Na de laatste stand van zaken te hebben gedeeld, gaf Thissen vervolgens het
woord aan burgemeester Scholten voor de uitreiking van het KVO-B Certificaat.
Een unieke prestatie mogelijk gemaakt door het parkmanagement en de BIZ.
Waar het voorheen niet mogelijk leek in aanmerking te komen voor gezamenlijke
certificering, werd het certificaat nu aan de bedrijventerreinen vallend onder de
afdelingen Noorderpoort, Tradeport en Tradeport Zuid uitgereikt. Hieruit bleek
weer eens de kracht van samenwerking binnen Ondernemend Venlo, merkte
Scholten op. Het KVO-B Certificaat werd door de parkmanager, Lidy Rutten, in
ontvangst genomen.
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Patrick van der Broeck vervolgde de bijeenkomst met een presentatie over het
Waterschap en het klimaat. Hij uitte zijn zorgen over de inmiddels veelbesproken
klimaatsveranderingen. Zo is de regenvalprognose voor 2050 inmiddels behaald,
terwijl het hoogwater-beschermingsproject voor de prognose van 2020 nog niet
is afgerond. Daarnaast is volgens Van der Broeck de verwachting dat perioden van
extreme droogte zoals afgelopen zomer, regelmatiger zullen terugkeren. Hij pleitte om tevens na te denken over wateropvang zodat men niet alleen voorbereid is
op wateroverlast maar tevens op eventuele watertekorten.
Na deze presentatie was het tijd voor een goedverzorgde barbecue in de sponsorruimte op het festivalterrein. De aanwezige collegeleden ‘openden’ de barbecue,
waarna ook de andere genodigden genoten van de klaargemaakte oesters, een
stukje gegrilde zalm of een van de salades. Een zacht briesje zorgde daarbij voor
een aangename temperatuur. Bekende contacten werden aangehaald en nieuwe
contacten werden gelegd. Desgevraagd liet voorzitter Peter Thissen weten, vooral
onder de indruk te zijn van de onderlinge verbondenheid. Niet alleen tussen de
ondernemers onderling maar zeker ook tussen de gemeente en Ondernemend
Venlo. Al met al weer een geslaagde zomerbarbecue.

■

Tekst: Krista Franssen | Fotografie: Constance Jentjens
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Zonnepanelen op de vrachtwagentrailer
met behulp van subsidie!
In een truckcabine komt steeds meer
apparatuur. Die apparatuur moet ergens door
worden gevoed. Dat kan met behulp van de
diesel waar de truck op rijdt, maar het kan
ook anders, bedachten de drie initiatiefnemers van de start up IM Efficiency.
Hoe? Met een systeem bestaande uit
flexibele zonnepanelen, lithium batterijen
en een intelligent regelsysteem. De zonne
panelen leg je op het dak van de trailer en de
zo gewonnen energie leid je naar de batterij.
Daarmee kan vervolgens de apparatuur in
de cabine worden gevoed. Minder kosten en
milieuvriendelijker.
Op zoek naar aanvullende financiering voor
de bouw van hun prototype kwam het drietal
uit bij TRIAS. Dat legde verbinding met
LIOF en hun programma LimburgLogistiek,
gericht op het versterken van de Limburgse logistieke sector. Initiatiefnemer Ruud
Derks: “TRIAS heeft de kennis om de juiste
partijen bij elkaar te brengen.” Momenteel,
geeft Derks aan, bevindt het project zich
in de testfase. Zo wordt gekeken of alles

werkt zoals verwacht en of de opbrengsten
overeenkomen met wat vooraf berekend is.
De verwachting is dat de Green Logistics Unit
aan het eind van het jaar de markt op kan.
Dan wordt opnieuw contact gezocht met
TRIAS. “Intensiever contact”, verbetert Derks,
“TRIAS is heel pro-actief, ze houden voor ons
bij wat er speelt en koppelen dat terug. Tegen
de tijd dat we de markt op gaan zoeken we
weer naar de beste optie.” Daarbij kan hij dan
terugvallen op een van TRIAS geleerde les,
glimlacht Derks. “Dat we moeten focussen
op wat de uiteindelijke klant maar zeker ook
de geldverstrekker wil. Als bedenker ben je
heel erg op het product zelf gericht. Maar
een geldverstrekker wil ook andere zaken
weten. In ons geval hoeveel het bespaart,
hoeveel minder diesel er wordt verbruikt en
dus minder CO2 wordt uitgestoten.”
TRIAS BV | info@trias-subsidie.nl
077-3560100

Frank Schoolmeestersen Pii Daenen

“Kleine groepen betekent
maximale aandacht en kwaliteit”
Hij is al zo’n 40 jaar actief in de laswereld
en geeft al circa 30 jaar cursussen. Wat
lassen betreft kent Frank Schoolmeesters
het klappen van de zweep. Dat wil hij
graag overbrengen en daarom verzorgt
hij met een eigen bedrijf uiteenlopende
lasopleidingen. “Iedereen is welkom,
zolang ze maar gemotiveerd zijn.”
Ze werken zo’n 25 jaar samen, Frank Schoolmeesters
en Pii Daenen. Schoolmeesters geeft les, Daenen pakt
de organisatorische aspecten op. Het is een bedrijf
waarin heel veel kennis en ervaring is samengebald, zegt Daenen. “Frank is zo’n 40 jaar actief in de
laswereld en hij geeft al zo’n 30 jaar cursussen, zowel
bij bedrijven als in het onderwijs. Hij runt nu circa drie
jaar dit bedrijf en al zijn cursisten zijn geslaagd, een
100 procent score. Met door het Nederlands Instituut
voor Lastechniek (NIL) erkende examens.”
Cursussen kunnen worden gevolgd in het eigen pand
in Belfeld, maar ook op locatie, vult Schoolmeesters
aan. Dat gebeurt op kleinschalige basis, met groepen
tot 5 personen. “Kleine groepen betekent maximale
aandacht en dus kwaliteit.” Zowel bedrijven als particulieren kunnen zich melden, zegt hij, voor een reguliere cursus of een cursus op maat. Schoolmeesters

beheerst nagenoeg alle lastechnieken en kan dankzij
zijn langjarige kennis en ervaring op iedere situatie
inspelen: “Onder andere daarmee onderscheiden we
ons van de ROC’s. Die bieden een standaardpakket.
Wij kunnen de opleiding helemaal op de wensen van
de klant afstemmen. Conform de eisen van het NIL.”
Daenen merkt op dat door het grote tekort aan lassers
er zich een brede klantengroep meldt met een uiteenlopende vraag. “Je ziet dat niet alleen bedrijven maar
ook instanties als gemeentes of een UWV zich bij ons
melden. Bijvoorbeeld als onderdeel van een omscholingspakket.” Schoolmeesters: “We geven momenteel cursussen aan een heel gevarieerde doelgroep:
zij-instromers, mensen met een beperking, vluchtelingen. Maakt niet uit. Iedereen is welkom, als ze maar
gemotiveerd zijn.” Er melden zich ook meer vrouwen
dan enkele jaren geleden aan. Schoolmeesters vindt
het niet vreemd. “Vrouwen kunnen net zo goed lassen
als mannen. Sterker, ze hebben een innerlijke rust die
past bij het fijnere laswerk.”
Schoolmeesters lasopleidingen, merken beide mannen
tot slot op, doet meer dan alleen mensen de kennis
van het lassen bijbrengen. “We bieden een totaalpakket. Gaan bijvoorbeeld na of er subsidiemogelijkheden
zijn en dergelijke.” Maar het lassen staat centraal,

zeggen ze. “We leiden vakmensen op. In een sfeervolle, overzichtelijke omgeving. Op een informele wijze.
Dat horen we ook terug. Het is een aanpak waarbij de
cursisten zich prettig voelen.

■

Fotografie: Constance Jentjens

Ontwerp
Lodewijk
van der Grinten
Prijs 2018
Kunstenaar Pii is zeer vereerd dat hij dit jaar is gevraagd de trofee voor de winnaar van de Lodewijk
van der Grinten Prijs te ontwerpen. Pii is onder
meer bekend van het kunstwerk ‘The boots of the
hunter’ dat tijdens de Floriade 2012 bij de ingang
stond, een tijdlang langs de Maas in het Venlose
centrum een plekje had en nu naar de omgeving
van het Stadskantoor verhuisd. “Ik vind het ontwerpen van die trofee een mooie uitdaging.”
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WILLEMS BOUWBEDRIJF BV: VOORDELIGER BOUWEN MET DUURZAAMHEIDSSUBSIDIE

“Het potje is er en wij
weten het te vinden”

Bouwprojecten van 1 miljoen euro of meer waarbij 3,5 of 7 procent op de prijs kan
worden bespaard? Het kan. Dankzij een duurzaamheidssubsidie, legt directeur Joep
Willems van Willems Bouwbedrijf BV uit.
Willems Bouwbedrijf richt zich voor een belangrijk
deel op de utiliteits- en industriebouw. En doet dat
alweer de nodige jaren met veel oog voor duurzaamheid. Die twee aspecten komen samen in een
duurzaamheidssubsidie waarmee de bouwonderneming een aantal jaren geleden kennis maakte en die
het inmiddels al bij zo’n kleine 20 projecten heeft
aangevraagd. “Met voor onze opdrachtgevers kostenbesparingen van meerdere tienduizenden euro’s”,
vertelt Joep Willems.
Hij gaat vervolgens in op hoe de subsidie werkt.
“Duurzaamheid, oog voor het milieu, het heeft alom
de aandacht. Ook in de bouwsector. De overheid
speelt er met deze duurzaamheidssubsidie op in. Ze
wil daarmee stimuleren dat nieuwe gebouwen zo
duurzaam mogelijk worden gebouwd. Daarbij wordt

gekeken naar efficiënt ruimtegebruik, materialen,
energiegebruik, toekomstwaarde en meer van
soortgelijke criteria.” Afhankelijk van in welke mate
aan de normering wordt voldaan, zegt Willems, kan
bij projecten van 1 miljoen euro of meer een subsidie
worden verkregen van of 3,5 of 7 procent. “Dat betekent een kostenreductie van op zijn minst 35.000
euro. Dat is een behoorlijk bedrag.”

“Eigenlijk doen we dat al jaren,
duurzaam bouwen. Nu levert
het de klant tevens een mooie
kostenbesparing op”
Wat moet de opdrachtgever daar zoal voor doen?
“Feitelijk niets. Hij legt dat gewoon bij ons neer. Dat
kan, omdat in tegenstelling tot een aantal jaren geleden er veel meer sprake is van opdrachten in bouw-

team in plaats van met een aanbesteding. Doordat
wij al vroeg in het traject van de partij zijn, kunnen
we stap voor stap invulling geven aan het bouwplan.
Wij krijgen het ontwerp, tellen dat door en kijken dan
op welke vlakken de bouw aan de normering kan voldoen. Denk aan dak- en gevelisolatie, led-verlichting,
de installaties, bestrating en dat soort zaken. Maar
bijvoorbeeld ook met welke leveranciers wordt samengewerkt, of die gecertificeerd zijn. Eigenlijk doen
we dat al jaren, duurzaam bouwen. Nu levert het de
klant tevens een mooie kostenbesparing op.”
Volgens Willems is deze duurzaamheidssubsidie
niet te vergelijken met een certificering als Breaam.
Breeam, zegt hij, heeft een internationaal karakter en is complexer dan de Nederlandse subsidie.
“Bovendien, Breeam richt zich vooral op het gebouw,
deze subsidie heeft ook oog voor het welzijn van
de mens en het sociale aspect. Richt zich tevens
naar de gebruikskwaliteit van een gebouw.” Hoewel
Willems Bouwbedrijf zich vanaf het eerste moment
bezighoudt met het voldoen aan de normen voor de
duurzaamheidssubsidie wil dat niet zeggen dat de
opdrachtgever niet weet wat er speelt. “Die heeft en
houdt vanaf het eerste moment inzicht.”
Waar veel opdrachtgevers maar ook andere bouwbedrijven de betreffende subsidie nog niet kennen is het
voor zijn bedrijf inmiddels een vanzelfsprekendheid,
merkt Willems op. “Het potje is er, wij weten het
te vinden en de klant hoeft het alleen maar aan te
vragen. Hoe? Laat ze mij maar bellen, dan geef ik wel
verdere toelichting”, besluit hij met een glimlach.

■

Frans Broeders, LIOF: “Beter gebruik maken van alle data die er bij de bedrijven
en hun relaties aanwezig is, is momenteel een van de speerpunten.

SAMENWERKING LIOF EN HAS LEIDT TOT MASTERCLASS OVER ‘BIG DATA’

“Ook op deze wijze willen
we innovatie faciliteren en stimuleren”
Met de toenemende digitalisering komen er ook steeds meer gegevens vrij over bijvoorbeeld de gang van zaken in het bedrijfsleven. Ook de agrofoodsector verzamelt
steeds meer ‘big data’. Maar wat doe je er als ondernemer mee? Op welke wijze kun
je die gegevens gebruiken om tot een efficiëntere, innovatievere bedrijfsvoering te
komen. HAS Hogeschool en LIOF geven met een serie masterclasses en een vervolgtraject inzicht in omgaan met ‘big data’.
LIOF kent twee activiteiten: het financieren van en
participeren in bedrijven, en business development in
de provincie Limburg. Na sectorprogramma’s voor de
maakindustrie en logistiek heeft LIOF voor haar business development-activiteiten sinds begin van dit jaar
eveneens een sectorprogramma gericht op de agrofood,
LimburgAgrofood. Frans Broeders van LIOF vertelt dat
binnen die programma’s de doelstellingen heel gericht
kunnen worden uitgevoerd. “Beter gebruik maken van
alle data die er bij de bedrijven en hun relaties aanwezig
is, is momenteel een van de speerpunten. Toen er vanuit
Top Zuid, dat is het samenwerkingsverband van de vier
grootste telersverenigingen in Zuidoost Nederland, een
signaal kwam dat ondernemers op dat vlak behoefte
hadden aan begeleiding en ondersteuning, hebben
we in samenspraak met de HAS de Big Data Expeditie
opgezet.”
Die bestaat, vertelt hij, uit een serie masterclasses
waarin allerlei aspecten van ‘big data’ worden toegelicht
door HAS docenten en gastsprekers. Als vervolg op de
masterclass wordt per ondernemer een op zijn bedrijf
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gerichte casus uitgewerkt waarin de opgedane kennis
in de praktijk wordt toegepast. Dat gebeurt met hulp
van een oudejaarsstudent van de HAS die als onderdeel
van zijn of haar afstudeeropdracht helpt de verwerking
van ‘big data’ in het bedrijf te implementeren. “Dat kan
bijvoorbeeld leiden tot nieuwe verbindingen in de keten,
efficiëntere productieprocessen, samenwerking binnen
big-data-platformen of nieuwe verdienmodellen.” Ter
ondersteuning, geeft Broeders aan, verstrekt LIOF 75
procent subsidie voor de 10.000 euro die de masterclass per deelnemer kost. “Dit is een van de instrumenten die we hebben om ondernemers te ondersteunen
die hun bedrijf verder willen ontwikkelen. Op deze wijze
willen we innovatie stimuleren en faciliteren.”
Een van de deelnemers aan de Big Data Experience
is Marcel Dings van Brookberries. Samen met zijn
compagnon Peter van den Eertwegh heeft hij op diverse
locaties in Venlo kassen waarin aardbeien worden
geteeld. Dings is onder meer namens telersvereniging
Fossa Eugenia bestuurlijk betrokken bij het samenwerkingsverband Top Zuid. Hij vertelt hoe die ernaar

streeft om de regio aantrekkelijk te maken en houden
voor (glas)tuinbouwbedrijven en samenwerking tussen
die bedrijven stimuleert. Daarnaast wordt gekeken
hoe dat de teelbedrijven zo optimaal mogelijk kunnen
renderen. “Daarbij speelt ‘big data’ een steeds grotere
rol. Dat is naast gezondheid & inhoudsstoffen een van
de trajecten waar LIOF veel aandacht voor heeft. In dat
kader hebben we contact gezocht en in samenspraak
met de HAS is uiteindelijk de Big Data Experience tot
stand gekomen.”
Dings doet daar aan mee omdat hij op basis van allerlei
data te weten wil komen wat de beste manier van
belichten voor zijn bedrijf is. “We hebben de afgelopen
jaren flink geïnvesteerd in onder andere led-verlichting.
Daarmee bespaar je zo’n 30 procent op elektriciteit
en het wekt minder warmte op. We willen nu weten
wat een ander kleurspectrum voor invloed heeft op de
teelt van de aardbei, op het gezondheidsaspect en de
inhoudsstoffen. Denk aan smaak, vitamines en zo. We
gaan gegevens verzamelen van drie manieren van belichten – onbelicht, dus daglicht, met Son-T, en met LED
–groeilicht – en gaan die vergelijken. Met de uitkomsten
daarvan kunnen we ons teeltproces verbeteren en
wellicht anders aansturen. Dat toepassen van ‘big data’
zal in de toekomst steeds vaker voorkomen.”

■

Fotografie: Constance Jentjens

jaargang 11 | no.42

31

Ondernemend Venlo magazine | Brightlands

Innovatie | Ondernemend Venlo magazine

Brightlands Campus Greenport Venlo
werkt aan het voedsel van de toekomst
MKB-ERS MET CONCRETE VRAGEN, SLIM ONDERWIJS, VRAAGGERICHT ONDERZOEK EN EEN BRUISENDE OMGEVING MET
LEERGIERIGE MENSEN. OP BRIGHTLANDS CAMPUS GREENPORT VENLO KOMT HET ALLEMAAL BIJ ELKAAR!

hier perfect op aan. Daarom werken we graag samen
met de campus voor een nog slimmere output van
innovatie en toegevoegde waarde voor ons bedrijf.’
De campus huisvest drie geavanceerde laboratoria
van het Centre for Healthy Eating & Food Innovation
en het onderzoekscentrum Food Claims Centre Venlo. Deze laboratoria zijn niet alleen van groot belang
voor studenten en onderzoekers, maar ook voor
ondernemers voor hun kennis- en innovatievragen.
‘Om als campus succesvol te zijn, is een dergelijke
voorziening een must’, aldus Saskia.
Naast de labs van de universiteit, zitten er ook andere onderzoekslocaties op de campus zoals BrightLabs. Studenten van de HAS Hogeschool werken bij
BrightBox mee aan telen met LED en Fontys opent
in 2019 de deuren van een Service Engineering Lab.
‘Doordat opleidingen hun onderzoek op de campus
doen, zitten ze dicht op de markt. Studenten zien
welke vragen er leven in de praktijk en leveren daar
een concrete bijdrage aan. Dat is toch anders dan een
gewone practicumopdracht.’

De campus in Venlo is één van de vier Brightlands
campussen in Limburg waar wetenschappers, ondernemers, overheden, investeerders en studenten samenwerken aan innovatieve ontwikkelingen. In Venlo
draait alles om gezonde en veilige voeding, future
farming en biocircular economy. Saskia Goetgeluk
is directeur van Brightlands in Venlo: ‘De campus in
Maastricht heeft de medische bril op, Geleen kijkt
vooral naar materialen en Heerlen benut de kansen
van data en blockchain. De combinatie met agrofood
in Venlo is uniek. We vormen samen een compleet
aanbod.’
In de regio Venlo zijn honderden ondernemers actief
in de land- en tuinbouw en de diensten daaromheen
zoals logistiek en distributie. ‘Deze bedrijven vinden
op de campus de faciliteiten en ondersteunende kennis om ideeën uit te werken, te onderzoeken, nieuwe
producten te ontwikkelen en te vermarkten. Juist het
mkb scoort goed in innovatie. De campus huisvest nu
zo’n 45 bedrijven en biedt onderdak aan kennisinstellingen als Maastricht University, Fontys, Citaverde
College en HAS Hogeschool.’
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Joachim Schneider is CEO van BASF Vegetable
Seeds in Nunhem, een van de bedrijven waarmee de
campus samenwerkt: ‘ Wij zijn als bedrijf sterk afhankelijk van onze omgeving, met daarin goede talenten,
innovatieve technologie en een open ecosysteem dat
vooruitstrevende wetenschap bevordert en waar innovatie van de grond komt. De campus in Venlo sluit

Joachim Schneider

Jeugd en Gezonde Voeding
De campus in Venlo wordt ook de thuisbasis van de
unieke leerstoel ‘Jeugd en Gezonde Voeding’, voor
precompetitief onderzoek naar gezonde voeding in
relatie tot jeugd en jongeren.
Saskia: ‘Voor een campus die veilige en gezonde
voeding centraal stelt, biedt deze leerstoel voor
bedrijven en kennisinstellingen veel aanknopingspunten om bij aan te haken. Door als bedrijven met
wetenschap samen te werken, ontstaat unieke kennis
die van grote waarde is, ook maatschappelijk. Daarnaast is wat hier gebeurt ook in economisch opzicht
belangrijk. Deze leerstoel is een magneet, die deze
agro-foodregio nog aantrekkelijker zal maken.’

■

Saskia Goetgeluk

DIGITALE SPEURNEUS ‘SJERLOK’ VINDT DE SPELD IN DE HOOIBERG

Steeds vaker komen gestolen
producten terug bij de eigenaar
VANUIT VENLO OPEREERT DE DIGITALE RECHERCHEUR SJERLOK. EEN SPEURNEUS DIE HELPT BIJ HET OPSPOREN VAN
GESTOLEN AUTO’S, VRACHTWAGENS, BOTEN, LADINGEN ET
CETERA. BRIGHTMAVEN – HET BEDRIJF ACHTER HET SJERLOK
AI PLATFORM – HOUDT ZICH BEZIG MET ZOWEL HET OPSPOREN ALS HET TERUGVINDEN VAN DE GESTOLEN PRODUCTEN.
DIT IS EEN UITSTEKENDE AANVULLING VOOR VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN IN HUN STRIJD OM DE SCHADELAST ZO
VEEL MOGELIJK TE BEPERKEN.
“Goedemiddag, u spreekt met Brightmaven. Ik begrijp
dat uw sloep gestolen is. Komt het gelegen als we
even gezamenlijk het profiel doornemen?” En zo
begint eigenlijk bijna ieder gesprek dat de medewerkers van Brightmaven met gedupeerden voeren. Er
volgen vragen over de kleur, het model, bouwjaar,
merk, eventuele beschadigingen, serienummer en
andere specifieke kenmerken. “Zo ontstaat een hele
reeks aan informatie die als data in ons systeem
worden ingevoerd en van daaruit worden omgezet in
algoritmen,” zo verklaart directeur en oprichter van
Brightmaven Ron Vermeulen. “Hierdoor neemt de
terugvindkans aanzienlijk toe.”
Vermeulen is afkomstig uit de digitale opsporings- en
recovery-wereld. “Een aantal jaren geleden was ik
er klaar mee en volgens mijn mening kon het ook
anders. Vooral beter. Door het zoekproces te automa-

tiseren en te digitaliseren, moest de terugvindkans
toenemen. In 2012 ben ik voor mijzelf begonnen.”
Alle ideeën die Vermeulen in zijn hoofd had, zijn in
samenwerking met 8vance Matching Technology
(ontwikkelbedrijf in kunstmatige intelligentieplatformen) gebouwd en als een intelligent platform neergezet. “Dankzij dit platform kunnen we criminele paden
volgen. Het is mogelijk om een enorme hoeveelheid
informatie te verwerken waardoor wij erin slagen om
de speld in de hooiberg te vinden.”
Hoe werkt het in de praktijk? De digitale rechercheur
Sjerlok maakt gebruik van big data, kunstmatige
intelligentie, semantische technologie en experts.
Deze worden aan de hand van gegevens die de
klant verstrekt in het systeem verwerkt. Hierdoor
ontstaat een digitaal profiel van het object. Sjerlok
vergelijkt het profiel met informatie op het internet

en andere digitale bronnen. Het is een automatisch
zoekproces waarbij tevens een intensievere samenwerking tussen betrokken partijen zoals politie en
onderzoekbureau’s ontstaat. “Ja, we zijn trendsetter
op dit gebied en de waardering neemt toe. Steeds
meer partijen kiezen voor samenwerking. Denk aan
gevestigde namen als Delta Lloyd, Achmea Groep en
Nationale Nederlanden. Er wordt in maar liefst 18
talen gezocht.”

De digitale rechercheur
Sjerlok maakt gebruik van
big data, kunstmatige
intelligentie, semantische
technologie en experts
Op dit moment komen bij Brightmaven ongeveer
twintig meldingen per dag binnen. Tien tot twintig
procent hiervan weet Sjerlok terug te vinden. “Dat
lijkt misschien nog niet zo veel, maar alle betrokken
partijen, inclusief de gedupeerden, zijn bijzonder blij
met dit succes. Het is zelfs al mogelijk om bijvoorbeeld onderdelen van een auto te traceren. Bovendien gaan we het platform nog verder ontwikkelen.
Hoe meer data wij verzamelen en hoe meer partijen
meedoen, hoe succesvoller wij kunnen opereren. Dit
is pas het begin.”

■

Tekst: Rob Buchholz | Fotografie: Marco Boots
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HEALTHY BUILDING NETWORK TRAPT AF OP 8 NOVEMBER

‘Over een paar jaar krijgen gebouwen
een gezondheidslabel!’

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

Michel Weijers is er vast van overtuigd: “Over een paar jaar krijgen gebouwen
een gezondheidslabel!” Het zal vergelijkbaar zijn met het energielabel dat we
nu al hebben.” Het wordt volgens Weijers namelijk steeds duidelijker dat gezonde
gebouwen niet alleen een positieve invloed hebben op het welzijn en de
gezondheid van mensen, maar ook op hun leer- en prestatievermogen.
Gezonde gebouwen hebben dus ook economische voordelen.
Dat is een van de thema’s die tijdens de kick-off
bijeenkomst van het Healthy Building Network (HBN)
op 8 november in de Maaspoort prominent aan de
orde zal komen. “De Universiteit Maastricht presenteert er een aantal factsheets, waarmee de voordelen
van gezond bouwen voor gebouweigenaren en -gebruikers inzichtelijk worden gemaakt”, aldus Michel
Weijers, directeur van het C2C ExpoLAB, die bij de
organisatie van de HBN is betrokken. “Niet alleen zal
worden aangetoond dat mensen zich in gezonde gebouwen beter voelen, maar ook dat gezond bouwen
de genoemde economische voordelen biedt. Het mes
snijdt dus aan twee kanten!”

Contact is cruciaal
Een ander belangrijk aspect van de kick-off bijeenkomst is volgens Weijers netwerken in de breedste
zin van het woord. “Bedrijven die producten en
diensten voor gezond bouwen ontwikkelen of willen
ontwikkelen kunnen elkaar ontmoeten en kijken of
samenwerking mogelijk is.” HBN is een Europees
Interreg project dat grensoverschrijdende samenwerking ondersteunt. Om innovatie aan te jagen, is
voor ongeveer twintig bedrijven een voucherbedrag

van maximaal € 7.250 beschikbaar op basis van
cofinanciering.
Bedrijven die geen gebruik maken van de voucherregeling kunnen zich bij het netwerk aansluiten om
kennis te delen of om vraag en aanbod samen te
brengen. Dat laatste is volgens Weijers erg belangrijk.
“Vragen of behoeftes die leven bij architecten, aannemers of opdrachtgevers kunnen bedrijven stimuleren
om met nieuwe producten en/of oplossingen te
komen en zo een katalysator voor ontwikkeling zijn.
Anderzijds is het goed voor architect, aannemer of
opdrachtgever om te weten wat de markt zoals te
bieden heeft, waardoor een bouwproject beter
– gezonder – uitgevoerd kan worden.”

Innovatie aanjagen
Noord-Limburg en het aangrenzende Duitse gebied
hebben zich geconformeerd aan de doelstelling om
innovatie op het gebied van gezond bouwen aan te
jagen. HBN is op grote vastgoedbeurs Expo Real in
München wereldkundig gemaakt door de burgemeesters van Venlo, Krefeld en Mönchengladbach en de
Landrat van Kreis Viersen. “Healthy Building Network

kan de aanjager zijn om onze grensregio te profileren
als een centrum van gezond bouwen”, denkt Michel
Weijers. “Door de focus op gezond bouwen zou de
regio zich perfect met een eigen specialiteit en identiteit kunnen positioneren ten opzichte van enerzijds
Ruhrgebied en anderzijds Brainport Eindhoven en de
Randstad.”
“Maar dat kan alleen als de regio er echt voor wil
gaan”, besluit Weijers. “Daarom hopen we dat zoveel
mogelijk mensen naar het kick-off event van Healthy
Building Network komen. Want bestuurders kunnen
het willen, maar de mensen uit het veld – bedrijfsleven, bouwprofessionals, opdrachtgevers – moeten
het doen!”

■

Tekst: Thijs Pubben | Fotografie: projectpartners
Healthy Building Network ExpoReal München.

Kick-off Interreg project
Healthy Building Network:
Waar?
De Maaspoort Venlo
Wanneer?
Donderdag 8 november 2018
Aanmelden?
www.healthybuildingnetwork.com
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In de onlangs verschenen Keuzegids hbo 2019 krijgen onder andere de Pabo en opleiding Mechatronica van Fontys Venlo een
hoge ranking. Daar mag je als onderwijsinstelling gewoon trots op zijn en dat uitdragen vindt directeur Hans Aarts. Dus laat hij
enkele bij deze opleidingen betrokken medewerkers aan het woord over het hoe en waarom van die goede scores.
Hij somt diverse opleidingen op die een top 3-notering hebben behaald in de Keuzegids hbo 2019. Dus
ja, vindt Hans Aarts, dan doet Fontys Venlo het dus
goed. Hij legt uit dat de rankings in de gids gebaseerd
zijn op landelijke tevredenheidsonderzoeken onder
studenten in combinatie met opleidingsvisitaties door
een panel deskundigen. Dat beoordeelt de opleiding
aan de hand van diverse criteria. “We hebben de
afgelopen jaren regelmatig zo’n visitatie gehad. Dat
is altijd even spannend, maar we scoren steeds weer
bijzonder goed.”

Ik zeg altijd tegen
“
potentiële studenten: ga
naar alle open dagen en
uiteindelijk zie ik jullie
hier dan in september
weer terug

”

KEUZEGIDS HBO:
HOGE SCORES OPLEIDINGEN
FONTYS VENLO

Ruud den Bekker, Vital Hanssen
en Frank van Gennip
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“We mogen
de kwaliteit
van onze
opleidingen best
nadrukkelijker
profileren”

Kleinschalig
De Pabo is met een nummer 3-positie zo’n kwalitatief
goede opleiding. Vital Hanssen, als docent aan de
Pabo in Venlo verbonden, legt uit dat uit de onderzoeken onder meer bleek dat de opleiding een goede
balans weet te vinden tussen theorie en praktijk. “We
laten de studenten vanaf het eerste jaar al praktijker
varing opdoen en leggen ook verbindingen met andere opleidingen om ze bijvoorbeeld wat affiniteit met
techniek te geven. Daar kunnen ze dan later in hun
baan op terugvallen.” De kleinschaligheid in Venlo,
met net geen 100 studenten, wordt eveneens als een
grote plus gezien, geeft ze aan. “Studenten vinden
dat prettig, die mogelijkheid van direct contact. Ze
zien dat terug in de goede, persoonlijke begeleiding.”
Net als Hans Aarts is Vital Hanssen van mening dat
de positieve beoordelingen van de Pabo meer naar
buiten mogen worden gebracht. “Dat doen we nog te
weinig. We werken natuurlijk al heel intensief samen
met de verschillende basisscholen in de regio en ook
met culturele instellingen (Limburgs museum, kunstencentrum en bibliotheek Venlo). Er liggen echter
nog kansen voor de samenwerking met het bedrijfsleven. Zodat onze studenten nog beter leren wat er
zoal in de regio speelt.” Ze wijst dan op de ranking in
de Keuzegids en zegt glimlachend: “Daarnaast mogen
we ons richting toekomstige studenten wel wat nadrukkelijker profileren als uitstekende opleiding. We
kunnen prima cijfers laten zien.”

leggen teamleider Frank van Gennip en stage-/afstudeercoördinator Ruud den Bekker uit. “Wij hebben
88 punten, 22 meer dan de nummer 2.” Het tweetal
merkt op dat de bevlogenheid van de docenten en de
goede contacten die ze met de studenten hebben een
van de onderscheidende kenmerken van de opleiding
is. Van Gennip: “Verder zijn we volop ‘embedded’
in het bedrijfsleven. We zoeken steeds weer naar
mogelijkheden om samen te werken. Wat stages en
afstudeerplekken betreft, maar ook door samen projecten op te zetten, door mensen uit het bedrijfsleven
gastlessen te laten verzorgen en dergelijke.” Dat gaat
steeds beter, merkt Den Bekker op: “Je ziet dat wij als
onderwijsinstelling en het bedrijfsleven uit de regio
steeds dichter naar elkaar groeien. Dat is belangrijk,
want wij leiden hun toekomstige medewerkers op.
Hun kennis moet aansluiten bij wat het bedrijfsleven
zoekt.”

Meer persoon dan nummer
Van Gennip wijst op het Green-Tech-Lab bij Fontys
waar studenten en ondernemers samenwerken en
bezig zijn met het bedenken van nieuwe, agrotechnologische ontwikkelingen. “Dat is zo’n locatie waar
onderwijs en bedrijfsleven elkaar fysiek ontmoeten.

Villa Flora krijgt die rol ook, daar zijn we steeds meer
te vinden. We werken onder meer samen met de HAS
en willen binnen allerlei projecten vraagstukken van
ondernemers oplossen waar ze zelf geen oplossing
voor hebben. Onze kennis dus naar de praktijk vertalen. En zo de contacten met die bedrijven intensiveren.” Van Gennip en Den Bekker sluiten zich aan bij
de opmerkingen van Hans Aarts en Vital Hanssen dat
Fontys Venlo het feit dat haar opleidingen zo goed
scoren wat nadrukkelijker mag profileren. “Natuurlijk
is bijvoorbeeld Eindhoven met de High Tech Campus
en de grote bedrijven voor veel jongeren aantrekkelijk. Maar het aantrekkelijke van ons is dat hier veel
interessante mkb-bedrijven gevestigd zijn. Bedrijven
met volop mooie carrièremogelijkheden. Bovendien
ben je hier meer een persoon dan een nummer.” En
dat de zelfverzekerdheid er bij Fontys Venlo steeds
meer insluipt blijkt wel uit de afsluitende opmerking
van Frank van Gennip. “We hebben vijf Mechatronica-opleidingen in Nederland. Ik zeg altijd tegen
potentiële studenten: ga naar alle open dagen en
uiteindelijk zie ik jullie hier dan in september weer
terug.”

■

Fotografie: Constance Jentjens

Naar elkaar groeien
Hoge scores zijn er eveneens voor de opleiding
Mechatronica. Die staat al voor het zesde jaar op rij
op nummer 1 in de ranking van de Keuzegids en heeft
inmiddels voor de derde keer het predicaat Topopleiding. “Dan scoor je als opleiding 75 punten of meer”,
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Océ maakt werk van energietransitie
worden hergebruikt. Al lang voordat hergebruik
een hot issue werd, vervulde Océ op dit gebied een
voortrekkersrol. In de jaren negentig is al gestart met
Asset Recovery, de voorloper van wat we nu noemen
de Circular Economy Manufacturing Plant . “Dit is
een ‘circulaire fabriek’ waar afgeschreven machines
waar mogelijk een nieuw leven krijgen. Dit doen we
door oude printers te upgraden of te ontmantelen
en te kijken of we de kunststof onderdelen kunnen
hergebruiken”, vertelt Flos. “Onze designers kijken al
tijdens de ontwerpfase hoe zij machines zo kunnen
ontwerpen dat ze gemakkelijk kunnen worden
gedemonteerd. De losse componenten kunnen
vervolgens worden hergebruikt.”

Afspraken maken en ervaringen
uitwisselen met andere bedrijven
Om ervaringen en kennis uit te wisselen heeft Océ
zich verbonden aan de Meerjarenafspraak energieefficiency (MJA), een convenant waaraan 1.000
bedrijven uit 37 sectoren meedoen. André Flos:
“Deze bedrijven verplichten zich tot energiebesparing
en energiemanagement. Zij leggen dit vast in een
Energie-Efficiëntie Plan. Hierin staan maatregelen

die moeten leiden tot een verbetering van de energy
efficiency van minimaal 2 procent per jaar. Hieraan
voldoet Océ ruimschoots.”
Naast het MJA heeft Océ het Limburgs Energie
Akkoord (LEA) ondertekend. Dit is een initiatief van
de provincie Limburg en richt zich op de
energietransitie voor bedrijven die grootverbruiker
zijn. “Met veertien andere bedrijven onderzoeken we
hoe wij doelstellingen kunnen realiseren en hoe we
de energietransitie tot 2050 kunnen vormgeven”, legt
hij uit. “Het grootste cluster van Limburgse
energieverbruikende bedrijven ligt in Zuid-Limburg,
op het industriecomplex Chemelot. Hier zitten
bedrijven die als onderdeel van het landelijke
Klimaatakkoord via warmtenetten warmte gaan
uitwisselen. Dat zijn samenwerkingsvormen die we
mogelijk ook in Noord-Limburg kunnen inzetten.”

Océ nog 170 bedrijven actief. De gemeente Venlo
wil dit gebied verduurzamen en hierbij kan Océ een
voorbeeldfunctie vervullen. “Océ heeft met sommige
technologieën, zoals warmte-koudeopslag (WKO) en
de inzet van warmtepompen, veel ervaring. Deze
ervaringen kunnen we delen met bedrijven die
hiermee een start willen maken om te kunnen
voldoen aan het Klimaatakoord”, zegt Flos. “De
gemeente Venlo is blij met de initiatieven
van Océ. We hebben op basis van het Klimaatakkoord
van Parijs de opgave om in 2030 49 procent CO2reductie te realiseren”, vertelt Marij Pollux,
wethouder Duurzaamheid, Cultuur en Evenementen.
“Dat kan alleen worden bereikt als we samenwerken: overheid, bedrijfsleven en burgers. De ervaring
van Océ is erg waardevol en kan ingezet worden om
andere bedrijven te inspireren. Samen werken we aan
een circulaire en CO2-neutrale regio.”

■

De verduurzaming van
bedrijventerrein Noorderpoort
Océ deelt haar kennis op het gebied van energy
efficiency graag met anderen. Op het
bedrijventerrein Noorderpoort in Venlo zijn naast

André Flos (rechts) en zijn collega Mark Jacobs bij de warmtepomp van Océ (Foto: Constance Jentjens)

Met de vele studies en publicaties is inmiddels iedereen er wel van doordrongen
dat de aarde opwarmt. Zelfs de meest optimistische voorspelling komt uit op een
temperatuurstijging van 1,2 °C, met alle gevolgen van dien zoals de stijging van de
zeespiegel en natuurrampen. Océ wil bijdragen aan een duurzame toekomst en
denkt na over het reduceren van de ecologische footprint. Met name op het gebied
van energietransitie en circulaire economie zijn mooie initiatieven te melden.
De ambities op het gebied van energy efficiency van
Océ zijn glashelder. “In 2030 willen we onze CO2uitstoot op maximaal 40 procent brengen ten
opzichte van 1990. In 2050 willen we volledig
CO2-neutraal zijn. Niet alleen op onze locaties in
Venlo, maar ook op onze vestiging in Duitsland”,
vertelt de Energy Coordinator van Océ, André Flos.
“Hieraan geven we invulling door de energie die we
nodig hebben zo efficiënt en duurzaam mogelijk in te
zetten. Zo hebben we het gasverbruik in de
afgelopen twee jaar met bijna 10 procent
verminderd.”
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Van fossiele brandstoffen
naar hernieuwbare energie
De vestiging van Océ-Technologies B.V. in Venlo is
verdeeld over vier grote complexen en een
aantal logistieke hallen. Voor de verwarming van de
gebouwen die hier staan wordt nog veel gebruik
gemaakt van cv-ketels. “Als eerste hebben we in een
projectengebouw voor Research & Development een
warmtepomp geplaatst. In de komende jaren gaan we
alle cv-ketels vervangen. Uiteraard gaan we dezelfde
techniek toepassen in het nieuwe hoofdkantoor van
Océ dat momenteel in Venlo wordt gebouwd. Hier
gaan we ook zonnepanelen plaatsen”, vertelt André.

De plaatsing van warmtepompen vindt waar mogelijk
plaats in combinatie met warmte-koudeopslag.
Investeren in energy efficiency is een kwestie van
lange adem, waarbij de komst van nieuwe duurzame
technologie een belangrijke rol speelt. “Elke vijf à zes
jaar laten we een duurzame energiescan uitvoeren
om te beoordelen welke nieuwe oplossingen we
kunnen inzetten en wat de terugverdientijd is. De
levensduur en functie van gebouwen spelen een rol
bij de vraag of het rendabel is om nieuwe installaties
te bouwen. In veel gevallen verdien je deze
investeringen snel terug vanwege de flinke
kostenbesparingen.”

Printers krijgen tweede
leven in ‘circulaire fabriek’
Ook op het gebied van productontwikkeling zet Océ
stappen vooruit. Zo maakt het bedrijf energiezuinige
printers, maar kijkt zij ook of materialen kunnen

De eerste warmtepomp wordt afgeleverd en geïnstalleerd bij Océ (Foto: André Flos)
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Uw adres voor service,
onderhoud en reparatie van:

tu
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• Heftrucks en intern transport
• Land- en tuinbouwmachines
• Bouw- en graaf machines

De sterke punten van
PK Service op een rij:
1. Een compact team
dat ons zeer flexibel maakt. Wij kunnen dan ook
prima concurreren met onze grotere collegae
2. Een mobiele werkplaats
hetgeen ons in staat stelt de reparaties op locatie
uit te voeren
3. De combinatie eigenaar en monteur
verzekert u van een goede inzet en kundig advies
4. Ruim 20 jaar ervaring
draagt ertoe bij dat er voor elk probleem een
oplossing is

Ondernemersbelangen
binnen de Triple Helix

NIEUWS?
Stuur uw info of persbericht naar:

redactie-ov@uitgeverijsmit.nl

PK Service • Simon Stevinstraat 15 • 5916 PZ Venlo
T +31 (0)77 354 46 24 • F +31 (0)77 374 43 85
E info@pk-service.nl • I www.pk-service.nl

v.l.n.r. voorzitter Monique Princen, oud-gedeputeerde Daan Prevoo en burgemeester Wilma Delissen (gemeente Peel & Maas).

Een sterk MKB is een belangrijke pijler voor de Limburgse economie. Een vitaal
bedrijfsleven zorgt immers voor werkgelegenheid en innovatie. Tegelijkertijd staat
het MKB voor een aantal grote uitdagingen. Om ondernemersambities te kunnen waarmaken, moeten verschillende neuzen dezelfde kant op wijzen. Voor een
belangenvertegenwoordiger als MKB-Limburg moeten de lijnen naar beleidsmakers
daarom kort zijn.
Binnen de Triple Helix gaat MKB-Limburg samen met
overheid en onderwijs aan de slag voor een vitaal
bedrijfsleven. Duurzame economische ontwikkeling is
hierbij de inzet en de doelstelling, waarbij onderwijs
een belangrijke ondersteunende factor is. Uiteraard
zijn de contacten met de Limburgse ondernemers
leidend bij het vertegenwoordigen van de belangen.
Regelmatig vinden lokale ondernemersverenigingen aansluiting bij onze vereniging, met als recent
voorbeeld de 71 nieuwe leden vanuit de achterban
van SZO Reuver Beesel. Uit de contacten met onze
ondernemers analyseert MKB-Limburg wat er speelt
en deze onderwerpen worden meegenomen in de
belangenvertegenwoordiging op alle niveaus.

Overleg op lokaal en provinciaal niveau
Met de partners binnen de overheid wordt gewerkt
aan een optimaal ondernemersklimaat met ruimte
voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Op
landelijk niveau gebeurt dit in samenwerking met
MKB-Nederland. In overleggen met de provinciale
en gemeentelijke politiek treedt MKB-Limburg op als
vertegenwoordiger van de ondernemersbelangen.
Belangrijke ondernemersthema’s zoals infrastructuur,
btw en criminaliteit in het buitengebied worden in

deze overleggen op de politieke agenda gezet. Verder
wordt een deel van deze thema’s aangepakt middels
diverse projecten, gesubsidieerd door de Provincie.
Op lokaal gebied zijn er de structurele bijeenkomsten
met Burgemeesters en Wethouders. In het laatste
overleg is de huisvesting van arbeidsmigranten als
thema aangedragen. Daarom heeft MKB-Limburg,
samen met haar Ondernemend Limburg partners
LWV en LLTB onlangs een brandbrief geschreven naar
de Limburgse gemeenten, om het huisvestingsprobleem aan de orde te stellen en om samen met het
bedrijfsleven te kijken naar oplossingen.

Partners
Om de samenwerking op lokaal niveau te bevorderen
gaat MKB-Limburg een partnerschap aan met Limburgse gemeentes. Op netwerkbijeenkomsten van
Business Club Limburg wordt de aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de gemeente gestimuleerd.
Zo is wethouder Jan Loonen van de Gemeente Venray
bijvoorbeeld regelmatig aanwezig bij activiteiten
van Business Club Limburg. Op die manier krijgen
gemeentes een gezicht en wordt de drempel om
contact op te nemen verkleind, ook voor individuele
ondernemers.

Ook met onderwijsinstanties gaat MKB-Limburg
het partnerschap aan. De aanwas van (praktisch)
geschoolde arbeidskrachten blijft voor het MKB
immers een belangrijk thema. Met het onderwijs
wordt gekeken hoe de opleidingen aan kunnen
sluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Belangrijke input, die niet gerealiseerd kan worden zonder
medewerking van de overheid. Goed nieuws op het
gebied van onderwijs is de in de Tweede Kamer
aangenomen motie van Lodewijk Asscher, waarmee
de voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling
praktijkleren in het mbo voor 2019 van de baan lijkt.
Bezuinigingen op deze subsidie zijn immers een strop
voor het MKB. Met extra geld voor de BBL-trajecten
kunnen meer jonge mensen én zij-instromers worden
geworven. Extra mankracht, die hard nodig is, zeker
in Limburg!

■

Tekst: MKB-Limburg | Foto: Peter Bors

Meer informatie of lid worden

Steegstraat 5
6041 EA Roermond
0475 – 786 400
info@mkblimburg.nl
www.mkblimburg.nl
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Bij de recruitmentspecialist staat de zoektocht naar
getalenteerde professionals centraal. Dit doet ze
al meer dan 20 jaar met succes voor banen binnen
onder andere de sectoren Finance, Sales, IT, Supply
Chain en HRM.
In haar werkwijze hanteert ZUID recruiters altijd
een vast stappenmodel. Om de voortgang van de
dienstverlening goed te kunnen monitoren, meten de
recruiters hun inspanningen en resultaten en evalueren ze deze continu met de opdrachtgevers.

Noord-Limburg bestormen
met persoonlijke touch
ZUID RECRUITERS ONDERSCHEIDT ZICH
DOOR HET ANDERS TE DOEN DAN DE REST

Persoonlijk gesprek aangaan met opdrachtgevers
ZUID recruiters is er van overtuigd dat voor iedere
professional in Noord-Limburg – met haar innovatiekracht en grensoverschrijdende mogelijkheden – een
unieke kans ligt! De beste kandidaat vinden voor de
openstaande vacature is voor de recruiters van ZUID

recruiters dan ook meer dan alleen maar een uitstekend cv vinden. Samen met haar opdrachtgever gaat
de recruitmentspecialist het gesprek aan om de juiste
aanpak en invulling te geven aan een procedure.

verschillende labels en diensten biedt Wiertz Company maatwerkoplossingen en een dienstverlening
aan voor professionals, flexkrachten en organisaties
in Limburg.

Roel Zuijlen: “Wij kijken naar de drijfveren, talenten
en ambitie van kandidaten. Hiervoor hebben we een
unieke Talent Tool met diverse testen laten ontwikkelen.” Dit is een hulpmiddel waarmee ZUID recruiters
werkgevers en HR-managers ondersteunt bij het
vinden van kandidaten en het biedt handvatten om
een ideale match te maken.

Meer informatie?
Bent u benieuwd naar de dienstverlening van ZUID
recruiters en vooral de voordelen die de diensten
kunnen bieden voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact op via 077 820 03 89 of mail via
info@zuidrecruiters.nl. De recruiters geven u graag
meer tekst en uitleg in een persoonlijk gesprek.

Member of Wiertz Company
ZUID recruiters maakt onderdeel uit van Wiertz Company, een krachtig Euregionaal opererend familiebedrijf actief in de markt van mens en werk. Met haar

www.zuidrecruiters.nl

■

ZUID recruiters beschikt met Roel Zuijlen
over een ambitieuze recruiter die ruime
ervaring heeft in het bemiddelen van
hoger opgeleiden. Mede dankzij zijn
duidelijke communicatie en persoonlijke
touch laat hij bij zowel opdrachtgevers als
kandidaten een uitstekende indruk achter.
Ambities waarmaken en vertrouwen geven
De 31-jarige recruiter heeft precies voor ogen hoe hij met ZUID recruiters de
Noord-Limburgse markt wil bestormen. “Ik wil de Noord-Limburgse markt zo
goed als mogelijk bedienen en de hoge ambities van ZUID recruiters waarmaken. We willen onze prachtige naam uitbouwen in Noord-Limburg, waar
opdrachtgevers een rotsvast vertrouwen in kunnen hebben. Vertrouwen dat wij
de juiste kandidaat voor ze vinden.”
En dat is volgens hem absoluut mogelijk. “We onderscheiden ons door onze
heldere communicatie, het persoonlijke contact en een gedegen kennis van de
(regionale) arbeidsmarkt. Pas wanneer mijn opdrachtgever tevreden is over zijn
nieuwe collega en mijn kandidaat volledig tot zijn recht komt in zijn nieuwe rol
is mijn missie geslaagd en ben ik tevreden met het resultaat.”

Elke organisatie wil haar vacatures invullen met de beste kandidaat. Ook die ene lastige vacature. Laat dit nu juist de kracht zijn van ZUID recruiters! De recruitmentspecialist bemiddelt dagelijks hbo- en wo-professionals naar een vaste of tijdelijke baan
of op projectbasis binnen de regio’s Limburg en Noord-Brabant. “Wij geloven dat je
altijd meer uit je carrière kunt halen dan je denkt”, aldus recruiter Roel Zuijlen.
“Het geheim van onze aanpak?”, vraagt Roel Zuijlen
zich hardop af. “Door het anders te doen dan de rest.”
Een goed voorbeeld hiervan is het nieuwe initiatief
‘Future Talents’. Daarmee wil ZUID recruiters werkgevers de mogelijkheid bieden om al in een vroeg
stadium de talenten van de toekomst aan boord te
halen.
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De Future Talents zijn hbo- en wo-studenten die
tijdens het afstuderen zoeken naar een relevante bijbaan en de eerste grote stap in hun loopbaan willen
zetten. “Dit zijn de toekomstige professionals. Ze
doen vakkennis op, zijn op de hoogte van de laatste
trends, specialiseren zich in hun vakgebied en maken
in een vroeg stadium al kennis met diverse op-

drachtgevers. Oftewel: ze ontwikkelen zich op zowel
persoonlijk als zakelijk gebied.”
Daarnaast streven de recruiters van ZUID recruiters
een match op twee fronten na: ze zoeken, screenen,
benaderen, volgen, boeien en binden professionals
en zorgen dat deze vervolgens op de juiste functie
worden bemiddeld. Of zoals Roel Zuijlen zegt: “ZUID
recruiters gaat verder daar waar anderen stoppen.”

Meer dan twintig jaar ervaring
ZUID recruiters is geen uitzendbureau, maar houdt
zich bezig met werving en selectie en detachering.

Snel handelen
In de huidige krappe arbeidsmarkt is Roel Zuijlen zich er van bewust dat hij
sneller moet handelen en geen kansen mag laten liggen. Hij merkt dit ook aan
de kant van de opdrachtgever. “Kandidaten gaan sneller op gesprek, alleen een
cv zegt niet alles. Een cv zegt iets over wat iemand kan. Maar een indruk van
wie iemand nou daadwerkelijk is, wat zijn drijfveren zijn en waar zijn passie ligt,
krijg je pas door iemand te zien en te spreken. Persoonlijke aandacht staat bij
ons écht op de eerste plaats”, legt hij uit.
“Wij analyseren iedereen zijn talenten en matchen deze met de juiste baan.
Hoe? Door ook te kijken naar de bedrijfscultuur, werkzaamheden en ontwikkeling van de toekomstige werkgever. Wij weten daarom ook net altijd die ene
baan te vinden die aansluit bij het talent van de professional. ZUID recruiters is
the next level!”

■
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Smart - Techno - nieuws | Ondernemend Venlo magazine

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

Vier Venlose logistieke ondernemingen
hielden open dag, een impressie
Begin september ontvingen KLG Europe, Ewals Cargo Care,
Verhoex Douane Service en Seacon Logistics onder het motto
Beleef de logistieke keten zo’n driehonderd studenten en ruim
vijftig werkzoekenden voor een kennismaking met alle aspecten van het wereldwijde goederenvervoer.
“Het beeld van de logistiek wordt overheerst door vrachtwagens en magazijnwerk,” vertelt Dianne Soons, programmacoördinator van SMART Logistics Center
Venlo. SMART organiseerde de dag in samenwerking met het bedrijfsleven, de
kennisinstellingen en het Werkgevers Servicepunt. “De werkelijkheid is echter
bijzonder innovatief. Dat wilden we de deelnemers laten meemaken. Zo hopen we
meer mensen te interesseren voor werk in de logistiek.” “Het gaat goed met de
logistiek,” vult Sjoerd Ewals van Ewals Cargo Care aan. “Er zijn legio leerplekken
voor studenten en baankansen voor werkzoekenden.”

Innovatief
Het accent deze dag lag op technische en ict-innovaties. KLG Europe bijvoorbeeld demonstreerde de Hololens. Dat is een soort bril, die verbonden is met een
computerprogramma, waarmee de heftruckchauffeur een pallet met goederen
opmeet. Het programma zoekt daarna de plek in het warehouse waar hij de pallet
het meest efficiënt kan wegzetten. Een student van het Centrum voor Logistiek
Vakmanschap van Gilde Opleidingen: “Gaaf! Momenteel werk ik ergens waar we
dat handmatig doen. Dat is behoorlijk tijdrovend.”

Een student van Fontys was onder de indruk van de control tower bij Ewals Cargo
Cair: “Alleen al voor een vracht van Finland naar Spanje zijn er meer dan duizend
oplossingen. Die control tower doet je een aantal voorstellen en zelf kies je dan
de beste voor dat moment. Je blijft dus zelf eindverantwoordelijk.” Bij Seacon
Logistics toonde Corné Geerts de deelnemers in de experience room diverse nieuwigheden. Zo konden ze met een VR-bril op meemaken hoe het eraan toegaat in
de haven van Rotterdam. Bij Verhoex ten slotte, maakten de deelnemers kennis
met trusted lanes: een regeling tussen internationale douaneautoriteiten om
ervoor te zorgen dat goederentransporten zo weinig mogelijk oponthoud hebben
door allerlei controles.

Vervolggesprekken
Niet alleen de studenten waren onder de indruk. Ook de werkzoekenden, meest
met een financiële of administratieve achtergrond, lieten zich verrassen door de
mogelijkheden die de logistiek te bieden heeft. Op de kennismaking volgden een
groot aantal vervolggesprekken. Soons: “Dat heeft ons aangenaam verrast.” Ook
professor Tjark Vredeveld van Maastricht University kijkt met een goed gevoel op
de dag terug: “Het was heel afwisselend. De studenten waren erg actief, stelden
veel vragen, dus de betrokkenheid was groot.” Onderwijsmanager Peter Heiden
van Logistiek Fontys sluit zich hierbij aan: “Het was makkelijk te begrijpen voor
deelnemers die nog weinig met logistiek hebben gedaan en nauwelijks weten hoe
de supply chain in elkaar zit.” Ewals: “We gaan dit zeker vaker doen.”

■

VDL Nedcar:
één van de meest
geavanceerde
autofabrikanten
van Europa
Techno Valley Limburg was op 10 oktober op bezoek bij VDL Nedcar in Born. Het
familiebedrijf heeft een lange productiehistorie met een indrukwekkende serie auto’s
van verschillende merken en types. Het is één van de meest geavanceerde autofabrikanten van Europa en de enige Nederlandse serieproducent van personenwagens.
Sinds de start in 1967 zijn meer dan 5 miljoen auto’s
(DAF, Volvo, Smart, Mitsubishi, MINI, BMW) in Born
geproduceerd. Inmiddels werken er ruim 7200 mensen van 33 nationaliteiten. Momenteel bouwt VDL
Nedcar als onafhankelijk autoproducent voor BMW
Group de MINI Cabrio, MINI Countryman en BMW
X1. De huidige productiecapaciteit is 200.000 auto’s
per jaar in vier productiehallen: een pershal, een
carrosseriehal met zo’n 1300 state of the art robots,
een lakstraat en een montagehal met 15 robots.
Elke auto wordt op maat samengesteld met behulp
van een warehouse on wheels: alle onderdelen zijn
voortdurend op afroep beschikbaar. Naast personenauto’s worden er ook onderdelen en halffabricaten
voor diverse klanten geproduceerd, denk aan cabines
voor vrachtwagens.
Gerard Hanssen vertelde over de robottoepassingen
bij VDL Nedcar en legde uit hoe het bedrijf van een
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volledig handmatige productie in 1967 gekomen
is tot de huidige carrosseriebouw, waarbij er 1279
ABB robots en 6 KUKA robots ingezet worden op
84.000 vierkante meter oppervlakte. Een behoorlijk
kostenplaatje, zou je denken, maar financieel vormen
de robots minder dan 10 procent van de totale
investering van de nieuwe bodyshop. De levensduur
van de robots is 40.000 bedrijfsuren (acht tot tien
jaar) waar de terugverdientijd bij de inzet van grote
aantallen minder dan 1 jaar is. De optimale toekomstvisie volgens Hanssen: een nog betere mens-robot
samenwerking. Als afsluiting toonde hij een filmpje
van de door autofabrikant Honda ontwikkelde menselijke robot Asimo.
Dinsdag 13 november is het symposium ‘Slimmer
produceren’, waar Paul van Vuuren het VDL Nedcar
verhaal positioneert.

■
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Foto: Burgemeester Scholten, N. Leise, E. van
Lambaart en collega’s van Holland Casino Venlo.
(Holland Casino/ Michel Schnater)

PostNL heeft in Venlo zijn eenentwintigste pakkettensorteercentrum in Nederland in gebruik genomen. In het 7.700 m2 grote pand worden dagelijks tussen
de 80.000 en 120.000 pakketten verwerkt. Het pand heeft het hoogst haalbare BREAAM-certificaat Outstanding, wat aangeeft dat het om een duurzaam
gebouw gaat met minimale milieu-impact. Dit pakkettensorteer- en distributiecentrum in Venlo draagt bij aan de landelijke dekking om zeven dagen per week
overal in Nederland pakketten te kunnen bezorgen.

Eerste paal in de grond voor
nieuwbouw Holland Casino Venlo
Onlangs werd het officiële startschot gegeven voor de nieuwbouw van Holland
Casino in Venlo. Dit gebeurde tijdens de feestelijke ceremonie waarbij onder
anderen de burgemeester van Venlo, Antoin Scholten, Erwin van Lambaart (CEO
Holland Casino) en Noël Leise (Regio directeur Zuid Nederland van Holland Casino) aanwezig waren. Samen met twee medewerkers van Holland Casino Venlo
drukten zij op de knop waarmee de eerste paal in de grond werd geboord. Het
nieuw te bouwen Holland Casino in Venlo behoort straks tot de modernste en

Strategische samenwerking
TRIAS en Arvalis
Om ervoor te zorgen dat
agrarische ondernemers
maximaal gebruik kunnen
maken van alle beschikbare stimuleringsregelingen,
hebben TRIAS BV en Arvalis
BV besloten een strategische
samenwerking aan te gaan.
Michiel Geraedts, algemeen manager
bij agrarisch adviesbureau Arvalis:
“Thema’s als dierwelzijn, milieu
en innovatie spelen in onze sector
een steeds belangrijkere rol. Om
ondernemers hier meer aandacht aan
te laten besteden, stelt de overheid
verschillende stimuleringsregelingen
open. Je moet als ondernemer echter
wel weten welke regelingen er zijn en
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waaraan je moet voldoen om ervoor
in aanmerking te komen. Om ondernemers hierbij te helpen, zijn we een
samenwerking met TRIAS aangegaan.”
TRIAS is een subsidieadviesbureau
dat financiering traceert via overheid,
fondsen en andere partijen. “Al sinds
1999 zijn we actief met het ontwikkelen en uitvoeren van gesubsidieerde projecten,” vertelt Ron Coenen,
eigenaar van TRIAS. “Arvalis gaan we
ondersteunen bij het in beeld brengen
van de beschikbare subsidieregelingen voor haar klanten en het aanvragen ervan. Daarmee leveren we een
belangrijke bijdrage aan de realisatie
van de ambities van ondernemers in
de agrarische sector.”

■

meest innovatieve casino’s in Europa. Met een hoogte van 25 meter en de in het
oog springende alzijdige led-verlichting is het nieuwe casino een landmark in de
regio waar men niet onopgemerkt aan voorbij zal gaan. Holland Casino in Venlo
omarmt de gemeentelijke cradle to cradle-ambities en streeft naar duurzame
oplossingen voor het nieuw te bouwen casino aan de Floralaan. Naar verwachting
wordt het casino in de eerste helft van 2020 geopend.

■

Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek van PostNL: ‘Met de opening van dit pakkettensorteercentrum in Venlo spelen we in op de groei van
e-commerce en investeren wij in onze pakketten- en logistieke infrastructuur.
Dit depot is vanwege zijn ligging heel goed in staat om niet alleen de Nederland-

Helichem Groep
verkoopt Vipack BV aan
Eder Management BV

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

BS Morgen vestigt zich
op de Brightlands
Campus Greenport Venlo
BS Morgen heeft zich met ingang van
1 oktober gevestigd op de Brightlands Campus Greenport Venlo in
het ‘Huis van Morgen’. Met een eigen
ontmoetingsruimte gaat ondernemersnetwerk BS Morgen onderdeel
uitmaken van een community en

PostNL opent pakkettensorteercentrum in Venlo

ecosysteem dat helemaal past bij
hun filosofie waar BS Morgen aanvullende kennis en ervaring in kan
brengen. De meetings met persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke/
sociale thema’s gaan plaatsvinden in
deze herkenbare omgeving.

■

De Helichem Groep heeft haar
dochteronderneming Vipack BV,
producent van vloeibare was- en
reinigingsproducten onder private
label met vestigingen in Kerkrade
en Landgraaf, verkocht aan Eder
Management BV van René Richters
(56). Deze volgt Henk Vossen (73) op
als algemeen directeur.
Met de verkoop aan Eder Management BV en daarmee de komst van
René Richters is nu ook de opvolging
bij Vipack zeker gesteld. “Ik heb er
het volste vertrouwen in dat René de
juiste man op de juiste plek is. Met
zijn ervaring als manager bij diverse
multinationals zal hij de ingezet
te, succesvolle koers van Vipack,

samen met het bestaande managementteam, voortzetten en verder
uitbouwen”, zegt HenkVossen. Ook
de strategische samenwerking met
de Helichem Groep wordt gecontinueerd en Vossen blijft als adviseur aan
Vipack verbonden.
In opvolging voor Henk Vossen bij de
andere bedrijven binnen de Helichem
Groep is reeds voorzien. Dochter
Floor Vossen neemt de leiding over
van Helichem BV, producten van
reinigings- en onderhoudsproducten
onder private label en zoon Jasper
Vossen die van Handelsonderneming
Lange BV, groothandel in parfums en
etherische oliën.

■

se - , maar ook Duitse klanten te faciliteren met de sortering en distributie van
pakketten.
Wethouder Boom van Economische Zaken van de gemeente Venlo: “De nieuwe
vestiging van PostNL speelt sterk in op onze euregionale logistieke kracht. Tegelijkertijd biedt deze vestiging een aantal mensen vanuit een uitkeringssituatie
een nieuwe baan.”

■

De groei van je
onderneming
gezond financieren
Om te groeien moet je soms investeren. In een nieuwe machine
bijvoorbeeld, of in een grotere voorraad. Ontdek de vier stappen om je
groei op een gezonde manier te financieren.

Kijk op Rabobank.nl/groeifinancieren

