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BUSINESS CENTER BORCHWERF2: VOOR ONDERNEMERS DIE
VOORUIT WILLEN

Komend voorjaar gaat in Roosendaal de eerste spade de grond in voor Business

Center Borchwerf2. Een uniek project dat bestaat uit vijftien royale business-

units en negentig mega-garages. Eind 2011 wordt de oplevering verwacht. 

De eerste koopcontracten zijn getekend. Hoog tijd voor een gesprek met 

Alfons en Marc van den Bergh, de broers die samen de directie vormen van 

ontwikkelaar Zoom Invest.
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DE VIJVERHOEVE: EEN LANDGOED MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID

Fusies, overnames, het aanboren van nieuwe markten of het opstarten van 

nieuwe bedrijven – het zijn stuk voor stuk groeiprocessen die creativiteit en 

ideeënuitwisseling vereisen. Waarom zou je de gesprekken daarover dan in een 

steriele zaal laten plaatsvinden? Op landgoed De Vijverhoeve wordt u niet alleen 

deskundige en ervaren begeleiding geboden maar ook een omgeving en activiteiten

die de communicatie stimuleren in plaats van verstikken. Bedrijven en instellingen

zijn levende organisaties. Wie ze laat groeien en veranderen schrijft dus geschiedenis. 

12

KLAAR VOOR DE TOEKOMST MET SERVICEPUNT TECHNIEK

Technische beroepen zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in West-Brabant.

Zó belangrijk zelfs, dat in Bergen op Zoom een Servicepunt Techniek is 

opgericht. Het servicepunt is een samenwerking van bedrijven, onderwijs-

instellingen en overheid; het loket is ondergebracht bij het UWV WERKbedrijf aan

de Peter Vineloolaan in Bergen op Zoom. De roep om dit servicepunt  komt dan

ook vanuit de werkgevers. En wordt opgezet als adviespunt voor en door werk-

gevers in de techniek en als expertisecentrum voor werken en leren in de sector. 

28

VEILIGER, GROENER, GOEDKOPER DANKZIJ DE OVB

Ondernemersvereniging Borchwerf heeft inmiddels een lange geschiedenis, rijk 

aan successen, zoals het opzetten van collectieve beveiliging en het initiëren van

parkmanagement. Maar bijna twintig jaar OVB toont ook aan dat het succes niet 

vanzelf komt, en afhankelijk is van zowel de bereidheid tot het nemen van initiatieven

als de wens samen sterk te staan. De recente aanleg van een glasvezelnetwerk bewijst

dat collectieve inkoop loont, juist in economisch mindere tijden, en dat ondernemers

die bezuinigen op het lidmaatschap van de OVB zichzelf financieel geen dienst 

bewijzen. Op sommige kleintjes kun je maar beter niet teveel letten.
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Vooral niet terugbellen

Waar ik helemaal gek van word is de onbereikbaarheid

van personen die ik moet spreken. Personen in kantoren

met name. Meestal wil ik echt de persoon zélf spreken,

en niet zijn/haar secretaresse (met alle respect). Kantoor-

gruwel! Als het nu zo was dat ik mij opdrong of iemand

iets probeerde aan te smeren, dan kon ik me daar nog

iets bij voorstellen. Hoewel wat ik aan te smeren heb niet

te versmaden is, snap ik dat als je ongevraagd probeert

contact te leggen, je moet incalculeren te worden 

afgescheept door de ‘management assistent’. Maar 

hetzelfde gebeurt als ik gewoon, in het kader van een

lopend project en met het oog op een te halen deadline

een reactie nodig heb. Feedback of een akkoord op wat

ik heb gemaakt. Ik bepaal die deadline niet en ík ben niet

degene die de boel loopt te vertragen door niet terug

te bellen of mailen. Hoe groter de organisatie, hoe trager

de communicatie. Korte lijnen? Laat me niet lachen. Ja,

in theorie misschien, omdat het wel goed staat op de

website. In het echt is men traag als stroop. Traag, laks,

slordig en onverschillig.

Ik weet wel hoe dat komt hoor. Ze twitteren teveel. 

Een berichtje van 140 tekens lijkt niet veel, maar als je er

duizend van op een dag verstuurt, is het een heel 

verhaal. En als ze niet twitteren (vooral ambtenaren vaak

onder pseudoniem) dan vergaderen ze wel. Oeverloos.

Praten, praten, praten. Strategieën bedenken, plannen

van aanpak maken en de helft van de besluiten uitstel-

len tot de volgende vergadering. O wat ben ik blij dat ik

dat nooit hoef. Ik zing altijd luidkeels mee met dat liedje

van Veldhuis en Kemper: Ik zou werken in de allerleukste

banen, en dan op vrijdag met collega’s naar de kroeg.

Maar ik kreeg de ziekte aan mijn overlegorganen, en

werd gewurgd door de stropdas die ik droeg. Briljant,

ziekte aan je overlegorganen. 

Ik heb op allerlei manieren geprobeerd ‘het een plekje

te geven’, het verschijnsel dat maar weinig mensen zich

aan afspraken houden. ‘Ik bel je morgen’ betekent eigen-

lijk: ‘Laat me met rust, zeur niet zo en ik bel je níet terug.’

Boos worden helpt niet, druk uitoefenen en blijven

drammen kost veel energie en werkt averechts, wan-

hopig snikkend in een hoekje wegkruipen is niet profes-

sioneel. Er is maar één manier om met kantoorgekeutel

om te gaan: niks van aantrekken en intussen de tijd

doden met een leuke nieuwe hobby, zoals twitteren.  

Pam van Vliet

www.pamvanvliet.nl
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De accountant als ideale klokkenluider

De golven van financiële schandalen lijken zich steeds 

sneller aan te dienen. Tussen de bankschandalen van de jaren

tachtig en het Enron-debacle zat nog twintig jaar, tussen 

het laatste en de crash van Lehman Brothers nog maar vijf. 

De overheden reageren met golven nieuwe regelgeving om

de risico’s te beteugelen. Professor Leen Paape, hoogleraar 

bestuurlijke informatievoorziening en Decaan van de 

Nyenrode School of Accountancy & Controlling, constateert

dat bedrijven altijd weer wegen vinden om enorme risico’s

toch als verantwoord voor te stellen.

CBF-keur houdt liefdadigheid
overzichtelijk en doorzichtig

Het merendeel van de instellingen die fondsen werven is 

officieel gecertificeerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Het CBF-keur bestaat al sinds 1925 en is een initiatief van onder

meer de Nederlandse gemeenten. “Certificering heeft er vooral

toe geleid dat de wereld van de goede doelen overzichtelijk en

doorzichtig is gebleven, want het CBF houdt toezicht op meer

dan 85% van de totale donaties”, zegt Adri Kemps, directeur 

van het Centraal Bureau Fondsenwerving in Amsterdam.

- Biopark Terneuzen: innovatief koppelen voor milieu, economie en regio

- Het wordt tijd voor een mkb-bank

- Ondernemer kan 40% besparen op kosten mobiele telefonie
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Bergen op Zoomers, een
prima (city)marketing
instrument

Het in Bergen op Zoom gevestigde advies-

bureau Bladspiegel Communicatie geeft

sinds enige jaren het ‘programmaboekje’

Bergen op Zoomers uit. Het gaat jaarlijks

om drie edities: voorjaar, zomer en najaar

(met een doorloop naar december/

januari). Het initiatief groeide uit tot een

populair item dat uitnodigt tot een (her-

haal)bezoek aan het gezellige centrum.

Ook adverteerders zijn erg blij met het 

effectieve bereik. In het handzame boekje

van 10 x 15 centimeter vinden lezers een

overzicht van wat de binnenstad aan gro-

tere activiteiten te bieden heeft. Met een

oplage van 10.000 stuks komt het heel wat

consumenten onder ogen. De verspreiding

vindt plaats via adverteerders, VVV, de Uit-

Punten en bibliotheekvestigingen in de

regio maar ook via de gemeente. Uitgever

en bedenker Han Verbeem vertelt: “We zijn

iedere keer opnieuw aangenaam verrast

over de populariteit van Bergen op Zoo-

mers. Mensen komen er op vaste uitgifte-

punten zelf om vragen. Het is dus een

populaire en goed gelezen bijdrage aan de

promotie van onze stad en ook adverteer-

ders zijn erg positief. Zo zette V&D Bergen

op Zoom ooit een advertentie voor een

gratis bak koffie op vertoon van het boekje.

Maanden later nog kwamen er dagelijks

mensen mee naar hun restaurant La Place.

Dan kun je toch spreken van een succes?!”

Ook eens adverteren of een eigen uitgave

voor uw stad, winkelcentrum, bedrijf of

een ander initiatief? Neem eens contact op

met de makers: www.bladspiegel.nl

Als ervaren reclamefotograaf koestert ze

de passie voor het vak. Loess van Elten

blijft dan ook actief in alle facetten van de

fotografie. Nu heeft ze naast haar werk,

ook het ondernemerschap omarmd.

Deze veelzijdigheid maakt van haar een

allround fotograaf. Het liefst bekijkt zij de

wereld door een lens. Zo weet ze altijd

het juiste ogenblik te vangen. Dit resul-

teert in prachtige prikkelende beelden.

In portretfotografie haalt zij het beste 

in de mensen naar boven, of dat nou 

persoonlijk of zakelijk moet zijn. In

bruidsreportages worden de ontroering

en de sfeer van de dag vereeuwigd. On-

bewaakte momenten hebben bijzon-

dere en spontane foto’s als resultaat.

Bovendien weet Loess producten haar-

scherp en in het juiste licht vast te leggen.

Het portfolio van Loess is dus een palet

van kleine portretten tot grootse projec-

ten.  Nieuwsgierig? Ga naar www.loess.nl

voor impressies en informatie. Bellen

mag natuurlijk ook: 06-10087609

InterVisuals:
produceren van
Multimedia

Na dik 20 jaar ontwerpen en vormgeven

van traditionele printmedia is InterVisuals

weer volledig terug waar het bedrijf in 1986

ooit mee is gestart: Het produceren van

Multimedia. Leunend op vele jaren ervaring

zal het bedrijf zich gaandeweg steeds meer

gaan toeleggen op het vormgeven, ont-

werpen, inrichten en beheren van visuele

communicatie specifiek bedoeld voor het

vertonen via beeldschermen. "Geplaatst in

wacht- en verblijfruimtes van openbare 

instellingen, vrijetijdsgelegenheden, show-

rooms, winkels etc., zal communicatie en

klantbegeleiding via beeldschermen een

interessante ontwikkeling laten zien. Uit-

wisseling van informatie tussen beeld-

schermen van aanbieders en smartphones

van klanten zullen een flinke toevlucht

gaan nemen. Dat vraagt om een specifieke

benadering van visueel ontwerp, vormge-

ving, de regie en het beheer van het ge-

heel. In de jaren ’80 en ’90 hebben wij volop

kunnen pionieren en experimenteren met

allerlei multimedia concepten. De markt

was er toen niet altijd rijp voor waardoor

veel concepten niet of nauwelijks geaccep-

teerd werden. Het is nu een tijd vol veran-

deringen en men is er nu wel ontvankelijk

voor. Er tekent zich steeds duidelijker een

potentiële markt. Wat InterVisuals betreft

beperkt die zich niet alleen tot Nederland.

Ook in België en Duitsland is een groot 

potentieel aanwezig waar wij ons op zullen

gaan richten," aldus John Klaasman, zaak-

voerder van InterVisuals. Voor meer infor-

matie: http://intervisuals.wordpress.com/

diensten/

Ontvang jaarlijks minimaal 10% AOV

premie retour! 

Net als alle andere tussenpersonen 

ontvangt Van Dommele provisie van 

verzekeringsmaatschappijen voor het 

afsluiten en onderhouden van AOV’s. 

De meeste tussenpersonen houden 

het volledige provisiebedrag zelf. Van

Dommele doet het anders en geeft 

het grootste deel van de doorlopende

provisie door aan klanten die via Van 

Dommele verzekerd zijn. Deze zoge-

naamde ‘retourprovisie’ kan voor u oplo-

pen tot een besparing van honderden

euro’s per jaar. Sluit uw polis naar Van 

Dommele Financieel Advies over en ont-

vang jaarlijks minimaal 10% premie retour!

Voor vragen: 076-5607043 of mail! 

Nieuws

Een ondernemer in allround fotografie

www.AOV-geldterugactie.nl
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Uw nieuws

Is er een nieuwe directie aangetreden?

Heeft u productnieuws? Gaat u verhuizen,

een nieuwe vestiging openen of fuseren?

Uw persberichten, bij voorkeur met foto,

kunt u sturen naar Novema, t.a.v. Jasper

van der Sluis, j.vandersluis@novema.nl, 

Tussendiepen 21, 9206 AA Drachten.

D
oor deze verkoop verloren

we bij ABN AMRO ineens

vele collega’s en klanten 

in de regio Roosendaal, Halderberge,

Rucphen en Moerdijk. Een groot 

verlies voor ABN AMRO, vooral omdat

de ondernemerszin in deze regio 

sterk aantrekt. 

De laatste drie jaar was ik werkzaam

als districtsdirecteur in Zeeland, en

lang hoefde ik dan ook niet na te 

denken toen me gevraagd werd 

hier in Roosendaal wederom een 

bedrijvenkantoor op te starten. Ik

woon in deze markt en heb deze

unieke klus met beide handen 

aangegrepen. Op 1 juli jl. ben ik dan

ook gestart en heb zo snel mogelijk

mensen, kennis en expertise in huis

gehaald. Vandaag de dag is hier 

weer een team werkzaam dat de 

gehele zakelijke markt uitstekend 

kan bedienen. Wij zijn dus weer open

voor business, het geeft een goed 

gevoel te merken dat de markt ons

weer weet te vinden. 

We proberen ons van de andere 

banken te onderscheiden, door 

onze slagvaardigheid; wij zijn in 

staat zeer snel te handelen, ook bij

kredietaanvragen. Verder hebben 

we alle specialismen onder één dak

verzameld, dus we kunnen ondern-

emers – van de starter tot het groot-

bedrijf – een integraal advies en dito

dienstenpakket aanbieden, terwijl

hij/zij met slechts één contactpersoon

binnen de bank te maken heeft (wat

de lijnen buitengewoon kort maakt).

En ‘last’ maar zeker niet ‘least’ de 

drijfveer die bij het voltallige team

aanwezig is om ons in deze regio 

zo snel mogelijk onmisbaar te maken.

We zijn enthousiast, gemotiveerd, 

positief ingesteld en proactief omdat

we willen groeien. 

Met deze instelling sluiten we goed

aan bij de verwachtingen die de markt

van een zakelijke bank heeft. 

Ik ben er trots op hieraan mijn 

bijdrage te mogen leveren!

Peter Hofwegen, 

Districtsdirecteur Bedrijven

Roosendaal-Halderberge-

Rucphen-Moerdijk

Markt 79-81

4701 PC Roosendaal

Postbus 1644 (MA9724)

4700 BP Roosendaal

T 0165 - 58 45 30

F 0165 - 58 45 52

peter.hofwegen@nl.abnamro.com

bedrijven.roosendaal@nl.abnamro.com

Het waren roerige tijden voor de bank waar ik al 17 jaar met veel

plezier voor werk, waarbij de ontwikkelingen elkaar in rap tempo

opvolgden. Voorlopig hoogtepunt was de fusie met Fortis Bank

Nederland per 1 juli jl. Dieptepunt was de gelijktijdige verkoop

van een deel van ons bedrijf aan Deutsche Bank, waaronder de

zakelijke afdeling in Roosendaal. 

ABN AMRO 

Bedrijven 

Roosendaal 

is Open
voor 

   Business

Lx Real Estate te Roosendaal begeleidt

uw organisatie in het creëren van duur-

zame huisvesting. Uitgangspunten bij

de (her-) ontwikkeling van de huis-

vesting is het destilleren van de daad-

werkelijke ruimtevraag uit de bedrijfs-

processen, doelstellingen en ambities

van de organisatie. Alsmede het sparen

van het milieu middels duurzame mate-

riaal- en installatietoepassingen en het

besparen op de energiekosten. Duur-

zaamheid is met betrekking tot huisves-

ting geen modeverschijnsel meer en zal

de komende jaren uitgroeien tot ‘de

standaard’. Consumenten en bedrijven

onderling eisen het terugdringen van de

CO2- uitstoot middels duurzame schone

productiemethoden. Indien uw organi-

satie het milieu een warm hart toedraagt

en de huisvesting duurzaam wil (her-)

ontwikkelen bent u bij Lx Real Estate aan

het juiste adres. Het gehele traject, van

initiatief tot en met oplevering of beheer,

kunnen wij u met advies bijstaan of ge-

heel uit handen nemen. 

Contact: jluykx@lxre.nl, 

T 06 - 15 04 34 03. www.lxre.nl.

Uw duurzame bedrijfshuisvesting is het
visitekaartje van uw organisatie

De financiële crisis heeft ook de regio 

Brabant veel uitdagingen gesteld. Bij

CIMCA Inkoopmanagement zijn ze volop

bezig haar klanten hierin te ondersteunen.

Analyseren, adviseren, onderhandelen,

contracteren en automatiseren leveren

mooie resultaten op. Het in Oud Gastel 

gevestigde bureau bestaat uit een aantal

zeer ervaren Inkoop professionals, die 

bekijken hoe de beschikbare budgetten

efficiënter gebruikt kunnen worden. 

Kostenreductie kan daar een onderdeel

van zijn, maar even zo goed is het mogelijk

dat met een aantal kleine ingrepen goede

successen te behalen zijn. ‘We zijn geen kor-

tingsmachines’ aldus eigenaar René Staal,

maar adviseren onze klanten met name de

leverancierskosten beter te beheren. Met

onze kennis en vaardigheden analyseren

we samen met de klant de kosten en gaan

op verzoek in gesprek met leveranciers.

Voor alle partijen moet er iets te winnen

zijn. De eerste winst voor de klant kan het

kosteloos laten analyseren van offertes door

CIMCA Inkoopmanagement zijn. Mail deze

naar: inkoop.expert@ cimca.nl en u krijgt

een advies hoe u meer uit uw offerte 

kan krijgen. 

CIMCA Inkoopmanagement: Voor alle partijen
moet er iets te winnen zijn

Een jong bedrijf en werkzaam op het ter-

rein van ondersteuning binnen het vak-

gebied van de documentaire informatie-

voor-ziening. Per januari 2009 zijn door

Roeland de Barbanson uit Roosendaal de

activiteiten gestart als zelfstandig onderne-

mer / zzp’er. Klanttevredenheid staat bij

hem voorop. Hij was eerder al ruim 38 jaar

in het vakgebied werkzaam, eerst bijna 30

jaar als gemeente- ambtenaar ( laatst bij de

gemeente Halderberge ) en daarna bijna 9

jaar bij DOXsupport, een landelijk opere-

rend bedrijf, dat overheden en non-profit-

organisaties ondersteunt bij hun informa-

tiebeheer. 

Wat kan Docu-aid4you voor u doen? Ar-

chiefbewerkingen, zoals wegwerken van

achterstanden, dossiervorming en -orde-

ning, saneren, inventariseren en (her)struc-

tureren van archieven. Maar ook voor

periodieke archiefopschoningswerkzaam-

heden, vervanging bij ziekte of 

anderszins, invulling van tijdelijke functies

en inzet bij projecten kunt u Docu-aid4you

inschakelen. Voor meer informatie surft u

naar www.docu-aid4you.nl

Docu-aid4you

Linkedin

Het Ondernemersbelang Bergen op

Zoom/Roosendaal nu ook op linkedin.

Ga naar www.linkedin.com en zoek de

Groep ‘Ondernemersbelang Bergen

op Zoom - Roosendaal’ of neem 

contact op met Jasper van der Sluis

via j.vandersluis@novema.nl



Business Center Borchwerf2:

voor ondernemers die

vooruit willen

meerwaarde van hun formule. Een locatie

die gerust strategisch uitgekiend mag 

worden genoemd. Nabij de Roosendaalse-

baan, met al zijn vervoersbewegingen. 

Optimaal bereikbaar en in het zicht. Op

nauwelijks één minuut van de A17, de 

verkeersader richting de bedrijvigheid in de

havengebieden van Antwerpen, Rotterdam

en Zeeland. Het centrum van Roosendaal

dichtbij. Infrastructuur met hoogwaardige

uitstraling en het karakter van een boule-

vard. Een groene natuurzone die zorgt voor

nog meer beeldkwaliteit. Die uitmuntende

locatie geeft elke ondernemer op Business

Center Borchwerf2 een niet te onderschat-

ten concurrentievoordeel. “Wie hier straks

werkt, zit centraal in elk netwerk.’’

Praktisch

Bij Zoom Invest geloven ze niet in lucht-

kastelen, wel in praktisch uitgevoerde 

bedrijfsgebouwen. Business Center 

Borchwerf2 is er een mooi voorbeeld van,

met een grote variëteit aan ruimtes die

flexibel zijn in te richten en volledig naar

wens kunnen worden afgebouwd. De 

business-units zijn ideaal voor kantoor,

showroom en atelierruimte. De buitenzijde

I
nvesteren in kwaliteit. Met dat motto

ging de wervingscampagne voor 

Business Center Borchwerf2 officieel

van start. Ruim 2.500 ondernemers in de

gemeenten Roosendaal en Halderberge

kregen de informatie in de bus. De flyer

vestigde de aandacht op een tot de 

verbeelding sprekend bedrijfsverzamel-

gebouw, getuige de vele serieuze 

gegadigden die zich al in de voorfase van

het project bij Zoom Invest en makelaar

Van Opstal Bedrijfsobjecten hadden 

gemeld. Zeker gezien de voortdurende

stagnatie op de markt een opmerkelijk 

signaal. De onlangs verstuurde mailing

bracht het project in een stroomversnel-

ling. Ondernemers die de documentatie

ontvingen, waren met zorg geselecteerd.

Het waren ondernemers waarvan op 

voorhand verwacht mocht worden, dat zij

zich aangesproken zouden voelen door de

sterke punten van het project. Bedrijven

met ambitie. ZZP-ers die de eigen zolder-

kamer of garage zijn ontgroeid. Kortom,

ondernemers die vooruit willen en die 

een inspirerende werkambiance als een 

belangrijke voorwaarde tot succes zien. 

“De ruimte, kwaliteit en uitstraling van 

dit project is voor elke ondernemer een 

visitekaartje op zich.’’

Strategisch

Graag vatten Alfons en Marc van den Bergh

de sterke punten van het concept nog eens

samen. Met passie vertellen ze over de
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Komend voorjaar gaat in Roosendaal de eerste spade de grond in voor Business Center

Borchwerf2. Een uniek project dat bestaat uit vijftien royale business-units en negentig

mega-garages. Eind 2011 wordt de oplevering verwacht. Een projectintroductie bij 

ondernemend West-Brabant leverde onlangs de nodige enthousiaste reacties op. 

De eerste koopcontracten zijn getekend. Hoog tijd voor een gesprek met Alfons en Marc

van den Bergh, de broers die samen de directie vormen van ontwikkelaar Zoom Invest.

“Deze vestigingsformule is een welkome verrijking voor de regio Roosendaal.’’



Zoom Invest Projectontwikkeling 

Veilingdreef 15

4600 AH Bergen op Zoom

T 0164 - 27 10 30

F 0164 - 23 44 31

info@zoominvest.nl

www.bcborchwerf2.nl

tot een tandtechnisch laboratorium. 

Serieuze kandidaten voor Roosendaal

maakten daarom al een afspraak met 

Cees Franken, de makelaar die vanuit 

Van Opstal Bedrijfsobjecten het project 

begeleid. Natuurlijk is het ook mogelijk 

om vrijblijvend op Moermont rond te 

kijken, zonder directe tussenkomst van 

de makelaar. Gegadigden voor Business

Center Borchwerf2 hoeven hun bouw-

nummer in ieder geval niet uitsluitend 

op basis van een tekening te reserveren.

Geïnteresseerden zijn volgens de broers

Van de Bergh altijd welkom om een kijkje 

te nemen. “Tien minuten met de auto 

vanuit Roosendaal en de totale beleving

van het project is voelbaar.’’ 
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Alfons (links) en Marc van den Bergh, de broers die samen de directie

vormen van ontwikkelaar Zoom Invest.

koop volledig te financieren. “Kiezen voor

deze huisvesting is een goede investering,

voor zowel startende als groeiende onder-

nemers.’’

Beleving

De artist impressions van Business Center

Borchwerf2 prikkelen de nieuwsgierigheid.

En geven een mooie indruk van de 

uitstraling van het totale plan. Voor de

echte inleving is er een heel andere 

mogelijkheid: het al enige jaren geleden

met succes in de markt gezette Business

Center Moermont, aan de Veilingweg 15-41

in Bergen op Zoom. Ook door Zoom Invest

ontwikkeld, op basis van een identiek 

concept. “Alleen het gevelbeeld is op 

details anders.’’ Zoom Invest houdt er zelf

kantoor. Maar ook is er een representatieve

dwarsdoorsnede van alle mogelijke 

bedrijfsactiviteiten, van een administratie-

kantoor en een allround installatiebedrijf

wordt smaakvol afgewerkt, met veel glas

dat zorgt voor een maximale inval van 

daglicht en een aangenaam werkklimaat.

De hoge mega-garages lenen zich prima

als  magazijn, werkplaats, opslagruimte.

Ook zijn ze voor particulieren te gebruiken

als stalling voor campers, caravans, boten,

oldtimers en andere objecten die niemand

liever niet op straat laat staan. Het gebouw

wordt volgens de modernste normen 

en eisen gerealiseerd. Een vrijdragende

vloerconstructie maakt het mogelijk om

grote delen van bijna alle unitscheidende

wanden te verwijderen. Het resultaat: de

business-units en de mega-garages zijn

daardoor eenvoudig te koppelen tot 

grotere oppervlakten. Wat Business 

Center Borchwerf2 volgens de broers 

Van den Bergh ook uniek maakt: de ruime

parkeergelegenheid op eigen terrein. 

En de betaalbare prijzen natuurlijk, met 

bovendien de mogelijkheid om de aan-



Fusies, overnames, het aanboren van nieuwe markten of het opstarten van

nieuwe bedrijven – het zijn stuk voor stuk groeiprocessen die creativiteit en

ideeënuitwisseling vereisen. Waarom zou je de gesprekken daarover dan in

een steriele zaal laten plaatsvinden? Op landgoed De Vijverhoeve wordt 

u niet alleen deskundige en ervaren begeleiding geboden maar ook een 

omgeving en activiteiten die de communicatie stimuleren in plaats van 

verstikken. Bedrijven en instellingen zijn levende organisaties. Wie ze laat

groeien en veranderen schrijft dus geschiedenis. Die pen gaat echter pas

vloeiend en foutloos over het papier op een plek waar dé geschiedenis 

zichtbaar en voelbaar aan de oppervlakte ligt.

De Vijverhoeve: een landgoed met ziel en zakelijkheid:

Voor ondernemers

en managers die

zelf (bedrijfs)
geschiedenis

willen maken

E
tienne Schoenmakers is al enkele

decennia goed vertrouwd met de

wereld van de grote organisaties

en de ruime directiekamers. Hij werkte 

jarenlang voor een Amerikaans 

organisatieadviesbureau en richtte in 

1992 zijn eigen bedrijf op, dat uitgroeide

tot een adviesonderneming met negen

medewerkers. Maar zeven jaar geleden

hadden hij en zijn vrouw Emmy zowel 

zakelijk als privé genoeg gekregen van 

de Randstad. Ze verkochten hun woning

en verhuisden met hun gezin naar 

Huijbergen. Daar kochten ze een 

vervallen en verlaten langgevelboerderij

en de omliggende zestien hectare grond

en concentreerden zich enkele jaren 

op de restauratie ervan. Het werd een

waar Herculeswerk. 

Intens beleven

“We hebben de boerderij, maar ook de

omgeving volledig in zijn oorspronkelijke

staat hersteld,” zegt Eienne Schoenmakers.

“Daarvoor hebben we alle documenten

goed bestudeerd. Er komen dezelfde

boomrijen als enkele eeuwen terug maar

er is ook weer een moeraspoel gecreëerd,

inclusief de kikkers en de muggen. Dit

landgoed ligt letterlijk op de grens met

België. Elke grenspaal weerspiegelt 

dus een stukje historie, zoals ook de 

boerderij zelf een eigen bedrijfsge-

schiedenis heeft: van de boeren die 

hier vanaf de zestiende eeuw woonden 

en werkten hadden sommige succes en

werden andere door grensconflicten 

verdreven. We laten onze gasten van 

deze omgeving genieten maar ze ook 

intens beleven.”
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Etienne Schoenmakers

Emmy van Overdijk



Verstarring doorbreken

Gesprekken kunnen haperen, vastlopen en

wegens gebrek aan resultaat worden 

afgebroken. Maar die bijeenkomsten die

ogenschijnlijk met een goed resultaat 

eindigen en die in werkelijkheid geen 

van de deelnemers optimaal tevreden 

hebben gesteld zijn eigenlijk veel 

schadelijker. Dan worden vervolgens 

beslissingen genomen die halfslachtig 

zijn en op termijn verkeerd. In die valstrik

zal een bedrijf op De Vijverhoeve niet

(meer) kunnen trappen. Enerzijds staat de

expertise van Etienne Schoenmakers en

zijn dagvoorzitters daarvoor garant, 

maar anderzijds ook de omgeving en de

activiteit naast het officiële gedeelte.

“Etienne staat voor de rationele analyse 

en het overleg vol cijfers en argumenten,

maar met praten alleen raak je niet altijd 

de kern,” zegt Emmy van Overdijk. “Als het

thema bijvoorbeeld is hoe de leden van

twee afdelingen nauwer met elkaar 

kunnen samenwerken kunnen de 

gesprekspartners op een bepaald moment

ontdekken dat ze geen stap verder meer

komen. Dat komt omdat ze elkaar nog 

uitsluitend in het kader van hun functies

kunnen bezien. Om die verstarring te 

doorbreken gaan we bijvoorbeeld 

tussendoor vrij schilderen met elkaar. 

Verschillende deelnemers maken 

gezamenlijk één doek. Het doet er niet toe

of je kunt tekenen of niet, belangrijk is het

proces van het schilderen zelf. De structuur

van de subgroepjes wordt doorbroken, de

deelnemers gaan elkaar met andere ogen

   bekijken en met het plezier komt nieuwe

creativiteit naar boven. Vervolgens raken 

de gesprekken weer opnieuw vlot. We 

hebben het nu al diverse malen beleefd 

dat het collectief gemaakte schilderij werd

meegenomen en op kantoor opgehangen,

als herinnering aan de doorbraak en het

succes.”

De Vijverhoeve is een plek waar bedrijven

en instellingen zowel de inspiratie als de

professionele begeleiding vinden de beste

weg te kiezen naar het volle rendement

van hun inspanningen. Het geheim van 

het succes is, in de woorden van Emmy:

“dat we onze gasten gelijktijdig treffen 

in hun ziel en in hun zakelijkheid.” En

Etienne voegt eraan toe: “Zo kun je hier 

de processen verdiepen en versnellen. 

Wat anders lange tijd blijft sudderen komt

hier in een snelkookpan terecht.”

Sinds het landgoed de restauratie van 

omliggende gebouwen heeft afgerond 

en met Yvonne Broekman een ervaren 

en bevlogen congresprofessional in 

dienst nam als manager kan De Vijverhoeve

ook grote groepen deelnemers aan. 

“Ons proefstuk was de Landelijke 

Landgoed Dag. Toen hebben we hier 

meer dan honderd andere landgoed-

eigenaren ontvangen,”zegt Yvonne 

Broekman. “Het feit dat zij onder de 

indruk waren van wat we hier gerealiseerd

hebben was misschien wel het mooiste

compliment dat we konden krijgen.”
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Intensieve professionele begeleiding

Het landgoed zelf is een instrument dat 

Etienne Schoenmakers, zijn echtgenote

Emmy van Overdijk, en hun medewerkers

doelbewust inzetten om de vertrouwelijke 

gesprekken die er plaatsvinden tot een 

succes te maken. Als er een groep 

managers, ondernemers of ambtenaren 

bijeenkomt zorgt Schoenmakers voor een

dagvoorzitter die bijzonder goed op de

hoogte is van wat er in hun sector speelt.

Daarvoor kan hij een beroep doen op een

uitgekiend netwerk van professionals.

Schoenmakers zelf is gewoonlijk ook bij 

de gesprekken betrokken, maar begeleidt

bovendien uitgebreid vooraf en achteraf.

“We hebben ondernemers onder onze

klanten die hier komen om de strategie 

van hun bedrijf kritisch onder de loep te

laten nemen en een groeipad voor de 

komende jaren uit te stippelen. We hebben

ook klanten met een concreet vraagstuk,

zoals een Europees opererende webwinkel

die zijn logistieke proces wilde optimali-

seren. Maar ons landgoed bleek evengoed

een prachtige plek voor een vertrouwens-

commissie om de sollicitatiegesprekken 

te voeren met kandidaten voor een hoge

post bij een gemeente of een provincie.”

Yvonne Broekman

ESO, inspiratiebron voor mens en onderneming

Landgoed De Vijverhoeve, 

Vijverstraat 6

4635 RA Huijbergen. 

T 0164 - 64 35 58 

www.eso.nu 



De jaren 2010 en 2011 zullen in de ge-

schiedenis van Korte Projectstoffering

een belangrijke mijlpaal blijven. 2010

omdat het 25-jarig bestaan kon 

worden gevierd, 2011 omdat een

gloednieuw bedrijfspand in gebruik

wordt genomen waarin een ruime

showroom centraal staat. Korte is 

inmiddels uitgegroeid tot een 

deskundige en betrouwbare partner

in de wereld van de projectstoffering.

Een wereld waarin een harde strijd

wordt geleverd om de gunst van de

klant. Het wapen van Korte Project-

stoffering: “De kracht van kwaliteit”

Korte Projectstoffering is VCA gecertificeerd en 

lid van de brancheorganisatie PPI. Ook dit is een

waarborg voor kwaliteit: PPI controleert projecten

die haar leden realiseren. Daarnaast is Korte 

Projectstoffering partner bij MVO Nederland. 

Begin volgend jaar verhuist Korte naar het 

Argon op industrieterrein Borchwerf II in 

Oud-Gastel (Roosendaal).

Meer informatie: www.korteproject.nl

Korte Projectstoffering:

De Kracht van Kwaliteit

verhuizing noodzakelijk. Het huidige adres op

industrieterrein Borchwerf in Roosendaal

bleek een prima plek en met de groei van de

projecten groeide ook de noodzaak om te 

investeren in een nieuw bedrijfspand. Als

thuisbasis voor het hechte team van gedreven

vaklieden en experts, maar ook als ontvangst-

ruimte voor de klant die gevoed wil worden

door kundige adviezen en creatieve ideeën.

De ruim opgezette showroom staat daarin

centraal. Hier kunnen de adviseurs van Korte

Projectstoffering tonen wat mogelijk is op 

het gebied van vloer- en raambekleding. 

“Onze deskundigen adviseren op zowel

technisch, functioneel als esthetisch ge-

bied. Hierdoor onderscheiden wij ons van

andere aanbieders. Wij gebruiken hoog-

waardige, innovatieve en milieubewuste

materialen. Korte is in staat om een totaal-

pakket van vloer- en raambekledings-

producten te bieden. Aan onze manier van

werken blijkt grote behoefte. Wij hebben 

al tal van prachtige projecten mogen 

realiseren. In verpleeghuizen, in ziekhuizen,

in scholen en bij lokale overheden. Maar 

ook bij vele retailbedrijven en in de horeca

hebben wij voor prachtige vloer- en raam-

bekleding mogen zorgen. Omdat wij in de

laatste fase werken wordt daarbij vaak een

beroep gedaan op onze flexibiliteit. Onze

mensen verstaan hun vak en kunnen de

werkdruk goed aan. Daarbij zijn ze gedreven

en weten ze als geen ander hoe belangrijk

het is om ervoor te zorgen dat alles volgens

afspraak gebeurt. Dit wordt ondersteund

door een gedegen voorbereiding, planning

en projectcoördinatie. Uitleggen hoe serieus

wij werken is een heel verhaal en er komt

veel bij kijken. De samenvatting van dit 

alles is echter kort: dit is wat wij verstaan

onder de kracht van kwaliteit”.

D
irecteur-eigenaar Cees van 

Bavinchoven is er trots op dat zijn

bedrijf in de afgelopen kwart eeuw

een gestage groei heeft mogen doormaken.

“Dat is echt niet vanzelf gegaan. We hebben

dit bereikt met inzet en motivatie. Maar ook

door het diepe besef dat we voor onze 

klanten datgene moeten bieden waaraan 

ze het meest behoefte hebben. Onze klant

moet blindelings op de kwaliteit die wij 

leveren kunnen vertrouwen. En dan heb ik

het over kwaliteit in brede zin: niet alleen een

uitstekend product, maar ook kennis van

zaken, service die staat als een huis en alles

volgens het motto ‘afspraak is afspraak’. Als je

25 jaar volgens die principes werkt en er

daarnaast elke keer nog van geniet wanneer

je een van de projecten bezoekt, dan blijkt

dat de sleutel van het succes”.

Gestage groei

Korte Projectstoffering startte in 1985 in 

Dinteloord. De manier van werken sloeg aan

en de groei ging vlot. Al binnen enkele jaren

moest worden gezocht naar een ruimer 

pand en een tiental jaren later was een nieuwe
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Bedrijfsreportage

Directeur-eigenaar Cees van 

Bavinchoven met zijn rechterhand 

Karen van den Mooter die verantwoordelijk

is voor interieuradvies en verkoop. 



De WVS-groep successen hebben al heel wat mensen trots gemaakt. Een van die succesverhalen betreft Businesspost waarmee enkele

jaren geleden een start werd gemaakt. Inmiddels staat een 150-tallig team vol dagelijks enthousiasme garant voor pakket-, post- en

huis-aan-huisbezorging maar ook alle bijbehorende logistieke dienstverlening. En trots zíjn ze! Met recht, want het klantenbestand

groeit flink en de tevredenheid van die opdrachtgevers groeit mee.

Meer weten? 

Accountmanager Agmaja Kolman: 

0165 - 82 27 40 / 06 - 52 69 72 14 / 

akolman@wvsgroep.nl

Door weer en wind een  

betrouwbare partner
voor postbezorging

gevouwen en /of verlijmd worden en tevens

behoort het verwerken van digitale informatie

voor bestelsystemen tot de mogelijkheden.

Nogal wat redenen voor ‘overstappen’

“Brieven en huis-aan-huisbezorging doen we

in de regio volledig met eigen mensen.”, ver-

telt Anne Reinhoudt, Manager Businesspost &

Pakketservice. “Voor het overige is er een

nauwe samenwerking met TNT. We zijn zelfs

subcontractor voor TNT voor wat betreft 

pakketbezorging in West-Brabant. Onze core

business blijft echter geadresseerde post.”

Waarom men kiest voor WVS-groep Business-

post? Agmaja: “Een besparing van al snel 25

procent is natuurlijk een hele goede motivatie

voor veel klanten. Bovendien zijn nogal wat

organisaties zeer geholpen met een echte

dienstverlener, die meer kan dan iets van A

naar B brengen. Juist deze meerwaarde is voor

veel van onze opdrachtgevers doorslaggevend.

Daar komt nog bij dat maatschappelijk onder-

nemen een belangrijke factor is geworden. 

Als bedrijf staat het goed in je profiel wanneer

je kunt aangeven op dat vlak je steentje bij 

te dragen. De genoemde besparing slaat 

bovendien niet alleen op de tarieven die we

uiteindelijk in rekening brengen. Omdat 

post ongesorteerd aangeleverd kan worden

scheelt het onze opdrachtgevers tevens 

personele kosten.”

Voor iedereen voordelig

Dat WVS-groep Businesspost scoort is wel 

duidelijk. De ISO gecertificeerde organisatie

haalde onlangs zelfs gemeente Bergen op

Zoom binnen als klant voor alle postbezorging.

“Voor Roosendaal deden we al het nodige

maar nog niet alles.”, aldus Anne. “We zijn heel

blij dat hun duogemeente het goede voor-

beeld geeft. Een ander voorbeeld van zo’n

grote klant is Stichting Groenhuysen, waar-

voor we ook al jaren actief zijn. Op zulke 

omvangrijke vaste contracten zetten we dan

ook vaste teamleiders die zeer gedegen vorm

geven aan de wensen van zo’n opdrachtgever

en natuurlijk evalueren we die dienstverlening

geregeld. Dat betekent zéker niet overigens

dat alleen grote bedrijven welkom zijn. Onze

bezorgers gaan voor elke klus met evenveel

enthousiasme op pad, weer of geen weer. Dat

valt zelfs voor kleine hoeveelheden post nog

opvallend voordelig uit. We maken voor ieder

potentiële klant graag een kostenloze prijs-

opgave.” Dát kan in ieder geval nooit kwaad…

W
e zijn hét postbedrijf van West-

Brabant. Accountmanager 

Agmaja Kolman zegt het stellig.

“Niet alleen omdat we volledig ontzorgen.

Ook omdat we dat voor concurrerende 

tarieven doen, op een duurzame en maat-

schappelijk verantwoorde wijze.” Ze heeft al

heel wat bedrijven en organisaties weten te

overtuigen van de WVS-groep Businesspost

voordelen. “Onze dienstverlening is zeer 

compleet. We kunnen vanaf het printen tot 

en met de administratie en facturatie van 

bezorgde post of pakketten alles tot in detail

verzorgen, op een wijze die aansluit bij de

wensen en bedrijfsvoering van onze klanten.”

Daarom ook durft ze het woord ‘ontzorgen’ 

te gebruiken. In combinatie met de andere

diensten die WVS-groep in huis heeft is een

uniek totaalaanbod ontstaan. 'Er kan in- en

omgepakt worden, drukwerk kan gesneden,
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Accountmanager Agmaja Kolman 

(zittend) en Anne Reinhoudt, 

Hoofd Businesspost & Pakketservice.



Technische beroepen zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in West-Brabant. Zó belangrijk

zelfs, dat in Bergen op Zoom een Servicepunt Techniek is opgericht. Het servicepunt is een 

samenwerking van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid; het loket is ondergebracht

bij het WERKplein de brabantse wal.  “Er is een toenemende behoefte aan technisch geschoold

personeel op Mbo- en Hbo-niveau”, weten UWV-vestigingsmanager Astrid Verbraak en haar

collega Jan Peijnenborg, Regionaal Coördinator Servicepunt Techniek, tevens Werkgevers-

adviseur én Senior Werkcoach van het WERKbedrijf Bergen op Zoom.  “Sommige vacatures

zijn nu al moeilijk in te vullen en de komende jaren zal de schaarste op de arbeidsmarkt alleen

maar toenemen.” De roep om dit servicepunt  komt dan ook vanuit de werkgevers. En wordt

opgezet als adviespunt voor en door werkgevers in de techniek en als expertisecentrum voor

werken en leren in de sector. 

Klaar voor de 

toekomst met 

Servicepunt  
Techniek

S
chaarste op de arbeidsmarkt? 

Nederland is toch nét voorzichtig 

aan het opklimmen uit een diepe

economische recessie? “Dat klopt, maar 

we krijgen binnen nu en vijf jaar te maken

met een vergrijzingsgolf. De naoorlogse

generatie nadert de pensioengerechtigde

leeftijd en daarmee komen in één klap 

veel functies vacant.” Een probleem dat 

zich overigens in alle branches en alle 

specialiteiten zal gaan manifesteren. In 

specifieke beroepen, zoals de techniek,

dreigt daardoor veel kennis en ervaring in

het arbeidsproces verloren te gaan.

“Daarom is het nú al zaak om zowel de

werkgevers als de werkzoekenden -maar

ook de scholieren- voor te bereiden op

deze arbeidsschaarste.”, verduidelijkt Astrid.

“Bijvoorbeeld met her- of bijscholing en

aangepaste trainingsprogramma’s.” 

Proactief

Het servicepunt kiest voor een proactieve

benadering. “Het is onze  taak om vraag en

aanbod bij elkaar te brengen. En dat doe je

niet door met de handen over elkaar af te

wachten. Nee, het Servicepunt Techniek

maakt wérk van arbeidsbemiddeling. “We

willen vooral één centraal aanspreekpunt

zijn.”, legt Astrid uit. “Een belangrijke missie

is om mensen te laten weten wat een mooi

vakgebied de techniek eigenlijk is. Velen

hebben er een compleet verkeerd beeld bij

en dat is jammer, mede omdat ze er zichzelf

uitstekende kansen mee ontzeggen. Het 

is een sector met een toekomst en volop

mogelijkheden, ook voor mensen op de 

arbeidsmarkt waar het wellicht in eerste 

instantie minder logisch voor lijkt.”

Juist daar lijkt de schoen een beetje te

wringen. Op de een of andere wijze wordt

de sector vooral geassocieerd met jonge

werknemers van 25 tot zo’n 35 jaar, vooral

van mannelijke kunne. “En van dat imago
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bieden. We beschikken altijd over actuele

cijfers aangaande de arbeidsmarkt en we

weten hoe je die markt moet benaderen.

De samenwerking en kennisuitwisseling

met direct en indirect betrokken partijen

zorgt er voor dat we alle aspecten kunnen

overzien, van opleidingen tot in- of uit-

stroom, van organisatieadvies tot het 

effectief invullen van werving en selectie.

Omdat vakbekwaamheid een schaars goed

dreigt te worden moet de sector creatief

durven en kunnen zijn. Werkgevers willen

mensen aan zich binden. Potentiële 

werknemers kunnen worden omgeschoold.

Binnen eigen gelederen kunnen bedrijven

eens kijken naar doorstroommogelijk-

heden. Er zijn meer mogelijkheden dan

men in eerste instantie zou denken.” 

Collega Jan voegt daar aan toe: “Het 

Servicepunt Techniek werkt graag vraag-

gericht. We kunnen desgewenst een 

regisserende dan wel adviserende rol op

ons nemen en we kunnen bemiddelen.

Daarnaast benaderen we proactief en

marktgericht zelf ook partijen. Dat zien 

we als een logische wijze om onze 

doelstellingen te verwezenlijken. We 

willen immers een goed functionerende 

arbeidsmarkt, nu en in de toekomst.”

moeten we af.”, zegt Jan. “Ook andere 

leeftijdscategorieën, van schoolverlaters 

tot 50-plussers, kunnen in de techniek 

perfect aan de slag. Het is al net zo min aan

geslacht gebonden. We zetten daarom

onder meer groot in op voorlichting en 

een andere benadering in de branche. 

Niet alleen wijzen we werkgevers op 

andere delen van de arbeidsmarkt, we

moedigen werkzoekenden uit die 

groepen ook actief aan om in de techniek

te gaan werken. Zo kunnen scholieren 

bijvoorbeeld een dag meelopen met een

elektromonteur om eens te zien wat zo’n

job eigenlijk inhoudt in de praktijk.”

Kennisbank

Traditionele zienswijzen bieden geen 

afdoende oplossing voor het tekort aan

vakmensen. Van de sector wordt extra 

creativiteit en flexibiliteit gevraagd. De

vraag naar geschoolde arbeid bindt de

werkgevers aan het UWV en de overheid,

die mensen immers graag aan het werk

ziet. Dat maakt zo’n  Servicepunt tot een

alom gewaardeerd en succesvol initiatief.

Vestigingsmanager Verbraak licht toe: 

“We hebben een sterke positie. Menigeen 

is zich bewust van de kennisbank die we
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Belangrijke info:

1. Partners van het Servicepunt Techniek, 

met name actief in de back office:

• FME-CWM

• Uneto-Vni

• Metaalunie

• FNV Bondgenoten

• CNV Bedrijvenbond

• A&O/O&O Fondsen

• Kenteq Kenniscentrum

• PMLF Kenniscentrum

• Innovam

• VOC

• ROC West-Brabant

• Werk & Vakmanschap

• RPA West-Brabant/gemeenten

• UWV WERKbedrijf

2. Contactpersonen Servicepunt Techniek:

Roosendaal: Ibrahim Benkhlifa 06 - 52 69 91 81

Ibrahim.Benkhlifa@uwv.nl

Bergen op Zoom: Jan Peijnenborg 06 - 54 91 86 52

Jan.Peijnenborg@uwv.nl
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Markland College Oudenbosch

Pagnevaartweg 7 / Postbus 131

4731 AA Oudenbosch / 4730 AC Oudenbosch

T 0165 - 39 03 90

www.markland.nl 

Contactpersoon technasium: 

Frank Joosen, T 0165 - 39 03 90/ ft.joosen@markland.nl

Contactpersoon beroepsstages: 

Estelle Wessels, T0165 - 39 03 90 / ef.wessels@markland.nl

Markland College:

Samenwerking met 

bedrijfsleven biedt ruimte  

voor de toekomst

Markland College:

Samenwerking met 

bedrijfsleven biedt ruimte  

voor de toekomst

(fiets)route tussen Zevenbergen en 

Oudenbosch. Maak hiervoor gebruik van het

onverharde pad in natuurgebied Poldersdijk.

Plaats eventueel verlichting.’  Opdrachtgever

was de gemeente Halderberge. 

Frank Joosen: ”Momenteel zijn de tweedejaars

bezig met het ontwerpen van een smartbox

aerodynamica. Opdrachtgever is Productief

BV, die werkt aan het ontwikkelen en uitgeven

van educatieve producten waarmee kinderen

door te ontdekken, leren. De beste box komt

op de onderwijsbeurs te staan en wordt 

wellicht in productie genomen.” 

Wanneer de ondernemer een idee heeft of

een geheel andere kijk op een bestaand 

probleem wil hebben, definiëren de technator

en de docenten van het technasiumvak 

Onderzoek en Ontwerpen samen met hem 

of haar de opdracht voor de leerlingen. De

‘technasiasten’ gaan een keer op bezoek bij 

de opdrachtgever, die de eindpresentaties van

de leerlingen bijwoont en het resultaat mede

beoordeelt. “Voordeel van het werken met

leerlingen is dat jongeren vaak zaken anders

benaderen en met oplossingen en ontwerpen

komen waaraan de eigen medewerkers 

wellicht niet denken,” aldus de technator.

Beroepsstages

Het mes snijdt ook aan twee kanten, wanneer

de leerlingen van de vmbo theoretische,  

gemengde en beroepsgerichte leerwegen

stage kunnen lopen bij bedrijven en 

instellingen.  “Aan de ene kant leren onze 

leerlingen door middel van snuffel-, blok- en

lintstages de vakvaardigheden en de sociale

vaardigheden die voor het beroep nodig zijn. 

Een stage is dan ook erg belangrijk voor onze

leerlingen. Tevens stijgt, door de ervaringen

die men opdoet, de motivatie van de leerling

voor het onderwijsprogramma dat op school

wordt gegeven. Aan de andere kant krijgen

bedrijven en instellingen door de stage een

binding met potentiële werknemers, men

krijgt zicht op het regionale aanbod van 

toekomstige werknemers en er is grote in-

stroom en behoud van gekwalificeerd 

personeel,” aldus Antoine Tromp, directeur

vmbo van het Markland College Oudenbosch.

H
et technasium is een nieuwe 

formule voor bètaonderwijs 

voor vwo’ers en havisten. Doel is 

interesse opwekken voor het kiezen van 

een natuurprofiel en een bètatechnische 

vervolgopleiding op de universiteit of het hbo. 

In opdracht van bedrijven, overheidsinstanties

of instellingen wordt op school gewerkt 

aan projecten. “Door te werken aan reële 

opdrachten, zien leerlingen hoe de praktijk

van de hoger opgeleide bètatechnici eruit 

ziet en waar zaken toe dienen,” aldus Frank

Joosen, technator van het Markland College

Oudenbosch.

Hij is degene die op zoek gaat naar 

opdrachtgevers en tijdens het project 

contact onderhoudt met de opdrachtgever. 

Frank Joosen: “Door de samenwerking met

onder meer het bedrijfsleven snijdt het mes

aan twee kanten; wanneer nu leerlingen door

opdrachten uit de praktijk geïnteresseerd

raken in een bètatechnische vervolgstudie, 

is er in de toekomst meer aanbod van hoger

opgeleide bètatechnici.” 

Aerodynamica

Stichting Markland College ontving van de

Stichting Technasium in november 2009 het

Predikaat Technasium. 

De eerste opdracht voor de brugklasleerlingen

gymnasium/atheneum in Oudenbosch luidde

in september 2009: ‘Bedenk een veilige
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Bedrijfsreportage

‘Ruimte voor je toekomst’ is de slogan van het Markland College. Die ruimte

bestaat ook uit het bij leerlingen interesse opwekken voor een bètatechnische

opleiding en uit beroepsstages. De samenwerking met bedrijven, overheids-

instanties en instellingen is daarbij voor de school onmisbaar. 

Het technasium is een nieuwe formule voor

bètaonderwijs voor vwo’ers en havisten

Het mes snijdt ook aan

twee kanten, wanneer 

de leerlingen van de

vmbo theoretische,  

gemengde en beroeps-

gerichte leerwegen 

stage kunnen lopen bij

bedrijven en instellingen



Column

Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de 

werkomgeving van de werknemers: Hij moet die maatregelen

nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de 

werknemer in de uitoefening van zijn functie schade lijdt. Schiet hij

daarin tekort, dan is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor de

schade die deze in die uitoefening lijdt. Alleen als wordt aangetoond,

dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van

de werknemer komt die aansprakelijkheid te vervallen. In de praktijk

wordt dat overigens niet snel aangenomen en op de werkgever rust

de moeilijke taak om dat aan te tonen. 

Aansprakelijkheid
voor 

arbeidsongevallen 

Lensink & Partners Advocaten

Burg. van Hasseltstraat 50a 

4611 BH Bergen op Zoom

Postbus 328

4600 AH Bergen op Zoom

T 0164 - 24 16 50

F 0164 - 26 60 39

info@lensink-advocaten.nl

www.lensink-advocaten.nl

ongevallen worden in de recht-

spraak uitspraken gedaan waarin

de wettelijke aansprakelijkheid 

ook van toepassing werd geacht 

op iemand die werkzaamheden

had verricht als zzp’er. Een onge-

vallenverzekering voor uw bedrijf 

is belangrijk; Voor inleners geldt

ook: Controleer of de uitlener, 

zelfstandig ondernemer en/of

zzp’er zich naar behoren heeft 

verzekerd tegen de gevolgen van

arbeidsongevallen.

D
ie aansprakelijkheid is 

ook niet anders als de

werkgever de werkzaam-

heden laat verrichten door een 

persoon met wie hij geen arbeids-

overeenkomst heeft. Daarbij kan

gedacht worden aan uitzendarbeid,

uitlening en aanneming van werk.

Uiteraard geldt ook hier weer dat

als de inlener kan aantonen, dat de

schade het gevolg is van opzet of

bewuste roekeloosheid van de

werknemer de aansprakelijkheid

komt te vervallen. Tevens is van 

belang dat de werkzaamheden 

bij de inlener passen in de normale

uitoefening van de werkzaam-

heden van die inlener: Een arbeids-

ongeval van een schilder op het

terrein van een advocatenkantoor

tijdens het schilderwerk van de 

buitengevel leidt dus niet tot 

een aansprakelijkheid van het 

advocatenkantoor.

Maar bij deze aansprakelijkheid

moet niet alleen gedacht worden

aan uitzendkrachten en ingeleend

personeel. Ook stagiaires, zzp’ers 

en zelfs (kleine) zelfstandig onder-

nemers kunnen bij een arbeids-

ongeval de inlener aanspreken.

Hoewel van deze laatste twee 

categorieën mag worden verwacht

dat zij zich naar behoren verzekeren

tegen de gevolgen van arbeids-

Tekst: mr. ir. Maarten Brogtrop • Fotografie: Nico de Beer

mr. ir. Maarten Brogtrop



W&H Hoogerheide bv.

Kooiweg 18

4631 SZ  Hoogerheide

T 0164 - 61 44 44

F 0164 - 61 50 79

info@bouwmachines-hoogerheide.nl

www.bouwmachines-hoogerheide.nl

“Je moet het  

wél waarmaken”
“Je moet het  

wél waarmaken”

altijd een monteur paraat om eventuele 

storingen of andere problemen zo snel 

mogelijk op te lossen. Daarbij bewijst de

meerwaarde van een merk als Liebherr zich

opnieuw, vertelt Fred. “Ze leveren 98 procent

van de onderdelen uit voorraad en desge-

wenst direct, al is het midden in de nacht en

al moet het per koerier of zelfs helikopter naar

de juiste locatie worden gebracht. Natuurlijk

hangt daar een prijskaartje aan maar dat staat

meestal in geen verhouding tot stilliggende

bedrijfs- of productieprocessen.”

Zeer ervaren BMWT en VCA gecertificeerde

monteurs zorgen er vervolgens voor dat er

zo snel mogelijk weer ‘gedraaid’ kan worden

en dat is precies waarom een groeiende

groep bedrijven in Zuidwest Nederland 

kiest voor het team en het aanbod van W&H

Hoogerheide.

Steeds meer diversiteit

Naast de industriële sectoren komen 

tevens meer en meer recyclingfirma’s tot 

de conclusie dat de keuze voor betrouw-

baarheid zich terugbetaald. “Onze klanten-

portefeuille ziet er wezenlijk anders uit dan

enkele jaren geleden. We bedienen meer 

verschillende markten en dat was nodig 

ook, gezien de crisis in bepaalde sectoren.”,

vertelt de gedreven Vestigings Manager. 

“Die hoogwaardige machines in combinatie

met volcontinu service geeft veelal de door-

slag, blijkt bij navraag, als we eens informeren

waarom men voor ons kiest. We hebben 

dus wél wat waar te maken. Daar zijn we ons

terdege van bewust maar daar ligt ook onze

uitdaging. Het leveren van oplossingen,

maatwerk en de zekerheid bieden van 

gesmeerd lopende machines is waar we 

voor gaan. Als wij geen oplossing hebben,

bestaat die ook meestal niet. Dat roepen we

al jaren en dat geldt nog steeds.”

M
et name in de industriële sector

neemt de vraag naar materieel 

met meer capaciteit toe. “Zonder

onze klanten in de andere branches tekort

te willen doen zijn we ons daarom meer en

vooral beter aan het inrichten op die steeds

grotere machines en het maatwerk dat 

veel klanten van ons verwachten.” W&H

Hoogerheide levert o.a. de topmerken 

Liebherr, Yanmar en Ammann. De eerste

staat bekend om de kwaliteit en diversiteit

van het aanbod.

Aanraad: “Liebherr biedt sector- en 

toepassingsgerichte machines. Ze bouwen

speciaal voor de beoogde doeleinden, 

waar andere merken en leveranciers 

bestaande systemen nogal eens 

modificeren. De eerstgenoemde methode 

is natuurlijk een betere. Onze afnemers

weten dat. Ze kiezen voor continuïteit en

voor de service die wij daar bij leveren.”

Desnoods per helikopter

W&H Hoogerheide heeft 24/7 dienstverlening

bijna tot een handelsmerk gemaakt. Er is 
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Bouwmachinespecialist W&H Hoogerheide is opnieuw aan uitbreiding toe. Binnenkort krijgt de werkplaats er 500 vierkante meter

bij en er komt een compleet nieuwe wasplaats van maar liefst 12 bij 12 meter. Dit alles natuurlijk voorzien van alle milieutechnische

faciliteiten. Vestigings Manager Fred Aanraad legt uit: “We gaan ons bedrijf inrichten op de toekomst. De machines worden steeds

groter en onze klanten verwachten duurzame, bedrijfszekere en kwalitatieve oplossingen. Juist daarom gaan ze met ons in zee.”

Vestigingsmanager

Fred Aanraad 
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Ondernemerspanel

Piet Walraven, Pi-ict Roosendaal

Als klein bedrijf heb je niet echt het gevoel dat het

zoden aan de dijk zet om duurzaam ondernemen op

de agenda te zetten. Uiteraard doen we ons best om

bij vervanging of inzet van materiaal ook bijvoorbeeld

de energiebehoefte mee te laten wegen en soms ook

zetten we (opgewaardeerd) gebruikt materiaal in. Niet

alleen vanuit duurzaamheidoogpunt maar ook vanuit

financieel oogpunt, het loont soms echt de moeite.

Verder wordt alles netjes en op de juiste manier 

afgevoerd naar de daarvoor bestemde milieupunten.

Vanuit maatschappelijk oogpunt proberen we onze

klanten te sturen. In onze offertes geven we geregeld

het verbruik van apparatuur aan, zodat de klant ook

deze afweging kan maken. Ook daar kunnen we soms

door opnieuw inzetten van apparaten besparen en het

milieu sparen. Daarnaast kan met virtuele technieken

tegenwoordig veel meer uit 1 apparaat gehaald 

worden en wordt het milieu dus ook gespaard. 

Uiteindelijk is echter de ontwikkeling van nieuwe

(soms verbeterde) software en de daarbij verhoogde

vraag naar rekenkracht of opslagcapaciteit toch maat-

gevend en men wil gewoon ook graag iedere paar jaar

weer een nieuwe computer, monitor, printer of server.

■ Piet Walraven

Adrienne Ogier, WVS - groep

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onze 

dagtaak! Met 300 collega’s zijn we dagelijks bezig om 

2700 medewerkers met een beperking deel te laten

nemen aan de arbeidsmarkt. Zowel binnen ons eigen 

bedrijf als bij 300 klanten (non-profit en profit!) om ons

heen. Een mooie taak waar we al jaren met veel plezier en

voldoening dagelijks voor uit ons bed komen. Tot op

heden kunnen we de aandacht en begeleiding die 

hiervoor nodig is ook waarmaken. Maar…met de melding

van de miljoenen bezuinigingen, die ook ons treffen, 

worden we geconfronteerd met een groot probleem.

Moeten we inleveren op de kwaliteit van onze 

begeleiding, wat ten koste gaat van het welzijn van al

onze medewerkers? Het staat haaks op onze missie en visie

om hiertoe gedwongen te worden. Zo veel als mogelijk

onze medewerkers laten integreren op de arbeidsmarkt en

daarmee de kosten voor onszelf inperken is één oplossing

die kan bijdragen. Dit kan echter niet zonder de hulp van

de vele werkgevers om ons heen. Dus als u dit leest en 

beseft dat er nog geen WVS-er bij u werkt én u wilt wel

graag uw bijdrage leveren aan het maatschappelijk 

verantwoord ondernemen dan weet u ons, als grootste

werkgever van de regio, vast heel snel te vinden. Vat u 

dit niet op als een verkooppraatje maar als ode aan alle 

gemotiveerde medewerkers die dolgraag aan de slag willen.

■ Adrienne Ogier

Herman den Boeft, Ardee engineering & 

detachering

Op het gebied van duurzaam ondernemen zijn we

kennelijk het beste jongetje van de klas. Prima, als 

we er dan ook nog economisch voordeel bij kunnen

hebben. Dat kan, de oliecrisis in de jaren 70 van de 

vorige eeuw, het rapport van de club van Rome 

hebben destijds ook een ontwikkeling ingezet van

energiebesparing etc. Daarvoor maakten we ons geen

zorgen over bijvoorbeeld de isolatie van woningen.

Duurzaam ondernemen is breder, naast milieu ook

mede verantwoordelijk voor de samenleving, er ligt 

een vergelijkbare drive onder. Wij zijn een kleine 

onderneming dus zoveel impact heeft het niet, maar in

onze houding naar buiten, ons (technisch) advies naar

onze klanten omvat zeker duurzame aspecten. CO2-

uitstoot beperken vooral door beperken van energie-

gebruik, energie efficiënte processen maar ook in onze

betrokkenheid bij het onderwijs, het realiseren van

nieuwe leeromgevingen om leerlingen al vroeg met

duurzame processen vertrouwd te maken; biodiesel

productie, pyrolyse, alternatieve energievormen etc.

■ Herman den Boeft

Hoe duurzaam onderneemt u?
Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is niet meer weg te denken uit het

ondernemerschap van deze tijd. Beide termen staan voor het zoeken naar een evenwicht tussen meer

welzijn van medewerkers en maatschappij, verbetering van het milieu en financieel economische

resultaten. Wat betekent duurzaam ondernemen voor u en uw bedrijf en welke activiteiten ontwikkelt 

u vanuit uw maatschappelijke betrokkenheid? De mening van ons panel.
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Hans Dahlkamp, Philips Lighting Roosendaal

Ons bedrijf richt zich op het verbeteren van de 

kwaliteit van leven van mensen door tijdige introductie

van zinvolle innovaties. We bestuderen trendanalyses

en passen onze expertise toe om complexe mondiale

problemen – zoals de toenemende behoefte aan een

efficiënt energiegebruik en gezondheidszorg – te 

vereenvoudigen door duurzame oplossingen te 

ontwikkelen. Daarbij wordt gericht ingezet op de 

ontwikkeling van “groene” producten welke zich 

kenmerken door bijvoorbeeld hun energie zuinige 

eigenschappen, lange levensduur en/of toepassing

van milieuvriendelijke materialen. Dit proces begint al

bij de ontwikkeling van een product waarbij onze

eigen EcoDesign-richtlijnen de basis leggen voor 

toepassing van duurzame grondstoffen, de mogelijk-

heden van recycling en laag energieverbruik. Ook 

besteden wij veel aandacht aan de sociale betrokken-

heid van en met onze medewerkers en de directe 

omgeving door bijvoorbeeld ondersteuning van 

programma’s op het gebied van welzijn en gezond-

heid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is

zeker een toegevoegde waarde voor ons bedrijf, 

haar medewerkers, het milieu en de maatschappij.

■ Hans Dahlkamp

Ed Verdult, Flanderijn en Verdult

Incassodossiers bevatten een veelheid aan 

correspondentie, financiële gegevens en diverse 

officiële stukken zoals dagvaardingen, vonnissen en

dwangbevelen. Zonder geautomatiseerde dossier-

administratie is dat niet meer te behandelen. 

Flanderijn heeft de daarvoor benodigde software in

eigen beheer ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is dat

we alleen nog werken vanuit elektronische dossiers.

Alle inkomende en uitgaande (post)stukken worden

digitaal opgeslagen, terwijl de communicatie zoveel

mogelijk per e-mail verloopt. En daar zit onze bijdrage

aan het MVO: anders dan vroeger kan er heel veel 

papier- en printwerk achterwege blijven. Dat geeft

minder aanslag op het milieu. Ook al onze mede-

werkers profiteren van die opzet, want met één 

landelijk netwerk is het vaak niet van belang waar 

een zaak of portefeuille behandeld wordt. Minder 

reizen betekent minder CO2. Een druppel op de 

gloeiende plaat, maar alle kleine beetjes helpen.

■ Ed Verdult

Maarten Brogtrop, Lensink & Partners Advocaten

In een dienstverlenende organisatie is het maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen binnen de organisatie

gericht op het efficiënt gebruik van energie en 

middelen. Daarnaast is er aandacht voor het welzijn

van medewerkers in de eigen organisatie door het 

vergroten van de betrokkenheid. Extern is maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen gericht op de 

betrokkenheid bij het maatschappelijk proces. 

Maatschappelijke relevante activiteiten in de regio

worden middels sponsoring ondersteund. Juist ook 

de advocatuur kan daarnaast ook non profit en 

culturele organisaties onverplicht met raad en daad

bijstaan. Veel van de werkzaamheden in de advocatuur

zijn gericht op cliënten: bedrijven en particulieren.

Duurzaamheid in die relaties betekent, dat er naar 

gestreefd wordt dat onze cliënten tevreden zijn en 

bij ons willen blijven terugkeren. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen betekent in dat verband

echter ook dat er binnen het kantoor ruimte blijft 

om aandacht te blijven geven aan de problemen van

de minder draagkrachtige cliënten. 

■ Maarten Brogtrop

Peter Hofwegen, Districtsdirecteur Bedrijven 

ABN AMRO

Binnen ABN AMRO zijn wij al enige jaren actief bezig

met MVO. Bedrijven in sommige bedrijfstakken worden

door ons niet meer gefinancierd zodra dit maatschap-

pelijk onverantwoord is. Medewerkers van de bank 

kunnen per jaar 1 tot 2 weken verlof krijgen om 

vrijwilligerswerk te doen. Zo heeft mijn eigen afdeling

eens collectief een aantal dagen een jongeren opvang

centrum geschilderd of een voetbaltoernooi voor 

asielzoekers georganiseerd. Ook hebben wij de zgn.

ABN AMRO Groenbank, een bank waar alleen duurzame

(milieuvriendelijke) projecten gefinancierd worden.

Grote organisaties als ABN AMRO onderkennen 

tegenwoordig wel degelijk de maatschappelijk 

verantwoordelijkheid die zij hebben!

■ Peter Hofwegen



Notaris Peter de Lepper, inmiddels bijna 35 jaar actief in de notariële wereld,

maakt nog bijna dagelijks nieuwe dingen mee. “Geen situatie is hetzelfde,

hoeveel bepaalde zaken ook op elkaar kunnen lijken. De betrokken personen

zijn allen uniek en beleven dit op hun eigen wijze, of het nu zakelijke dan wel

privé situaties betreft. Dat maakt mijn vak zo mooi, met name omdat ik het

vertrouwen van die mensen krijg om dit voor hen te bestendigen.”

dlb notaris

Dahliastraat 94A

4613 DP Bergen op Zoom 

Postbus 109 

4600 AC Bergen op Zoom 

T 0164 - 21 09 31 

F 0164 - 21 09 34 

info@dlbnotarissen.nl 

Een man met 

een missie

het dlb notaris kantoor wordt benaderd met

de vraag of een dienst voor een bepaald

bedrag kan worden geleverd. “Daar gaan we

alleen op in als het reëel is. Ik wil verantwoord

vakwerk leveren en als dat betekent dat een

zaak wat research of extra inleestijd vraagt

ga ik daar niet op beknibbelen. De belangen

van de aktes die ik moet ondertekenen

kunnen nooit ondergeschikt zijn aan de

kosten. Vroeg of laat krijgt iemand daar

spijt van. Daar wil ik als vakman mijn 

naam niet aan verbinden, laat staan mede

verantwoordelijk voor zijn.” Opvallend is 

dat de meeste bedrijven en particulieren

daarna alsnog besluiten om hun zaken 

via Peter de Lepper te laten vastleggen. 

Uiteindelijk kiest men toch voor kwaliteit

en betrokkenheid.

Een oprecht advies

Waarmee een goed ingevoerde notaris zich

nog meer onderscheid? “We kunnen meer

creatieve oplossingen bieden dan menigeen

denkt, met name in het opstellen van 

testamenten en regelingen tussen 

vennoten. Over testamenten gesproken…

Ik kan er niet genoeg op hameren, zeker in

het geval van ondernemers; régel je zaken,

ook wat dat betreft! De drama’s zijn soms

niet te overzien voor nabestaanden 

wanneer een eigenaar of mede-eigenaar

van een bedrijf overlijdt zonder een 

duidelijke wilsbeschikking. En als er 

eenmaal een testament ligt, houdt dat dan

iedere vijf jaar even tegen het licht. Zijn er

wezenlijke zakelijke wijzigingen? Is er in de

familiaire sfeer niets veranderd? Doe het de

mensen die je na staan niet aan dat ze na je

verscheiden ook de zorg hebben van een

onduidelijk of zelfs ontbrekende laatste wil.”

Peter heeft een missie, zoveel is duidelijk.

Hij wil mensen helpen, met oprechte en

toekomstgerichte adviezen.

N
otarissen hebben een pr-matig 

dilemma. Ze hebben eindelijk het

stoffige imago af weten te schudden

-wat natuurlijk al winst is- maar verder is het

onderscheid in kwaliteit en de efficiency van

geleverde diensten betrekkelijk moeilijk

onder de aandacht van potentiële cliënten

te brengen. De Lepper heeft wat dat betreft

wél een slag gemaakt in de regio. Hij heeft

zich in die bijna 35 jaar volop bewezen en

weet die goede naam iedere keer weer

waar te maken. “We focussen op de juiste

mix van oprechte betrokkenheid, vakkennis,

klantgerichte dienstverlening én een reële

vergoeding. Onze klanten waarderen die

insteek enorm en het werkt voor ons eveneens

het prettigst. Dat laatste is erg belangrijk.

Dit vak kun je alleen goed uitoefenen als 

je er met hart en ziel in staat.”

Verantwoord en betrokken

In werkelijk iedere sector worden klanten

prijsbewuster. Het komt dus ook voor dat
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Stap in de wereld 

van Van Mook

comfortabeler kunnen uitvoeren!

U kunt tijdens onze openingstijden altijd 

in de winkel terecht. Als u een specifiek

voetprobleem heeft, waarbij het advies van

één van onze schoentechnici gewenst is,

maken wij graag een afspraak voor u.

Van Mook gaat in uw schoenen staan

Bij Van Mook Schoentechniek kunt u altijd

rekenen op een enthousiast team dat voor

u klaar staat om eens “In uw schoenen te

gaan staan”. De uitdaging in ons werk ligt

juist daarin, om een oplossing te bieden.

Want in veel gevallen kunnen steunzolen 

of speciale/aangepaste schoenen uw 

problemen verminderen of verhelpen. Ons

team bestaat uit ervaren schoentechnici,

schoenadviseurs, consulent therapeutische

elastische kousen en een pedicure. 

Zij helpen u aan de schoenen die het 

beste bij u passen.

Wij houden u graag op de been

Soms kan een steunzool, een voorziening

aan een confectieschoen of een semi-

orthopedische schoen, onvoldoende 

resultaat leveren. Dan kan er ook een 

orthopedische maatschoen gemaakt 

worden in een model en kleur van uw

keuze. Deze schoenen zijn tegenwoordig

net zo modieus als confectieschoenen.

Werk-, kinder-, allergeenvrije schoenen,

verbandpantoffels en meer zijn te leveren

door Van Mook. Kortom, wij houden u

graag op de been!

Ook voor eventuele reparatie, correcties en

onderhoudswerkzaamheden is Van Mook 

u graag van dienst. Van Mook gelooft in 

de kwaliteit van alle schoenen en schoen-

aanpassingen die wij afleveren. Daar hoort

vanzelfsprekend een uitstekende garantie

bij. Mocht u nog vragen of informatie 

willen, neem gerust contact op met ons 

op (0165) 55 09 45. Uiteraard bent u in 

ons pand aan de Bosstraat in Roosendaal

altijd welkom.

Hier houden wij ook regelmatig open

dagen, waarbij u een kijkje kunt nemen

achter de schermen, zoals in de werkplaats.

Ook zijn er regelmatig georganiseerde

events met vertegenwoordigers van 

bekende merken. U kunt dan op deze

schoenen een proefwandeling maken. 

Tevens houden wij speciale dagen voor 

de pre-sale, dit allemaal onder het genot

van een hapje of een drankje.

Op de website www.van-mook.nl kunt u al

een deel van de collectie bekijken. Met of

zonder voetproblemen kunt u bij Van Mook

als schoenliefhebber uw hart ophalen!

B
egin 2008 is ons bedrijf verhuisd

naar een nieuwe, ruimere locatie

met veel extra gemakken: we zijn

goed bereikbaar en beschikken over een

eigen parkeergelegenheid. In ons pand is

een moderne en ruime winkel ingericht

waar u rustig kunt rondkijken. Hier vindt 

u de nieuwste schoenmode voor jong en

oud. Iedereen kan rekenen op persoonlijke

aandacht en goed advies van onze schoen-

adviseurs. Het is de filosofie van Van Mook

om u een ruime keuze te bieden, zowel 

in (semi-) orthopedische schoenen als in

comfortschoenen en modische, hippe 

confectieschoenen. 

Na een lange dag op de been toch 

uitgerust op de bank?

Kent u het gevoel van vermoeide benen na

een lange werkdag? Gun uzelf een moment

van tijd om voor goede schoenen te zorgen

die bij uw functie passen, zowel qua eisen

als uiterlijk. Ook deze kunnen naar alle

wensen worden gemaakt of aangepast.

Vaak worden deze zelfs vergoed via 

het UWV of de werkgever als er een 

indicatie voor is. U zult uw werk een stuk
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Van Mook Schoentechniek en schoenmode is als erkend orthopedisch

schoentechnisch bedrijf gespecialiseerd in het maken van orthopedische

schoenen, schoenaanpassingen en steunzolen. Wij bieden oplossingen

voor pijnlijke voeten, rugklachten of andere lichamelijke klachten.

Van Mook Schoentechniek bv

Bosstraat 79 

4704 RL Roosendaal 

T 0165 - 55 09 45 

F 0165 - 56 62 16 

info@van-mook.nl

www.van-mook.nl



Pollux

Professioneel in Personeel

Borchwerf 10A

Postbus 1154

4700 BD Roosendaal

T 0165 - 52 72 86

F 0165 - 52 76 34

info@polluxdetachering.nl

www.pollux-international.eu

De mensen
achter Pollux

fantastisch om bedrijven te bezoeken en

van een ondernemer tekst en uitleg te 

krijgen. Het interesseert me ook echt. Wat

beweegt zo iemand? Waar willen mensen

uiteindelijk naar toe. Kunnen wij bijdragen

aan het verwezenlijken van die toekomst-

dromen? Het is een prachtige sector.

Natuurlijk moet er ook gewoon gepres-

teerd worden. Snel en effectief met 

oplossingen komen, voor lange en kortere

termijn is een belangrijk punt. Daarom 

beschikt Pollux over een stevige en 

efficiënt ingerichte organisatie die deels in

Nederland maar voor een aanzienlijk deel

in Polen actief is. De werving en selectie

moet immers daar plaatsvinden, dus zijn 

er een aantal vestigingen waar geïnteres-

seerden zich kunnen melden. Er wordt 

tevens actief acquisitie verricht. Pas na 

een serieuze screening maken kandidaten

een kans. We willen wederzijdse teleur-

stellingen voorkomen. Niemand heeft er

wat aan wanneer pas in Nederland blijkt

dat het niet werkt. Ook dat hoort bij een

oprechte benadering.”

Eigen MBO-1 opleiding

Pollux gaat nog verder in het geboden maat-

werk en start binnenkort met een eigen 

Academie om uitzendkrachten te scholen. 

Het betreft een officieel erkende opleiding tot

MBO-1 niveau, specifiek toegespitst op de

werkplek van de uitzendkracht. De opleiding

is speciaal voor Pollux ontwikkeld en beperkt

zich niet tot vaktechnische kennis. Alle andere

belangrijke facetten als de Nederlandse taal,

cultuur en zelfs algemene ontwikkeling

komen eveneens ruimschoots aan bod. 

Opvallend genoeg zijn het niet alleen 

opdrachtgevers die hier blij mee zijn. “Onze

uitzendkrachten willen dit eveneens graag. 

Ze zullen zich er zekerder door voelen en

beter presteren, dus prettiger werken. 

Het is een win-win situatie waar we trots 

op zijn, mede omdat het een belangrijke 

aanvulling op onze klant- en werknemers-

gerichte succesformule is.”

H
enriette Petersen en Grzegorz

Pawnuk zijn de businesspartners

die van Pollux een succes wisten

te maken. De basisgedachte is eigenlijk

eenvoudig: Wees goed voor je mede-

werkers, behandel ze zoals je zelf 

behandeld zou willen worden en toon 

oprechte aandacht voor je opdrachtgevers.

“Wij slaan een brug tussen de Nederlandse

bedrijven die capaciteit nodig hebben en

de Poolse mensen die de beschikbare 

werkzaamheden graag en vakbekwaam 

uit kunnen voeren. Om de vraag en aanbod

situatie goed in te vullen moet je vooral

communiceren met elkaar. Weten wat een

klant drijft en wat voor mensen deze klant

zoekt. Het is van belang dat Pollux de juiste

werknemers selecteert. Als je er vervolgens

voor zorgt dat die Poolse mensen het hier

goed naar de zin hebben, kun je geen 

trouwere en betere werknemers krijgen.”

Een mooie sector

Henriette is duidelijk een gedreven 

vakvrouw die geniet van haar werk. “Het is
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Uitzendorganisaties die Poolse werknemers aanbieden zijn geen 

uitzondering meer op de arbeidsmarkt. Sterker nog, wegens de krapte in 

sommige sectoren is die dienstverlening hard nodig om de voortgang van 

bedrijfsprocessen te garanderen. Wel is er veel verschil in de werkwijze van 

uitzendbureaus. Pollux kiest er voor om dit op een professionele wijze te 

verzorgen met oog voor de belangen van alle betrokkenen. Uiteindelijk 

levert dat de meeste en de beste resultaten op.

Henriette is duidelijk een gedreven

vakvrouw die geniet van haar werk



Er is veel winst te behalen op het terrein van informatiebeheer, mits het op een proactieve en structurele wijze wordt vormgegeven,

door goed ingevoerde vakmensen. Aan het woord is Martijn van Merrienboer, eigenaar van Impliqué B.V. “Wij verzorgen 

procesanalyses en maatwerkoplossingen voor digitale informatiestromen. Dat doen we in samenspraak met klanten middels het

ontwikkelen van nieuwe processen of door het optimaliseren van bestaande systemen.”

Impliqué B.V.

Moerdijksestraat 15

4731 TH Oudenbosch

T 0165 - 71 44 52

F 0847 - 24 09 67

www.implique.nl

Nauwgezette oplossingen 
inzake informatievoorziening

systemen. “Juist dan kom je het verst.”, legt

Van Merrienboer uit. “Wie optimaal wil 

kunnen werken zorgt voor een goede basis.

Dat is altijd beter dan later noodgedwongen

moeten aanpassen of bijsturen. Heel vaak

echter ontstaat de behoefte aan betere 

informatisering pas wanneer bedrijfsproces-

sen al draaien. Dan blijken bijvoorbeeld 

zelfbedachte excelsheets en standaard 

programmatuur niet meer te voldoen of

stellen afnemers hogere eisen. Wij komen

ook dan zo snel mogelijk met een goed 

advies. Dat kan variëren van softwarematige

aanpassingen tot de conclusie dat vervanging

de enige échte serieuze oplossing is. 

Vanzelfsprekend streven we daarbij om 

binnen beschikbare budgetten te blijven.”

Koppelen heeft de toekomst

Met name het koppelen van systemen is 

een actueel onderwerp in de huidige 

informatisering. Een goed voorbeeld is het

reparatietraject van elektronische apparatuur.

De bijbehorende gegevens komen via 

diverse kanalen bij de reparateur terecht.

Consumenten melden een probleem online

op de site van het betreffende merk of de

dealer. Ook winkels nemen producten aan

van klanten en voeren dit in. Die informatie 

is van belang voor het transport, het beoor-

delen én het oplossen van de klacht. Er zijn 

al snel heel wat partijen en afdelingen bij 

betrokken. Dat in goede banen leiden is van

zeer groot belang en dan komt de expertise

van Impliqué goed van pas. “We adviseren bij

het inrichten van zo’n traject en blijven het

liefst betrokken bij de dagelijkse praktijk.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen zomaar

ineens iets mogelijk maken wat voorheen

nog geen optie was. Daar praten we klanten

graag over bij. Bovendien is het monitoren

van de systemen de enige wijze om te 

bepalen of alles werkelijk optimaal verloopt.

Daar zit vooral onze uitdaging natuurlijk.”

T
ijd is geld! Het is een oud maar

immer actueel adagium. Dus is er

met efficiency een flinke besparing

mogelijk. Impliqué weet daarin flinke slagen

te maken, voor zeer uiteenlopende opdracht-

gevers, van MKB-ers tot grotere organisaties

in met name Zuidwest-Nederland. Martijn:

“We zijn geen grote organisatie met veel

overhead en kunnen daardoor zeer gericht

werken aan concrete invullingen. Onze 

klanten besparen dus dubbel. Ze betalen 

niet te veel en halen betrekkelijk snel het 

optimale uit hun beschikbare of nieuwe 

systemen. Een op de praktijk afgestemd 

informatiseringproces bespaart naast tijd 

tevens veel ergernis en schade door verlies 

of foutieve afhandeling. We scoren vooral 

optimale resultaten omdat we met onze 

opdrachtgevers zeer nauwkeurig kijken naar

de dagelijkse gang van zaken en op basis

daarvan aangepaste methodes bedenken.”

Altijd een oplossing

Het mag geen verrassing heten dat de 

Impliqué specialisten graag vanaf dag één

betrokken zijn bij de totstandkoming van
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Martijn van Merrienboer, 

eigenaar van Impliqué B.V. 



Ondernemersvereniging Borchwerf heeft inmiddels een lange geschiedenis, rijk aan successen,

zoals het opzetten van collectieve beveiliging en het initiëren van parkmanagement. Maar

bijna twintig jaar OVB toont ook aan dat het succes niet vanzelf komt, en afhankelijk is van

zowel de bereidheid tot het nemen van initiatieven als de wens samen sterk te staan. De 

recente aanleg van een glasvezelnetwerk bewijst dat collectieve inkoop loont, juist in 

economisch mindere tijden, en dat ondernemers die bezuinigen op het lidmaatschap van

de OVB zichzelf financieel geen dienst bewijzen. Op sommige kleintjes kun je maar beter

niet teveel letten. 

Veiliger, groener, goedkoper dankzij de OVB:

De veelvoudige
voordelen van een 

lidmaatschap

Heijnen, directeur/eigenaar van Heijnen

Video Producties B.V. en al jaar en dag 

bestuurslid van de OVB. “Ze werd de kiem

van de  Ondernemersvereniging Borchwerf. “

Groene win/win situatie

Ondernemers zijn geboren en getogen

probleemoplossers. En als ze een probleem

niet direct zelf kunnen oplossen komen ze

gewoonlijk gezamenlijk in actie. Typerend

voor de OVB is dat haar oplossend vermogen

voor één concrete moeilijkheid vaak 

aanleiding geeft tot een permanente 

algehele verbetering. Na de revitalisering

van het westelijk deel van het industrie-

terrein wilde de gemeente daar alle aan-

plant in het openbaar groen verwijderen en

vervangen door onderhoudsvriendelijk gras.

Dat zagen de ondernemers die niet alleen

hun bedrijf maar ook hun woning op dit 

terrein hebben niet zitten. “Wij boden aan

ons deel van het openbaar groen zelf wel 

te onderhouden, zodat we onze struiken

konden behouden. Daar protesteerde de 

afdeling groenvoorziening bij de gemeente

weer tegen. Nu was er eindelijk één richtlijn

en dan zou er weer een uitzondering 

worden gemaakt,” aldus Jacques Heijnen.

Maar de OVB gaf niet op. “Via de bedrijven-

contactman hebben we het voor elkaar 

gekregen dat er een apart contract kwam

voor de vijfendertig gebruikers die het

openbaar groen bij hun bedrijf zelf wilden

onderhouden. Een win/win situatie voor

beide partijen,” vult secretaris Johan Evers

aan. “Dat is de opstap geweest naar het zelf

in handen nemen van het onderhoud van

het openbaar groen op Borchwerf. Onze

eigen parkmanager houdt toezicht op de 

offertes van hoveniersbedrijven en op het

naleven van de afspraken. We zijn daardoor

overigens wel op een consequentie van het

gebrek aan parkeerplekken gestoten. Auto’s

die noodgedwongen op een stuk gras 

stonden, zodat de hoveniers niet konden

maaien. We wilden ze niet laten beboeten,

dus hebben we de chauffeurs op een 

ludieke en toch effectieve manier 

geverbaliseerd, met een eigen gele kaart.”

Nieuwe beveiligingsafspraken

De OVB blijkt het budget van de gemeente

V
oor het opzetten van een onder-

nemersvereniging moeten alle 

ondernemersneuzen dezelfde

kant uitstaan. Dat was in het geval van de

OVB letterlijk het geval. Het initiatief ervoor

komt namelijk voort uit een protest tegen

stankoverlast door de Suikerunie, toen die 

in 1991 cichorei in plaats van bieten ging 

verbranden. “De klachtencommissie ver-

richtte zulk goed werk, dat de leden ervan

het zonde vonden het samenwerkings-

verband verloren te laten gaan,” zegt Jacques
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beveiliger, namelijk EBN, en met de 

gemeente opnieuw in onderhandeling 

gegaan over de verdeling van de taken 

om de beveiliging weer te optimaliseren.

Borchwerf is namelijk uniek, in die zin dat het

’s avonds en in het weekend niet kan worden

afgesloten voor het publiek. Integendeel, 

we hebben hier een grote bouwmarkt, een

autoboulevard en niet te vergeten een 

voetbalstadion, die duizenden bezoekers

aantrekken. Dus blijft de politie een eigen 

beveiligingstaak houden op Borchwerf. 

Eén van de eerste positieve en concrete 

uitkomsten van ons overleg is overigens de

aanstelling van een eigen agent voor Borch-

werf, in de persoon van Berry de Jong. In de

praktijk blijkt zo’n wijkagent die van de hoed

en de rand weet op dit terrein en altijd 

aanspreekbaar is een enorme aanwinst.”

Zeer aantrekkelijke prijs

De OVB zoekt dus met succes permanente

oplossingen voor problemen die anders 

geregeld de kop zouden opsteken. Maar 

de vereniging biedt ook andere voordelen,

aanzienlijke voordelen zelf. Dat bewijst de

aanleg van een glasvezelnetwerk. Heijnen:

“De gemeente gaf één aanbieder toestem-

ming de boel open te gooien en dat werd

Ziggo. We hebben met Ziggo een zeer 

aantrekkelijke prijs kunnen afspreken, op

voorwaarde dat we tenminste tien bedrijven

hadden die meededen. Het werden er 

vijftien. Enkele bedrijven die aarzelden, toch

niet mee instapten en op hun beslissing

terug wilden komen toen ze het glasvezel in

de grond zagen worden gestopt, hebben

het geweten. De prijs was nu een tienvoud

van wat de eerste vijftien moesten betalen.

De voordelen van collectieve inkoop lopen

voor veel deelnemers in de duizenden euro’s

per jaar. Waarom zou je dus besparen op een

onbenullige honderdtwintig euro jaarlijks

lidgeld als de directe en indirecte voordelen

daarvan niet ‘slechts’ het tienvoudige maar

zelfs het dertig- of veertigvoudige daarvan

kunnen bedragen?”

Voor meer informatie, surf naar:

www.ovborchwerf.nl 

efficiënt te kunnen beheren. Ook de 

afspraak die de vereniging halverwege de

jaren negentig met de gemeente maakte

over de collectieve beveiliging van het 

terrein werkte jarenlang prima. “Wij 

schakelden een particuliere beveiliger in, 

in ruil waarvoor de politie zelf niet meer

kwam surveilleren maar wel direct 

reageerde op elke melding,” vat Jacques

Heijnen het samen. “Dat functioneerde 

zo goed, dat de golf van inbraken die 

aanleiding vormde tot het oprichten van de

Stichting Collectieve Beveiliging definitief

verleden tijd werd. En wat gebeurt er 

vervolgens? Als het niet langer bloedt 

heb je geen pleister meer nodig. Druppels-

gewijs haakten leden af, want die 

surveillancewagen reed toch wel langs en

moest toch een melding maken als hij iets

zag. De kosten gingen omhoog en de 

inkomsten daalden. Dan moet je als 

Stichting iets doen. De surveillance werd

dus minder strikt. Aangezien de criminali-

teit op Borchwerf weer is gestegen zijn 

we onlangs overgestapt op een andere 
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Column

Het kopen van goederen en diensten via internet komt steeds meer

in gebruik. Als consument kennen we al jaren de bekende webwinkels

voor onze aankoop van boeken, DVD of vakantie. Hier waren tot voor

kort hoge investeringen mee gemoeid.

Internet Inkoop
voor het MKB

CIMCA Inkoopmanagement

Oud Gastel

T 0165 - 51 01 65

M 06 - 28 02 34 30

Inkoop.expert@cimca.nl

bestaan er zelfs  gratis versies,

waardoor de bakker op de hoek 

of de ZZP-er zich kan aansluiten.

Geen gezoek meer naar de 

leverancier, geen bestelling tussen

9 en 5, maar 24 uur per dag de 

mogelijkheid om eenvoudig uw

aankopen te doen. Voor een klein

bedrag is het zelfs mogelijk het

elektronisch zaken doen uit te 

breiden, zodat u hier ook geen 

omkijken meer naar heeft. Wel 

zo prettig als bijvoorbeeld de 

administratie er vaak bij inschiet

en de papieren rompslomp u

menig uurtje in de avond kost.

Inkoop wordt gedefinieerd als alle

kosten waar een factuur tegenover

staat. U zult versteld staan van de

besparingsmogelijkheden in het

MKB, als ZZP-er of Multinational.

CIMCA, uw Inkoopexpert in de

regio, is er graag behulpzaam bij.

M
et de snelle 

ontwikkelingen op 

het internet komt 

de inkoop nieuwe stijl nu ook

voor het MKB in het vizier. 

Verschillende marktpartijen 

bieden tegen lage kosten (of 

zelfs gratis) webwinkels aan. Op

zich niets nieuws, ware het niet

dat de nieuwste ontwikkelingen

toch wel erg interessant worden.  

Webwinkelen voor de verkoper

EN de inkoper via thema portals

of groepen van bedrijven. Denk

hierbij aan het gezamenlijk 

inkopen op bedrijfsterreinen, 

1 centraal bestelpunt voor de 

gemeente met alle leveranciers,

ondernemerskringen die hun 

netwerk beter gebruiken 

met de in- en verkoop via 

elektronische weg. 

De mogelijkheden zijn legio. 

Zonder dat we het in de gaten

hebben, zijn we met MVO bezig.

Door reductie van energieverbruik

van servers, papierverbruik, 

reizen en geldmiddelen geeft 

het inkopen via internet de 

nodige middelen om eigen 

doelstellingen van groen en 

verantwoord ondernemen te 

realiseren. 

Investeringen zijn klein en 

hebben zich snel terug verdiend.

Veelal wordt er met abonnemen-

ten gewerkt. Voor het kleinbedrijf

Tekst: René Staal



Elkor Telecom & ICT

Belder 44

4704 RK Roosendaal

T 0165 - 52 61 30

F 0165 - 52 61 31

info@elkortelecom.nl

www.elkortelecom.nl

Elkor Telecom: ondernemers

willen een realistisch verhaal
de hoogte van de mogelijkheden die de

techniek biedt. En missen daardoor kansen

om het rendement van hun organisatie te

verbeteren.’’

Functioneel

Een schande is het niet. Weinig markten

zijn zo in beweging als vaste en mobiele 

telefonie, ICT en alles wat daar aan nieuwe

ontwikkelingen bij komt. Nog even los 

van het doolhof aan abonnementen, bel-

bundels, gadgets en dingen die je volgens

de reclames niet missen kan. Voor de 

gemiddelde mkb-er of zzp-er is het alle-

maal niet meer te volgen. Precies daarom 

is er volgens Bouquet behoefte aan een 

onafhankelijke en professionele partner als

Elkor Telecom & ICT. “Ondernemers willen

een realistisch verhaal en wij zijn gebaat bij

klanten die terugkomen. Daarom gaan wij

nooit voor korte termijn successen. Wij

moeten het hebben van de kwaliteit van

ons advies en onze service. Daarom kijken

wij voorbij de waan van de dag en nemen

de werkelijke behoeften van de organisatie

als uitgangspunt. Op basis daarvan kiezen

we voor de passende techniek. We bieden

oplossingen die ook morgen nog voor de

volle honderd procent renderen. Dat is 

de kern van het verhaal: techniek moet

functioneel zijn en worden ingezet 

waarvoor het bedoeld is.’’ 

Kostenbeheersing

Die nuchtere aanpak bij Elkor wordt door

steeds meer zakelijke klanten in West-

Brabant gewaardeerd. Na een voorzichtige

start begin 2008 is het bedrijf in korte tijd 

gegroeid naar een ruim twintig medewerkers

tellende organisatie, met een compleet 

pakket aan diensten en producten op het 

gebied van telecom en ict, inclusief IP 

cameratoezicht. Zes accountmanagers zijn

voortdurend buiten de deur, om ter plekke

de situatie bij bedrijven in ogenschouw te

nemen. In de demonstratieruimte op Borch-

werf  wordt getoond hoe techniek de 

kwaliteit van organisaties kan verbeteren. 

Als onderdeel van de Elkor Groep worden 

totaaloplossingen geboden, ook in vakgebie-

den als elektratechniek en domotica. Bouquet

heeft vertrouwen in de toekomst. “Kosten-

beheersing blijft de komende jaren in onder-

nemersland het toverwoord. Op maat ingezette

techniek levert daar een belangrijke bijdrage

aan. Met onze kennis en ons netwerk kunnen

wij het mkb in de regio perfect bedienen.’’ 

E
r zijn van die bedrijven waar je je

meteen thuis voelt. Elkor Telecom &

ICT is daar een voorbeeld van. 

Na het parkeren bij de showroom en 

demonstratieruimte op bedrijventerrein

Borchwerf  wijst een medewerker de 

aarzelende bezoeker meteen richting 

voordeur. Binnen bij de receptie wordt juist

een telefoontje aangenomen. Een derde

medewerker schiet toe en ontvangt. Zo

voelt een klant zich welkom, schiet het

door je heen. In afwachting van de komst

van directeur Ron Bouquet een snelle blik

door de ruimte, met daarin alles wat een

ondernemer nodig heeft om optimaal 

bereikbaar te zijn. Om in een tijd van

krappe winstmarges geen verkoopsignaal

te missen. Om werk te maken van mobiel

device management, als basis voor een 

inzichtelijke bedrijfsvoering. Machtig

mooie apparatuur, allemaal. Maar wel 

producten die vragen oproepen. Veel 

vragen. Waar dienen ze precies voor? 

Wat zit er achter de knopjes? Gaat het om

functionaliteiten die passen bij de doelen

en ambities van mijn bedrijf, nu en op 

langere termijn? En zo ja, zijn de investerin-

gen in een relatief korte tijd terug te 

verdienen? Het zijn vragen die ze bij Elkor

Telecom & ICT bijna dagelijks te horen 

krijgen, zegt Bouquet later in het gesprek.

“Veel ondernemers zijn niet voldoende op
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Optimaal bereikbaar zijn. Greep 

houden op vaste en variabele kosten.

Het beste uit mensen halen. Flexibel

zijn. Informatiebronnen deugdelijk

beveiligen. Ondernemen vandaag de

dag is topsport. Zonder een betrouw-

bare partner op het gebied van 

telecom en ict lukt het niet om de 

vereiste prestaties te halen. Daarom

een gesprek met Ron Bouquet, 

directeur van het in Roosendaal 

gevestigde Elkor Telecom & ICT. “We

maken elkaar allemaal een beetje gek.’’ 

Ron Bouquet, directeur van

het in Roosendaal gevestigde

Elkor Telecom & ICT



Dat duurzame bedrijfshuisvesting per definitie duurder is dan niet- duurzame bedrijfshuis-

vesting is volgens Jeroen Luykx van Lx Real Estate een misverstand welke hij vaak te horen

krijgt. Bij de advisering en (her-)ontwikkeling van projecten toont hij aan dat duurzaamheid,

naast de voordelen voor het milieu, ook juist kostenbesparingen oplevert. ”Het inzichtelijk

maken van de ‘life cycle costing’ is een eye-opener voor alle partijen. Duurzaamheid 

gaat veel verder dan alleen de keuze van materialen en installaties. De trend is voorbij, 

duurzaamheid is een basisvereiste in elke strategische bedrijfsvoering”.

Lx Real Estate

Postbus 1605

4700 BP Roosendaal

ir. Jeroen Luykx 

T 06 - 15 04 34 03

jluykx@lxre.nl

www.lxre.nl 

Duurzame huisvesting spaart     

het milieu, verbetert uw 

bedrijfsimago en verlaagt
uw energielasten

plaats van het hergebruiken of aanpassen/

duurzaam herontwikkelen van bestaand vast-

goed. “Als organisatie kun je een CO2- neutraal

gebouw ontwikkelen, mogelijk zelfs volgens

het Cradle to Cradle- concept; Heel goed, 

maar hoeveel (on-)bruikbare ruimte laat je 

als organisatie achter?” In veel gevallen is er 

beschikbare ruimte te vinden welke middels

kleine aanpassingen of duurzame herontwik-

keling uitermate goed aansluit bij de daad-

werkelijke ruimtevraag van een organisatie. 

Lx Real Estate hanteert bij het creëren van 

duurzame huisvesting het principe van de 3 P’s: 

People: De bedrijfsactiviteiten/ processen van

de betreffende organisatie (eindgebruiker)

worden vertaald in de huidige en toekomstige

ruimtevraag waarmee een optimale 

(productieve) werkomgeving wordt gecreëerd;

Planet: Verantwoord omgaan met grond-

stoffen en bouw (productie-) processen. 

Rekening houden met de energievraag en 

toepassing van duurzame materialen en 

installatie- oplossingen;

Profit/ Prosperity: Realiseren van 

bezuinigingen op het energieverbruik en/

of het creëren van financieel rendement; 

Economische vooruitgang.

Middels de ‘life cycle costing’- methodiek 

worden financiële afwegingen gedurende de

levenscyclus mogelijk maakt. Hiertoe worden

investeringskosten, beheers- en onderhouds-

kosten en 'sloopkosten' onderling vergelijk-

baar gemaakt. Op basis hiervan, en de

doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen

(waaronder CO2) te minimaliseren, kan een

verantwoorde afweging qua huisvesting 

gemaakt worden.

Expertise 

Jeroen Luykx van Lx Real Estate heeft reeds 

de nodige ervaring opgedaan in de (her-) 

ontwikkeling van vastgoed en is betrokken 

bij diverse duurzaamheids initiatieven. 

“Lx Real Estate verzorgt voor elke organisatie

met een huisvestingsvraagstuk het gehele 

proces om te komen tot passende duurzame

bedrijfshuisvesting”. Tevens adviseert en 

begeleidt Lx Real Estate overheidspartijen, 

woningcorporaties en ontwikkelaars met

(duurzame) huisvestingsvraagstukken in 

relatie tot commercieel en maatschappelijk

vastgoed. “In sommige gevallen kost het de

nodige overtuigingskracht om alle mitsen en

maren bij partijen weg te nemen. Duurzaam-

heid en de te creëren werkomgeving gaan 

bij Lx Real Estate echter altijd hand in hand

met een kritische houding ten opzichte van 

de financiële haalbaarheid of rendement van

het project. Hierdoor weten wij in praktisch 

alle gevallen partijen te overtuigen. Dit leidt

immers tot tevreden opdrachtgevers en 

besparing van het milieu”.

D
uurzame vastgoedontwikkeling/ 

bedrijfshuisvesting kent een enorme

opmars. De technieken zijn over 

het algemeen niet nieuw en al jaren bekend.

Echter de stijgende energieprijzen, documen-

taires en discussies in de media alsmede 

merkbare veranderingen van het klimaat,

maken mensen bewust dat duurzaam 

handelen geen vrijblijvendheid is, maar pure

noodzaak. Consumenten zijn niet meer alleen

geïnteresseerd in het product, maar ook of 

het bedrijf achter het product duurzaam 

produceert. Deze kritischere houding zien we

ook bij bedrijven onderling (B2B).

Duurzaamheid gaat bij Lx Real Estate verder

dan alleen keuzes met betrekking tot 

materialen en installaties. Reeds in de initiatief

fase van een project worden verschillende 

opties bekeken. Maar al te vaak kiest een 

organisatie voor complete nieuwbouw in
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