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Voorwoord
Jerry Croes
“Intergarde en Fortas verzorgen al sinds jaren de collectieve
beveiliging voor TPN-WEST. Ook voor de individuele leden
zijn Intergarde en Fortas betrouwbare beveiligingspartners
gebleken.”
Kris de Roos - Parkmanager TPN WEST
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WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een
nieuw arbeidsbemiddelingsbedrijf in
het Rijk van Nijmegen. U kunt bij ons
terecht voor het vinden van geschikte
arbeidskrachten en voor deskundig advies over al uw personeelsvraagstukken.
Wij zijn een partner met brede kennis
van de arbeidsmarkt, nieuwe wetten en
regelingen, Social Return, subsidies en
werknemersregelingen.
Wij organiseren een groot scala aan
ontmoetingen en activiteiten, zodat wij
werkgevers in contact kunnen brengen
met werkzoekenden.
Wij werken met vaste contactpersonen,
zodat u één aanspreekpunt heeft.
Wij denken graag met u mee.
www.werkbedrijfrijkvannijmegen.nl
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Omgevingsdienst regio Nijmegen werkt graag samen

Je mag in Nederland
(bijna) alles...
Je mag in Nederland bijna alles, als
je maar over de juiste vergunningen
beschikt. Die worden sinds april 2013
verstrekt door de Omgevingsdienst
Regio Nijmegen (ODRN), een
samenwerkingsverband tussen
provincie en de gemeenten
Beuningen, Druten, Heumen,
Groesbeek, Nijmegen en Wijchen.
Op 22 oktober gaven Robin
Tophoven, Marcel Jansen en
Joop Pastoors van de ODRN aan
een vijftigtal leden van bedrijven
vereniging TPN-WEST tekst en uitleg.
De ODRN bundelt kennis op het
gebied van onder andere bouwen,
luchtkwaliteit, veiligheid, welstand
en geluidshinder in één omgevingsorganisatie. Eén centrale organisatie
moet leiden tot een beter, sneller en
goedkoper proces van vergunnings
verstrekking, toezicht en handhaving.

Vergunningen
De ODRN verleent zowel reguliere
(bijvoorbeeld voor milieu-neutrale veranderingen), als meervoudig uitgebreide vergunningen tot en met vergunningverlening en toezicht op bedrijven
met een hoog risicoprofiel en die
onder het Besluit Risico Zware Ongevallen vallen. Robin Tophoven: “Ook
de zogeheten BRIKS-vergunningen bouwen, reclame, inritten, kappen en
slopen - komen bij ons vandaan. We
proberen de vergunningen zo snel mogelijk toe te kennen, maar daar heeft
een ondernemer ook een taak. Zorg
dat alle benodigde stukken compleet
en liefst digitaal worden ingediend
en kom vooral tijdig langs, want de
praktijk leert dat processen daardoor
eenvoudiger en sneller verlopen.”

Handhaving
Naast het verstrekken van vergunningen houdt de ODRN zich bezig met
toezicht, handhaving en advies.
Tophoven: “Wij informeren, we denken
mee, we houden toezicht en we
sanctioneren indien nodig.
Wij schrijven geen wetten, we zorgen
ervoor dat wetgeving zo goed mogelijk
en zo praktisch mogelijk in werkbare
regels wordt omgezet en we zorgen
dat regels worden gehandhaafd. Dat
start met informatie. Daarom, heeft u
een vraag, neem dan contact op. Als
toezichthouder doen we aangekondigd
en onaangekondigd jaarlijks meer dan
duizend inspecties. Dat kan gaan om
de afhandeling van een klacht over
bijvoorbeeld stank- of bouwoverlast,
maar ook over procedures. In de
praktijk doen de meeste bedrijven
het gewoon goed. We helpen bedrijven met advies, maar we vervangen
geen adviesbureaus. We maken dus
geen plannen, vertellen wel hoe
plannen moeten worden opgesteld
en ingediend om de procedure zo
snel mogelijk te laten verlopen. Als
handhaver kunnen we ook sancties
opleggen, dat kan ver gaan. Daarom
is ons advies om, ook als er sancties
worden opgelegd, altijd in contact te
blijven. Bel liever tien keer te veel dan
een keer te weinig.”

die uitspraak: “Wij adviseren over
procedures, niet over inhoudelijke zaken, omdat we advisering en toetsing
gescheiden willen houden. De slager
kan ook bij ons niet zijn eigen vlees
keuren.” Eén ondernemer betoogt
dat er naar zijn gevoel door verschillende gemeenten verschillend met het
verstrekken van vergunningen wordt
omgegaan. “Dat kan, gemeenten hebben een bepaalde beleidsvrijheid, maar
ook daar gelden de wettelijke kaders.
Er kunnen bijvoorbeeld interpretatieverschillen optreden. Daarom laten we
gevoelige zaken over aan het college.
Dat kan besluiten af te wijken.”

Maak een afspraak
De centrale vraag tijdens de bijeenkomst was eigenlijk eenvoudig: wat
heeft een ondernemer aan de ODRN?
“Ik denk dat we meer zijn dan een
noodzakelijk kwaad”, vertelt Robin
Tophoven. “We willen een sparringpartner en een procesversneller zijn.
Dat start met een goede voorbespreking, waarin we de duur en de zwaarte
van de procedure kunnen inschatten.
Intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven leidt tot kortere
procedures, betere diensten en minder
administratieve lasten. Dat moeten we
echt samen doen, dus dames en heren,
maak meteen een afspraak! Dan zorgen wij pro-actief, omgevingsbewust,
op basis van een win-win situatie tot
een voor iedereen acceptabel resultaat.”

Kritische reacties
Natuurlijk kwamen er kritische reacties uit de zaal, ondernemers hebben
vaak het gevoel dat procedures lang
duren en nodeloos ingewikkeld zijn.
“En bovendien kostbaar, je hebt altijd
een adviesbureau nodig bijvoorbeeld
om een geluidsonderzoek uit te voe
ren.” De heren van ODRN beamen

TPN-WEST als intermediair
en bindende factor
In 2008 fuseerden bedrijvenverenigingen Westkanaaldijk-Sluis (WKS)
en Noord-Oost Kanaalhavens, NOK tot Trade Port Nijmegen West
(TPN-WEST). Hiermee ontstond een van de grotere bedrijventerreinen
van Nederland. Op een oppervlakte van zo’n 1.000 hectare zijn ruim 500
bedrijven gevestigd, samen goed voor meer dan 12.000 arbeidsplaatsen.
De grootte van het terrein in combinatie met de planologische mogelijkheden leiden tot een zeer divers aanbod aan bedrijfsactiviteiten,
variërend van kantoorfaciliteiten, groothandel tot zware industrie.
Die pluriformiteit geeft het bedrijventerrein TPN-WEST een uniek
karakter. Voor al die bedrijven wil bedrijvenvereniging TPN-WEST een
spreekbuis zijn en tegelijkertijd een bindende factor vormen voor de
ondernemers, gemeenten, provincie, collega-bedrijvenverenigingen, werkgevers- en
werknemersorganisaties, burgerinitiatieven en onderwijsinstellingen. De aandachtsgebieden variëren van thema’s die alle ondernemingen raken, zoals duurzaamheid
(People, Planet, Profit) tot thema’s die zich heel specifiek richten op één segment uit
de bedrijvenpopulatie, zoals de watergebonden en -verbonden bedrijven.
Zo zijn inmiddels de werkzaamheden rond het project Energieneutraal vergevorderd.
Onderdeel van dit project is dat uiteindelijk 14.000 woningen in Nijmegen-Noord
verwarmd worden door afval-energiecentrale ARN. De ambitie op lange termijn
is dat bedrijven op het bedrijventerrein via lokale duurzame energieopwekking
volledig kunnen voorzien in hun eigen energiebehoefte. Uiteraard is binnen onze
bedrijvenvereniging ook het informele aspect belangrijk, om elkaar te leren kennen,
de onderlinge contacten te versterken en samenwerking te bevorderen.
TPN-WEST is er niet om de belangen van individuele bedrijven te behartigen. Een
bedrijvenvereniging dient per definitie de belangen van meerdere bedrijven en
aangesloten leden. Eén criterium geldt te allen tijde: TPN-WEST is er voor en door
bedrijven en de gedachte, als zou de vereniging fungeren als een verlengstuk van
de overheid, is pertinent onjuist. Wellicht vindt dat misverstand zijn oorsprong in
het feit dat de gemeente via een subsidie de vereniging ondersteunt. Dat betreft
een deel(tje) van de door de ondernemers te betalen onroerende zaakbelasting, die
via de subsidie terugvloeit om daarmee een stuk(je) van het parkmanagement en
secretariaat te bekostigen.
We vinden als bestuur communicatie belangrijk, vandaar dit magazine. In deze en
komende uitgaven zullen de diverse activiteiten van TPN-WEST, van haar bestuur,
het secretariaat en de parkmanager, maar ook haar leden en partners onder de
aandacht worden gebracht.
Ik wens u allen veel leesplezier en ik hoop uiteraard van harte op voortzetting van
een goede samenwerking.

ODRN
Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
T 024 751 77 00
E info@odrn.nl
www.odregionijmegen.nl

Jerry Croes
Voorzitter TPN-WEST
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Van de bestuurstafel:

Chérie Bocken van CB Office
Service is sinds 1994 betrokken
bij de bedrijvenverenigingen
WKS, ONOK en later TPNWEST. Ze geldt als het collectieve geheugen van TPN-WEST.
De TPN-WEST bestuurders
carrière van Harrie Arends
(directiesecretaris ARN) is veel
korter. Hij trad in 2012 toe als
secretaris. Zij praten ons bij
over belangrijke onderwerpen.

Chérie Bocken

Chérie Bocken is met haar bedrijf
CB-Office Service verantwoordelijk
voor het secretariaat van TPN-WEST.
Ze is niet alleen het geheugen, maar
ook het lopend archief. “Ik werkte
bij het Instituut Toegepaste Sociale
wetenschappen ITS, een onderzoeks
instituut dat is gelieerd aan de
Radboud Universiteit. In 1994 ben ik
er vertrokken om als zelfstandige met
CB-Office Service te starten. Mijn
motto: ‘Continuïteit voor uw kwaliteit’.
Dat liep eigenlijk vanaf de start uitstekend. Eén van mijn eerste klanten was
de Nederlandse Maatschappij voor
Tandheelkunde, daarna deden we het
volledige secretariaatswerk voor onder
andere WKS, Novio Pontis, ONOK en
TPN-WEST. Via Ernst Merks was ik ook

verantwoordelijk voor de secretariële
ondersteuning van de Vereniging voor
Collectieve Beveiliging Bedrijven
terreinen. Die landelijke vereniging
werd vanuit WKS opgericht in een tijd
dat collectieve beveiliging nog in de
kinderschoenen stond.” Chérie Bocken
doet meer, o.a. het secretariaat voor
Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen,
Van der Laan Stichting en het Stedelijk
Netwerk Nijmegen. “Daarnaast ben
ik bestuurslid van IndoFilmCafé. Het
IndoFilmCafé slaat een brug tussen
het cultureel erfgoed van voormalig
Nederlands-Indië en het Indonesië van
nu. De stichting doet dit met beeld- en
geluidsdocumenten, culturele evenementen en exposities. En ik ben de
auteur van het boek ‘Van moederland

naar vaderland’. Het gaat over het leven van mijn vader die als Nederlandse
militair in 1937 naar Indië vertrekt en
terugkeert met zijn gezin. Ik beschrijf
de periode voor zijn vertrek en leg uit
waarom hij besluit te tekenen bij het
KNIL. Over zijn verblijf in Indië en de
periode als krijgsgevangene heeft hij
veel verteld en dat heb ik verwerkt in
dit boek.”

Kronenburger Forum
Het milieubesef op bedrijventerrein
TPN-WEST begon met WestenWeurt,
een project dat werd gestart naar aanleiding van onrust onder bewoners van
Nijmegen-west en Weurt. Zij vreesden
voor de omgevingskwaliteit als gevolg
van omliggende bedrijvigheid. Doel
was om meer inzicht te krijgen in de
milieukwaliteit van Nijmegen-west en
Weurt. Vanuit WestenWeurt startte
het Kronenburger Forum, een overlegorgaan met vertegenwoordigers van
de gemeenten Nijmegen en Beuningen, het bedrijfsleven, bewoners en
milieugroepen. In het forum worden
allerlei milieukwesties besproken. En
het werkt. Het Kronenburger Forum
heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de
oprichting van het meetnet lucht
kwaliteit.

[ ]
Collectief
geheugen
en lopend
archief

foto: Broer van den Boom

In gesprek met
Chérie Bocken en
Harrie Arends

[ ]

Aan WestenWeurt is ook een milieu
prijs verbonden, die in 2013 werd uitgereikt aan NACCO. Tijdens die bijeenkomst sprak een ingenieur van Royal
Haskoning over het energieneutraal
inrichten van een nieuw bedrijven
terrein in Deventer. Zijn gedachte was
dat TPN-WEST als bestaand bedrijven
terrein door de grote verscheidenheid aan bedrijven op het terrein ook
kansrijk zou kunnen zijn om energie
neutraal te worden, door zuiniger
met energie om te gaan en door het
inzetten van alternatieve energiebronnen. De komst van het warmtenet
wordt gezien als het vertrekpunt van
TPN-WEST Energieneutraal. Er werd
gekeken naar grote potentiële afnemers van warmte uit het net en daar
werd het tracé op afgestemd. Inmiddels heeft de eerste ondernemer zich
contractueel gebonden om warmte
af te gaan nemen. Ook zijn de eerste
contracten getekend voor de aanleg
van zonnepanelen. Harrie Arends:
“De animo van bedrijven om bij het
project aan te sluiten valt wat tegen,
maar dat is wellicht te verklaren uit
de overlevingsstrijd die ondernemers
de afgelopen jaren hebben gevoerd.
Energiebesparing staat op dit moment
niet als prioriteit op hun netvlies en
misschien zijn de financiële voordelen
nog onvoldoende duidelijk.
Een goed voorbeeld van slim energie
besparen vind je bij Autoschadebedrijf
Cloosterman, dat warmte van de buurman Wasserij Bodemeijer gebruikt.
Dat is een voorbeeld van praktisch
ondernemerschap. Het project heeft
in elk geval een groot voordeel, het
levert veel positieve publiciteit op
voor TPN-WEST.”

Planologische
ontwikkelingen
Een ondernemersvereniging hoort
de belangen van de aangesloten
ondernemers te behartigen. Dat
gebeurt bijvoorbeeld door het volgen
van planologische ontwikkelingen,
waarin duidelijk wordt welke ruimte

Gemeente
Nijmegen
gaat daar in
2016 werk
van maken

ondernemers hebben in (herziene)
bestemmingsplannen. Zo’n plan kan
grote gevolgen hebben voor het
bedrijfsleven. Neem de discussie over
de woonboten in het Maaswaalkanaal.
Op het eerste oog heeft de scheepvaart geen last van de aanwezigheid
van de woonboten en zou
een gedoogsituatie kunnen worden omgezet in een
permanente ligplaats. Dat zou
echter ogenblikkelijk gevolgen hebben voor de milieu
vergunningen van omliggende bedrijven. De overheid
heeft in deze kwestie bakzeil
moeten halen, het belang van
de bedrijven is op een goede
manier beschermd.
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Ze geven de gemeente een rapportcijfer. “Dat bleef naar ons gevoel te
veel hangen in de frequentie van het
grasmaaien en het verhelpen van
losse stoeptegels. De Universiteit van
Amsterdam heeft een ander waarderingssysteem bedacht, waarin de mate
van samenwerking tussen overheid
en bedrijfsleven met betrekking tot
people, planet en profit wordt weergegeven. Daarin worden niet alleen
allerlei economische parameters,
maar ook duurzaamheid en sociale
aspecten beoordeeld. Wij zien dat als
een belangrijke stap voorwaarts. De
gemeente Nijmegen gaat daar in 2016
werk van maken.”

Bestuursverslag
Het is voor elke ondernemersvereniging belangrijk steeds
weer de meerwaarde van hun
werk aan hun leden uit te leggen. Dat gebeurt bijvoorbeeld
met een jaarrekening, die
sinds 2012 wordt aangevuld
met een bestuursverslag.
Het gaat niet alleen om de
cijfertjes, die kloppen altijd
wel, maar om het schriftelijk
toelichten van alle activiteiten. Wat heeft het bestuur
het afgelopen jaar gedaan
en met welke bedoeling? Die
toelichting ziet het bestuur
als belangrijke informatie
voor de leden.
Ook Nijmegen wordt onder
andere door middel van de
gemeentelijke monitor vestigingsklimaat elke twee jaar
door ondernemers getoetst.

TPNOUTLOOK2016

Harrie Arends

BATTEN SLOOPT MIJ

Stop de
ziekte van
Batten
Op dit moment loopt er een
uitgebreide campagne om
aandacht te vragen voor de
stofwisselingsziekte Batten.
De stichting Beat Batten
heeft haar hoofdkantoor
aan de Hogelandseweg 60
in Nijmegen. Ronald Jansen,
eigenaar van het van oorsprong
Nijmeegse bedrijf DVJ Insights,
is bestuursvoorzitter.
Batten is een slopende stofwisselingsziekte die zich tussen het vijfde
en achtste levensjaar openbaart.
Kinderen worden snel slechtziend en
blind, er ontstaan motorische problemen, ze krijgen epilepsie en verliezen
het vermogen te communiceren. De
patiënten overlijden gemiddeld tussen hun vijftiende en vijfentwintigste
levensjaar. Er is op dit moment geen
behandeling mogelijk, het komt voor
bij 1 op de 250.000 mensen en er zijn
in Nederland een zestigtal patiënten.
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Eerste tastbare resultaten van
TPN-WEST Energieneutraal

STOP DE
Batten, een slopende ziekte die kinderlevens verstoort. Ze worden blind,
gehandicapt en de ziekte is ze op veel te jonge leeftijd fataal. Help ons deze
ziekte te stoppen met een donatie op giro 9495 of kijk op ziektevanbatten.nl

De oorzaak van de ziekte is bekend;
in één van de genen ontbreekt een
enzym dat er normaal voor zorgt
dat afvalstoffen uit een cel worden
afgebroken. De afvalstoffen stapelen
zich op, de cel kan niet meer functio
neren en sterft uiteindelijk af. Er is
inmiddels een onderzoek gestart in de
VS, dat waarschijnlijk een vervolg gaat
krijgen in Nederland. De hoop is dat
het binnen afzienbare tijd leidt tot een
middel dat de kwaliteit van leven van
deze kinderen kan verbeteren.

Die onderzoeken kosten natuurlijk
veel geld, vandaar de wervingscampagne ‘Batten sloopt mij’. De campagne is volledig gesponsord door
alle partners en er wordt dus niet
betaald wordt voor de ontwikkeling
van de campagne of de zendtijd. Alle
inkomsten worden dus ook aan het
onderzoek besteed. Stop de ziekte van
Batten en help mee.
Kijk op www.beatbatten.com
of bel 06 51 26 07 04

Bedrijvenvereniging Trade Port
Nijmegen-West (TPN-WEST)
sprak medio 2014 de ambitie uit
om energieneutraal te worden.
Cofely, Royal Haskoning-DHV
en Liandon zijn toen gevraagd
om een haalbaarheidsstudie uit
te voeren. Intentie was om een
vijftal als haalbaar te achten
business cases te selecteren
en nader uit te werken en om
een twintigtal ondernemers te
enthousiasmeren voor het laten
uitvoeren van energiescans
binnen hun bedrijf. Het project
is financieel mede mogelijk
gemaakt door de gemeenten
Nijmegen en Beuningen, de
Stadsregio en de provincie
Gelderland.

Bij het onderzoek naar de mogelijk
heden tot het plaatsen van zonne
panelen op daken van bedrijfs
gebouwen werd samengewerkt met
Rob van den Broek van Hellosun B.V.;
Van den Broek is fanatiek aan de
slag gegaan en heeft 9 ondernemers
weten te mobiliseren om gezamenlijk
subsidie aan te vragen. Subsidie in
het kader van de SDE, de Stimulering
Duurzame Energie. Dit collectieve subsidieverzoek werd gehonoreerd. Deze
subsidie kent overigens de systematiek
dat op iedere geleverde kWh als bonus
een subsidiebedrag wordt uitgekeerd.
Er moet dus wel eerst geïnvesteerd
worden voordat de gebruiker voor
subsidie-uitkering in aanmerking kan
komen. Maar dan is men wel verzekerd
van een blijvende uitkering gedurende
12 jaar.

Lemmen Weurt Staalconstructie
B.V. aan de Metaalweg te Weurt is
de eerste onderneming die tot een
dergelijke investering voor realisatie
van zonnepanelen op eigen dak heeft
besloten. Het gaat om een vermogen
van 24 KW.
In het kader van hetzelfde energieneutraal-project heeft Lamers High
Tech Systems aan de Vlotkampweg
te Nijmegen een overeenkomst
gesloten met Nuon voor de levering
van warmte via het warmtenet. De
onderneming zal deze warmte gaan
gebruiken als plaatsvervanger van een
CV-installatie ten behoeve van het
verwarmen van haar bedrijfsruimten.
Specificaties van deze alternatieve
energieafname - ofwel hoeveel aardgas
hiermee bespaard gaat worden en met
het verbruik van hoeveel huishoudens
deze besparing overeenkomt - zijn nog
niet bekendgemaakt.

© Danieldefotograaf | Dreamstime.com
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Ernst Merks mag dan inmiddels
77 jaar zijn, als de bedrijvenverenigingen West Kanaaldijk
Sluis, Ondernemersvereniging
Noord-Oost Kanaalhaven of
Trade Port Nijmegen West ter
sprake komen, toont hij nog
hetzelfde enthousiasme als
25 jaar geleden. “Er is sinds de
start van WKS veel veranderd,
maar de basis van een succesvolle ondernemersvereniging
is nog hetzelfde”, vertelt Ernst.
“Het gaat er om dat je het
samen doet, dat je overtuigd
bent van het gemeenschappelijk belang en daarvoor moet
je als vereniging ervoor zorgen dat, naast het algemeen
belang, het lidmaatschap ook
voordelen biedt voor elk individueel bedrijf.”

Ere-voorzitter
TPN-WEST
Ernst Merks over
samenwerking
WKS
Ernst Merks was in 1990 een van de
initiatiefnemers achter de oprichting
van WKS. “We hadden een vereniging
nodig om als serieuze gesprekspartner
de belangen van de bedrijven te verdedigen. Bijvoorbeeld in gesprekken met
gemeenten, maar ook in de onderhandelingen met aanbieders van collectieve diensten. We hebben toen alle
bedrijven bezocht en 90% nam deel.
Het ging eigenlijk heel goed, het idee
sloeg aan, ondernemers begrepen het
verhaal.” Van het een kwam het ander.
“We spraken met de gemeente over
zaken als verlichting, bewegwijzering
en openbaar vervoer, maar ook over
de revitalisering van ons terrein. Later
kwam daar collectieve beveiliging bij,
Combipakt en onderhoud. Een aantal
bedrijven was minder enthousiast over
de gezamenlijke beveiliging omdat zij
hun beveiliging al zelf hadden geregeld
en helaas niet warm liepen voor de

collectiviteit. Het ging dus niet altijd
van een leien dakje, niet alles werd
een succes, maar we vonden bij de gemeenten vaak een luisterend oor voor
de voorstellen die we aankaartten.”
In de begintijd organiseerde de vereniging elk jaar een uitstapje voor de
leden en hun partners. “Dat vonden
we belangrijk, omdat ons vanaf de
start duidelijk was dat communicatie
een cruciaal onderdeel was voor het
succes van de vereniging.

[ ]
Communicatie
is een cruciaal
onderdeel

foto: archief TPN-WEST
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Westkanaaldijk

Er kwam een nieuwsbrief en we organiseerden met regelmaat activiteiten
om leden de kans te geven elkaar en
hun bedrijven te leren kennen.”

ONOK
Enige jaren later nadat ik het voorzitterschap van WKS had neergelegd,
werd mij gevraagd ook een bedrijvenvereniging voor het NOK gedeelte op
te zetten. In 2003 werd Ondernemersvereniging Noord-Oost Kanaalhaven
opgericht. “De doelstellingen waren
vergelijkbaar. Ook die club ging voortvarend van start. We hebben successen behaald bij onderwerpen als het
verhogen van de brug bij Weurt, het
tracé voor de nieuw te bouwen stadsbrug, herinrichting Energieweg en
revitalisering van Dr. de Blécourtstraat
en Ambachtsweg. Niet alles lukte, de
gemeenschappelijke beveiliging kwam
bijvoorbeeld niet van de grond en datzelfde gold voor het glasvezelproject.”

[ ]
Het was een
prachttijd,
met ups en
downs

TPN-WEST
In 2008 fuseerden WKS en NOK tot
Trade Port Nijmegen-West. “Dat was
een logische volgende stap”, vertelt
Ernst. “Beide terreinen waren eigenlijk
alleen door een kanaal gescheiden, ze
hielden zich met dezelfde onderwerpen bezig, maar zaten wel onafhankelijk van elkaar bij de wethouder. Dat
veranderde door de fusie, bovendien
maakten we een grote efficiencyslag
en zaken als parkmanagement werden
door het grotere aantal leden beter betaalbaar.” Dat ledenaantal is een punt

van zorg. “De crisis heeft er natuurlijk
flink ingehakt, maar in feite is er sinds
de oprichting van TPN-WEST niets
veranderd. Je moet ondernemers overtuigen van de voordelen, je moet ze er
bij betrekken, laten zien dat collectieve
belangen doorwerken in de portemonnee. En dus moet je in gesprek blijven,
op alle mogelijke manieren.” Ernst
Merks werd bij zijn vertrek benoemd
tot ere-voorzitter van de vereniging.
“Ik bezoek nog regelmatig bijeenkomsten. Het was een prachttijd, met
ups en downs, maar ik heb er geen
seconde spijt van gehad.”
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Asfalt Productie Nijmegen aan de Energieweg

Vierde grootste
Asfaltcentrale

Over de Nijmeegse Energieweg rijdend valt
het wel in het oog: silo-achtige gebouwen
en de daarnaast liggende hopen zand, grind
en gerecyclede asfaltresten. Het gaat om
Dura Vermeers’ Asfalt Productie Nijmegen
bv (APN), de in afzet (150.000 ton) en capaciteit (225.000 ton) vierde grootste asfaltcentrale in Nederland.

[ ]
Ogen en oren
open als je
op pad bent

uitmakend van de Dura Vermeer
Bouwgroep. “Een groot deel van onze
productie gaat naar Dura Vermeer
bedrijven, maar in principe kan ieder
wegenbouwbedrijf, groot of klein, bij
APN terecht voor asfalt”, vertelt Henk
Verberck (53) die als bedrijfsleider de
dagelijkse leiding heeft over APN. In
zijn afzet ziet Verberck de laatste jaren
overigens een opmerkelijke groei van
kleinere asfalteerbedrijven. “Ook in
onze sector doen ZZP-ers van zich
spreken.”
Voor Henk Verberck en zijn zes collega’s bij APN geldt: ogen en oren
open als je op pad bent. “Door actief
te reageren als we ergens zien dat er
wegenaanleg of –verbetering gaat
plaatsvinden, hebben we al menig
klant binnengehaald”, verklaart hij.
Tientallen kilometers wegdek in oost-,
zuid- en midden Nederland worden
jaarlijks vanuit Asfalt Productie
Nijmegen voorzien van een geasfalteerde onder, tussen- en deklaag.
De moderne installatie in Nijmegen
produceert honderden (onder)soorten
asfalt met tal van kleurvariaties.

Puur Nijmeegs
APN is in wezen een puur Nijmeegs
bedrijf, destijds ontstaan als Boesewinkel
en nu alweer geruime tijd deel

Henk Verberck

van APN/Dura Vermeer of op verzoek
van klanten nieuwe soorten asfalt
ontwikkeld worden. In het laboratorium wordt ook bepaald in hoeverre
oud asfalt gerecycled kan worden in
nieuwe productie.
Uit de uitleg van Henk Verberck valt
duidelijk op te maken dat het bij APN
vooral om service, kwaliteit en dienstverlening gaat. “Klanten moeten weten
wat ze aan je hebben. Het gebeurt niet
zelden dat we snel moeten reageren
op een plotseling verzoek tot levering.
In dat soort gevallen moeten wij er
staan, klanten moeten daarop kunnen
vertrouwen.”

Aanvoer per schip
Waar de asfaltvrachtwagens aan
de voorzijde van het bedrijf aan de

Energieweg worden geladen, grenst
het terrein van APN aan de achterzijde
aan de Noord-Oost Kanaalhavens,
zodat grondstoffen als zand en steenslag gemakkelijk voor 95% per schip
kunnen worden aangevoerd. Waarmee
APN een van de belangrijkere watergebonden bedrijven is op bedrijven
terrein Noord-Oost Kanaalhavens.
Voor Henk Verberck, met een schippersachtergrond, is dat laatste niet
helemaal onbelangrijk.
Omdat asfaltproductie temperatuurgevoelig is, is het winterseizoen voor
APN een rustige tijd. “Die gebruiken
we dan ook voor groot onderhoud aan
onze installaties”, aldus Henk Verberck,
“zoveel mogelijk in eigen beheer en
door eigen mensen.”

Eigen laboratorium
Belangrijke investeringen in onder
meer computergestuurde systemen,
maken het mogelijk dat productie en
levering van al die soorten asfalt nagenoeg volautomatisch tot stand komt.
Naast de ultramoderne en volledig gecertificeerde asfaltinstallatie beschikt
APN aan de Energieweg ook over een
laboratorium waar kwaliteitsbewaking
van de productie plaatsvindt en waar
op initiatief van de asfaltspecialisten

APN Asfalt Productie Nijmegen
Energieweg 28

6541 CX Nijmegen
T 024 37 75 866
E h.verberck@asfaltproductienijmegen.nl
www.asfaltproductienijmegen.nl
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Frank Eijsackers

Envita specialist in
ruimtelijke ontwikkeling,
water, bodem en milieu
Je bent ondernemer. Je doet waar je goed in
bent. Wat je leuk vindt. Maar dan… Er wordt
een verontreiniging op jouw terrein ontdekt,
je wilt uitbreiden en hebt vergunningen nodig,
er liggen explosieven in je achtertuin. Wat nu?
Opeens komen er zaken op je af die vooral
veel tijd en geld kosten en je niks opleveren.
En doe je niets, dan ben je misschien zelfs
strafbaar. Steek dus niet je kop in het zand,
laat een ander je probleem oplossen! Dat kan
je bovendien een hoop kopzorgen besparen.

Envita Nijmegen is specialist in ruim
telijke ontwikkeling, water, bodem
en milieu. Onderwerpen die voor de
meeste ondernemers ‘een ver-vanhun-bed-show’ zijn. Maar wat als
je te maken krijgt met het Asbest
verwijderingsbesluit, het Bouwbesluit,
of de Omgevingswet, en het opeens
wel heel dichtbij komt? Het goede
nieuws is dat Envita oplossingen heeft
én letterlijk en figuurlijk heel dichtbij
zit; gewoon om de hoek en lid is van
TPN-WEST. Een bedrijf met een prag
matische no-nonsense aanpak.

Loketfunctie
Envita heeft vestigingen in Nijmegen,
Almelo en Rotterdam. Samen met
dochterbedrijven Lankelma geotechniek, Invisor analyse kwaliteit ruimtelijke leefomgeving en ExploVision niet

gesprongen explosieven vormt het
bedrijf de Ortageo Groep. “We zijn een
ingenieursbureau met een breed en
tegelijkertijd een zeer specialistisch
werkveld”, vertelt Frank Eijsackers, bedrijfsleider van de vestiging in Weurt
aan de Metaalweg. “Maar klanten
hoeven zich niet bezig te houden met
wie wat doet. Of je nou een vraag hebt
over ruimtelijke ontwikkeling, bodemonderzoek, asbestsanering, geotechniek of explosievenonderzoek, of voor
meerdere disciplines tegelijk, je hebt
bij ons één aanspreekpunt.”

veel verder van huis. Voor de aanvang
van alle renovatie- of sloopwerkzaamheden moet duidelijk zijn of er asbest
in het gebouw zit, waar het zit en
hoe de situatie is. Je moet van de
Rijksoverheid hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
inschakelen. Wij kunnen aangeven
hoe groot het financiële risico van
aanwezige asbest is op geplande
werkzaamheden en wat het verwijderen van asbest kost. En we kunnen
het hele saneren tot aan opleveren
begeleiden.”

Expertise

Omgevingswet

Een hot item op dit moment is de
Asbestregelgeving. “De Rijksoverheid heeft strenge regels opgesteld
die ervoor moeten zorgen dat asbest
geen gevaar voor de gezondheid meer
vormt,” vertelt Frank. “In de Europese
Unie (EU) geldt een asbestverbod
sinds 2005. Tot 1994 is er echter
nog veel asbest gebruikt, vooral in
bouwmaterialen. Het materiaal komt
nog steeds voor in golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil), in pijpen voor
schoorstenen en als isolatie bij allerlei
technische installaties. Vanaf 2023 is
het hebben van asbest verboden. Het
is een kostenpost om te verwijderen,
maar niet verwijderen verhoogt het
risico voor de omgeving, bijvoorbeeld
als er brand uitbreekt. Dan ben je nog

Veel gemeenten vinden de regels
voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels
vereenvoudigen en samenvoegen,
zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.
De komst van de Omgevingswet
betekent dat er veel verandert. De
wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten op het gebied van
onder meer bouwen, milieu, water,
ruimtelijke ordening en natuur. Naar
verwachting treedt de wet in 2018 in
werking. “Met onze dochterbedrijven
hebben we precies al die expertises
in huis. We kunnen u helpen bij
milieu- of bodemadvies, het aanvragen van een omgevingsvergunning, of
maken een 3-D model van
de ondergrond met geologische data en milieudata.
Sinds kort werken we met
een heel nieuw geografisch
informatiesysteem, dat onze
veldwerkers en adviseurs
precies de juiste informatie geeft over wat er in de
grond zoal verborgen ligt.”

meer milieuvoorschriften worden
vervangen door algemene regels in het
Activiteitenbesluit. Het kan bedrijven

grondmonster

veel geld besparen als ze de juiste wegen bewandelen. Wij kunnen de zorg
uit handen nemen. Het goede nieuws
is dat dat je als ondernemer niet alleen
een hoop kopzorgen kan besparen,
maar zelfs geld kan opleveren! We
informeren je graag verder.”

Geld verdienen
“Het is ook goed te weten
dat steeds meer bedrijven
kunnen profiteren van het
Activiteitenbesluit milieu
beheer,” besluit Frank.
“In dit Besluit staat dat
vanaf januari 2016 nog

Envita
Metaalweg 18
6551 AD Weurt
T 024 39 75 762
E f.eijsackers@envita-nijmegen.nl
www.envita-nijmegen.nl
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Absent Arbo zet
zich in voor een
gezonde werkomgeving
Arbozaken.... niet het meest sexy onderwerp. Desalniettemin een onderwerp dat het waard is om aandacht
aan te besteden. Want, aldus Marjory en Michel Hendrickx van Absent
Arbo, “een werkomgeving waar mensen prettig kunnen werken vermindert verzuim en brengt de productiviteit omhoog.”

Absent Arbo
In de 10 jaar dat Absent Arbo actief is
hebben Marjory en Michel veel ervaring opgedaan in verschillende typen
bedrijven en branches. “We weten
waar de behoeften van werkgevers
liggen en hebben daar onze dienstverlening op afgestemd. Wij gaan voor
kostenreductie voor onze opdrachtgevers. Zorgen er door een op preventie
gerichte strategie voor dat het ziekteverzuim minimaal is, dat werknemers
lichamelijk en geestelijk goed in hun
vel zitten en dat eventuele probleemgevallen snel en kosteneffectief worden opgelost. We hebben een broertje
dood aan bureaucratie en werken dan
ook aan de hand van de commerciële
belangen van onze opdrachtgever. Wij
geloven in korte lijnen en snel schakelen. Combineren een stevige ervaring
met een flexibele werkwijze gericht op
het beste resultaat voor zowel werkgever als werknemer.”

Besparingen
“Arbo is inderdaad geen sexy onderwerp, dit neemt echter niet weg dat
onze dienstverlening belangrijk is
voor elk bedrijf. Onze dienstverlening
is breed georganiseerd rondom praktisch alle knelpunten die een werkgever tegen kan komen. We werken dan
ook met een gespecialiseerd team van
bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkun-

NeerVelta
Soms kom je ze nog tegen, pareltjes
van bedrijven, die ook in tijden van
moordende (digitale) concurrentie
hun hoofd schijnbaar moeiteloos boven water houden. NeerVelta is zo’n
bedrijf.

Marjory en Michel Hendrickx

digen, veiligheidsdeskundigen (denk
daarbij aan risico-inventarisaties) en
arbeidshygiënisten. Met dit team helpen we ondernemers bij het oplossen
van (problematische) verzuimgevallen,
maar wij gaan verder dan dat en kijken
pro actief mee hoe problemen te voorkomen zijn. Bezoeken bedrijven om een
goed beeld te krijgen van de werkomstandigheden, organiseren spreekuren
op locatie en helpen onze opdrachtgever de wetgeving exact te volgen. We
ondersteunen bij het opstellen van
dossiers en adviseren in contacten met
het UWV. Kortom, we doen er alles aan
om het hele proces rond arbodiensten
zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Zo dragen we indirect bij aan de winst,
want door zaken op voorhand goed te
regelen worden enorme besparingen
gerealiseerd.”

Kosten
Absent Arbo werkt anders en ook haar
verdienmodel ziet er anders uit. “Bij
ons geen premie per werknemer per
jaar, maar een transparante factuur
voor daadwerkelijk geleverde diensten.
Dat betekent dus: geen verzuim dan
ook geen kosten. Dat is in deze tijden
belangrijk, want ondernemers hebben terecht de neiging om kritisch te
kijken naar alle ingekochte diensten.
In sommige gevallen bieden we een
bonus-malus regeling aan. Op die manier verbinden we wat we beloven aan
concrete resultaten. Bovendien kennen
we de weg in subsidieland. Zo zijn er
bijvoorbeeld subsidies voor verplichte

periodieke medische onderzoeken, wij
wijzen op de mogelijkheden en helpen
met de aanvraag.” Absent Arbo werkt
voor grote bedrijven, maar zeker ook
voor de wat kleinere. “Juist kleine bedrijven zijn kwetsbaar voor structureel
verzuim. Daar bespaar je al snel veel
kosten.”

Verhuisd
Absent Arbo is nieuw op het bedrijventerrein van TPN-WEST, verhuisde
recentelijk van Bijsterhuizen naar de
Hogelandseweg 60. “We werken met
name voor industrie en maakbedrijven, exact de bedrijvigheid die we hier
op het TPN-WEST terrein vinden. We
hebben in de korte tijd dat we hier zitten al een paar leuke contacten opgedaan en merken dat er vraag is naar
onze manier van werken. We kijken dan
ook uit naar een mooi nieuw jaar op
deze prettige nieuwe plek.”

Absent Arbo
Hogelandseweg 60
Nijmegen
T 024 34 44 054
E info@absentarbo.nl
www.absentarbo.nl

NeerVelta (samentrekking van Neerbosch en Veltman) is een speciaalzaak
in gereedschappen en machines voor
de zakelijke gebruiker en de particulier.
Willem en Theo Veltman zijn de eigenaren. “Mijn vader is de zaak gestart.
Hij was schilder en timmerman en hij
begon na de oorlog een dumphandel.
Langzaam maar zeker voerden gereedschappen en machines de boventoon.
In 1989 hebben mijn broer Theo en ik
de zaak aan de Dr. de Blécourtstraat
overgenomen.”

Trouwe klanten
Hoe slagen de broers Veltman er in om
te overleven in een wereld die wordt
gedomineerd door het grootwinkelbedrijf? “Dat heeft verschillende redenen.
Om te beginnen liggen onze prijzen
vaak lager, omdat we door jarenlange
relaties met leveranciers goed kunnen inkopen en omdat onze overhead
laag is. Daarbij komt dat we eigenlijk
alleen kwaliteit leveren, de beste gereedschappen van de beste merken en
vrijwel altijd op voorraad. We zijn een
specialistisch bedrijf. Dat betekent dat
we veel kennis en ervaring in huis hebben. We geven uitstekende garanties
en we zoeken onderscheid in onze service. We denken met onze klanten mee
en dat is tegenwoordig bijzonder. Dan
doe je mee in deze markt en bouw je
langzaam maar zeker een trouw klantenbestand op.”

Crisis
Ook NeerVelta heeft de crisis goed gevoeld. “De bouw had het zwaar en de
omzet liep terug. Van de andere kant
kwamen er de laatste jaren veel ZZP-ers

Theo (links) en Willem Veltman

bij en die hebben allemaal gereedschap
nodig. We bedienen met ons assortiment eigenlijk elke vakman of particulier met kwaliteitsproducten. Dat heeft
ook een nadeel”, lacht Willem Veltman.
“Je koopt hier een stuk gereedschap
voor de rest van je leven. We maken de
slogan ‘goed gereedschap is het halve
werk’ al tientallen jaren waar. Goed gereedschap stelt vaklui namelijk in staat
vakwerk te leveren. Dat weten ze en
dus weten ze ons te vinden.” De crisis
dwingt echter ook NeerVelta tot verandering. “IT krijgt een belangrijkere plek
binnen ons bedrijf en we overwegen
om als extra service een bezorgdienst
te starten.” Willem Veltman is inmiddels 62 jaar, tijd om aan stoppen te
denken? “Nee, althans niet helemaal, ik

heb diverse hobby’s en daar wil ik meer
tijd voor vrijmaken. Ik hoop dat de kinderen het bedrijf op termijn overnemen, dan gaat de kennis die we in de
loop der jaren hebben opgebouwd niet
verloren.”

NeerVelta
Dr. de Blecourtstraat 73
6541 DH Nijmegen
T 024 37 75 842
E info@neervelta.nl
www.neervelta.nl
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K. Lugt

Ja, ik eh...

Rijden op Groengas heeft
mij positief verrast!
Dar NV zorgt in Wijchen,
Druten, Berg en Dal, Heumen,
Beuningen en Nijmegen voor
afvalinzameling; reiniging en
beheer van openbare ruimte.
Vijfenhalf jaar geleden zette het
Nijmeegse bedrijf zijn eerste
auto’s op Groengas (CNG) op de
weg. En nu is Dar NV de eerste
Nederlandse onderneming die
voor Groengasvrachtauto’s van
Volvo kiest, voor het ophalen
van huishoudelijk afval. Uiteindelijk streeft het bedrijf naar
een wagenpark dat volledig
duurzaam is.
“Groengas (CNG) en elektriciteit zijn
brandstoffen die perfect passen in ons
streven naar duurzaamheid”, vertelt
Ron Frederiks, manager uitvoering van
Dar NV. “Daarbij is het in de praktijk

nu uitstekend mogelijk en economisch
interessant. Zo zijn er voldoende
auto’s te koop die af fabriek voor deze
brandstoffen zijn uitgerust. Wij hebben
zojuist twee Volvo Groengasvrachtauto’s aangeschaft en we hadden er
al drie van IVECO rijden. Hiermee
hebben we nu vijf vuilnisauto’s, acht
veegvuilauto’s, vijf bestelauto’s en
een hogedrukspuitauto op Groengas
rijden. Daarnaast hebben we vijf elektrische veegvuilauto’s.”

Juist voor auto’s die in
de binnenstad veel
stoppen en starten
“De gemeenten waarvoor wij werken,
hechten - net als wij - grote waarde
aan schoon vervoer. Ons werk speelt
zich voor een groot deel af in binnenstedelijke gebieden waar onze auto’s
vaak moeten stoppen en starten. Voor
de vuilnisauto’s geldt bovendien dat zij
ook brandstof verstoken voor het kraken en persen van het afval. Met diesel
levert dat een hoeveelheid schadelijke
uitstoot op, met Groengas blijft daar
nog maar een fractie van over.”

Uitstekend alternatief
voor diesel of benzine
“Wij hebben inmiddels ruime ervaring
met Groengas en ik kan uit ervaring
zeggen dat het een uitstekend alternatief is voor diesel of benzine. Dat is
in het begin anders geweest, maar de
laatste drie jaar hebben de resultaten,
in betrouwbaarheid en kosten, mij zeer
positief verrast. Daarbij kunnen wij
tanken bij PitPoint aan de Industrieweg in Nijmegen en dat is bij ons om
de hoek.”

Kiona Barten (regiomanager Zuid Nederland PitPoint) bij Dar NV

Tanken bij PitPoint
clean fuels
PitPoint is sinds 1 januari 2016 de
nieuwe naam van CNG Net en LNG24.
PitPoint clean fuels is leverancier van
schone brandstoffen als Groengas
(CNG), LNG, waterstof en elektrische
laadpunten. De beschikbare CNGtankstations van PitPoint in de regio
Nijmegen/Arnhem zijn:
• Nijmegen: Industrieweg 107
• Arnhem (Westervoortsedijk 71)
open januari 2016
• Cuijk (Beersebaan 1)
open kwartaal 2, 2016
Daarnaast is PitPoint betrokken bij de
bouw van een openbaar waterstof
station in Arnhem.

PitPoint clean fuels
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein
T 030 410 08 00
E kiona.barten@pitpoint.nl
www.pitpoint.nl

Ik gebruik de tijd tussen Kerst en Oudjaar
altijd om het hoofd weer eens op nul te zetten.
Dan denk ik vooral niet aan de zaak, maar des
te meer aan het totale wereldgebeuren, want
dat wil er wel eens bij inschieten. Nou kunt
u wel zeggen “Wie is hij dat-ie zich zo nodig
met het wereldgebeuren moet bemoeien” en
dan zeg ik op mijn beurt “Daar zou men nog
eens heel raar van kunnen opkijken”. Maar
ja, aan wie kan je je gedachten, je visie op de
grote problemen kwijt? Het is gewoonweg
niet eenvoudig om in deze tijd je intelligentie
met andere te delen. Dus op tweede Kerstdag
liep ik weer met mijn hond en buurman als
klankbord in het bos rond. Dat klankbord is
een zogenaamde ja-knikkend medemens dat
een half uur met je mee sloft en dan weer voor
een week zijns weegs gaat. En wie mij kent die
weet dat ik een hekel heb aan koetjes en kalfjes
aan mijn kop dus ik gooi de gespreksthematiek
direct in de hoogste versnelling, of zo’n man
het bij kan houden of niet. Nou was ik deze
keer goed op dreef, want binnen een kwartier
had ik de vluchtelingenproblematiek, de crimi
naliteit en het arbeidsrecht al behandeld en
was ik bezig aan een grondige analyse van de
Euro en de oplossingen hiervoor. ‘t Is natuurlijk jammer dat je geen fatsoenlijk weerwoord
krijgt en er naast je alleen maar gefloten wordt
en alleen maar “Rex, Rex” geroepen wordt of
hoe dat beest ook mag heten. Kan mij eigenlijk
ook niet interesseren want ik ga rustig door.
Ik heb nu eenmaal de gave om snel tot de
essentie te komen. Dus na een half uur had ik
ook nog eens mijn sterke vermoedens omtrent
de afloop van het lek uit de commissie stiekem
en de besluiten van de klimaattop goed beargumenteerd neergelegd. En tot slot een naar
mijn idee juiste en vernietigende kritiek op
de besluitvorming van onze regering het afgelopen jaar gegeven en de oplossing voor het
terrorisme. Toen liep ik in mijn eentje samen
met mijn hond terug en toen dacht ik dat het
toch vreemd is dat je zelf voor de belangrijke
dingen binnen een half uur een intelligente
oplossing vindt, terwijl honderden zogenaamde knappe koppen daar weken, maanden
en jaren maar mee zitten te klooien. Typisch
mensen die geen hond hebben...
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De pure specialist: Holl AutoElektro en DieselTechniek

Voor alles waar een diesel in ligt
Reparatie en revisie van startmotoren, dynamo’s, pompen, verstuivers
en (onder)delen van voornamelijk
dieselmotoren, merkonafhankelijke
levering van alle nieuwe onderdelen,
test van alle merken injectoren, advies en ruimhartige kennisoverdracht.
En als het moet, wordt er dezelfde dag
nog geleverd.
Holl AutoElektro en DieselTechniek
aan de Lagelandseweg is een bijzonder
bedrijf. Wie daar de deur binnenstapt,
wordt begroet door een grote, maar
vriendelijk kwispelende labrador, direct
gevolgd door Michel Heesbeen (44), de
ondernemer achter Holl AutoElektro
en DieselTechniek.

Nieuwe naam
Zijn ‘winkel’ biedt het beeld van een
twee verdiepingen tellend magazijn,
volgepakt met techniek, bestaande
uit alle mogelijke onderdelen voor dieselmotoren, gebruikt in alles dat rijdt,
vaart of anderszins in beweging moet
blijven.

“We werken voor veel garagebedrijven, zo’n 40 tot 50 kilometer in de hele
omtrek. Maar ook scheepswerven of
productiebedrijven met eigen onderhoudsdiensten. Alles waar een diesel in
ligt, komen we hier wel een keer tegen”,
zegt Michel Heesbeen.
Hij begon zijn bedrijf zes jaar geleden in
overleg met de directie van technisch
bureau Holl, dat zich meer en meer
specialiseerde in luchtventielen. Michel
werkte al geruime tijd bij Holl en zag
brood in de specialisatie dieseltechniek.
“Ook al in goed overleg met John Holl,
kon ik een deel van de naam Holl in mijn
bedrijfsnaam behouden. We groeien nu
toe naar een geheel eigen naam: MH
Automotive.” De website is inmiddels
online: www.mhautomotive.nl.

Recessie
Michel startte zijn bedrijf op het moment dat de economische recessie
tot een ongekende kracht uitgroeide.
“Hmm, het is tot nu toe erg goed gegaan en als het zo is dat de betere tijMichel Heesbeen

den nu gaan aanbreken, moeten we ons
schrap gaan zetten”, reageert hij nuchter. Met ‘we’ bedoelt Michel niet alleen
zichzelf, maar ook zijn vrouw Corinne
Kastelijn, van origine secretaresse, die
tenminste een dag in de week de administratie van Holl AutoElektro in het
gareel houdt.
Reparaties aan dieselmotoren of
onderdelen daarvan verricht Heesbeen
bij voorkeur niet op locatie. Zijn bedrijf
moet meer gezien worden als toeleverancier aan reparateurs. “De monteurs
in de garages weten precies wat ze nodig hebben en kunnen er op vertrouwen dat wij die specifieke onderdelen
altijd in huis hebben of héél snel hier
hebben. We werken met alle grote merken, zoals Bosch, Delphi, Siemens en
Denso en zijn (voor gelderland) partner
van Diesel Büchli, toonaangevend specialist in onze branche.”

Nijmeegs Kilsdonk packaging & presentation koploper in luxe verpakkingen

Waarom naar China als je
om de hoek terecht kunt?

Grote merken
Prachtig luxe presentatieverpakkingen
produceerde Kilsdonk inmiddels al
voor vrijwel alle grote (Nederlandse)
merken -Douwe Egbers, Heineken,
Panasonic en Samsung zijn slechts enkele voorbeelden-, waardoor ook spinoff ontstond naar het buitenland.
Paul van Osch: “Unieke, bijzondere
oplagen van luxe geschenkartikelen maken we hier zeer regelmatig. De
oplages variëren letterlijk van 100 tot
100.000 stuks, daar zijn we ook goed
in. Maar net zo makkelijk ontwikkelen
we in samenspraak met opdrachtgever
of ontwerpbureau prototypes van verpakkingen voor serie-artikelen. We
hebben hier dan meer de functie als
design- en productontwikkelaar.”

Uitbreiding
Workshops
Voor de toekomst voorziet Michel
Heesbeen verder investeringen in
test
apparatuur, waarmee voor grotere partners testwerkzaamheden aan
diesel
motoren verricht kunnen worden. “En we gaan verder met workshops voor onze klanten, waar we thematisch aan kennisoverdracht kunnen
doen. Dat zijn goed bezochte avonden,
waar klanten, op zich allemaal vaklui
natuurlijk, de nodige ervaringen kunnen uitwisselen. De volgende avond,
begin 2016, heeft het thema ‘Vervuiling
in brandstof’.”

Holl AutoElektro en Dieseltechniek
Lagelandseweg 56c
6545 CG Nijmegen
T 024 37 72 030
E mheesbeen@live.nl
www.mhautomotive.nl

Paul van Osch

Een zoektocht naar de meest onmoge
lijke verpakking van karton of papier
eindigt bij Kilsdonk Packaging &
Presentation in Nijmegen. Daar aan
De Vlotkampweg gaan ze de kleine
oplages niet uit de weg. Daar besteden ze zorg en aandacht aan zeer
specifiek werk. Daar blijven ze met
veel creativiteit en gedegen vakmanschap de internationale concurrentie
ver voor. Maar bij Kilsdonk hechten
ze ook nog waarde aan de uitdrukking
‘klein maar fijn’.
Dat Kilsdonk Packaging & Presentation
kleine series wil maken om de gehele
markt te kunnen bedienen mag overigens niet verward worden met het idee
dat er geen grote ambitie ligt bij het
Nijmeegse productiebedrijf. Want de
stip op de horizon om marktleider in
Nederland en daarna van de Benelux te
worden is, is al gezet.

De combinatie
“We investeren stap voor stap in machines om ook efficiënter de wat grotere oplagen aan te kunnen. We merken dat relaties het belangrijk vinden
om onder 1 dak zowel grotere als kleine
runs onder te kunnen brengen. Voor
onze medewerkers is het leuk om een
hele grote oplage binnen te halen en
die door de productie te krijgen. Daarnaast is het ook mooi werk om een hele
luxe kleine serie te maken waar zeer
secuur aan gewerkt moet worden. Die
combinatie en wisselingen in producties maakt het interessant.
Grote producenten in Nederland verwijzen opdrachtgevers al zelfs door
naar Nijmegen, als er iets specifieks
gemaakt moet worden”, vertelt Paul
van Osch, sinds 10 jaar de man achter
Kilsdonk Packaging, waar momenteel
22 arbeidsplaatsen verdeeld worden
door veelal vaste en trouwe mede
werkers en enkele flexwerkers.

Juist om ook op dat deel van de markt
een rol te kunnen spelen, bekijkt Van
Osch de uitbreidingsmogelijkheden
voor Kilsdonk aan De Vlotkampweg.
“We zien in de wereld van verpakkingen dat klanten niet zonder meer naar
China gaan voor producten die zo ook
om de hoek in eigen land kunnen krijgen. Dat is een ontwikkeling waar wij
graag van willen profiteren”, stelt Paul
van Osch, die indachtig de uitdrukking
‘onbekend maakt onbemind’ graag ook
zijn collega-ondernemers in het Nijmeegse op het florerende bestaan van
Kilsdonk packaging wil attenderen.

Van Kilsdonk
De Vlotkampweg 68
6545 AG Nijmegen
T 024 37 85 596
E paul@kilsdonkpackaging.nl
www.kilsdonkpackaging.nl
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ook is bekend bij Daanen Shipping, dat
met die kennis en de inzet van de bij
die bedrijven aanwezige expertise voor
elk denkbaar transportvraagstuk een
oplossing weet.

Laag water

Hans Brom (links) en Jan Witjes

Activiteiten van Daanen Shipping & Logistics appelleren
aan het belang van watergebonden bedrijvigheid

Koester Nijmegen als
grootste binnenhaven
“Het belang van de Noord-Oost
Kanaalhavens voor bedrijfsleven en werkgelegenheid begint
bij de lokale overheid eindelijk
door te dringen.
Te laat en te langzaam, maar
het gebeurt wel”, zeggen Jan
Witjes en Hans Brom, beiden
directeur-eigenaar van Daanen
Shipping & Logistics.
Zetelend pal aan het Maas-Waalkanaal
en vanuit een soort verkeerstoren riant uitkijkend over de havens, spreken
ze bijna liever daarover, dan over hun
eigen onderneming. Maar het belang
daarvan blijft niet lang uit beeld, zou
ook helemaal niet kunnen.

Onderschat
De bijdrage van watergebonden
bedrijven aan de lokale en regionale
economie, wordt in Nijmegen zwaar
onderschat, geeft het ondernemende
duo van Daanen Shipping aan. Aan de
noordzijde van het Maas-Waalkanaal
liggen de grootste industriële binnenhavens die Nederland kent. In de
Noord-Oost Kanaalhavens, worden
qua tonnage en al dan niet in containers, het meeste schroot, zand, grind,
papier, heftrucks, transformatoren,
minerale oliën en bakstenen geladen,
gelost en verscheept. En tot voor kort
hoorden daar natuurlijk ook vliegas en
kolen, ten behoeven van de elektriciteitscentrale, bij.
Op de wijze waarop de gemeente
Nijmegen met kansen als havengeld
en geld voor op- en overslag, een aan-

sprekend lokaal waterbeleid en het wel
en wee rondom transport over water
omspringt, hebben Witjes en Brom
zo hun eigen visie. “Da’s een verhaal
apart, waarover we graag in gesprek
zijn met het gemeentebestuur. Dat
komt later wel”, kappen ze verdere
nieuwsgierigheid naar het achterste
van hun tong af.

Jan Witjes en Hans Brom namen
Daanen Shipping 8 jaar geleden over
van de familie Daanen. Kracht van de
onderneming lag en ligt nog steeds
in advisering, begeleiding en uitvoering van transport over water. “We
zijn goed in sleep- en duwwerk en in
het bevrachten. We hebben een goede
naam in het verzorgen van speciaal
transport, ook bij extreem laag of
hoog water. Wordt een verscheping
om welke reden dan ook lastig, dan
weten opdrachtgevers ons snel te
vinden. Zo kwamen en komen we voor
steeds complexere zaken te staan, die
we dan gelukkig steeds tot een goede
oplossing weten te brengen”, vertelt
Jan Witjes.

Eigen kade
In 2012 nam Daanen Shipping van de
gemeente Nijmegen de gemeentelijke
loswal aan het Maas-Waalkanaal over.
De kade was in slechte staat en werd
in beheer van Daanen Shipping helemaal opgeknapt en gemoderniseerd,
zodat er nu ook bijzondere zware stukken kunnen worden overgeslagen.

Wereldzeeën
Daanen Shipping & Logistics organiseert en coördineert transport over
water. En in sommige gevallen voert
het bedrijf de transportklus ook zelf
uit. Met totaal zes werknemers worden vanuit Nijmegen dagelijks tonnen
aan vracht over water vervoerd, nagenoeg alle Europese rivieren en alle
wereldzeeën bevaren en havens in de
hele wereld aangedaan. Iedere specialiteit van welk scheepvaartbedrijf dan

TE HUUR
TE KOOP

Jan Witjes: “Regelmatig ligt er een
coaster aan die kade, die we dan voor
internationaal steenfabrikant Wienerberger met bakstenen laden, bestemd
voor Engeland. Doen ze dat transport
over de weg, dan moeten er toch 70
trucks de weg op en de Noordzee over
om die stenen daar te krijgen. Reken
maar eens uit hoeveel brandstof- en
milieuwinst je daarmee behaalt en
welke kostenbesparing je realiseert!”
Buiten de kade aan de Westkanaaldijk
heeft Daanen Shipping ook nog een
kade met terrein aan de Nijverheidsweg in de 1e Kanaalhaven te Nijmegen.

Transformatoren
Daanen Shipping maakt het ook
mogelijk dat transformatorbouwers
in de lage lonen landen in de hele
wereld, hun transformatoren, zodra ze
gereed zijn, weer laten afbreken om
ze in onderdelen te verschepen naar
Rotterdam of Antwerpen. Hans Brom:
“Daar liggen dan speciale duwbakken
klaar die de onderdelen naar Nijmegen
of Arnhem brengen. De transformatoren worden dan weer opgebouwd
en door de specialisten van de KEMA
getest. Doorstaan ze de tests, dan kunnen ze worden verkocht. Dat betekent
dan weer afbreken, inpakken, verschepen en elders weer het omgekeerde.
Dankzij KEMA is dat een economische
activiteit die zijn weerga niet kent en

waarin de watergebonden bedrijven
in Nijmegen en omstreken zeker een
belangrijke rol spelen.”

IJsbreekfonds
“Daanen Shipping fungeert ook als
reder”, vertelt Hans Brom. “We hebben
drie kleine duwbakken en een kopbak
voor speciale transporten. Daarnaast
beschikken we hier in Nijmegen over
een elegant slepertje, waarmee we
hier in de havens en op het kanaal heel
wat diensten kunnen aanbieden. Zo
verrichten wij controles op vloeibare
lading en zijn we ook bevoegd voor
het ijken van schepen. En namens de
watergebonden bedrijven in de regio,
beheren we het ijsbreekfonds dat die
bedrijven samen met de gemeente
Nijmegen hebben opgericht. Als het
wintert en er ligt ijs in de havens, gebruiken we ons slepertje als ijsbreker.
De kosten daarvoor worden vergoed
vanuit het ijsbreekfonds, waarvoor we
allemaal samen hebben gespaard.”

Daanen Shipping & Logistics
Oostkanaaldijk 308
6541 CD Nijmegen
T 024 37 75 830
E info@daanen-shipping.nl
www.daanen-shipping.nl

Te huur - te koop?
Pand te huur of te koop? Op zoek naar een geschikte huurruimte
of een aantrekkelijk kooppand? TPN-WEST bemiddelt bij aan- en
verkoop, huur en verhuur op ons bedrijventerrein. Geïnteresseerd?
Stuur een mail aan bedrijvenvereniging@tpnwest.nl.
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Outlook
Digitaal
Sokken die je liefdesrelatie testen
Ze bestaan echt: sokken die vaststellen hoe het met je liefdesrelatie is
gesteld. Ten minste, als je bereid bent
ze ’s nachts aan te houden. De sokken
zijn uitgerust met speciale sensoren,
die registreren wanneer je niet meer
beweegt en dus in slaap bent gevallen.
De gegevens worden doorgestuurd
naar een klein computertje, waarna
een programma ze interpreteert.
Japans gamebedrijf stelt 50 miljoen
beschikbaar voor virtuele realiteit
Een grote kans voor VR-ontwikkelaars
van over de hele wereld: het Japanse
gamebedrijf Colopl heeft een miljoenenfonds opgericht om te investeren
in virtuele realiteit. Het Colopl VR
Fund stelt vijftig miljoen beschikbaar
voor zowel software- als hardware-ontwikkelaars, waaronder game-makers,
video-makers en softwarebouwers,
maar ook makers van VR-brillen en van
de platforms om VR-content te delen.
Inschrijven kan via de website van het fonds:
http://coloplnext.co.jp/coloplvrfund/en/.

Boetes voor slecht beschermen van
privacy Europese burgers
Bedrijven die slecht omgaan met de
privacy van Europese burgers kunnen enorme boetes opgelegd krijgen.
Dat staat in het voorlopig akkoord
over databeschermingswet dat Het
Europees Parlement, de Europese
Commissie en de Europese privacyministers hebben bereikt. Dit geldt voor
alle bedrijven met klanten in de EU,
dus ook de bedrijven die geen kantoor
hebben in een van de lidstaten. Boetes
kunnen oplopen tot 4 procent van de
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wereldwijde jaaromzet. Voor een gigant als Apple kan dat 3 miljard dollar
zijn, voor bijvoorbeeld de ING-Groep
624 miljoen euro.
Zie voor andere nieuwe regels het uitgebreide
nieuwsbericht: http://tinyurl.com/hq3tmjh.

Al lange tijd probeert men achter zijn
ware identiteit te komen. Het lijkt
erop dat dit is gelukt; in Australië werd
begin december de 44-jarige Craig
Steven Wright aangehouden. Het is nu
afwachten of het verhaal klopt.
Zie: http://tinyurl.com/hzy47e8.

Contactloos betalen; sneller,
veiliger en gemakkelijker?
Steeds meer banken bieden hun
klanten een betaalpas waarmee
contactloos kan worden betaald. Ook
het aantal winkels waar contactloos
kan worden betaald groeit. Het is de
bedoeling dat alle pintransacties in de
toekomst op deze manier verlopen.
Volgens BNR kan dit per persoon gemiddeld
30 minuten per jaar tijd besparen:
http://tinyurl.com/z2hkwko.

Melden datalekken per
1 januari 2016 verplicht
Gehackt, laptop gestolen of USB-stick
verloren? Vanaf 1 januari zijn alle bedrijven en instanties die persoonlijke
gegevens van derden hebben, bewaren
en gebruiken verplicht datalekken te
melden. Gebeurt dit niet, dan bestaat
de kans op forse boetes.
Lees alles over de nieuwe regels op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens: http://tinyurl.com/ox9x8qm.

Tsjechische illegale software
verspreider krijgt bijzondere straf
Een gesnapte verspreider van illegale
software en films in Tsjechië werd door
onder andere Microsoft, HBO Europe,
Sony Music en Twentieth Century Fox
aansprakelijk gesteld voor de schade.
Hij kreeg een bijzondere keuze voorgelegd: ruim 200.000 euro boete betalen,
of binnen twee maanden 200.000
views binnenhalen voor een anti-piraterijspot. De boete was te hoog, dus het
werd de anti-piraterijspot.
Bekijk de video: http://tinyurl.com/hblcykj.

Ware identiteit van de mysterieuze
bitcoinbedenker lijkt bekend
De Bitcoin, in enkele jaren uitgegroeid
tot algemeen geaccepteerd betaalmiddel, werd op de markt gebracht door
de geheimzinnige ‘Satoki Nakamoto’.

Auto’s afluisteren, fluitje van een cent
Auto’s afluisteren blijkt makkelijker
dan gedacht. Nederlands en Duits
onderzoek heeft aangetoond dat moderne auto’s steeds meer met elkaar
communiceren en dat dit makkelijk te
onderscheppen is.
Lees meer op: http://tinyurl.com/ot8ybhb.

Spiegeltje aan de Nimweegse wand
‘De officieuze uitlaatklep van de
onafhankelijke Maatschap ter koestering van het nuilen als Nimweegse
hebbelijkheid’, zo luidt de toelichting
op de Nijmeegse website nuilen.nl.
Hier presenteert Mark Enneken allerlei
Nijmeegs nieuws en (historische)
‘nuilerij’; dat wordt heerlijk grasduinen
tijdens de lunchpauze.
www.nuilen.nl.

Midden 2016 prijzen
elektronica omlaag
De World Trade Organisation (WTO)
heeft besloten dat de importtarieven
op veel elektronica met ingang van juli
2016 worden geschrapt. Dit zal in de
161 landen die bij de WTO zijn aangesloten leiden tot prijsdalingen, die in
theorie fors kunnen zijn. Het is voor
het eerst in 18 jaar dat de WTO een
tariefsverlaging doorvoert.
Lees meer over specificaties en betreffende
producten op: http://tinyurl.com/j8buvcm.

Zo bedwing je Windows 10-updates
Windows 10-updates zijn niet zo
makkelijk te beheren als updates van
de vorige versies van Windows. De
standaardinstellingen zijn vanwege
onverwachte reboots en potentieel
instabiele software-installaties niet
aan te raden. Maar hoe vind je de weg
in het onduidelijke proces?
Computerworld geeft raad in een uitgebreide
handleiding: http://tinyurl.com/ofbouuv.

Tim Merks (links) en Rolf Rapp

VerheesPlus Reclame vernieuwt continue, maar koestert ook oude waarden

‘Kan niet’ bestaat niet
Blijven vernieuwen. Dat is het parool
waarmee de 43-jarige Tim Merks er in
slaagt zijn onderneming VerheesPlus
Reclame in de top van de regionale
buiten- en lichtreclamemakers te
houden. Werken met LED, digitalisering van de reclame en inzetten op
duurzaamheid, zijn zomaar drie voorbeelden van de vernieuwingsdrift die
VerheesPlus Reclame aan de dag legt.
“Waarbij we er uiteraard voor oppassen
dat we oude waarden niet overboord
zetten”, voegt Tim Merks aan zijn uitleg
toe. “Dus: goede service en de beste
prijs-kwaliteitverhouding die je kunt
bieden. Daarmee bouw je bestendige
relaties op, die de basis zijn voor groei
en nieuwe ideeën. ‘Kan niet’ bestaat
niet bij ons. Klanten verwachten van
ons oplossingen. Met veel creativiteit
en kennis van de nieuwste technieken
komen die er ook.”

Fris en hip
Nee, het was de laatste jaren zeker
geen feest in de wereld van reclame
en promotie. Tim Merks: “Het zijn de
posten waarvoor het eerste op de rem
wordt getrapt als het minder gaat in
het bedrijfsleven. En waar de economie nu weer aantrekt, is dat herstel in

de reclamesector zeker nog niet evenredig zichtbaar. Toch willen bedrijven
verder. Ook met hun profilering naar
buiten. Minder statisch, fris en hip, natuurlijk wel voldoend aan de wet- en
regelgeving en zodanig dat een investering beklijft en niet meteen al extra
kosten en kopzorgen met zich meebrengt. Onze taak is het al die factoren
bij elkaar te brengen in een uitvoerbaar
en vooral betaalbaar plan. Natuurlijk
altijd in overleg met de klant of zijn reclamebureau.”

Specialisatie
Het team van 12 enthousiaste reclamemakers dat bij VerheesPlus aan de
slag is, heeft zich al vastgebeten in
LED-lichtreclame en ziet nu in digitale
belettering de volgende specialisatie
waarin het zich kan onderscheiden.
“Op LED-schermen bijvoorbeeld, kun
je laten zien wat je wilt, bewegende reclameborden bieden beleving en afwisseling. Er kan veel meer dan alleen het
tonen van een naam en/of een logo op
een reclame- of naambord.”

Hergebruik
Wie van het VerheesPlus-team een advies krijgt voor welke reclameobject
dan ook, treft daarin - vaste prik - ook

een paragraaf ‘duurzaamheid’ aan. Ook
in zijn vak vindt Tim Merks dat hij, waar
het maar kan, de verantwoordelijkheid
moet nemen voor het minder belasten van het milieu. “Dat gaat dan van
‘groen printen’ door het gebruik van
niet-schadelijke inkten en verfstoffen
tot het hergebruik van restfolie, dat we
bijvoorbeeld gratis beschikbaar stellen
aan het basisonderwijs, waar ze met
dat materiaal zeker nog wat kunnen. En
natuurlijk houden we met materiaalkeuze terdege rekening met het milieu
en passen we strenge afvalscheiding
toe. De groene en duurzame component maakt ons werk niet goedkoper,
maar als je dat uitlegt aan de opdrachtgever, vind je daar begrip voor. Het is
nooit een breekpunt in een offerte of
bij een opdracht.”

VerheesPlus
Hogelandseweg 101
6545 AB Nijmegen
T 024 32 31 021
E info@verheesplus.nl
www.verheesplus.nl
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Op zoek naar een
goed voornemen….?

Excluled helpt
bedrijfsleven
met keuze voor
de juiste LEDverlichting

De dagen van een overdaad aan eten en drinken liggen weer achter ons en wellicht heeft u
met Nieuwjaar een aantal goede voornemensgemaakt. Deze voornemens gaan vaak over
stoppen met roken, meer bewegen en meer
tijd doorbrengen met familie en/of vrienden.
Maar heeft u wel eens gedacht aan sociaal
ondernemen als goed voornemen?
Het aantal sociaal ondernemers in Nederland groeit. Volgens ruwe schattingen zijn
het er nu zo’n drie- tot vierduizend. Het zijn
ondernemers die maatschappelijke problemen
zoals jeugdwerkloosheid, klimaatverandering,
armoede of vergeten ziektes op een ondernemende en innovatieve manier te lijf gaan.
Zij zien geld veelal niet als doel, maar eerder
als middel. Een middel om maatschappelijke
impact te realiseren.
We zien de laatste jaren heel duidelijk dat de
interesse van onze ondernemende en beleggende klanten in sociaal ondernemen groeit.
Zo bleek uit het onderzoek ‘Vermogend
Nederland’ (mei 2015) van Van Lanschot Bankiers dat inmiddels bijna de helft van de miljonairs interesse heeft in sociale investeringen,
vooral op het terrein van gezondheidszorg en
onderwijs. Gemiddeld genomen zouden zij tot
15% van hun vermogen in dergelijke ondernemingen willen investeren, mits er naast een
duidelijk maatschappelijk rendement ook een
financieel rendement te maken is. Naast het
investeren van geld gaf bijna 70% van de miljonairs aan ook hun eigen kennis of netwerk
in te willen brengen.
Als u de maatschappelijke impact van uw
onderneming of vermogen belangrijk vindt,
kunt u natuurlijk kiezen voor verantwoord en/
of duurzaam beleggen. Daarnaast zou u ook
uw kennis en netwerk kunnen inzetten ten
behoeve van sociaal ondernemers. Hoe? Bijvoorbeeld door u aan te sluiten bij het Ashoka
Support Network. Van Lanschot onderzoekt
momenteel of en hoe wij u daarbij kunnen
ondersteunen.

Geertjan Ebbers

LED, waar wacht je nog op?
Waarom bedrijven, maar ook
overheid en particulieren, nog
langer wachten met het installeren van LED-verlichting is
Geertjan Ebbers van Excluled
in Nijmegen een groot raadsel.
“Alle lichten staan op felgroen”,
argumenteert hij, “aanschaf van
installaties en overstap op LED
biedt grote voordelen.”
Excluled legt zich al langer toe op
LED-verlichting, maar opereerde in
eerste instantie vanuit Excluparts bv,
de totaal leverancier in automaterialen
in de regio Nijmegen. Samen zijn ze
gevestigd in een pand aan De Vlotkampweg in Nijmegen.
“Door een relatie in China konden
we de grip op LED-verlichting en –
installaties voor zowel de zakelijke

als de particuliere markt verstevigen
en toen wij daarbij ook nog gebruik
konden maken van het goedwerkende
koerierssysteem van Excluparts, bleek
verzelfstandiging van Excluled het
meest verstandige”, vertelt directeur
Geertjan Ebbers over het ontstaan.

In de plus
Al snel wisten Ebbers en de zijnen
een aantal grote klanten van ‘broertje’
Excluparts te overtuigen van de vele
voordelen van LED. “Veel is daar overigens niet voor nodig”, zegt Geertjan
Ebbers. “Met uitgewerkte schema’s
kunnen wij zo laten zien vanaf welk
moment je begint te verdienen door
LED te gebruiken in je bedrijf. Overal
waar licht nodig is, veel of weinig,
meteen spring je in de plus, als het
gaat om het energiegebruik en al heel
snel worden investeringen op aanschaf
van materiaal en installatiekosten
terugverdiend.”

“Excluled denkt met de klant net
even verder mee dan gemiddeld. We
helpen klanten met de keuze voor de
juiste LED-verlichting. Belangrijkste
argumenten om over te stappen zijn
lichtverbetering en energiebesparing.
Om voor de energie investeringsaftrek
(EIA) in aanmerking te komen moet
wel de omzet aan een aantal regels
voldoen”, legt Geertjan uit. “Onder andere moeten de lampen voldoen aan
regels die hiervoor zijn opgesteld en
moet de investering, waartoe aanschaf
en montage behoren, minimaal 2500
euro bedragen.”

Lichtwarmtes en dimmen
Dat Excluled daarbij dan nog eens een
uitgelezen assortiment aan materialen voor het voetlicht kan brengen,
zal voor niemand een verrassing zijn.
“Materiaal van topkwaliteit, volgens
de Nederlandse normen en eisen in
China geproduceerd mét garantie”,

aldus Geertjan. “De ontwikkelingen
staan ook in deze techniek niet stil.
Veel mensen denken bij LED nog aan
kil, wit licht. Maar tegenwoordig zijn er
al talloze lichtwarmtes in LED en kunnen LED-lampen gedimd worden. Voor
het bedrijfsleven worden intelligente
LED-lampen ontwikkeld, die bijvoorbeeld aan gaan als het nodig is en doven of dimmen als er geen of minder
licht meer gewenst is. Ook adviseren
en installeren we in grote installaties
op buitenterreinen, bijvoorbeeld op
parkeerplaatsen of in tunnels en op
straten en wegen.” Excluled dat onderscheidend is met zijn totale pakket,
kent geen beperkingen waar het gaat
om branches of sectoren.
Excluled
De Vlotkampweg 2
6545 AG Nijmegen
T 024 37 10 516
E info@excluled.nl
www.excluled.nl

Mark Ponsioen

m.a.ponsioen@vanlanschot.com
Senior Private Banker
Van Lanschot Bankiers Nijmegen
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Cycloon Post & Fietskoeriers onderneemt
met oog voor mens en milieu

TPN-WEST maakt zich op
voor bestendiging certificaat
Keurmerk Veilig Ondernemen

Doorgaan met schoon, heel en veilig

Werkgroep KVO keurmerk
De werkgroep KVO werkt al maanden
gestaag aan de vernieuwing van het
Keurmerk, dat 2014 voor het eerst
werd verstrekt aan TPN-WEST. Het
certificaat moet TPN-WEST uiteindelijk schoon, heel en veilig maken.
Kris de Roos, parkmanager van
TPN-WEST, zit in de werkgroep.
“Binnenkort gaat de enquête de deur
uit, waarmee we de stand van zaken
inventariseren. Het resultaat van
die enquête leggen we naast die van
2014, de zogenoemde 0-meting. Zo
kunnen we de resultaten van twee
jaar Keurmerk Veilig Ondernemen op
TPN-WEST analyseren.”
Naast de bedrijven op TPN-WEST met
vijf werkgroep leden, zijn ook andere
stakeholders vertegenwoordigd in

de werkgroep KVO. De gemeenten
Nijmegen en Beuningen praten mee,
maar ook de politie en de brandweerkorpsen uit beide gemeenten hebben
hun inbreng op hun vak- en expertisegebied.
Kris de Roos: “Een aantal situaties
zijn sinds ons eerste Keurmerk in mei
2014 al zichtbaar verbeterd. Mede
ook dankzij de inzet en steeds snelle
reactie van de gemeente en politie bij
meldingen van illegale vuilstort, vernielingen of onderhoud aan wegen en
straatmeubilair. Een ander voorbeeld
is het parkeren van vrachtwagens en
het daar vaak aan gekoppelde overnachten van de chauffeurs. Het gericht
optreden tegen illegale straatracerij
op delen van onze bedrijventerreinen,
heeft ook op dat vlak rust en veiligheid
gebracht. En de positieve betrokkenheid van brandweerdeskundigen heeft
geleid tot een aantal preventieve maatregelen. Het werkt, zo’n keurmerk!”

geanalyseerd. Bij het schouwen wordt
vooral gekeken naar veiligheid in de
openbare ruimte, bebording op de
bedrijventerreinen, het gebruik van
fietspaden en bushaltes, verkeersveiligheidssituaties en parkeervoorzieningen. Ook mogelijke verbeterpunten
bij individuele bedrijven op het vlak
van schoon, heel en veilig worden in
ogenschouw genomen.

Enkele gegevens uit de O-meting van 2014:
Onveiligheidsgevoelens bedrijfsterrein openbare weg 25%
Overlast 52%
Vernieling 20%
Poging tot inbraak 19%
Inbraak 9%
Inbraak in bedrijfs-/privé auto’s 8%
Tevredenheid Onderhoud en Beheer 64%
Knelpunten Verkeersveiligheid 48%
Onvoldoende openbare parkeergelegenheid vrachtauto’s 55%
en personenauto’s 40%

Verbeterpunten
Om het KVO-certificaat in mei van
dit jaar verlengd te krijgen, worden
de gegevens uit de enquête eerst

Keurmerk Veilig Ondernemen Een onveilige omgeving kan de
bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving
te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen ontwikkeld. Er is een
KVO voor winkelgebieden en een KVO voor bedrijventerreinen.
De uiteindelijke beloning is een keurmerk, dat laat zien dat de veiligheid op
orde is. Hiermee geven de samenwerkende bedrijven een duidelijk signaal
af naar hun werknemers en bezoekers, maar ook naar mensen met minder
goede bedoelingen.

Kris de Roos: “Na toekenning van het
certificaat in 2014 zagen we ook de
aangiftebereidheid toenemen. Dat is
een teken dat het KVO op TPN-WEST
werkt.” Overigens is een schoon, heel
en veilig TPN-WEST niet alleen van
belang voor ondernemers en hun
medewerkers. “Een KVO-certificaat
helpt zeker bij de promotie van een
bedrijventerrein. Het werkt dus ook
positief bij het binnenhalen van
nieuwe vestigingen. En dat is dan weer
heel goed voor de lokale en regionale
economie en werkgelegenheid.”

Cycloon Post & Fietskoeriers begon in
1999 in Groningen, in eerste instantie als fietskoeriersdienst, later ook in
Zwolle en Arnhem en in 2012 kwam
er het postbedrijf bij. Op dit moment
telt het postbedrijf zestien vestigingen
(op 1 januari kwamen er vestigingen in
Amersfoort, Ommen, Hardenberg, Dedemsvaart, Beuningen en Groesbeek
bij). Cycloon groeit weloverwogen stap
voor stap, op 1 januari ging bijvoorbeeld Cycloon Fietskoeriers in Amsterdam van start. Het bedrijf bezorgt
(zakelijke) post, verzorgt het complete
mailingtraject voor partijpost, regelt
huis-aan-huisverspreiding en kan via
e-fullfilment de complete bezorgdienst
voor bijvoorbeeld webshops overnemen, van voorraadbeheer, inpakken
van orders tot en met bezorgen. Er werken 300 fte postbezorgers, 42 ondersteuners en 75 fietskoeriers.

Sociaal en duurzaam
De nadruk in het bedrijfsmodel
van Cycloon ligt sterk op sociaal en
duurzaam. Marieke Snoek: “Bij Cycloon
maken we in een gezond bedrijfsvoering
weloverwogen keuzes die voortvloeien
uit onze persoonlijke drijfveren om
duurzaam en sociaal te ondernemen.
In alles wat we doen, van auto’s
op groengas tot en met biologisch
afbreekbare pennen, daar zijn we heel
consequent in. In de stad verzorgen
onze fietskoeriers alle koeriersdiensten
op de fiets. Ze zijn snel, duurzaam en
binnenstadvriendelijk. Daarmee zijn wij
de beste keuze als het gaat om logistiek
in de stad. In ons postcentrum worden
alle werkzaamheden uitgevoerd door
medewerkers met een afstand tot de

foto: Wouter van der Sar

Naast een normale wegenschouw is
de kans groot dat er dit jaar in Trade
Port Nijmegen-West ook een speciale
waterschouw wordt gehouden. Zo
worden de watergebonden bedrijven
op de bedrijventerreinen TPN-WEST
extra betrokken bij de toekenning
van het tweede Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO).

TPN-Outlook wordt bezorgd door
Cycloon Post & Fietskoeriers, een
van de meest sociale en duurzame
postbezorgers en koeriersdiensten
van Nederland. Algemeen directeur
Marieke Snoek legt uit.

arbeidsmarkt. Post, die de fietskoeriers
ophalen bij bedrijven, wordt door
onze postmedewerkers gesorteerd,
verzendklaar gemaakt en zo veel
mogelijk zelf bezorgd. De wil om een
rol van betekenis te spelen op het
gebied van mens en milieu maakt onze
werkwijze voor ons vanzelfsprekend.
Bovendien zijn we voor veel bedrijven
en instellingen met hart voor de
samenleving de ideale partner. Dat
kan alleen wanneer onze tarieven
minimaal concurrerend zijn en dat zijn
ze. We werken over het algemeen fors
goedkoper dan concurrenten.”

een gezond businessmodel.” Dat het
werkt blijkt uit een opmerking van
klant Driestroom: “De werkwijze van
Cycloon past zo goed bij die van ons.
Net als bij Driestroom werken bij Cycloon mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Een aantal van die mensen maakt carrière binnen Cycloon, net
zoals mensen dat bij Driestroom doen.
Ik zie elke dag enthousiaste koeriers de
post komen brengen en halen. En - niet
onbelangrijk - het scheelt in kosten,
omdat er gewerkt wordt met aantrekkelijke tarieven.” Meer weten? Kijk op
www.cycloon.eu.

Samenwerken
Cycloon steekt veel energie in samenwerking met gelijkgestemde bedrijven.
“Bijvoorbeeld via Fietskoeriers.nl, een
platform van fietskoeriersbedrijven.
Daardoor zijn we in staat klanten in 26
binnensteden in Nederland te bedienen. We zijn ook aangesloten bij Social
Enterprise NL, een beweging van zo’n
230 ondernemers die werken aan een
economie waarin voor iedereen winst
wordt gecreëerd en die er in slagen
een sociale missie te combineren met

Cycloon Nijmegen
Sint Teunismolenweg 46
6534 AG Nijmegen
T 085 27 33 273
E info@cycloon.eu
www.cycloon.eu
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Tramex lastechnische groothandel verkoopt al 40 jaar oplossingen en service

Wij verkopen
alles binnen
een meter rond
een lasser

Basisstation
Glasvezel
Service
provider

Service
provider
PNA-TPN

Ze zijn geen familie en ze lijken niet op
elkaar. Zakenpartners Oscar Leijting
en Marcel van Ewijk, zijn samen wél
eigenaar én directeur van Tramex lastechnische groothandel in Nijmegen.
Beiden zijn 45 jaar oud. Ze hebben de
aandelen in 2002 overgenomen van
hun vaders, die destijds samen een
lastechnische groothandel begonnen.
Oscar Leijting en Marcel van Ewijk verheugen zich beiden ook op het 40-jarig
bestaan van Tramex dit jaar, dat ze wel
zullen vieren maar zonder al teveel ophef.

Visie
Nog veel belangrijker is hun gelijkluidende visie op het ondernemerschap,
en Tramex in het bijzonder. Leijting en
Van Ewijk vinden beiden dat hun bedrijf
niet louter een groothandel in lastechnische materialen is.
“Wij verkopen al veertig jaar oplossingen en service. Meedenken is de kracht
van ons bedrijf. Niet de prijs of omzet
staan op 1, maar service en loyaliteit.
Een uitgebalanceerde mix zien te vinden tussen wat de high tech en wat
de ‘gewone’ klant wil”, brengt Oscar
Leijting die gedachte onder woorden.

Werkgebied
Tramex voorziet het bedrijfsleven -de
metaalsector- van zo ongeveer alles
dat nodig is bij het lassen, in welke
vorm dan ook. “De technieken ontwikkelen zich, lasrobots worden steeds
makkelijker te bedienen. Maar het lassen op zich moet nog steeds worden
gedaan. Wij verkopen alles dat binnen
een cirkel van één meter rond een lasser nodig is. Dat is het uitgangspunt.
En ‘alles’ varieert dan van laskleding tot

Internetverbinding zonder
problemen
Marcel van Ewijk (links) en Oscar Leijting

gas en van de meest high tech lasapparatuur tot schuur- en slijpmaterialen”,
aldus Marcel van Ewijk.
Tramex rekent het gebied tot 50 kilometer rond Nijmegen, inclusief de Duitse
grensstreek, tot zijn werkgebied. Refererend aan de servicegedachte en
het meedenken, heeft de Nijmeegse
onderneming in de loop der jaren een
zeer loyale klantenkring opgebouwd,
van scheepswerven en staalconstructie
bedrijven tot technische onderhoudsdiensten van overheid en organisaties
in onderwijs en gezondheidszorg.

Kwaliteit
Ook over kwaliteit denken Leijting en
Van Ewijk nagenoeg gelijk. De opkomst
bijvoorbeeld van lastechnische artikelen die vanuit Azië hier op de markt
komen. “Als eendagsvliegen, dat wel,
want de kwaliteit haalt het niet bij het
assortiment dat wij te bieden hebben”,
weet Van Ewijk.
Goed opgeleide mensen is een zorg,
die de heren delen. Tramex telt zo’n
15 arbeidsplaatsen. Bezet door toegewijde medewerkers, die in staat zijn
bij klanten op de werkvloer de oplossingen te bieden die gevraagd worden.

“Dat kan gaan om de instelling van
een lasrobot of om de meest efficiënte
werkwijze van een lasmachine”, zegt
Oscar Leijting, “onze mensen bogen op
jarenlange ervaring in de praktijk. Ze
kennen onze klanten, ze weten wat die
van ons verlangen. Waardevolle medewerkers dus. Want ga maar na, om een
nieuwe collega goed in te werken hebben we wel een paar jaar nodig.”

Toekomst
Ook over de toekomst zijn de heren erg
positief. Ze hebben nieuwe A-merken
aan hun assortiment toegevoegd. “Om
onze klanten ook op langere termijn
goede service te kunnen garanderen
krijgen de medewerkers diverse in- en
externe opleidingen om ze naar een
nog hoger plan te brengen.”

Tramex
Dr. de Blécourtstraat 55
6541 DG Nijmegen
T 024 37 76 754
E info@tramex.nl
www.tramex.nl

De Private Network Application, afgekort PNA, is de afgelopen periode
al vaker onder de aandacht gebracht
op het TPN-WEST bedrijventerrein en
ook in het nieuwe jaar zullen de voordelen van een eigen netwerk van tijd
tot tijd aan u voorbijtrekken, eenvoudigweg omdat wij geloven dat u, als
ondernemer, voordeel kunt halen uit
dit krachtige alternatief op het dure
glasvezel.

vlucht heeft genomen waar de gebruikte ADSL/VDSL verbindingen niet tegen
opgewassen zijn. Daarnaast is er nog
weinig aanbod op het gebied van glasvezel en is de aanleg daarvan dusdanig
kostbaar dat er twijfel rees over de
vraag of de aanleg van glasvezel werkelijk rendement zou opleveren. Een solide, net zo robuuste en veel goedkopere
oplossing is uiteindelijk gevonden in de
aanleg van een eigen netwerk voor snel
internet.

Breedband

PNA: private network

Breedband betekent internetten, het is
een verzamelnaam voor verschillende
soorten snelle internetverbindingen.
ADSL, kabel en glasvezel zijn daarin de
meest bekende. Veruit de meeste MKBers (zo’n 70%) maken gebruik van een
ADSL verbinding. Een verbinding die in
zijn snelste variant (B-VDSL) tot 8Mbps
upload snelheid kan bereiken. De andere verbinding waar veel gebruik van
wordt gemaakt is de kabel, die al gauw
vijf keer sneller is dan ADSL. De snelheden van glasvezel overstijgen dit nog,
maar is erg duur om aan te leggen.

Een eigen netwerk met up- en downloadsnelheden tot 100Mbps, inclusief
onderhoud en helpdeskfunctie. Met
een gegarandeerde snelheid en een beschikbaarheid die ver boven de 99,8%
ligt. Het zijn de bewezen resultaten van
een aanbieder met meer dan 15 jaar ervaring en een breed scala aan goede referenties. Een betrouwbare partner die
naast een krachtige internetverbinding
een brede aanvullende ICT-ondersteuning biedt. Daarnaast lopen de abonnementen slechts 3 jaar, kan iedereen
aanhaken en indien gewenst zijn abonnement weer opzeggen. Een heel ander
verhaal dan bij glasvezel, waar er door
de hoge aanlegkosten sprake is van
een lange doorlooptijd, waardoor het
onduidelijk wordt wie de doorlopende

Op het bedrijventerrein van TPN-WEST
liepen we aan tegen het feit dat het
internetgebruik door een toename in
het werken in de cloud een enorme

kosten op zich gaat nemen, de huurder
van het pand, de eigenaar? De oplossing die nu gevonden is geeft een solide basis voor zorgeloos internet, is
naar wens uit te breiden met andere
diensten en ICT-mogelijkheden en de
kosten zijn beperkt en overzichtelijk.

Additionele mogelijkheden
Door zogeheten access points centraal te plaatsen en een antenne bij
elke klant afzonderlijk, is het mogelijk
om deze breedband toepassing tegen
lage kosten aan iedereen op het terrein aan te bieden. Daarnaast kunnen
er eenvoudig andere diensten op aan
worden gesloten. Zo zijn er meerdere
beveiligingscamera’s te koppelen aan
een netwerk. Draadloos en daardoor
eenvoudig verplaatsbaar. Ook VoIP (telefoon) toepassing is door de effectieve
bandbreedte probleemloos realiseerbaar. En ook hier zijn er, doordat er via
internet gebeld wordt, aantrekkelijke
kostenbesparingen te behalen.
Meer weten over de mogelijkheden om
aan te sluiten en/of de mogelijkheden
voor uw bedrijventerrein?
Neem contact op met de parkmanager
van bedrijventerrein TPN-WEST voor
een nadere kennismaking en uitgebreid informatiepakket.

T 024 322 14 66
E parkmanagement@tpnwest.nl
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Meer dan een hemd

Schekman Elektrotechniek is gedegen
‘alleskunner’ op installatiegebied

Specialist in
veiligheid
Tom Scheenen

De groeiende vraag naar meer veiligheid is
op tijd onderkend door installatiebureau
Schekman Elektrotechniek, dat sinds 1997 aan
de Factorijweg in Nijmegen gevestigd is en in
2016 het 85-jarig jubileum viert. Bij Schekman
draaien ze hun hand niet om voor het algemene
installatiewerk, terwijl ze zich door de jaren heen
tot op het hoogste niveau extra specialiseren in
beveiligings- en branddetectiesystemen.

Loyaliteit
Dankzij gestage groei in die specifieke
beveiligingsmarkt, slaagt Schekman er
in zijn positie als middelgrote installeerder met binding in de regio, maar
ook met grote landelijke opdracht-

gevers, te handhaven. Bij Schekman
Elektrotechniek, dat deel uitmaakt
van Batenburg Techniek in Rotterdam,
werken zo’n 55 vakmensen.
“Schekman was vroeger een Nijmeegs
familiebedrijf, is in handen gekomen
van een holding, maar merkt daar
hoegenaamd niets van. De sfeer hier
is nog altijd als in een familiebedrijf,
met enorme betrokkenheid van onze
mensen. Die loyaliteit komt het beste
tot uiting in de langjarige dienstverbanden. Jaarlijks zijn er altijd wel een
paar belangrijke jubilea te vieren”, zegt
directeur Tom Scheenen (50).

Totale regie
Naast beveiligings- en branddetectiesystemen, inspectie, onderhoud en
service, is Schekman een kei in totaaltechniek. “Dat is wel een verschil met
het Schekman van vroeger”, tekent
Tom Scheenen aan. “Toen deden we
in grote projecten alleen de elektrotechnische installaties. Nu zijn we
dankzij een uitstekende samenwerking
in staat om complete projecten aan
te bieden, of het nu om elektrotechniek, luchtbehandeling, cv-installaties

of combinaties daarvan gaat. Kennis
en ervaring zijn in de loop der jaren
zo uitgebreid, dat we de totale regie
in eigen hand kunnen en ook willen
houden. Daarmee kom je tegemoet
aan de vraag van opdrachtgevers: alles
in één hand.”
Door flinke stappen te zetten op de
veiligheidsmarkt en medewerkers in
dat opzicht verder te scholen en te
laten specialiseren, heeft Schekman
alle benodigde certificaten en erkenningen op naam gekregen, zodat de
onderneming ook hier totaalprojecten
kan leveren. “We kunnen en mogen
beveiligingssystemen zelf ontwerpen,
ontwikkelen, bouwen en onderhouden.
Dat doen we inmiddels voor een groot
aantal opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld de zorgorganisaties Pluryn en
Vivare, die ons de zorg voor beveiligings- en branddetectiesystemen
hebben toevertrouwd.”

Verduurzaming
Voor Schekman Elektrotechniek is
groei geen doel op zich. Scheenen:
“Onze opdrachtgevers waarderen ons

in de zekerheid die we bieden altijd
voor hen klaar te staan. Onze medewerkers zijn veelal ook bij hun ‘eigen’
klanten aan de gang. Dat wekt aan
beide zijden vertrouwen en betrokkenheid. Daarnaast gaan we natuurlijk wel
verder met de specialisaties waar we
voor gekozen hebben. En ook concentreren we ons op verduurzaming
van bestaand vastgoed, waarbij we
opdrachtgevers adviseren en helpen
met de realisering van energiebesparing en verduurzaming. Hierin gaan we
nog verder en nemen we behalve alle
installatietechnische ook de bouwkundige aspecten mee.”

Schekman Elektrotechniek B.V.
Factorijweg 15
6541 DM Nijmegen
T 024 37 17 777
E info@schekman.nl
www.schekman.nl

Waar sta ik? Wat is mijn plaats? Een
vraag die regelmatig opduikt. Op tal
van terreinen. Top tien, ondernemer
van het jaar, linker rijtje, beste kroeg,
groenste producent, noem maar op.
Er wordt zelfs voor betaald om aan
competities mee te mogen doen.
Je koopt je eigen uitverkiezing die zo
verwordt tot een ‘goedkope’ verkooptruc. Met recht en reden besloot een
groep Nijmeegse horecabedrijven
onlangs te passen.
Toch is de vraag waar we staan relevant. Al was het maar als prikkel om
hogerop te komen. Beter zijn dan de
concurrent. Door meetbare kwaliteit
te leveren aan de ene kant, en door
het verhogen van de minder grijpbare
naamsbekendheid. Oftewel hoe kom
ik in ‘the picture’ ?
Dat mag ook de gemeente zich afvragen. Er lijkt een kloof te gapen tussen
stadhuis en de bedrijventerreinen
waarmee de stad zich in het westen
omringd weet. Als ze ten stadhuize
Nijmegen verkopen is het steevast de
binnenstad, de historie en wat universiteit. Met name de laatste tijd is in
de Burchtstraat het hemd vele malen
nader dan de rok. En dat terwijl in die
rok toch de economisch motor van de
regio schuilt.
Te wapen: Kanaalhavens, Kerkenbos,
Winkelsteeg, Bijsterhuizen, West- en
Oostkanaaldijk en hoe het allemaal
mag heten. Een samenraapsel, terwijl
het toch een redelijk aaneengesloten
gemeentelijke flank is. Een uitermate
kansrijk gebied dat precies halverwege
Europoort en Roergebied ligt. Alleen
al die plaatsbepaling schept unieke
mogelijkheden om een pakkende
naam te bedenken waarmee de stad
uitdraagt wat Nijmegen meer te bieden heeft dan een hemd.
Mark Enneken
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TRANSFER
PRICING &
BUSINESS
A N A LY S I S

Bouwmaat Nijmegen bedient vooral ondernemers in herstel, renovatie en onderhoud

Klanten kunnen altijd op ons terugvallen
door, vergeet niet, ZZP-ers in de bouw
bestonden toen nog nauwelijks. We
hadden nog slechts te maken met de
kleinere bouwbedrijven en de specialistische eenlingen”, vertelt Leo Loos.

MEER WETEN?
Neem snel contact
met ons op.

Transfer pricing guidelines, een ﬁscale vereiste voor multinationals.
Maar weet u dat er ook voordelen voor u zijn?
Kijk op onze site of bel direct: +31(0)24 352 98 98.

Marktleider

www.ex-nihilo.eu

Colofon

Bestuur TPN-WEST

TPN-Outlook, uitgave nr. 1, januari 2016
TPN-Outlook wordt gedrukt in een oplage van 4.500 exemplaren.
Verspreiding onder leden, sympathisanten, bedrijventerreinen
TPN-WEST, betrokken organisaties in Nijmegen en omgeving.
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Informatie lidmaatschap
TPN-WEST Bent u ondernemer op
TPN-WEST en wilt u weten wat het lidmaatschap van de bedrijvenvereniging voor u kan
betekenen? Of onderneemt u elders, maar
draagt u TPN-WEST een warm hart toe?
Neem dan contact op met het secretariaat
van Bedrijvenvereniging TPN-WEST via:
T 024 322 14 66 of stuur een e-mail naar
bedrijvenvereniging@tpnwest.nl

Leo Loos

Het familie-idee, maar dan zakelijk
en vooral gericht op vakmanschap
in de bouw, met name waar het gaat
om herstel, renovatie en onderhoud.
Bouwmaat, de Nijmeegse vestiging
aan de Energieweg, kent het tot in zijn
diepste poriën en is ervan overtuigd
dat het familie-idee zeer wezenlijk bijdraagt aan het succes van niet alleen
het Nijmeegse filiaal, maar van de
hele onderneming die 46 vestigingen
in heel Nederland telt.
Dat voor Bouwmaat zo belangrijke familie-idee komt tot uiting in de manier
waarop klanten enerzijds en medewerkers en -management anderzijds met
elkaar omgaan. Zakelijk, niet overdreven soft, maar wel het gevoel ‘sámen
staan we sterk’ uitdragend. “Als er een
probleem is, moeten klanten op ons
terug kunnen vallen”, zo luidt de filosofie van Leo Loos, vestigingsmanager in
Nijmegen.

Onvergelijkbaar
Om dat te kunnen en ook te doen,
moet je je klanten van haver tot gort
kennen. Leo Loos bevestigt: “Dat is ook
zo. Wij kennen onze klanten uit en te
na. We helpen ze, als het nodig is, bij
hun bedrijfsvoering. Er hoort altijd
een praatje bij, als ze hier iets komen
halen. We leggen onze oren ook goed
te luisteren, natuurlijk. Vergeet niet,
Bouwmaat is zo geworden omdat onze
klanten het zo wilden. Onvergelijkbaar
met de bouwmaterialenhandel voor de
grote bouwbedrijven. De doe-het-zelf
branche? Líjkt er nog niet op. Dit is van
ons en deze sfeer hoort bij Bouwmaat.”
Die hulp in de bedrijfsvoering komt in
de praktijk onder meer tot uiting door
de speciaal ingerichte website
www.allesvoorslimmerbouwen.nl.
Bouwmaat ontstond een jaar of dertig geleden uit Intergamma, dat toen
al het Magazijn voor de Vakman wilde
zijn. “We maakten een moeilijke start

Uiteindelijk groeide het bedrijf uit tot
marktleider in herstel, renovatie en onderhoud, bruisende onderdelen van de
bouwsector. Door altijd voor deze ondernemers klaar te staan en door een
ongekend breed assortiment van onvoorwaardelijk de beste kwaliteit voor
concurrerende prijzen te bieden, wist
Bouwmaat het vertrouwen van de kleinere bouwondernemer te winnen en te
houden.
“De loyaliteit is ongekend hoog”, weet
de Nijmeegse vestigingsmanager, “en
dat is wederzijds.” Leo Loos merkt dat
ook aan de belangstelling voor de webshop van Bouwmaat die natuurlijk 24/7
geopend is.
Leo Loos realiseert zich dat winkels als
Bouwmaat fysiek heel goed na te bouwen zijn. “Maar inhoudelijk is dat een
ander verhaal”, zegt hij. “De interactie
tussen Bouwmaat en zijn klanten, daar
is nauwelijks een kopie van te maken.
Dat is echt onderscheidend.”
‘Bij Bouwmaat ben je thuis’ is de slogan
van de onderneming. Leo Loos: “En zo
voelt iedereen dat ook.”

Bouwmaat
Industrieweg 26A
6541 CX Nijmegen
T 024 37 28 211
E nijmegen@bouwmaat.nl
www.bouwmaat.nl

ANAC Carwash kiest bewust voor onze toekomst.
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Met zorg voor ons milieu

Met zorg voor ons water

Met liefde gewassen

Al onze shampoos zijn biologisch
afbreekbaar en bevatten geen fosfaten.
ANAC Carwash maakt gebruik van
zachte textielstroken en wij gebruiken
milde zeepsoorten, wat veel veiliger
is voor uw auto en het milieu. Zo kiest
ANAC bewust voor onze toekomst.

Naast het gebruik van milde
zeepsoorten recyclen wij maar liefst
85% van het gebruikte water. Ieder
wasprogramma levert gemiddeld
125 milliliter slib op, dit wordt uit het
waswater geﬁlterd en verantwoord
afgevoerd.

Bij ANAC Carwash draait het
altijd om klantvriendelijkheid en
professionaliteit. Onze medewerkers
zullen u deskundig adviseren en de
service geven die u van ons mag
verwachten, want u en uw auto
verdienen het beste!

ANACcarwash.com

ANAC Carwash

@ANACcarwash

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

