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TPNSociaal inkopen?
Bij Cycloon Post wordt het volledige postproces 
uitgevoerd door werknemers vanuit de WSW, 
of mensen die op een andere manier een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Onder goede begeleiding verzorgen zij de sorte-
ring, frankering en bezorging van al uw zakelijke 
post. Werkzaamheden die om nauwkeurigheid
en verantwoordelijkheid vragen, waardoor onze 
medewerkers elke dag worden uitgedaagd. 

Het resultaat is een hoge kwaliteit van onze 
dienstverlening en volledige toewijding in alles
wat wij doen. En daar zijn we trots op!

Cycloon Post Nijmegen  •  Sint Teunismolenweg 46  •  6534 AG Nijmegen

Wij hebben gewoon 
en heel ongewoon… 
gewoon in voorraad

Boortje 0,2 t/m 80 mm

Dop 3.2 t/m 82 mm

SDS boor 5x110 t/m 22x1000 mm

Haaksleutel 35 t/m 270 mm

Hout cirkelzaag 100 t/m 450 mm

Digitale schuifmaat Mitutoyo van 1000 mm

Tackers t/m 100 mm nagels

Waterpas van 20 t/m 2000 mm

Profiel frezen 100 soorten

Tappen en snijplaten MM – MF – UNC – UNF – WW

 

• kwaliteit, service en advies   
• speciaalzaak in gereedschappen 
 en machines
• trouwe klanten die wij al meer 
 dan 30 jaar mogen begroeten
• levering van o.a. 
 Hitachi  -  Facom  -  Metabo

 Estil  -  Proxxon  -  Van Ommen

 Weldkar  -  Kraftwerk  -  Loxeal

 Rodcraft  -  Felo

 en nog vele meer
 

Dr. de Blécourtstraat 73, 6541 DH  Nijmegen
T 024-3775842  E info@neervelta.nl  www.neervelta.nl
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Alle  leden van TPN-WEST krijgen het 
certificaat binnenkort toegezonden. 
Met het document kunnen zij bij een 
aantal verzekeraars 15% korting krijgen 
op diverse verzekeringspolissen. 
Met name de inspanningen van de 
werkgroep KVO van bedrijvenvereni-
ging TPN-WEST – als ‘eigenaar’ van 
het project KVO - en de investeringen 
in geld, tijd en moeite van individuele 
bedrijven hebben er voor gezorgd 
dat in samenwerking met de (semi-)
overheden de geldigheid van het KVO-
certificaat verlengd kon worden. Niet 
alleen het KVO-certificaat als docu-
ment heeft waarde, ook de uitkomsten 
en verbeteringen die als gevolg van 
maatregelen die naar aanleiding van 
de certificering zijn genomen, leveren 

TPN-WEST aantoonbaar schoner, beter en veiliger

KVO certificaat
opnieuw behaald

concrete voordelen op: TPN-WEST is 
aantoonbaar schoner, beter en veiliger.
De werkgroep KVO vaardigde een 
enquête uit, waarmee bedrijven op  
TPN-WEST allerlei vragen met betrek-
king tot ‘schoon, heel en veilig’ voorge-
schoteld kregen. Het resultaat van die 
vragenronde werd naast de nulmeting 
van 2014 gelegd. Aan de hand daarvan 
werd een analyse van de stand van 
zaken gemaakt, zodat bijsturing van de 
maatregelen mogelijk werd. 

Meepraten
Naast natuurlijk de bedrijven op  
TPN-WEST met vijf werkgroep leden, 
zijn ook andere stakeholders vertegen-
woordigd in de werkgroep KVO. De 
gemeenten Nijmegen en Beuningen 

Een onveilige omgeving zorgt 
voor veel schade en overlast en 
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.
Het KVO zorgt dat de onder-

nemersvereniging samen met de 
gemeente, politie en brandweer 
afspraken maken om overlast, 
criminaliteit en onderhoud aan te 
pakken. Onder begeleiding van een 
KVO-adviseur worden de veilig-
heidsproblemen in kaart gebracht, 
oplossingen gezocht en maatrege-
len genomen. 

De uiteindelijke beloning is een 
keurmerk voor het hele bedrijven-
terrein. Dat laat zien dat de veilig-
heid op orde is. Hiermee geven 
de samenwerkende bedrijven een 
duidelijk signaal af naar hun werk-
nemers en bezoekers, maar ook 
naar mensen met minder goede 
bedoelingen.

Gezamenlijke inspanningen door bedrijven op TPN-WEST hebben 

er toe geleid dat eind mei het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 

opnieuw verleend is. Het KVO-certificaat is in 2014 voor het eerst 

toegekend. De hercertificering geldt nu voor drie jaar. 

Keurmerk Veilig Ondernemen

praten mee, maar ook de politie en de 
brandweerkorpsen uit beide gemeen-
ten hadden hun inbreng op hun vak- 
en expertisegebied.
Bij het schouwen op is vooral gekeken 
naar veiligheid in de openbare ruimte, 
bebording en bewegwijzering, het 
gebruik van fietspaden en bushaltes, 
verkeersveiligheidssituaties en par-
keervoorzieningen. Ook mogelijke ver-
beterpunten bij individuele bedrijven 
op het vlak van schoon, heel en veilig 
zijn in ogenschouw genomen.

Bedrijven die het KVO-certificaat 
eind juli (nog) niet hebben ontvangen 
kunnen contact opnemen met het 
secretariaat van TPN-WEST, bedrijven-
vereniging@tpnwest.nl 
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Na de publicatie van de eerste uitgave van ons bedrijfs-
magazine mocht ik vele uiterst positieve reacties 
ontvangen. Soms uit de meest onverwachte hoek. Dat 
stemt tot tevredenheid. Het maakt mij duidelijk dat we 
met het besluit tot het uitgeven van dit medium een 
goede keuze hebben gemaakt. Maar één zwaluw maakt 
nog geen zomer; het is zaak om de continuïteit van dit 
mooie blad te borgen.

Over continuïteit gesproken, ook een vereniging als de onze heeft 
belang bij continuïteit. Een waarborg daarvoor is niet alleen dat de 
hoogte van de contributie binnen de perken blijft, maar bovenal 
dat de vereniging en haar uitvoerenden datgene oppakken en 
uitvoeren waaraan de leden het meeste belang hechten. 
Daarvoor is het zaak om gezamenlijk een missie en een doel te  
bepalen waar de bedrijvenvereniging op aankoerst. TPN-WEST heeft 
dat gedaan. Een voorstel is tijdens de Algemene Ledenvergadering 
behandeld en door de leden geaccordeerd. In deze uitgave treft 
u daar een inhoudelijk artikel over aan. Voorop staat dat we de 
uitvoering van ons beleid verpakken in concrete acties en acti-
viteiten, zodat zowel leden van TPN West als de buitenwacht de 
voordelen ervan duidelijk zullen ervaren.

Het zal u duidelijk zijn dat met dit kompas in handen tevens de  
kaders zijn gesteld voor de inhoud van TPN Outlook. Onze intentie is 
om daar zo subtiel mee om te gaan, dat de eerder gememoreerde 
waardering blijft behouden. Simpel gezegd; ik hoop dat u met even 
veel leesplezier kennis zult nemen van de inhoud van deze TPN 
Outlook.

Jerry Croes
Voorzitter TPN-WEST

Een vaste koers 
behoeft een kompas
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Ieder bedrijf heeft een bepaald 

doel voor ogen. Een doel waar 

op aangekoerst wordt. Wat voor 

een bedrijf geldt, geldt ook voor 

een bedrijvenvereniging. Daar-

om is aan de leden een docu ment 

voorgelegd met de titel Waar wil 
TPN-WEST op koersen?. Tijdens 

de Algemene ledenvergade-

ring hebben de leden de inhoud 

unaniem omarmd. In essentie 

beschrijft dit document de mis-

sie, de doelen, de ambities en de 

priori teiten (speerpunten) van 

de vereniging. Bestuurs secre-

taris Harrie Arends schreef deze 

samen vatting.

TPN-WEST wil een dynamisch, eigen-
tijds en divers bedrijvenpark zijn, met 
een groene uitstraling daar waar het 
kan. Dat alles gebaseerd op een be-
stemmingsplan dat de nodige flexibili-
teit biedt. Zij wil daarnaast een netwerk 
zijn van ondernemers en een platform 
bieden voor contacten tussen leden 
onderling en met externe partijen. De 
sleutelwoorden daarbij zijn cohesie, 
intensivering van het ledennetwerk en 
belangenbehartiging.

TPN-WEST bepaalt 
haar koers

Doelen
Behartiging van de collectieve belan-
gen van de leden-ondernemingen is 
het primaire doel. Daarnaast is het 
streven erop gericht om de specifieke 
kwalificaties waarin TPN-WEST zich 
onderscheidt (warmtenet – breedband 
– beveiliging – logistiek – innovatie) 
maximaal te benutten. Dit alles om de 
gevestigde bedrijven voor het bedrij-
venterrein te behouden en om nieuwe 
bedrijven te bewegen zich op grond-
gebied van TPN-WEST te vestigen.

Ambities 
De ambities laten zich onderscheiden 
in twee hoofdgroepen. De ene heel 
concreet en dagelijks aan de orde; de 
ander meer langdurig en beleidsma-
tig. Zo wil de vereniging via parkma-
nagement dagelijks (toezicht op) uit-
voering en beheer van de openbare 
ruimte, (verkeers)veiligheid en logis-
tieke bereik baarheid voor de totale 
infrastruc tuur, zowel onder als boven 
de grond. Zelf wil de vereniging via 
parkmanagement actief blijven op het 
vlak van collectieve beveiliging; Keur-
merk Veilig Ondernemen en breed-
band (internet)voorziening. Anderzijds 
wil het bestuur stimulator zijn van de 
onderlinge interactie tussen onderne-
mers (‘Kennen, kunnen en gunnen’); 
‘verbindingsofficier’ zijn naar (maar 
niet louter boodschapper van) de over-
heden, werkgever-/werknemersorgani-
saties, omwonenden, onderwijsinstel-
lingen en collega bedrijventerreinen. 
De rol van verbindingsofficier mani-
festeert zich onder meer in een ‘vinger 
aan de pols’ en signaleringsfunctie voor 
beleidsontwikkelingen, zoals bestem-
mingsplannen, vergunningverlening en 
handhaving.  

Prioriteiten
Prioriteit nummer 1 is om het vesti-
gingsklimaat te verbeteren. Zowel 
Oost kanaalhavens als West Kanaal dijk/
Sluis kunnen nog wel een verbeterslag 
gebruiken. Bijzondere aandacht wordt 
besteed aan de unieke aanwezigheid 
van watergebonden en –verbonden be-
drijven. Via aandacht voor People, Pla-
net en Profit wil de vereniging handen 
en voeten geven aan het begrip duur-
zaamheid. Daarbij ligt de nadruk op 
energieneutraliteit en op werknemers 
met achterstand op de arbeidsmarkt.

Stip op de horizon
Bij dit alles is tevens geprobeerd 
om een ‘bestemming’ in 2020; 2030 
respec tievelijk 2040 te definiëren. 
Voor 2020 wordt voorzien in het vast-
stellen van een geactualiseerde ‘Koers 
west-visie’; het prominenter positio-
neren van TPN-WEST als ‘visitekaartje’ 
voor de gemeente; verbeteren van 
de verkeersveiligheid en, last but not 
least, een verlaging van de OZB. 
De vereniging ziet het gebied in 2030 
ontwikkeld tot ‘stepstone’ tussen Rijn-
mond en Ruhrgebied, vooral qua ver-
keersaders en verkeersmodaliteiten. 
Voor 2040 tenslotte, is de focus gericht 
op het zijn van een logistiek multi-
modaal knooppunt; op productie van 
duurzame alternatieve energiebron-
nen en kraamkamer voor biobased in-
novaties.

Harrie Arends
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Hij ziet de bedrijventerreinen in het gebied 

van TPN-WEST als ideale landingsplaats voor 

initiatieven in de maakindustrie vanuit het 

midden- en kleinbedrijf. Hij rekent op het 

bestaande bedrijfsleven als samenwerkings-

partner bij de invulling van leegstand op 

bedrijventerreinen. En hij weet zeker dat de 

werkgelegenheid nog altijd het hardst groeit 

door bestaande bedrijven.

PvdA-wethouder Turgay Tankir (porte-
feuille: Werk, Inkomen, Vroegtijdig 
schoolverlaten, Economie & Toerisme) 
heeft alle zintuigen op scherp staan 
om op tijd toe te slaan als de nu 
nog sluimerende economie volledig 
ontwaakt. Minimaal een dagdeel per 
week besteedt de wethouder aan twee 
of drie bedrijfsbezoeken in Nijmegen 
en de signalen die hij daar en tijdens 
netwerkbijeenkomsten oppikt, geven 
aan dat ook Nijmegen de recessie 
voorbij is. “De crisis heeft iedereen 
gemerkt. Bedrijven hebben alle zeilen 
moeten bijzetten om te overleven, de 
stad heeft heel wat banenverlies moe-
ten incasseren. Maar we zitten weer 
in de lift omhoog. Er ontstaat nieuwe 
bedrijvigheid in diverse sectoren.”

Stadse omgeving
Gelukkig ook in de maakindustrie, 
merkt de wethouder, die traditioneel 
op de bedrijventerreinen onder de 
paraplu van Trade Port Nijmegen West 
(TPN-WEST) zo goed vertegenwoor-
digd is. “Trend is dat nieuwe bedrijvig-
heid uit met name de Logistiek om 
grote kavels vraagt. Daar hebben we 
Bijsterhuizen voor en nu ook Park 15, 
het bedrijventerrein dat aan de A15 bij 
Oosterhout wordt ontwikkeld. Tege-
lijkertijd biedt die trend kansen voor 
bestaande bedrijventerreinen, waar 
wat minder ruimte is. Want onderne-
mingen die in meer stadse omgeving 
uit hun jasje groeien, kunnen heel 
goed terecht op die bedrijventerreinen 
direct aan de rand van de stad, waar ze 
over alle faciliteiten beschikken.”

Turgay Tankir geeft grif toe dat hij, 
noch ‘de overheid’, precies weet hoe de 
succesformule voor het binnenhalen 
van nieuwe bedrijven in Nijmegen er 
uit ziet. Hij houdt vast aan het gezegde 
‘eendracht maakt macht’. “Ideeën over 
het benutten van kansen verwacht ik 
ook van het bedrijfsleven. Onderne-
mers hebben ook zo hun relaties, zien 
en horen wat om hen heen gebeurt. 
Daar komt van alles uit voort. Hoe 
mooi zou het zijn als die kennis, al dan 
niet vervat in ideeën of suggesties, 
met ons gedeeld wordt. Zodat we sa-
men kunnen optrekken om die kansen 
te grijpen.”

TPN-WEST is ideale 
landingsplaats

Profiteren van innoveren
De wethouder verhaalt over de ‘pa-
reltjes’ die hij bij zijn werkbezoeken 
aantreft, ook op Oost-Noord Kanaal-
havens, Westkanaaldijk en Sluis. “Op 
die bedrijventerreinen zijn de mogelijk-
heden heel divers. Van administratieve 
dienstverlening tot zware industrie, 
het kan daar allemaal en het kan nog 
doorgroeien ook, bijvoorbeeld door 
te innoveren. En innoveren betekent 
meestal ook groei, waarvan dan ook de 
werkgelegenheid weer profiteert.”
Voorbeeld: de langzaam, maar gestage 
omvorming van de op Westkanaaldijk 
oververtegenwoordigde autosloperijen 
in recyclingbedrijven. “Ik weet het, 
het gevestigde bedrijfsleven kijkt daar 
met een schuin oog naar”, zegt Turgay 
Tankir. “Maar wat daar gebeurt is óók 
economie en zij zijn de voorlopers van 
de circulaire economie. Als gemeente 
zullen we innoverende bedrijven altijd 
stimuleren. En aan de andere kant zul-
len we streng handhaven om onge-
wenste ontwikkelingen te voorkomen. 
Het gebied in het noordelijk deel van 
Westkanaaldijk waar de autosloperijen 
gevestigd zijn, wordt in het geactua-
liseerde bestemmingsplan nog meer 
begrensd, zodat uitbreiding tegenge-
gaan kan worden.”

Wethouder Turgay Tankir 
rekent op bedrijfsleven als 
samenwerkingspartner

Samen 
optrekken,

samen kansen 
grijpen[  ]

Als gemeente 
zullen we 

innoverende 
bedrijven altijd 

stimuleren[  ]

Werkgelegenheid 

groeit  't hardst bij 

bestaande  bedrijven.

 
Groene campus
Tot slot: de wethouder verheugt zich 
op de innoverende ontwikkeling van 
het terrein van de voormalige kolen-
centrale, hoek Waal en MaasWaal-
kanaal, ook TPN-WEST . “Eigenaar 
ENGIE, het voormalige GDF Suez, 
ontwikkelt daar een soort groene 
campus met tal van milieu-duurzame 
initiatieven. Denk aan het inmiddels 
werkende zonnepark, de bouw van 
mobiele LNG-stations voor wegtrans-
port en scheepvaart of de productie 
van groengas uit biomassa. Hier grijpt 
het bedrijfsleven kansen waardoor de 
economie, zeker ook de Nijmeegse 
economie, weer in de lift zit.”
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Transparantie
is ons 

speerpunt[  ]

Hekkelman advocaten & notarissen in Nijmegen geeft hun klanten   

- ondernemingen en particulieren - het advies juridische zaken tijdig 

te regelen om hoge juridische kosten te voorkomen. “Beter vooraf 

investeren in een paar uur juridische advieskosten, dan achteraf ge-

confronteerd worden met kostbare gerechtelijke procedures.”

Namens Hekkelman advocaten & 
notarissen, voeren advocaten Anne-
Marie Weersink en Christiaan Donners 
het woord. Beiden zijn gespecialiseerd 
in de rechtsgebieden die het meest 
aansluiten bij een van de belangrijkste 
doelgroepen van Hekkelman advoca-
ten & notarissen: het ondernemings-
recht. 
 
Transparant
Christiaan Donners: “We zijn onge-
looflijk sterk in ondernemingsrecht 
en alles dat daarbij komt kijken. Met 
veertig advocaten en zeven (kandi-
daat)notarissen adviseren we vanuit 
kantoor Nijmegen bedrijven, overheid, 
semioverheden, tal van maatschap-
pelijke (non-profit) organisaties, maar 
ook particulieren als het gaat om fami-
lierecht of arbeidsrecht. Er zijn weinig 
rechtsgebieden waarin we niet actief 
zijn. Strafrecht is er zo een.” 
 
Agripraktijk
Het tweetal benadrukt vooral de 
no-nonsens aanpak van het kantoor. 
“Klanten mogen rekenen op to-the-
point adviezen om zaken aan te 
pakken of problemen op te lossen. 
Met een praktische instelling wordt 
gezocht naar werkbare en zo goed-
koop mogelijke oplossingen, voor 
eenvoudige én complexe problemen”, 
zegt Christiaan Donners.

Anne-Marie Weersink: “Meedenken 
in materie en branche, waarin onze 
specialisten zich hebben ingewerkt, 
dat levert gedegen en praktijkgerichte 
adviezen op. Zo beschikken wij op 
tal van vakgebieden over de nodige 
deskundigheid. De maakindustrie 
bijvoorbeeld, onze bouw- en vastgoed-
praktijk is beslist een heel belangrijke, 
net als de grote agripraktijk waarin we 
heel wat kennis en ervaring hebben. 
Maar we hebben ook specialisten op 
het gebied van ict-recht.”

Hetzelfde geldt overigens voor het 
arbeidsrecht en het faillissements-
recht, waarin Hekkelman advocaten 
& notarissen in de loop der jaren met 
name in het midden- en kleinbedrijf 
naam heeft gemaakt. Weersink en 
Donners worden regelmatig door de 
rechtbank benoemd als curator in 

Hekkelman advocaten & notarissen heeft 
een helder advies voor het bedrijfsleven: 

Regel juridische zaken tijdig, 
dat voorkomt onnodige kosten!

faillissementen. Door deze praktijk-
ervaring kunnen zij ondernemingen 
die te maken (dreigen te) krijgen met 
een faillissement hier goed over advi-
seren en bij begeleiden.
 
Kennisdeling
De no-nonsens aanpak blijkt ook uit 
het feit dat het kantoor er een bijzon-
der actief evenementenbeleid op na 
houdt. “We organiseren regelmatig se-
minars voor relaties in uiteenlopende 
sectoren en branches”, vertelt Anne-

Marie Weersink. “We zijn ervan over-
tuigd dat kennisdeling bijdraagt aan 
de toegankelijkheid van de materie 
voor al onze klanten. Onze seminars 
zijn informatief en niet te wetenschap-
pelijk of te juridisch. We laten zien wat 
er speelt en bespreken wat de klant er 
aan kan doen. Ook deze seminars zijn 
op de praktijk gericht.” 

Contracten
Helaas hebben advocaten te maken 
met het imago erg kostbaar te zijn. 
Christiaan Donners spreekt dit tegen: 
“Wanneer een cliënt ons op tijd 
raadpleegt, hoeft dit absoluut niet 
het geval te zijn. Hoe vaak komt het 
niet voor dat ondernemers contracten 
tekenen die ze vooraf niet hebben 
voorgelegd aan hun juridisch advi-
seur? Wanneer er achteraf problemen 
ontstaan en de kosten daardoor hoog 

Mr. Christiaan Donners en mr. Anne-Marie Weersink: "Win tijdig juridisch advies in".

oplopen, leidt dit tot een vervelende 
situatie.  Hetzelfde geldt voor onder-
nemingen waar het financieel minder 
goed mee gaat. Tijdig overleg met de 
advocaat bespaart veel ellende en kos-
ten. Het advies voor ondernemen luidt 
dan ook: win tijdig juridisch advies in!”

Hekkelman advocaten & notarissen
Prins Bernhardstraat 1 
6501 BB Nijmegen
T 024 3828391
E info@hekkelman.nl
www.hekkelman.nl
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Nieuwste
veiligheids-

normen[  ]

De twee jongste generaties die aan het roer staan van familiebedrijf GVG Oliehandel. Vader 
Peter van Gelder (tweede van links) met dochter Elfie en zonen Ernst, Peter en Frans. 

Waar normaal gesproken in de oliesector 

ongebreidelde schaalvergroting het credo 

is voor een succesvolle bedrijfsvoering, 

bewijst GVG Oliehandel in Nijmegen dat 

juist ‘groot in het klein’ naar de top leidt. 

Voorwaarden: blijven innoveren, korte 

lijnen, snelle levering, perfecte service.  

Derde generatie familiebedrijf GVG Oliehandel 
innoveert en benut kansen

‘Groot in het klein’ 
leidt naar de top

GVG Oliehandel bv
De Vlotkampweg 77
6545 AE  Nijmegen
T 024 67 54 361
E info@gvgoliehandel.nl
www.gvgoliehandel.com

Gebroeders Van Gelder (GVG) Olie-
handel speelt handig in op de kansen 
die de grote oliemaatschappijen juist 
vanwege hun omvang laten liggen. 
“Daar gaat het alleen om de grote volu-
mes, wat uiteindelijk tot eenheidsworst 
leidt. Maar de markt wil meer, zeker als 
het gaat om smeerolieproducten. Wij 
hebben ervaring en kennis in huis om 
maatwerk te leveren, ook, of misschien 
wel júist in de regio”, zegt Ernst van 
Gelder, samen met zijn broers Peter 

en Frans vennoot in GVG Oliehandel. 
Zus Elfie, actief als marketingmanager, 
completeert het familiebedrijf dat in 
de derde generatie rond de eeuwwis-
seling een herstart maakte.  

Full service
Juist omdat de smeeroliemarkt in 
Europa krimpt, liggen de kansen 
voor de kleinschalige, specialistische 
bedrijven voor het oprapen. “Met ons 
technisch commerciële team van zo’n 
20 mensen kunnen we met heel korte 
lijnen full service bieden aan onze 
klanten”, weet Elfie van Gelder. Vanuit 
de vestiging aan de Vlotkampweg in 
Nijmegen – waar de magazijnen vol-

gens de nieuwste veiligheidsnormen 
zijn gebouwd en ingericht – werkt het 
team op creatieve wijze dagelijks aan 
de verdere uitbouw van de vijf toch al 
succesvolle merken die GVG Oliehan-
del voert. 

Paradepaardjes zijn de merken Aspen 
en Agealube. Ernst van Gelder: “De 
eerste is een in Zweden geproduceer-
de schone alkylaatbenzine, speciaal 
geschikt voor gebruik in allerlei tuin- 
en parkmachines. Toen we met Aspen 
begonnen was de markt er nog niet 
klaar voor. Maar deze producten zijn 
nu gemeengoed in de sector. We zijn 
exclusief importeur van Aspen voor de 
Benelux en hebben het merk duidelijk 
op de kaart gezet. We zijn marktleider 
in de alkylaatmarkt.” 

Eigen merk
Maar nog meer nadruk wil Van Gelder 
leggen op het eigen merk Agealube, 
waaronder alle denkbare smeeroliën 
in iedere denkbare hoeveelheid aan 
de man worden gebracht. “Agealube 
wordt ingezet als motorolie, maar ook 
als technische smeerolie in de voe-
dingsmiddelenindustrie, in schepen 
en trucks en de daaraan verwante 

maakindustrie, in de landbouw of in 
machines die in de grond-, weg- en 
waterbouw worden gebruikt.”
Kennis en kunde gekoppeld aan creati-
viteit gaan bij GVG Oliehandel zo 
ver, dat vrijwel aan iedere vraag naar 
smeerolie voor specifiek gebruik vol-
daan kan worden. De onderneming is 
erop ingericht om naast de belevering 
aan verkooppunten binnen en buiten 
de Benelux ook de individuele klant te 
adviseren.
Elfie van Gelder: “We zijn merkonaf-
hankelijk en specialist in de oliewereld, 
dus, als het nodig is, importeren we 
een product vanuit de andere kant van 
de wereld. Onze kracht schuilt ’m ook 
in het feit dat we een uitgebreid assor-
timent op voorraad hebben, zodat we 
altijd snel kunnen leveren. Deskundig 
advies en snelle levering, dat bedoelen 
wij met perfecte service.”

Gepatenteerd
Behalve bij Agealube komt de drang tot 
innoveren bij GVG Oliehandel ook tot 
uiting in de merken Ecomaxx Fuels en 
Fillpartner. Ecomaxx Fuels staat voor 
de ontwikkeling en levering van schone 
brandstoffen met maximale prestaties 
die jarenlang houdbaar zijn. Onder Fill-
partner worden door GVG Oliehandel 
ontwikkelde en inter nationaal gepaten-
teerde tank accessoires zoals automa-
tische vul tuiten voor brandstoftanks in 
voornamelijk tuin- en parkmachines op 
de markt gebracht.
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Ondernemers Lex en René Peters over TPN-WEST

Lex en René Peters vierden 

vorig jaar samen met hun 

medewerkers het 75-jarig 

bestaan van ANAC. ‘Samen’, 

dat is een belangrijk woord 

binnen hun bedrijf.

“Dat kregen we met de paplepel 
ingegoten, je kunt het namelijk nooit 
alleen. De kwaliteit van je onderne-
ming hangt in onze beleving af van de 
manier waarop je met medewerkers 
omgaat en de manier waarop je je aan 
je omgeving en aan je klanten aanpast. 
Daarom hechten we veel waarde aan 
een goede relatie met onze medewer-
kers, maar ook met onze omgeving.”

ANAC heeft zich ontwikkeld tot een 
grote en vooral innovatieve speler in 
de wereld van wasstraten. Het bedrijf 
telt naast drie benzinestations, een 
selfstorage en een kart- en paintball-
baan tien wasstraten in Nederland en 
drie in België. En daarmee eindigt het 
verhaal niet, op dit moment worden 
plannen gemaakt voor een vierde 

‘Het is gewoon belangrijk 
dat je je buurman kent’

René en Lex Peters

wasstraat in België. Het laatste kunstje 
van de gebroeders Peters was vorig 
jaar de opening van de interieurbaan 
in de hoofdvestiging in Nijmegen.

Heilige koe
“We waren al koploper in wasstraten 
- niet alleen in aantal, maar vooral 
in de logistiek, het milieuaspect en 
de klantservice -, we wilden ons ook 
richten op het interieur van auto’s. 
Dat is een gecompliceerd proces, waar 
je veel handjes voor nodig hebt. We 
hebben de interieurstraat zo ingericht 
dat auto’s in negen minuten ook van 
binnen worden gereinigd. In deze tijd 
maken we de ramen van binnen, het 
dashboard de deursponningen schoon. 
Tevens zuigen we de auto en de koffer-
ruimte uit en gaan de automatten door 

een mattenklopper. Als laatste gaat 
het voertuig door een poetsstraat. 
Zo’n ontwikkeling ontstaat altijd met 
nadenken, met het gebruiken van ge-
zond verstand. Wat verwacht een klant 
van je en hoe kun je daar optimaal aan 
tegemoet komen? Dat is de vraag. In 
dit geval een ingewikkelde vraag, want 
we begaven ons met de interieurbaan 
op een compleet nieuw terrein. Ook 
de binnenkant van een auto is heilig 
en je vraagt van een klant zijn auto 
te verlaten en blind te vertrouwen op 
onze kennis en kunde. Dat is een bijna 
psychologisch proces, dat alles met 
beleving heeft te maken. Om te begin-
nen is het hele proces zichtbaar, als 
een open keuken. Daarnaast zorgen 
we ervoor dat details als kleding van 
medewerkers, ANAC-medewerkers 
zijn duidelijk herkenbaar, je wil immers 
niet zomaar een vreemde in je auto. 
Ook aandacht voor licht en geluid en 
gebruikte materialen leiden tot een 

zeer positief eindoordeel. De klant 
vertrouwt ons zijn voertuig toe en is 
tevreden met het proces en het resul-
taat. Daarbij bieden we ook een gratis 
kopje koffie of thee aan. ”

TPN-WEST
ANAC hecht niet alleen veel waarde 
aan medewerkers en het oordeel van 
klanten, er is ook altijd aandacht voor 
de omgeving. “Daarmee bedoelen we 
niet alleen de milieuaspecten van ons 
bedrijf, maar bijvoorbeeld ook onze 
lever anciers. We werken, uiteraard  

tegen marktconforme prijzen, het 
liefst samen met bedrijven in de 
omgeving. Daarom vinden we een 
organisatie als TPN-WEST belangrijk. 
Zo’n samenwerkingsverband op een 
bedrijventerrein dient niet alleen geza-
menlijke belangen, je leert ook je buur-
man kennen. Die sociale component 
is misschien nog wel het belangrijkste. 
Wij doen er in elk geval van harte 
aan mee en we ondersteunen hun 
inspanningen. Dat betekent niet dat 
we overal in meegaan, de veiligheid op 
ons eigen terrein hebben wij bijvoor-
beeld zelf tot in de puntjes geregeld, 
maar we hebben wel aandacht voor 
alle initiatieven die ze nemen.” 

Lex en René Peters hebben de TPN-
leden al eens in hun eigen bedrijf 
ontvangen. “Omdat we dat sociale 
aspect zelf belangrijk vinden, anderen 
in je keuken laten kijken, maar ook van 
anderen leren. Daar moet je ze wel 
voor kennen.” Lex Peters is inmiddels 
ook commissielid Verkeer van TPN-
WEST. “Daar zie je weer nieuwe dingen 
van en bovendien vind ik mobiliteit en 
infrastructuur interessant en belang-
rijk. En je draagt je steentje bij, want 
uiteindelijk zijn we allemaal onderdeel 
van dezelfde sociale omgeving.”
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Tot de naam Energieweg heeft de 
gemeenteraad op 4 april 1956 beslo-
ten. Daar hoorde destijds de vol-
gende omschrijving bij: “Weg op het 
Industrieterrein. Energie: vorm van 
arbeidsvermogen. Men onderscheidt 
bijv. potentiële energie (d.i. energie 
van plaats), en kinetische energie (d.i. 
energie van beweging) en elektrische 
energie.” (Hendriks 1987)

Aanvankelijk eindigde de Energieweg 
ter hoogte van de Ambachtsweg. In 

1961 kreeg ook het nieuwe weggedeel-
te tot aan de Dr. de Blécourtstraat de 
naam Energieweg. Sinds de aanleg 
van de Neerbosschebrug maakt het 
gedeelte van de Dorpsstraat tussen de 
Dr. de Blécourtstraat en de Neerbos-
scheweg (Gaziantepplein) deel uit 
van de Energieweg. (Rob Essers, www.
gaypnt.demon.nl/straatnamen/)

Bronnen: ‘Nijmeegse straten en hun oor-
sprong’, G.J. Hendriks, 1987 & www.gaypnt.
demon.nl/straatnamen, Rob Essers, actueel.

In de eeuwigheid gezien zijn de bedrijventerreinen Noord-Oost Kanaalhavens en Westkanaal-
dijk/Sluis – samen TPN-WEST vormend – eigenlijk nog piepjong. Sommige straten en wegen die 
deel uitmaken van die terreinen zijn toch al weer wat ouder en leveren daardoor soms ‘aardig-
te-weten’ feitjes op. De moeite waard om er een rubriekje in TPN Outlook aan te wijden. 

De Energieweg is misschien wel de belangrijkste verkeersader door 

en langs Noord-Oost Kanaalhavens. Zeker nu de weg in noorde-

lijke richting via het Industrieplein, de Verlengde Energieweg en 

het Nymaplein aansluiting heeft gekregen op de Generaal James 

Gavinsingel zoals de weg op ‘de Oversteek’ heet. Daarmee is de 

Energieweg deel is geworden van de stadsroute s100.
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Vanaf begin vorige eeuw tot 

ver na de Tweede Wereldoor-

log losten en laadden kaaisjou-

wers schepen die de Waalkade 

en Nijmeegse havens aandeden, 

met de hand. De sjouwers tilden 

vrachten tot tachtig kilo zwaar 

uit de scheepsruimen en brach-

ten deze naar de wal. De losarbei-

ders leefden met hun gezinnen 

onder zeer armoedige omstan-

digheden in de Beneden stad. 

Het aandeel van de kaaisjouwer in de 
bloei van de Nijmeegse economie in de 
eerste helft van de vorige eeuw is be-
palend geweest. Na decennia van stig-
matisering en ontkenning, was de tijd 
rijp om de sterke mannen van Nijme-
gen blijvend op een voetstuk te zetten, 
vond Frank Antonie van Alphen. Hij 
bracht het relaas van zijn schippersfa-
milie in relatie tot de losarbeiders on-
der woorden in het boek ‘De Kaaisjou-
wers, een hard leven aan de Waal’.  
Een initiatiefgroep gelieerd aan De Bas-
tei maakt zich momenteel hard voor de 
komst van een welverdiend eerbetoon 
aan deze kaaisjouwers en een tot de 
verbeelding sprekende herinnering aan 
het verleden van Nijmegen. Via subsi-
dies, donaties en crowdfunding bren-
gen zij het benodigde budget voor een 
standbeeld bijeen. 

Prominent
De sculptuur zal zeker 2,5 meter en wel-
licht wel 3 meter hoog worden. Op een 
prominente sokkel langs de Linden-
berghaven brengt het beeld van gego-
ten aluminium op deze plek de herinne-
ring aan het rijke scheepvaartverleden 

van Nijmegen terug.  Gemeente Nijme-
gen heeft al medewerking toegezegd 
om plaatsing op deze plek mogelijk te 
maken. 
Voor de realisatie van het standbeeld 
van de kaaisjouwer, naar een ontwerp 
van Nijmeegs beeldhouwer Margriet 
Hovens, heeft de initiatiefgroep de 
steun van velen, dus ook van het be-
drijfsleven, hard nodig. 

Kaaisjouwerwandeling
Een steentje bijdragen aan de realisatie 
van het standbeeld kan door middel 
van een donatie via www.cultuurfonds-
rijkvannijmegen.nl. 

Steun blijft niet onop-
gemerkt, voor iedereen 
die bijdraagt is er een 
passende blijk van dank. 
Liever in gesprek voor een 
tegenprestatie op maat, 
zoals een kaaisjouwerwan-
deling met relaties door de 
Benedenstad? Dat kan ook. 
Neem contact op met: 
Gerard Alofs 
(g.alofs@chello.nl) of 
Rosalie Thomassen 
(info@erwt.biz).   

Standbeeld als eerbetoon
aan vergeten beroepsgroep

Kaaisjouwers en hun aandeel in de bloei van de Nijmeegse economie

Schepen aan de Waalkade en in de Nijmeegse havens werden door de 
kaaisjouwers met de hand geladen en gelost. 

Schoorsteen als beeldmerk
Rond de dorpspomp, aan de toog en 
bij de kapper valt veel te vernemen. 
Het laatste nieuwtje, een levenswijs-
heid, wat roddel. Zelf mag ik daar 
graag een balletje opgooien. “Kaste-
lein, gehoord van TPN?”, zo vroeg 
ik laatst. In het etablissement viel 
een ongemakkelijke stilte. “Bedoel 
je KPN”, probeerde een vaste klant 
om daar meteen snierend aan toe te 
voegen dat de bezorging te wensen 
overlaat. “Nee, TPN-WEST”, verdui-
delijkte ik tevergeefs.
Vooral afkortingen hebben tijd nodig 
om een gezicht te krijgen, maar 
ook toen ik repte over Trade Port 
Nijmegen bleef ik een roepende in de 
woestenij die lang geleden ten westen 
van Nijmegen te vinden was. Een 
groot gebied heette niet voor niets 
Bijsterhuizen, waarbij byster staat 
voor een verlatenheid waar je de weg 
kwijt raakt. Maar dat was lang geleden 
toen zelfs Romeinen nauwelijks weg 
met dit zompige land wisten.
In het café bleek het bedrijvenpark 
Bijsterhuizen wel bekend terrein. 
Door de blokken van Struycken. Een 
beeldmerk draagt bij tot bekendheid. 
En zoals Bijsterhuizen zijn blokken-
doos heeft, kent de Nijmeegse Trade 
Port de centrale. Een massief gebouw 
met een schoorsteen die driemaal 
hoger is dan de Stevenstoren of twee-
maal hoger dan de Nimbus bij het 
station. Voorwaar een blikvanger van 
formaat voor de Nijmeegse kanaal-
havens. In de kroeg wisten ze meteen 
waar het over ging. Kijk eens aan: Plak 
er TPN op en ze weten waar we zitten.
Het verdient dan ook aanbeveling te 
voorkomen dat ook die kolos tegen de 
vlakte gaat. Bij de Stichting Fabrieks-
schoorstenen staat de toren in de top 
vijf. De Erfgoedvereniging bekijkt of 
te schoorsteen behouden kan blijven. 
Misschien kan TPN-WEST een beslis-
send zetje geven.

Mark Enneken
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Waar komt die naam vandaan?
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Er wordt naarstig gezocht naar moge-
lijkheden om de overslagkades in de 
Nijmeegse kanaalhavens beter te 
benutten. Door sluiting van waterge-
bonden bedrijven in het havengebied 
en door vestiging van bedrijven die 
hun loswal niet of nauwelijks gebrui-
ken, blijven vele strekkende meters 
kadeterrein onbenut liggen. 

“We staan open voor goede ideeën die 
leiden tot intensiever gebruik van onze 
kanaalhavens”, zegt Turgay Tankir, 
wethouder Economische Zaken. Samen
met de provincie Gelderland werkt 
de gemeente Nijmegen aan een be-
ter positionering van het Nijmeegse 
havengebied. “Nu de economie weer 
opkrabbelt, moeten we in gezamen-
lijkheid eventuele kansen die er zeker 
zijn, aangrijpen. De Nijmeegse ka-
naalhavens behoren tot de grootste 
binnenhavens in ons land. Daar moe-
ten we ons voordeel mee doen.”

Op zoek naar 
ideeën en 
kansen voor 
Nijmeegse 
kanaalhavens   

Overslagkades      beter benutten
De wethouder is heel blij met de 
vorming van de Werkgroep Haven-
gebonden Bedrijven, waarin  vanuit 
TPN-WEST bestuurslid Henk Verberck 
(bedrijfsleider APN) zitting heeft. 
“Prima dat er vanuit het bedrijfs-
leven wordt meegedacht, dat ver-
groot de kansen op verdere ontwik-
keling. Samen werking is geboden, de 
gemeente alleen heeft immers geen 
doorslaggevende invloed.” 
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Van een blikje grondverf van een 
kwart liter tot een 200 litervat met de 
meest geavanceerde industrielak. Of 
van een eenvoudig rolletje schuurpa-
pier tot de volledige projectinrichting 
van een kantoorgebouw. Het is alle-
maal mogelijk bij Hagemans Verf in 
Nijmegen, dat door zijn gekoesterde 
onafhankelijkheid van welk merk dan 
ook, een waarborg kan geven op de 
kwaliteit van service, producten en 
diensten. 

Hagemans Verf bestaat uit een groot-
handel in schildersmaterialen, met fili-
alen in Venray en Arnhem, en uit een 
tweetal winkels in Groesbeek en Gen-
nep, van waaruit de consument recht-
streeks bediend wordt met verf, maar 
ook met woninginrichting en –stof-
fering. Het verzorgingsgebied van de 
groothandel is ongeveer de driehoek 
Deventer - Den Bosch - Roermond.

Familiebedrijf
Het is een écht familiebedrijf – van de 
totaal 24 medewerkers behoren er ze-
ven tot de familie – en heeft zijn roots 
in Groesbeek. Vader Hagemans begon 
daar in 1960, naast zijn werk als huis-
schilder, een groothandel en winkel in 
schildersmaterialen.
Samen met zijn broer Vincent geeft 
Ben Hagemans leiding aan het familie-
bedrijf. Ook zijn zoon Luuc werkt in 
de zaak. De hoofdvestiging is met het 
kantoor, magazijn en groothandels-
balie gevestigd aan de Weurtseweg 
in Nijme gen. Vincent Hagemans: “We 
zijn in 1995 naar Nijmegen gekomen. 
Schilder bedrijven gaan niet van Nijme-
gen naar Groesbeek om hun materiaal 
te halen, andersom wel.”

Kwaliteitsproducten
Een keuze die goed uitpakte, want in de 
loop der jaren groeide de onderneming 
uit tot een regionaal bekend en erkend 
begrip binnen de diverse branches. 
Vanuit de groothandel worden namelijk 
schildersbedrijven en winkels beleverd, 
maar ook veel andere bedrijven zijn 
rechtstreeks klant bij Hagemans Verf. 
“Dit zijn bijvoorbeeld productie bedrij-
ven in hout en metaal”, aldus Ben Hage-
mans, “maar in feite kan ieder type be-
drijf bij ons terecht voor alle soorten 
producten van diverse merken. Uitein-
delijk heeft elk bedrijf wel eens verf no-
dig, en het is niet ideaal om dat bij een 
consumentgerichte winkel of bouw-
markt te halen. Wij leveren kwaliteits-
producten tegen scherpe prijzen, en 
maken indien gewenst een keurige fac-
tuur voor in de administratie.” 

Hagemans Verf
Weurtseweg 154
6541BA Nijmegen
T 024 377 42 72
E info@hagemansverf.nl
www.hagemansverf.nl

Hagemans Verf koestert zijn onafhankelijkheid

Waarborg op kwaliteit

Luuc, Ben en Vincent Hagemans vormen het management van Hagemans Verf.

Hij vervolgt: “Daarnaast besteden we 
veel aandacht aan vakkundig advies op 
het gebied van materiaalgebruik. Onze 
merk-onafhankelijkheid levert onze 
klanten rechtstreeks kostenbesparin-
gen op. Ook dat is een kwaliteit.”

Nederlanders voor miljoenen 
via internet opgelicht
Vorig jaar zijn Nederlanders voor 
miljoenen euro’s via het internet opge-
licht, zo laat de Fraudehelpdesk weten. 
Het aantal slachtoffers dat melding 
bij de organisatie maakte verdubbelde 
van 1887 in 2014 naar 3625 in 2015. 
Deze 3600 gedupeerden werden voor 
12,2 miljoen euro opgelicht. 
Eind 2014 bedroeg de gemelde schade 
8,3 miljoen euro. De grootste groep 
werd via webwinkels en aankopen op 
Marktplaats opgelicht, waarbij er wel 
werd betaald maar niets geleverd.  
De grootste bedragen verloren slacht-
offers echter via voorschotfraude. 
Internetoplichters benaderen in dit 
geval hun potentiële slachtoffers met 
een mooi verhaal, waarvan de kern is 
dat zij eerst iets moeten betalen voor-
dat ze iets kunnen krijgen. Bekendste 
voorbeelden hiervan zijn dating-, erfe-
nis- en loterijfraude.

Bron: www.security.nl

Als schildpad naar de cloud
Het verhaal van de schildpad en de 
haas kent u nog wel. Net als meerdere 
fabels is ook deze zo oud als de weg 
naar Rome, maar nog steeds toepas-
baar op de gedigitaliseerde maat-
schappij. De haas moest altijd lachen 
wanneer hij de schildpad zag lopen, 
want het ging zo langzaam. ‘Ik begrijp 
niet waarom jij naar iets onderweg 
gaat’, zegt hij pesterig. ‘Als jij eindelijk 
aankomt, is het altijd te laat en is alles 
allang voorbij.’ De haas denkt de wed-
loop te winnen, maar uiteindelijk gaat 
de schildpad er met de prijs vandoor.
Als we het over de cloud hebben, is 
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deze oude fabel nog verrassend leer-
zaam. Organisaties migreren namelijk 
als een haas zo snel naar de cloud, 
terwijl zij eigenlijk nog niet volwassen 
genoeg zijn. Ook klanten verlangen 
steeds vaker van organisaties dat zij 
meer uit data halen. Grootste aanjagers 
om de stap te maken zijn vaak snelheid, 
schaalbaarheid en kostenreducties. 
De stap naar de cloud kan wel degelijk 
succesvol gezet worden. Door zorgvul-
dig te inventariseren wat de behoefte 
is, welke cloudvorm daar het beste bij 
past en een strategie op te stellen, haal 
je de finish waarschijnlijk eerder dan 
organisaties die de stap snel zetten. 

Bron: www.computable.nl

Facebookduim net zo 
machtig als die van Caesar
Drie dollar en 32 dollarcent. Zoveel 
verdient Facebook gemiddeld aan 
een gebruiker. Per kwartaal. Het lijkt 
bijna niks. Maar vermenigvuldig dat 
eens met de 1,65 miljard bezoekers 
wereldwijd die elke maand wel eens 
langskomen op het sociale netwerk. 
Dat verklaart waarom Facebook deze 
week kon bekendmaken dat het in het 
afgelopen kwartaal 5,38 miljard dollar 
omzet boekte. Dat is 52 procent meer 
dan vergeleken met een jaar terug. 

Bron: Computable Magazine

Afname faillissementen 
Het aantal Nederlandse bedrijven is 
in het eerste kwartaal van dit jaar met 
20 procent gegroeid ten opzichte van 
een jaar geleden. In totaal groeide het 
bedrijfsleven met 30.858 onderne-
mingen, zo meldt bedrijfsinformatie-
leverancier Graydon. 
Het aantal bedrijven neemt vooral toe 
doordat het aantal faillissementen met 
20 procent is gedaald en opheffingen 
met 10. Het aantal startende onder-
nemers steeg slechts met 2 procent.
In alle provincies is het aantal bedrij-
ven gestegen en nam het aantal ophef-
fingen af. In twee provincies was wel 
een toename van het aantal faillisse-
menten te zien, namelijk in Noord-
Holland en in Overijssel.

Bron: www.NU.nl 

K. Lugt

Ja, ik eh...
‘We hebben een nieuw klachten-
systeem ingevoerd en het is voor alle 
medewerkers goed om te weten hoe 
het werkt.
Wanneer een klant ons wil bellen voor 
een in genuil en geneuzel verpakte 
klacht krijgt hij of zij eerst te horen: 
“Voor een snelle afwikkeling kiest 
u uit de volgende nummers”. Het 
bekende werk. Vanzelfsprekend wordt 
men steeds doorverwezen naar onze 
website. Om de stroom van klachten te 
temperen is onze website inmiddels zo 
ingewikkeld mogelijk gemaakt. Mocht 
blijken dat de beller een aanhouder is, 
dan wordt er doorverbonden met een 
callcenter. 
Daar wordt vervolgens de vraag gesteld 
“waar gaat het over?”, en natuurlijk 
gereageerd met “momentje graag”. 
Is klacht of vraag al eerder gemeld, 
dan wordt de beller na enig wachten 
terugverwezen naar de website. Is de 
kwestie nieuw, dan wordt de beller 
naar mijn afdeling doorverbonden 
en te woord gestaan door een hoogst 
vriendelijke dame die vervolgens 
vraagt “is het dringend?” Is het drin-
gend dan wordt ze kennelijk beetge-
nomen en verbreekt zij de verbinding. 
Want wij nemen geen dringende zaken 
op onze hals. Is het niet dringend dan 
wordt er doorverbonden. Kijk, en nu 
gaat mijn systeem zo werken dat wij 
tegen de niet dringende beller nadruk-
kelijk voorhouden dat hij ons niet 
moet lastig vallen met niet-dringende 
zaken. Daarvoor kan hij op onze 
website terecht. En dat betekent dat de 
volgende keer wordt aangegeven dat 
het dringend is. Gevolg: er wordt niet 
doorverbonden, waardoor wij het weer 
rustiger krijgen. 
Acht, het is eigenlijk zo eenvoudig......



2322
TPNOUTLOOK2016

Makro Nijmegen 
Energieweg 50 
6541 CX Nijmegen
T 0900-2025300
E contact@makro.nl
www.makro.nl/vestigingen/nijmegen

Raymond Molier is vestigingsmanager 
van Makro Nijmegen: “Ons bedrijf le-
verde altijd al een horecatotaalpakket 
met advies van specialisten, met een 
groot assortiment eigen merken en 
uitblinkend in houdbare, dagverse en 
zelfs uurverse producten. Het bedrijf 
heeft zich op die manier ontwikkeld 
tot een betrouwbare partner voor on-
dernemend Nederland. Maar we willen 
meer. We hebben goed geluisterd naar 
de wensen van de moderne klant en 
zijn verwachtingen geven we vorm in 
Makro nieuwe stijl. Dat betekent dat 
we onze klanten, in Nijmegen zo’n 
2.000 tot 4.000 ondernemers per 
dag, de kans gaan bieden om iets aan 
elkaar te hebben, om kennis te maken, 
te netwerken, eventueel zelfs vergade-
ringen hier te plannen in  allerlei set-
tings. Het gaat dus om de combinatie 
inkopen & shoppen, werken & netwer-
ken en uiteindelijk ook zaken te doen 
met andere ondernemers. We denken 
straks in oplossingen, in elf verschil-
lende solutions, op minder vierkante 
meters en in minder artikelen, maar 
transparanter, logischer en denkend in 
totaaloplossingen: de Makro als een 

Makro ontwikkelt volledig nieuw concept

Locatie plus netwerk 
is Makro-community

community voor ondernemers, waar 
ze kunnen  shoppen, maar ook kunnen 
netwerken. En dat is volstrekt nieuw in 
Nederland.”

Nieuwe routing
De route voor de klant in de vernieuw-
de vestiging is anders. “Na binnen-
komst kom je bij de seizoensproducten 
en bij wat wij buitenkansen noemen, 
leuke snel wisselende handel die je 
niet in onze folders vindt. Daarna is er 
de afdeling kantoor & werkplek voor 
alles wat je in kantoorartikelen voor je 
dagelijkse werk nodig hebt, dan loop je 
naar basics voor elke dag, ook hier met 
name basics in bijvoorbeeld kleding. 
Ons assortiment is op alle afdelingen 
ingevuld volgens de methode goed-
beter-best. Je vindt er alles, van stan-
daard tot top. Op de afdeling schoon 
& opgeruimd vind je alle oplossingen 
voor schoonmaak, opbergen en verzor-
gen. De afdeling koffie & thee moment 
biedt niet alleen alle oplossingen op 
het gebied van koffie en thee, van 
koffiemachine tot pads, maar ook 
een netwerkplein. Daar vindt de klant 
ruimte om afspraken te plannen en te 

werken, wil hij wat meer privacy dan 
kan hij gebruik maken van een van de 
open offices die tegen basisprijzen te 
huur zijn. De goed bereikbare locatie 
en gratis parkeren maken ons daarvoor 
extra aantrekkelijk. De afdelingen wijn 
& champagne, sterke drank en bier 
& frisdrank besteden veel aandacht 
aan de vele specials die tegenwoordig 
in dit segment verkrijgbaar zijn. Elke 
afdeling wordt overigens gerund door 
een senior en junior specialist, die al-
les over alle facetten van hun product-
groep kunnen adviseren.”

Vlees, vis & more
Daarna komt de klant bij de afdeling 
koken & aan tafel, met alles wat je 
daarvoor nodig hebt. Raymond Molier: 
“De foodcourt vormt er het middel-
punt met professionele koks die klan-
ten dagelijks inspireren. Aansluitend 
kom je bij gedistilleerd en wijn, uiter-
aard met een eigen wijnspecialist, die 
passende adviezen geeft. De afdeling 
brood & beleg en kaas & delicatessen 
bieden een complete oplossing voor 
ontbijt, lunch en snack, daarnaast is er 
een compleet nieuwe kaascounter ont-

wikkeld, met naast alle kaas, alles op 
het gebied van zuivel en vleeswaren. 
De afdeling vlees & gevogelte herbergt 
ook ons vleesatelier voor portioneren 
en vacumeren op wens van de klant. 
De afdeling vis & schelpdieren is de 
eyecatcher, met prachtige homaria, 
een schelpenbak en dagelijks meer 
dan 65 soorten verse vis. De afdeling 
groenten & fruit wordt verbreed en dat 
geldt ook voor de afdeling diepvries 
en de houdbare producten. Er komt 
verder een aparte ruimte voor een 
outlet en de kerstpakkettenshowroom 
komt naar beneden. Dan hebben we 
nog steeds 800 m2 vrij, die we op 
termijn samen met ondernemers gaan 
invullen, elk goed idee van grote of 
kleine plaatselijke ondernemer krijgt 
onze aandacht.”

TPN-WEST
Makro geeft in dit nieuwe concept alle 
ruimte aan de klant om meer te doen 
dan alleen inkopen. “We willen een 
grote marktplaats zijn, de locatie waar 
grote en kleine ondernemers graag 
komen en te shoppen en te werken, 
om met elkaar kennis te maken en te 

Makro startte in 1968 in Amsterdam met een volledig nieuw 

concept: de zelfbedieningsgroothandel. Dat werd een groot suc-

ces, op dit moment telt Makro als onderdeel van de Metro Group 

17 vestigingen in Nederland met zo’n 4.100 medewerkers. Makro 

Nijmegen wordt als één van de vier eerste vestigingen omgebouwd 

om te voldoen aan de wensen van de klant anno 2016. Hoe? Door te 

binden, te boeien en te inspireren. En daarmee ontstaat opnieuw 

een voor Nederland uniek concept.

netwerken. Uiteraard is de digitale 
kant van ons bedrijf steeds belangrij-
ker, maar we zetten niet in op een een-
voudige webshop, we mikken op het 
aanbieden van meer en betere digitale 
diensten. Onze folder blijft bestaan, 
maar de tweewekelijkse uitgave van 
118 pagina’s wordt vervangen door een 
wekelijkse folder van 28 pagina’s.” 
Makro is al jaren een gewaardeerd 
lid van TPN-WEST. “Onze officiële 
heropening vindt plaats op woensdag 
6 juli, een dag eerder ontvangen we de 
leden van TPN-WEST voor een nadere 
kennismaking en een uitgebreide  
barbecue. Ik kijk er nu al naar uit.”

[   ]inkopen
& shoppen
werken & 

netwerken

Raymond Molier, 

vestigingsmanager 

Makro Nijmegen.
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foto: Broekbakema/Menno Emmink

Ondernemers op TPN-WEST 

kennen het bedrijf Synthon. 

Alhoewel kennen? Ze weten 

waar het bedrijf ligt, ze zien 

dat er regelmatig uitbreidingen 

plaatsvinden, maar wat er echt 

gebeurt achter de hekken van 

het bedrijf is voor velen een 

raadsel. Directeur Edwin de 

Rooij vertelt.

Synthon startte 25 jaar geleden, toen 
twee jonge chemici besloten zelf 
generieke geneesmiddelen te gaan 
ontwikkelen. Ze huurden laboratoria 
op het Toernooiveld achter de univer-
siteit en gingen aan de slag. Twee jaar 
later brachten ze met dobutamine, een 
medicijn dat wordt gebruikt bij hartfa-
len ten gevolge van hartspierziekten 
(cardiomyopathie), hartinfarct (myo-
cardinfarct) of open-hartchirurgie, hun 
eerste en meteen succesvolle generie-
ke medicijn op de markt. Een generiek 
medicijn is een medicijn waarvan het 
octrooi is verlopen en daarom door 
meerdere bedrijven wereldwijd kan 
worden gemaakt. Het is verkrijgbaar 

onder de naam van de werkzame 
stof. Daarna ging het snel. Synthon is 
inmiddels toonaangevend in generieke 
medicijnen. Het bedrijf telt wereldwijd 
zo’n 1.700 hoogopgeleide medewer-
kers met meer dan 30 verschillende 
nationaliteiten verdeeld over Nijme-
gen, Argentinië, Chili, Tsjechië, Korea, 
Mexico, Rusland, Spanje en Amerika. 
In Nijmegen, waar ongeveer 500 
medewerkers werken, is het hoofd-
kantoor gevestigd. Van hieruit worden 
de generieke R&D- en productie-
vestigingen aangestuurd. Tevens 
vinden hier biofarmaceutische onder-
zoeks- en ontwikkelingswerkzaam-
heden plaats.

‘Wij willen een verschil 
maken in de wereld 
van de farmaceutische 
producten’

Edwin de Rooij 
van Synthon:

Zelfstandig en onafhankelijk
Jacques Lemmen, Synthon-oprichter 
en op dit moment nog steeds zeer 
actief binnen het bedrijf, had vanaf 
de start een droom: hij wilde een 
verschil maken in de farmaceutische 
wereld door betaalbare generieke en 
belangrijke innovatieve medicijnen te 
ontwikkelen. In de generieke tak heeft 
Synthon inmiddels een uitgebreid 
portfolio aan geneesmiddelen, vaak 
complexe producten voor de behande-
ling van onder andere goedaardige 
prostaatvergroting, depressies, hart- 
en vaatziekten en kanker. In 2007 
startte Synthon met de innovatieve 
biofarmaceutische activiteiten, waarbij 
het bedrijf zich vooral focust op ge-
neesmiddelen voor vormen van kanker 
waar op dit moment nog geen of geen 
afdoende behandeling voor bestaat. 
Innovatieve geneesmiddelen worden 
door een bedrijf helemaal zelf ontwik-
keld en geoctrooieerd en meestal 
onder een eigen merknaam verkocht.
Edwin de Rooij trad in 1999 toe als 
financieel directeur bij Synthon, 
tegenwoordig geeft hij leiding aan de 
generieke business-unit. “De ontwik-
keling van nieuwe medicijnen vraagt 
langdurige en grote investeringen in 
research & development, R & D maakt 
meer dan 40% van onze omzet uit. Die 
investeringen kunnen we doen met 
de gelden die we genereren met onze 
generieke medicijnen. Synthon is nog 
steeds een zelfstandige private onder-
neming, we zijn financieel onafhanke-
lijk en kunnen dus dagelijks onze eigen 
keuzes maken. Dat wil niet zeggen dat 
we geen tegenslagen kennen, niet elk 
product bracht het rendement dat we 
vooraf hadden gedacht.”

Visie
Het besturen van een bedrijf als 
Synthon vraagt om een langetermijn-
visie. “We kijken voor onze generieke 
producten al naar 2030 en we hopen in 
2020 ons eerste innovatieve biofarma-
ceutisch product op de markt te 
kunnen brengen. We verwachten een 
verdere organische groei, zowel op het 

Synthon BV & Synthon 
Biopharmaceuticals BV
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
T 024 37 27 700
E info@synthon.com
www.synthon.com

terrein van generieke als innovatieve 
medicijnen. We opereren wereldwijd, 
maar Nijmegen blijft voor ons belang-
rijk, we zijn bijvoorbeeld lid van het 
eerste uur van TPN-WEST. We kunnen 
hier goed uit de voeten en bovendien 
hebben we nauwe banden met zowel 
het Radboud Ziekenhuis als de univer-
siteit. In onze visie voor het komende 
decennium staat ook de mogelijkheid 
om een fabriek voor biofarmaceuti-
sche medicijnen te bouwen, daarvoor 
hebben we de benodigde grondacqui-

sities al gedaan. We handelen dus stap 
voor stap, maar plannen ver vooruit. 
Dat is ook nodig in deze branche, 
waarin het jaren duurt voordat een 
product de markt op kan. Wij blijven 
doen waar we goed in zijn en onder-
tussen blijven we gefocust op onze 
droom. Dat is en blijft de rode draad in 
alles wat we doen.”

foto's: A
rchief Synthon

R&D maakt meer dan 40% van  de 
omzet van Synthon uit.
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Hoe krijg je duizenden mkb-ondernemers zover dat ze 

in energiebesparing investeren? VNO-NCW denkt het 

antwoord te hebben. Naast de Energy Check Up voor 

bedrijven komt het ‘MKB energie-abonnement’ eraan. 

“Dit wordt gewoon een must om te doen.” 

“Energie is voor mkb-bedrijven een 
sluipmoordenaar”, weet regiomanager 
Christian Lorist van VNO-NCW Mid-
den, een actieve deelnemer aan het 
Gelders Energieakkoord. Maar toch 
heeft het onderwerp zelden een hoge 
prioriteit. “De continuïteit van het be-
drijf staat voorop, energie komt pas op 
de vierde, vijfde of zesde plek. Door de 
lage energieprijs is de aandacht hele-
maal weg.” Dat is jammer en kortzich-
tig, vindt Lorist. De lage energieprijs 
is maar tijdelijk en energie besparen 
loont direct. De terugverdientijd van 
maatregelen is vaak korter dan vijf 
jaar. “Energiebesparing is een gezonde 
businesscase.” 

Duivels dilemma
Maar zelfs mkb-bedrijven die hier-
van overtuigd zijn, lopen tegen de 
hoge initiële kosten van maatregelen 
aan. “Door de recessie hebben ze 
simpelweg geen cash. En als ze het 
hebben, geven ze het bij een aantrek-
kende economie eerder uit aan nieuw 
personeel of machines”, weet Lorist. 
Een investering in energiebesparende 

maat regelen kost een mkb-bedrijf ge-
middeld tussen de 10.000 en 50.000 
euro. 
Dit duivelse dilemma – geen geld voor 
maatregelen die direct geld besparen – 
wil VNO-NCW oplossen met een 
online energiescan (zie www.energy-
checkup.nl ). Wie de vragenlijst invult, 
ziet hoe zijn bedrijf scoort vergeleken 
met andere bedrijven uit zijn sector 
en krijgt suggesties voor te nemen 
maatregelen. Een matige of slechte 
score stimuleert om verder te gaan 
met de scan. De site biedt de moge-
lijkheid offertes op te vragen bij een 
aantal installateurs in de regio. Met 
de scan wil VNO-NCW stimuleren dat 
het bedrijfsleven de afspraken over 
CO2-reductie uit het Energieakkoord 
nakomt. Veel bedrijven zijn wettelijk 
verplicht om energiebesparende maat-
regelen te nemen. 

Ontzorgen 
Om energie investeringen voor onder-
nemers aantrekkelijker te maken  
– Lorist spreekt van ‘ontzorgen’ –  
introduceert VNO-NCW binnenkort 

Het mkb in de 
versnelling 

VNO-NCW introduceert binnenkort 
het MKB-energieabonnement

het MKB-energieabonnement. Dat 
is een financieringsconstructie die 
bedrijven de mogelijkheid biedt om 
de investering terug te betalen met de 
besparing op de energiekosten. 
“Dat is bingo. Voor het bedrijf gaan de 
energiekosten omlaag, dus er is direct 
voordeel, en het bedrijf hoeft er niet 
voor naar de bank. Dit wordt gewoon 
een must om te doen”, stelt Lorist. Pri-
vate investeerders zorgen in dit model 
voor de financiering en de provincies 
staan garant. VNO-NCW is erover in 
gesprek met de provincie Gelderland. 
“Nog beter”, oppert Lorist, “zou het 
zijn als de provincie investeert in de 
financiering van maatregelen. Gelder-
land heeft ruim 3 miljard euro aan 

zogeheten stamkapitaal op de bank 
staan, overgehouden van de Nuon-
verkoop. Een deel hiervan investeren 
tegen rente levert meer op dan het 
op de bank laten staan of beleggen in 
Duitse obligaties. Kortom, de provincie 
profiteert ook mee.” 

Test
Omgevingsdienst Veluwe IJssel test nu 
of de Energy CheckUp een hulpmid-
del kan zijn bij het handhaven van de 
wet. Voor ondernemers komt alles in 
één tool samen: advies over te nemen 
(erkende) maatregelen, offerte, finan-
ciering, uitvoering én handhaving. 
In de test komen de maatregelen 
waarin bedrijven investeren in een 
database die toegankelijk is voor de 
handhavers van de Omgevingsdienst 
Veluwe IJssel. Wie meedoet wordt 
met rust gelaten. Maar er is ook een 
stok achter de deur: een bedrijf dat 
niet meedoet, kan een bezoek van de 
handhavers verwachten. Lorist: “We 
geven met onze aanpak een onderne-
mer een jaar de kans om zelf in actie 
te komen. Als hij daarna niks gedaan 
heeft, komt de omgevingsdienst langs 
– en dat moet ook.”

Bron: http://www.geldersenergieakkoord.nl/
images/uploads/GEA201602_krant_web.pdf 
auteur: Han van de Wiel[   ]Wie meedoet 

wordt met 
rust gelaten

www.energycheckup.nl

Christian Lorist
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Avodesch – de originele en niet 

minder logische afkorting voor 

Alles VOor DE SCHoonmaak 

– in Nijmegen verkoopt niet al-

leen professionele producten en 

materialen, maar is vooral sterk 

in de ‘verkoop’ van oplossingen. 

Vakgroothandel Avodesch maakt 
naam al 15 jaar lang volledig waar

Alles VOor DE SCHoonmaak

Al vijftien jaar lang – de onderne-
ming werd in 2001 opgericht door 
directeur-eigenaar Raymond Peters 
– komt Avodesch direct of indirect 
via schoonmaakprofessionals bij tal 
van bedrijven en instellingen in het 
hele land letterlijk over de vloer. “Een 
fles schoonmaakmiddel of een dozijn 
rollen toiletpapier verkopen, kan 
iedereen. De essentie zit ‘m echter in 
productkennis, betrokkenheid en de 

wil om te veranderen, te verbeteren, 
efficiënter te werken. Beter schoonma-
ken in minder tijd dan voorheen. Dat 
is in wezen het product waar wij goed 
in zijn en dat wij graag verkopen”, zegt 
sales- en marketingmanager Mark in 
den Bosch van Avodesch. 

Brede klantengroep
Avodesch bedient een zeer brede 
klantengroep in de grote regio 

Marketingmanager Mark in den Bosch.

Midden-Nederland, maar ook landelijk. 
Grote industriële bedrijven met eigen 
schoonmaak- en onderhoudsdiensten, 
professionele schoonmaakbedrijven 
die gespecialiseerd zijn in het fris 
houden van grote en kleine kantoorge-
bouwen, gezondheidsinstellingen die 
praktijk-, behandel- en verblijfsruimten 
(hygiënisch) schoon willen houden, 
sportaccommodaties, cafés of de 
winkel-op-de-hoek, ze zitten allemaal 
in het uitgebreide klantenbestand 
van de Nijmeegse onderneming, die 
al sinds jaar en dag gevestigd is op de 
hoek Dr. De Blécourtstraat – Energie-
weg, bedrijventerrein Noord- Oostka-
naalhavens. 

Vertrouwen
Mark in den Bosch: “Door onze 
omvang en ervaring mogen we ons 
vertegenwoordiger van alle grote en 
bekende merken in  de schoonmaak-
sector noemen. Dat straalt vertrouwen 
uit van de kant van onze leveranciers 
en het versterkt onze positie naar 
onze klanten, die vaak op maat onze 
deskundigheid aanspreken bij de vraag 
naar oplossingen.”

Voor Avodesch zijn dat geen holle fra-
sen, “Onze adviseurs zijn op hun best 
als ze voor medewerkers van klanten 
cursussen, bijscholing of product- of 
werkdemonstraties kunnen geven. 
Daar ontstaat de wisselwerking tussen 
theoretische efficiëntie en dagelijkse 
praktijk. We doen ervaringen op in 
product- en materiaalgebruik, kennis 
die we dan weer graag met onze klan-
ten en opdrachtgevers delen.”

Kwaliteit
Het delen van kennis en het verzorgen 
van cursussen en opleidingen tegen 
nultarief is zeker geen gemeengoed 
in de schoonmaakbranche. “Maar het 
hoort er wel degelijk bij als je met je 
klanten verbonden wilt blijven”, vindt 
de marketingman van Avodesch. 
“Bij sommige klanten schuren heel 
dicht tegen de eindgebruikers aan. Bij-
voorbeeld de bewoners van projecten 
bij zorginstellingen als de Waalboog, 
Iriszorg of Pluryn. Die mensen bege-
leid je graag één op één bij dingen die 
ze zelf kunnen doen, zoals schoonma-
ken. Dat is dan service en kwaliteit die 
wij graag bieden.”

Milieubelastend
Uit alle voorbeelden die Mark in den 
Bosch geeft, spreekt dat voor Avo-
desch prijs niet het allerbelangrijkste 
is. “Resultaat wel”, zegt hij, “dat telt 
echt. Voor onze klanten, dus voor ons 
ook. Schoonmaken is niet dat em-
mertje lauw sopwater en een sloot 
chloor door het sanitair. Schoonmaken 
is met verstand van zaken en kennis 
van producten zo efficiënt mogelijk 
een ruimte schoon en fris gebruiks-
klaar maken. En dat ook nog zo weinig 
mogelijk milieubelastend en zo veilig 
mogelijk voor schoonmakers en ge-
bruikers.”

De aanpak van Avodesch vraagt soms 
om een omslag in denken en doen. 
De specialistische vakgroothandel in 
Nijmegen ziet het als een missie om 
daarbij te helpen. Mark in den Bosch 
“Alles voor de schoonmaak. En met 
alles, bedoelen we ook alles. Ook die 
belangrijke bewustwording.”

Avodesch
Dr. De Blécourtstraat 9
6541 DD Nijmegen
T 024 37 27 292
E info@avodesch.nl
www.avodesch.nl
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Ronald Schraven wil meer gaan netwerken.

Familiebedrijf Schraven Transport 
verzette in 2006 de bakens

Ronald Schraven 
gelooft in meten

Schraven Transport is een familie-

bedrijf uit 1885, dat gestaag een eigen 

plekje op de markt veroverde. Sinds 

2006 is er echter veel veranderd. Toen 

nam Ronald Schraven (50 jaar) alle 

aandelen over en hij nam een drastisch 

besluit. Vanaf dat moment investeerde 

hij in de analyse van alle kerngegevens 

in zijn bedrijf. Daardoor heeft hij op elk 

moment niet alleen een overzicht van 

de (financiële) situatie, maar weet hij 

ook waar vrachtwagens zich bevinden, 

naar welke klant ze op weg zijn, of hoe 

het rijgedrag van de chauffeur is. De 

uitdrukking ‘meten is weten’ lijkt voor 

Ronald Schraven te zijn uitgevonden.

Schraven Transport opereert vanuit 
vestingen aan de Lindenhoutseweg en 
vanuit Duitsland (Bedburg-Hau) voor 
de internationale trucking. Het bedrijf 
is gespecialiseerd in (pallet)distribu-
tie in de Benelux, containertrucking, 
distributie van bouwmaterialen (open 
en gesloten), kooiaap vervoer, kraan-
wagentransport en het transport van 
rollen papier (joloda trailers). 
“In 2006 bestond 80% van onze omzet 
uit het vervoer van papier. Dat ren-
deerde onvoldoende, dus daar hebben 
we voor een belangrijk deel afscheid 
van genomen. Dat was best spannend, 
maar het pakte goed uit. Traditioneel 
opereren en vasthouden aan wat je 
altijd al had en deed, zie ik als gevaar-
lijke valkuilen voor met name familie-
bedrijven.”

Automatisering
De belangrijkste beslissing die Ronald 
in 2006 nam had te maken met inves-
teringen in automatisering. “Ik wilde 
weten waar we nu eigenlijk de hele 
dag druk mee waren, onze marges zijn 
klein dus moet je weten wat je doet. 
We lieten een transportmanagement-
systeem bouwen, waarin we elke rit in 
kosten en opbrengst zichtbaar konden 
maken. Dat systeem werd steeds 
groter en fijnmaziger. We maakten 
klantanalyses, waardoor duidelijk werd 
of werk voor specifieke klanten marge 
opleverde. We meten vandaag de dag 
alles, we krijgen gegevens per uur, per 
wagen, per chauffeur, klant, klantgroep 
en discipline. We maken elk proces 
zichtbaar, we weten waar onze kosten 
zitten en wat dus onze prijs moet zijn, 
wij analyseren het rijgedrag en dus 
brandstofverbruik van chauffeurs en 
zo leveren we meteen een bijdrage aan 
het verduurzamen van het proces. We 
kennen de markt, we zien als eerste de 
mogelijkheden. Omdat je de klantbe-
hoefte voelt en weten waar we staan, 

kunnen we investeringsbehoefte en 
mogelijk rendement snel tegen elkaar 
afwegen. We zijn met 26 trekkende 
eenheden een relatief klein transport-
bedrijf en alleen al daarom is onze aan-
pak van levensbelang. Toch verbaast 
het me telkens weer als ik zie hoeveel 
collega’s daar nog onvoldoende 
aandacht aan besteden. Je laat in mijn 
visie niet alleen geld liggen, je maakt 
het jezelf moeilijk een duidelijk doel 
op lange termijn te formuleren. Hoe 
kun je nou weten waar je heen wilt, als 
je niet weet waar je kosten liggen?”

Verschil
De transportbranche had het de af-
gelopen jaren heel moeilijk. Dat geldt 
niet voor Schraven Transport. “We 
hebben ook best wat mindere jaren 
gehad, maar dat is goed, het houd 
je een spiegel voor en dwingt je tot 
actie. 2015 was voor ons een superjaar, 
ook omdat we in kunnen spelen op 
nieuwe trends, zoals de bouwlogistiek. 
Daarbij komt dat we werken met zeer 
betrokken medewerkers. Dat heeft ook 
te maken met de manier waarop we 
ze bij onze zaken betrekken. Zij zien 
wat er dagelijks gebeurt, waar kansen 
liggen en hoe we die kansen kunnen 
benutten. Wij zorgen er ook voor dat 

ze opleidingen kunnen volgen, zodat 
ze mee gaan met de eisen van de tijd. 
Ik zie dat als investeringen waarvan 
niet alleen de medewerkers groeien, 
maar waar wij als bedrijf ook sterker 
van worden. Dan praat je niet alleen 
over schadereductie, maar ook over 
zaken als gezondheid en vitaliteit van 
chauffeurs.” 

Ronald Schraven heeft de afgelopen 
jaren heel veel tijd in zijn bedrijf geïn-
vesteerd en dus wat minder deelge-
nomen aan netwerkbijeenkomsten, 
zoals bij TPN-WEST. “Daar ga ik meer 
tijd voor vrij plannen, ook omdat ik 
vind dat we een mooi bedrijventerrein 
hebben. Om dat zo te houden moet je 
inspanningen verrichten, bijvoorbeeld 
om verloedering tegen te gaan, om 
de verkeersveiligheid te verbeteren 
en om de diversiteit op ons terrein te 
behouden. Dat vind ik belangrijk.”

Schraven Transport 
Lindenhoutseweg 54a, 
6545 AJ Nijmegen
T 024-377 47 42
E info@schraven-transport.nl
www.schraven-transport.nl

[  ]Meten 
is 

weten
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Stijn en Jojanneke Maertens  met 

accountmanager Pieter van Overbeek (l.) 

De zorg over zorg
Misschien heeft het te maken met ouder 
worden, maar ik betrap mezelf steeds vaker op 
gedachten over later. Hoe oud word ik, hoeveel 
tijd heb ik nog om alle dingen op mijn bucket 
list af te strepen, hoe lang blijf ik gezond? Ben 
ik straks als gepensioneerde fit genoeg voor al 
die reizen die ik nog wil maken? In mijn familie 
zijn er gelukkig veel energieke zeventigers en 
tachtigers die nog gewoon thuis wonen. Dat wil 
ik ook wel, gezond oud worden zonder afhan-
kelijk te zijn van anderen. Ik wil zelf kunnen 
blijven beslissen over mijn eigen leven, waar ik 
woon en hoe en van wie ik eventuele zorg krijg.
Gezondheidszorg is een actueel onderwerp: er 
is veel te doen om persoonsgebonden budget-
ten, de kosten van medicijnen, het al dan niet 
zelf inkopen van zorg en de beperktere budget-
ten van de gemeente. Al met al is de gezond-
heidzorg een web van regels en uitzonderingen, 
waarin zelfs zorgprofessionals soms de weg niet 
goed meer weten. Hoe moet je dat als burger 
dan begrijpen?
Ook veel van onze klanten maken zich hier zor-
gen over. Ze willen later zorg kunnen inkopen 
zoals ze die zelf voor ogen hebben. Een slaap-
kamer met badkamer bouwen op de begane 
grond, verhuizen naar een zorgappartement of 
-villa, een inwonend verpleegkundige huisves-
ten, de wensen zijn divers. En wat kost dat dan, 
die zorg op maat? Om onze klanten hiermee te 
helpen heeft Van Lanschot Bankiers de Zorg-
Scan ontwikkeld. Aan de hand van tien vragen 
brengen we de wensen in kaart. En berekenen 
we de kosten die daarmee gepaard gaan. Het 
resultaat: tevreden klanten. Tevreden dat ze hun 
gedachten en wensen op een rijtje hebben gezet. 
En tevreden omdat ze nu een overzicht hebben 
van de kosten die daarbij horen. Natuurlijk 
moet dit overzicht regelmatig geactualiseerd 
worden. Maar het is een geruststellende ge-
dachte om concreet te kunnen toewerken naar 
de ideale situatie die je voor ogen staat. 

m.a.ponsioen@vanlanschot.com 

Senior Private Banker 
Van Lanschot Bankiers Nijmegen

Mark Ponsioen

Slimmer, beter, meer. Dat moet je  
bieden wanneer je opereert in de  
uiterst competitieve wereld van druk-
ken en printen. Slimmere diensten op 
maat, meer investeren in hardware/
software en betere dienstverlening.

Volgens Stijn en Jojanneke Maertens 
is dat de weg naar succes en naar 
normale prijzen voor uitstekende 
diensten. Daarom is de naam Drukkerij 
Luxor (sinds 1969) ook aangepast en 
veranderd in Luxor Custom Printing 
Solutions.

Met veel plezier
Luxor begon als een lokale drukker, 
gespecialiseerd in familiedrukwerk, 
kopiëren en printen. “Dat doen we na-
tuurlijk nog steeds met veel plezier. 
Maar inmiddels is ons diensten pakket 
sterk gegroeid: complete huisstij-
len, handels drukwerk, reclamedruk-
werk, print- en kopieerservice, etc. 
We gebruiken niet alleen de nieuwste 
software voor digitaal en offset druk-
ken, printen, sorteren, couverteren,  

distribueren, e-mailen en archiveren 
van documenten, we nemen klanten 
ook graag alle zorgen rondom het pro-
duceren en verzenden van poststukken 
uit handen. Dat noemen we hier post-
ontzorging. Tenslotte heb je als bedrijf 
wel iets anders te doen dan envelopjes 
dichtlikken.”

Ricoh Pro C9100
Om goede diensten te leveren heb je 
uitstekende machines nodig. “Daarom 
hebben we recentelijk geïnvesteerd in 
de nieuwste generatie hoogvolume di-
gi tale kleurenproductiesystemen voor 
printprofessionals. Met deze digita le  
pers kunnen we ook grootformaat 
printen in plaats van drukken. Hier-
door zijn kleine oplagen betaalbaarder. 
Daarnaast is de kwaliteit vergelijkbaar 
met drukwerk. Dat laatste is natuurlijk  
essentieel.” 
Gegarandeerde kwaliteit tegen markt-
conforme prijzen is heel belangrijk, 
maar in de optiek van Stijn en Jojanneke 
Maertens is een perfecte dienstverle-
ning nog veel belangrijker. “Omdat we 

klanten graag lang aan ons binden, dus 
continuïteit door tevredenheid. Op-
drachten ook op het laatste moment 
tot een goed einde brengen, bouwen 
aan vertrouwen, meedenken en advise-
ren over alle aspecten van het vak, over 
kleuren en papiersoorten, printen of 
drukken en zelfs over verspreiding. De 
zorg daarvoor nemen we onze klanten 
graag allemaal uit handen. In een open 
en eerlijke sfeer de kwaliteit en service 
bieden die helaas steeds zeldzamer 
wordt. Ook dat is er in een familie-
bedrijf als het onze met de paplepel 
ingegoten. 
Maak een keer persoonlijk kennis, of 
kijk op www.drukkerijluxor.nl.

Luxor levert custom printing solutions

Continuïteit door tevredenheid

Luxor Custom Printing Solutions
St. Annastraat 235-241, 
6525 GP Nijmegen
T 024-355 60 68
E info@drukkerijluxor.nl
www.drukkerijluxor.nl

Fijnmechanische Industrie Goorsenberg aan de Hogelandse weg 
op bedrijventerrein Westkanaaldijk in Nijmegen viert dit jaar zijn 
gouden bestaansjubileum. 

Het familiebedrijf produceert 
hoogwaardige componen-
ten en samenstellingen voor 
machines, gereedschappen en 
instrumenten. Ze zijn specialist 
in verspanende bewerkingen
(frezen, draaien, slijpen). 
Goorsenberg is sinds 1966 een 
familiebedrijf met inmiddels  
24 medewerkers. 

Het 50-jarig bestaan viert Goor-
senberg met diverse activiteiten. 
Het jubileum was in ieder geval 
voor wethouder Turgay Tankir 
(Economische Zaken) voldoende 
aanleiding om directie en 
medewerkers te feliciteren en 
hen daarbij te verrassen met een 
smakelijke feesttaart. 

Bron: www2.nijmegen.nl/ondernemen

Nijmeegse Zaken
berichten uit het bedrijfsleven

19e Haringparty voor twee goede doelen

De opbrengst van de 19e Haringparty die op 21 juni wordt 
gehouden, is bestemd voor Stichting AED Dukenburg en voor  
de Stichting Straatmensen. 

Jaarlijks ontmoeten ondernemers 
uit Nijmegen en omgeving elkaar 
tijdens de inmiddels traditionele 
Haringparty in Schepenhal in 
het stadhuis Nijmegen. Om te 
netwerken, de nieuwe haring te 
proeven en om mee te bieden 
op de vaatjes Nieuwe Haring die 
worden geveild voor het goede 
doel. 
De Haringparty is een initia-
tief van ondernemers Ton van 
Gaalen, Ton Hendriks en Frans 
Hendriks, dat wordt gesteund 
door de OSRN (NEC Business 
Associates). De dranken worden 
aangeboden door Jac. Bongers 
dranken. De veiling wordt geleid 
door notaris Klaas Albert Veer-
beek van Dirkzwager Advocaten 
en Notarissen. Er wordt geveild 
volgens het Amerikaanse en 
volgens het opbod systeem.  
Vorig jaar bracht de veiling 
€ 24.000,- op.

De drie organisatoren hebben 
ook dit jaar twee goede doelen 
uitgekozen die de maatschap-
pelijke belangen van de regio 
behartigen. 
Allereerst Stichting AED Duken-
burg, een bewonersinitiatief 
dat wijkbewoners opleidt in 
reanimatie en gebruik van AED. 
Daarmee zetten zij zich in voor 
een ‘hartveilig’ Nijmegen, zodat 
zoveel mogelijk mensen met 
hartfalen ter plaatse geholpen 
kunnen worden. 
Het tweede goede doel is Stich-
ting Straatmensen. Deze stich-
ting zorgt ervoor dat de Nijmeeg-
se dak-en thuislozen vier keer per 
week een warme maaltijd en een 
lunchpakket krijgen.

De Haringparty wordt gehouden 
op dinsdag 21 juni 2016 van 17.30 
tot 20.00 uur in de Schepenhal 
van het Stadhuis.

Goorsenberg bestaat 50 jaar
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Baat bij de 
hulp van
accountant 
en fiscalist

Crowe Horwath Peak ontzorgt de 
ondernemer en begeleidt hem bij 
thema’s die cruciaal kunnen zijn voor 
de continuïteit van de onderneming. 
Hierdoor kan de ondernemer zich 
volledig focussen op datgene waar hij 
goed in is; het runnen van zijn bedrijf. 
Daarnaast zorgt Crowe Horwath Peak 
er voor dat de klant altijd op de hoogte 
is van de actuele wijzigingen op fiscaal 
en financieel gebied die betrekking 
hebben op zowel de bedrijfs- als de 
privésituatie. “Wij zorgen voor crea-
tieve, betaalbare oplossingen indien 
zich risico’s en kansen voordoen.”

Colofon

Crowe Horwath Peak 
Kerkenbos 10-25
6546 BB Nijmegen
T 088 2055 000
E info@crowehorwath.nl
www.crowehorwathpeak.nl

 U kennis heeft van relevante zaken die van 
invloed zijn op uw personeelsbestand, zoals de 
inmiddels afgeschafte VAR-verklaring?

 Uw  bedrijf beschermd is  tegen potentieel 
nadelige gevolgen van een eventuele scheiding, 
uw  pensionering of overlijden?

 U weet waar kansen liggen op het gebied van 
duurzame energie en innovaties?

 U op de hoogte bent van de mogelijkheden en 
aandachtspunten van internationaal zakendoen?

 U een beeld heeft van de waarde van uw onder-
neming?

 U zicht heeft op de mogelijkheden op het gebied 
van bedrijfsopvolging respectievelijk fusie- en of 
overnametrajecten?

 Uw bedrijfsstructuur optimaal is ingericht ter 
voorkoming van risico’s, maar toch ideaal blijft 
voor het benutten van kansen?

Een ondernemer worstelt met 

vele vraagstukken. Deze hebben 

vaak niets met de bedrijfsvoe-

ring te maken, maar zijn deson-

danks niet minder relevant. Bij 

het oplossen van deze vraag-

stukken kan de ondernemer de 

hulp van een proactieve accoun-

tant en fiscalist goed gebruiken. 

Crowe Horwath Peak 
helpt bij problemen waar 
een ondernemer helemaal 
niet aan wil denken

Fiscalisten en accountants zijn er niet 
alleen voor de grote ondernemingen. 
Ook voor midden- en kleinbedrijf zijn 
er voldoende voordelen te behalen bij 
de inzet van een adviserend fiscalist of 
accountant.

Om uw behoefte aan hulp van 

fiscalisten en/of accountants 

van Crowe Horwath Peak 

te inventariseren, geven wij 

u onderstaande vragen in 

overweging.

Zou u willen dat:

Bas Wolberink (l.) en 

Marc Rouppe van der Voort. 

Informatie lidmaatschap 
TPN-WEST Bent u ondernemer op 

TPN-WEST en wilt u weten wat het lidmaat-

schap 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

TPN-Outlook, uitgave juni 2016

TPN-Outlook wordt gedrukt in een oplage van 4.000 exem-

plaren. Verspreiding onder leden, sympathisanten, bedrijven-

terreinen TPN-WEST, betrokken organisaties in Nijmegen en 

omgeving.

Opgave redactioneel nieuws info@tpn-outlook.nl
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ANAC Carwash kiest bewust voor onze toekomst.

Met zorg voor ons water Met liefde gewassenMet zorg voor ons milieu

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 gefi lterd 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!

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash @ANACcarwashANACcarwash.com
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