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Voorwoord
Laarbeek is een prachtige gemeente waar het goed wonen,
werken en genieten is. Niet voor niets zijn we vorig jaar gekroond tot ‘Groenste gemeente van Europa’. Een titel om
trots op te zijn. We maken bovendien deel uit van Brainport,
de toonaangevende kennis- en innovatieregio en één van
de grote pijlers van de hele Nederlandse economie. Daar
profiteren we allemaal van, want economie en leefbaarheid
horen bij elkaar. Leven en werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We mogen ons gelukkig prijzen dat we een prima voorzieningenniveau in alle kernen hebben. Denk bijvoorbeeld aan
een winkelhart als het Piet van Thielplein. De economie
heeft een aantal beroerde jaren achter de rug, wat goed te
zien was aan de leegstaande winkelpanden. Maar belangrijker is dat we kwalitatief goede winkels aantrekken, dat onze
kernen goed bereikbaar zijn en dat er een goede aansluiting
is tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Daar zetten we
als gemeente samen met bedrijven, organisaties en dorpsraden stevig op in. Zo kunnen we nóg aantrekkelijker worden voor nieuwe ondernemers en voor onze inwoners.
Samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties
hebben we een Economische Agenda opgesteld. Daarin
staat dat de gemeente een ‘partner in business’ wil zijn en
waar nodig de regie neemt om plannen verwezenlijkt te krijgen. We stimuleren en faciliteren bedrijven en instellingen
die concrete plannen hebben. Dat zijn voor het gemeentebestuur geen loze woorden. In 2017 hebben we bijvoorbeeld via een “Dragons’ Den” duurzame initiatieven financieel ondersteund om ze een kans van slagen te geven.
Een andere mooie ontwikkeling is het Ondernemersfonds.
Dit fonds krijgt ieder jaar vanuit de OBZ-opslag een bedrag
dat het bestuur van het fonds naar de ondernemers kan verdelen. Daarmee
kunnen we de economie in belangrijke mate versterken.
Ik hoop dat we het voorzieningenniveau en economische
klimaat in Laarbeek samen
nóg sterker kunnen maken
en onze gemeente nóg beter
op de kaart kunnen zetten. Een
magazine voor en door ondernemers en inwoners helpt
daarbij. Het fundament is stevig, er
is veel potentie.
Een mooie uitdaging
voor
ons allemaal.
Frank van der
Meijden,
burgemeester
gemeente
Laarbeek
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE LAARBEEK

lad voor La

Sinds vorige week compleet vernieuwd:
• Nieuwe en vernieuwde rubrieken
• Vormgeving in een ander jasje
• Vernieuwde pagina-indeling
Gemaakt voor en door de inwoners van onze gemeente
DeMooiLaarbeekKrant, boordevol met:
Human interest
Politiek
Prachtige foto’s
Verrassende rubrieken
Laagdrempelig, lokaal én altijd met het laatste nieuws
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“Een magazine met pareltjes uit
onze lokale economie”
Beste lezer,
U heeft zojuist de allereerste editie van Laarbeek
Onderneemt geopend. Met trots presenteren wij dit
nieuwe bedrijvenmagazine voor de ondernemers en
inwoners uit Laarbeek. Twee keer per jaar gaat u deze
glossy in uw brievenbus aantreffen, medio april en medio oktober.
Precies vijf jaar geleden besloten we Laarbeek Media
op te starten, met als hoofddoel DeMooiLaarbeekKrant uitgeven. In de afgelopen jaren hebben we ons
genesteld in de Laarbeekse samenleving, waaronder
het bedrijfsleven. Zo ontstond ook GoedeMorgen Reclame & Communicatie, een fullservice reclamebureau
dat ook onder Laarbeek Media valt. We hebben in de
afgelopen jaren veel ondernemers gesproken en mooie
opdrachten gerealiseerd. Steeds vaker kregen we zowel van ondernemers als inwoners de vraag of we het
bedrijfsleven niet meer op de kaart konden zetten.
Het resultaat heeft u nu in handen: Laarbeek Onderneemt. Een business-to-businessmagazine met daarin
een scala aan Laarbeekse bedrijven. Pareltjes uit onze
samenleving. Sommige bekend bij u, sommige wat minder bekend. Verborgen pareltjes, met prachtige producten en gedreven werknemers. Via Laarbeek Onderneemt willen we het lokale bedrijfsleven presenteren

aan u als collega-ondernemer en aan de samenleving.
Een verbinding leggen tussen bedrijven en bewoners,
zodat u op de hoogte bent van wat voor moois we hier
hebben, waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.
Als één energiek, ondernemend Laarbeek.
Naast de bedrijfspresentaties in dit magazine leest u
over de inzet van het Parkmanagement in Laarbeek
(bedrijventerreinen), de Ondernemer van het Jaar-verkiezing, die onlangs plaatsvond en twee Laarbeekse
winnaars kende, en nieuws voor ondernemers en werknemers. Kortom: een allesomvattend magazine, wat
wij met gepaste trots aan u presenteren en vol passie
voor u gaan blijven maken.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Met creatieve groet,
Nikki Barten, Mark Barten en Karel van Deurzen
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Kuijpers Carp Baits International

“Geld is nooit de
drijfveer geweest”
Geboren Lieshoutenaar Rob Kuijpers (32) heeft van zijn hobby – het maken van visvoer – zijn
beroep weten te maken. Zijn bedrijf Kuijpers Carp Baits International, gevestigd aan de Stater
in Lieshout, levert aan meer dan 700 bedrijven in Europa, Rusland, Zuid-Afrika en Canada. Wat
zit er precies in die silo’s die je ziet staan vanaf de Beekseweg tussen Lieshout en Beek en Donk
en waarom ruikt het er elke keer anders?
Kleine jongen

“Ik ben van kleins af aan al met ons pa mee gaan vissen”,
vertelt Rob. “Altijd te vinden aan de Lieshoutse visvijver
totdat ik wat ouder was en mijn tentje opzette langs het
kanaal. Toen ik een jaar of vijftien was, had ik niet veel geld
dus ging ik zelf visvoer maken in de garage achter ons huis.
In die tijd ontstond Marktplaats en binnen de kortste keren
verkocht ik mijn visvoer ook via Marktplaats. Mensen maken niks meer zelf tegenwoordig en kiezen liever voor kant
en klaar. De vraag naar visvoer werd nog groter. Ik ging van
de garage naar een schuur in Mariahout en verkocht vanuit
daar verder. Dit was allemaal puur hobbymatig naast mijn
werk als vertegenwoordiger in de hengelsport. Op een dag
bedacht ik ‘ik kan dit beter’. Ik heb mijn baan opgezegd en
ben me fulltime gaan bezighouden met de bereiding en
verkoop van visvoer vanuit de gedachte dat de consument
behoefte heeft aan kant en klaar voer. Vanuit Mariahout
ben ik vrij snel verhuisd naar een grotere locatie in Beek en
Donk. In 2013 hebben we onze eerste hal gebouwd aan de
Stater en deze in 2015 nog eens uitgebreid met 2000m².”

Private label

KCB telt inmiddels een bedrijfsoppervlakte van 3500 m²,
heeft 16 fulltime medewerkers in dienst en is het grootste
100% private label productiebedrijf van visvoer ter wereld.
Rob: “Wij maken merken van andere bedrijven, moeilijker is
het niet. Alles wordt hier in Lieshout geproduceerd en vanuit hier geëxporteerd. We maken alle typen, verpakkingen
en kleuren voer. Negentig procent van wat we doen is bestemd voor de export. De truc is om steeds nieuwe dingen
te promoten. KCB is daarom ook onderdeel van de productontwikkeling want wat een bedrijf wil moet ook (prijs)technisch haalbaar zijn.” KCB levert uitsluitend aan bedrijven.
Iedere week staan er wel mensen aan de deur met de vraag
of ze voer kunnen kopen bij hem. Rob: “Ik geef dan altijd
het voorbeeld; als je een krat bier gaat halen, ga je toch ook
niet naar Bavaria? Dan snappen ze het vaak wel. Ik sponsor
alleen HSV ’t Sluisje, want ja, dat is toch mijn oude clubke.”

De beleving van een klant

KCB ontwikkelt, produceert en verkoopt boilies, gekookte
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zaden in potten en grondvoer. “Boilies is afgeleid van het
Engelse ‘to boil’. Het zijn gekookte deegballetjes die niet
alleen aan karpers gevoerd kunnen worden maar ook als
aas aan de hengel gebruikt worden. Boilies zijn er in alle
soorten, kleuren en maten; alles draait om de beleving van
een klant. Een boilie bestaat uit een basismix, aroma en
kleurstof”, vertelt Rob. De gekookte zaden zijn te vergelijken met het visvoer dat mensen vroeger zelf thuis maakten
en grondvoer is los voer in zakken waarmee wordt bijgevoerd. “In de silo’s zitten de grondstoffen; mais, tarwe, soja,
broodmeel en koekmeel en wat je ruikt zijn de verschillende aroma’s die toegevoegd worden”, aldus Kuijpers.

Het ondernemerschap

Het allerleukste aan ondernemen vindt Kuijpers het
bedenken van nieuwe productiemethodes; “ik bedenk alles
zelf qua machines. Hoe kan het nog beter en nog sneller en
hoe richten we dat dan in; dat maakt ondernemen leuk voor
mij. Geld is nooit de drijfveer geweest en dat zal het ook
nooit worden. Ik kan niks anders dan dit”, lacht hij. Hij werkt
zes dagen per week 12 tot 15 uur per dag. Gaat hij zelf nog
wel eens vissen? “Ik kan dan wel van mijn hobby mijn beroep
gemaakt hebben, maar ik vis nog maar weinig. Daar is helaas geen tijd voor. Heel af en toe ga ik nog eens roofvissen
met mijn boot.” Voorlopig zal het daar ook bij blijven want
de bedrijfsactiviteiten blijven zich nog steeds uitbreiden.

Toekomst

“De markt in Oost-Europa groeit. In heel Oost-Europa zit
jagen en vissen sowieso meer in de cultuur ingebakken”,
legt Rob uit. “Maar vissen is een luxe hobby en luxe visvoer wordt pas gekocht als er geld is. We zien echt een
verandering optreden in landen als Polen, Hongarije en
Bulgarije waar de vraag blijft toenemen. Daardoor groeien
we nog steeds. Maar ik ga niet meer verhuizen. We zitten
hier super en ik heb een goed contact met mijn collegaondernemers hier op de Stater. Het is mijn ambitie om hier
met dit groepje mensen te blijven werken. Ik ben een hele
tevreden ondernemer.”
Meer informatie: www.kcbinternational.com.
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Marjolein Wissema

‘Starter van het Jaar Peel Noord’

Twee Laarbeekse winnaars bij de ‘Ondernemer
van het Jaar Peel Noord 2018-verkiezing’: een
utopie en een déjà vu van 4 jaar geleden voor
de gemeente Laarbeek. Op zaterdag 24 maart
2018 werd bekend dat de Beek en Donkse
Marjolein Wissema, van de kleinschalige woonzorginstelling De Pastorie in Aarle-Rixtel, zich
‘Starter van het Jaar Peel Noord’ mag noemen.
Een prijs voor starters uit Gemert/Bakel en
Laarbeek, die maximaal 3 jaar bezig zijn met
hun bedrijf.
OvhJ

De stichting Ondernemer van het Jaar Peel Noord organiseert eens in de vier jaar deze verkiezing. Voor de tweede keer werd de startersprijs uitgereikt. Vier jaar geleden
won Koen Schrama van TRIA Fietsen uit Lieshout deze
felbegeerde titel. Dit keer was het Marjolein die met de
hoogste ogen gooide en vol trots de trofee in ontvangst

mocht nemen. Dit gebeurde tijdens een spectaculaire
Finaleavond bij NXT events in Handel.

Startersprijs

Een groep van 19 startende ondernemers uit Gemert/Bakel en Laarbeek begon bijna een jaar geleden aan dit traject. Diverse informatieve bijeenkomsten met verschillende thema’s volgden. Uiteindelijk wisten naast Marjolein,
Paul de Koning (KingsTalent) en Perry Hanssen (Hanssen
Interior Design), de finale te bereiken. Lees meer over
deze verkiezing op www.ovhj.nl.

De Pastorie

Nog geen twee jaar geleden opende de deuren van De
Pastorie in Aarle-Rixtel, een kleinschalige, geborgen woongemeenschap voor bijna iedereen met een zorgindicatie.
Lees meer over Marjolein en De Pastorie op pagina … van
dit magazine.
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De Pastorie - Wonen, Zorg & Welzijn

“Het welzijn van onze mensen is
onze core business”
In het centrum van Aarle-Rixtel is in een uniek pand een uniek concept in zorgland gevestigd.
In de oude pastorie biedt Marjolein Wissema 24-uurs zorg aan 22 ouderen met een vorm van
dementie of lichamelijke beperking. Het accent ligt op het welzijn van de bewoners. “De zorg
moet goed zijn maar het welzijn van onze mensen is onze core business”, stelt ze.
‘Terug naar vroeger’

Marjolein heeft na een studie facilitair management bij
meerdere zorgorganisaties locaties aangestuurd. “Ik heb
daarbij altijd gekeken naar hoe mensen fijn kunnen wonen”,
licht ze toe. Na alle veranderingen en bezuinigingen in de
zorg besloot ik het zelf te gaan doen. Ik wilde terug naar
vroeger, naar zoals het in een bejaardenhuis was. Anderhalf
jaar geleden ben ik daarom de Pastorie gestart; een kleinschalige, warme en veilige woonomgeving voor mensen
met een zorgindicatie uit het wat hogere segment.”

Wonen, zorg en welzijn

De drie pijlers waarop Marjolein bouwt zijn wonen, zorg en
welzijn: “Wonen is magnifiek hier; in een nostalgisch pand
middenin het centrum nabij winkels en voorzieningen.
Ook echtparen kunnen bij ons wonen.” Er is veel aandacht
voor zorg; 45 gekwalificeerde medewerkers op de vloer

waaronder een kok die dagelijks verse maaltijden bereidt.
Maar welzijn voert de boventoon, waarbij de oma van
Marjolein als inspiratiebron geldt. “Mijn oma zat zelf in een
verzorgingstehuis en kwam zoveel aandacht te kort. Welzijn
moet je niet verwarren met zorg. Welzijn zit hem in oprechte aandacht voor de mens, in tijd en in hele kleine dingen
zoals een wandeling buiten of een gekookt eitje bij het
ontbijt. Hierop zetten we bij de Pastorie hoog in. Vandaar
dat er dagelijks twee activiteitenbegeleiders aanwezig zijn
en de mogelijkheid bestaat voor een-op-een begeleiding.
We selecteren onze medewerkers op passie voor het vak
en liefde voor de medemens. Een ander vindt dit misschien
bijzonder maar ik niet. Zo wil je zelf toch ook behandeld
worden denk ik dan? We zetten de cliënt centraal en kijken
echt naar de wensen van bewoners.”

Niet onopgemerkt

Het concept van Marjolein blijft niet langer onopgemerkt;
onlangs werd ze gekozen tot Starter van het jaar Peel Noord
en er is inmiddels sprake van een wachtlijst. In Aarle-Rixtel
zelf wordt ze ook steeds vaker herkend. “Het allerleukste
vind ik het lokale”, besluit Marjolein. “We werken samen
met lokale ondernemers en bezoeken lokale activiteiten
met onze bewoners. Iedereen kent elkaar hier. Er is sprake
van een gunfactor.”
Meer informatie: www.pastorie-aarlerixtel.nl.
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“Vriendelijk, vriendelijk, vriendelijk;
Albert van den Bogaard uit Mariahout runt samen met zijn vrouw Jeanne en hun twee zonen Tom
en Stijn de Jumbosupermarkten in Mariahout en Lieshout. “Wij zijn de klantvriendelijkste winkel
van Laarbeek”, is zijn credo, “net dat ene stapje extra zetten maar vooral áltijd vriendelijk zijn
kenmerkt de werkwijze van ons hele team.”
Altijd op zoek naar meer

Albert ontvangt ons in zijn kantoor in Mariahout. “Waar
je nu zit, was vroeger mijn slaapkamer”, legt hij uit. “Mijn
kantoor beneden heeft moeten wijken na de zoveelste
uitbreiding.” Als slager besluit Albert in 1986 in de dorpswinkel van zijn ouders te gaan werken. Maar Albert wilde
al snel meer. Hij verbouwt de winkel, sluit zich aan bij de
Van Eerd Groep en opent in 1991 een Pryma supermarkt.
In 1993 wordt de Pryma omgedoopt tot Jumbo. Van meet
af aan draait de winkel boven verwachting goed. Niet lang
daarna ontvangt Albert een telefoontje van Van Eerd of hij
interesse heeft Jumbo Lieshout ‘naar Mariahouts model’ in
te richten. De koop is snel rond. Vier jaar geleden wordt de
winkel in Lieshout compleet verbouwd. “Hiervan zien we
nog dagelijks de revenuen terug”, aldus Albert.

Eigen sausje

Inmiddels behoort Jumbo Van den Bogaard met 104 medewerkers tot één van de vijf grootste werkgevers van
Laarbeek. Wat is de rol van Van den Bogaard? Albert: “Mijn
kracht zit hem in het enthousiasmeren van een team om samen naar een doel toe te werken met de middelen die Jumbo
ons aanreikt met een ‘eigen sausje’ erover. Daaronder versta ik het aanbieden van lokale producten en het organiseren van acties buiten Jumbo om. We verloten een
auto bijvoorbeeld of houden een eigen Valentijnsactie waarbij we tien
verrassingspakketten in Lieshout
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en Mariahout (regio) bezorgen, uiteraard zonder afzender.
Hoe leuk is het om op die manier verrast te worden?”

Hoogwaardige service

“Vriendelijk, vriendelijk, vriendelijk…dat wint het op termijn altijd!”, is Van den Bogaard van mening. “Als ik er ben,
dan ben ik te vinden op de winkelvloer. Laagdrempelig en
voor iedereen aanspreekbaar. Maar iedereen bij Jumbo is
aanspreekbaar. Basisregel is dat je klanten groet en aanspreekt. Hierop wordt personeel continu gecoacht. Als een
klant een doosje eitjes kapot laat vallen, schiet een medewerker te hulp, stelt de klant gerust en ruimt het op. Maar
daar blijft het niet bij; de klant mag ook een nieuw doosje
eitjes pakken en hoeft hiervoor niet te betalen. We zetten
altijd nét dat ene stapje extra.”

Allergie

Albert hecht eraan dat beide winkels er netjes uitzien. “Het
allerfijnste is elke dag binnenkomen en zien dat de winkels
er super gelikt uitzien, daar kick ik op”, lacht hij, “ik heb
een allergie voor lege gaten in de winkel.” Hij investeert daarom flink; beide supermarkten zijn volledig

op termijn wint dit altijd!”
geautomatiseerd. “Men heeft vaak niet in de gaten hoeveel
technologie schuilgaat achter het runnen van een supermarkt. Alles wordt per dag gemonitord. Er mag geen blikje
in het magazijn staan maar er moet altijd voldoende voorraad zijn om twee dagen vooruit te kunnen. Dit wordt allemaal automatisch bijgehouden. Ik kan gelijk zien wanneer
er iets misgaat en ingrijpen.”

Innovatief

Van den Bogaard blijft innoveren. Hij richt ook de kleinste
Jumbo van Nederland in met een – voor Jumbo zo kenmerkend – versplein in het midden van de winkel en introduceert de zelfscan. Twee jaar geleden breidt hij uit met
een pick-up point; online bestelde boodschappen kunnen
door een klant binnen enkele minuten worden opgepikt.
Een klant kan kiezen uit het complete assortiment van
Jumbo. “De kleinste? We zijn de grootste supermarkt van
Nederland!”, lacht Van den Bogaard. Je boodschappen
thuis laten bezorgen kan ook. “Er wordt gretig gebruik gemaakt van deze service”, vertelt Albert. “Ook voor bedrijven is online bestellen zeer praktisch. Hoe vaak zie je niet
dat een werknemer met een busje naar een groothandel
rijdt voor een paar pakken toiletpapier? Voor een paar euro
bezorgen wij diezelfde boodschappen tot in de kantine.
Hoe makkelijk wil je het hebben?”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

“In een supermarkt is er dagelijks sprake van derving. Dat
kost geld, je container zit steeds vol en het is zonde om producten die nog een dag gegarandeerd houdbaar zijn weg te
gooien dus waarom niet verkopen?”, bedacht Albert. Beide
supermarkten hebben we een aparte hoek waarin producten onder de naam ‘We love Food’ tegen een gereduceerd
tarief worden aangeboden. “Alles boven €4,- kost €1,- en alles onder €4,- kost €0,50. Op deze manier ga ik maatschappelijk verantwoord met voedsel om en help ik onbekende
minima. Van de opbrengst sponsor ik een percentage van
25 procent aan Stichting Super Sociaal (de rijdende supermarkt voor minima in Laarbeek).”

Allemaal Jumbo

Van den Bogaard is trots op zijn gezin. Zijn zoons Tom en
Stijn hebben interesse om de supermarkten over te nemen
en zijn beiden fulltime werkzaam in de zaak. Er wordt hard
gewerkt door het gezin Van den Bogaard. “Maar ’s avonds
zitten we altijd met zijn vieren aan tafel. Drie keer raden
waar het dan over gaat?”, lacht Albert. In Lieshout liggen
plannen om een nieuwe winkel te vestigen aan de Heuvel
met een vloeroppervlak van maar liefst 1350 m². In juli van
dit jaar valt hierover de definitieve beslissing. “Met het oog
op de toekomst zou een eventuele derde winkel wenselijk
zijn. We willen een gezond bedrijf achterlaten
voor de kinderen.”
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Rabobank Peel Noord

“Wij hebben alle specialismen
onder één dak”
Met een groot team van specialisten staat Rabobank Peel Noord, naast particulieren, MKBondernemers en agrariërs bij op het gebied van verzekeringen. “Als organisatie zijn we goed
in verzekeren”, stelt Mark van der Steen, manager Grootzakelijk, “en dat komt omdat we alle
specialismen onder één dak hebben. Rabobank is niet voor niets de grootste tussenpersoon van
Nederland.”
Groot marktaandeel

“Meer dan 4000 bedrijven uit Laarbeek en Gemert Bakel zijn
klant bij Rabobank Peel Noord. Daarvan maakt ruim 45% ook
gebruik van onze dienstverlening op het gebied van verzekeren”, vertelt Van der Steen. “Veelal wordt verondersteld dat
Rabobank alleen maar Interpolis aanbiedt. Interpolis is inderdaad exclusief voor Rabobankklanten maar we brengen
– indien gewenst en/of noodzakelijk – ondernemers ook onder bij andere grote, solide verzekeringsmaatschappijen.”

Risicospecialisten

Een verzekeringsadviseur heet tegenwoordig risicospecialist verzekeringen en dat is niet zonder reden. “Waar verzekeren vroeger misschien draaide om het verkopen van
polissen, zie je tegenwoordig een hele andere manier van
werken”, legt Pieter Kuhn – één van de vier risicospecialisten
verbonden aan Rabobank Peel Noord - uit. “Aan de hand van
het bedrijfsproces van een ondernemer brengen we vanuit
onze expertise de risico’s in dat proces in beeld en zoeken
daarbij naar passende producten en oplossingen voor de
risico’s die een ondernemer niet kan of wil lopen. We spelen hierbij in op alle nieuwe regels en wetgeving en houden onze kennis daarover continu up to date. Samen met de
ondernemer brengen we alle risico’s in kaart en adviseren
12

de best passende producten met oog voor de verhouding
prijs-productoplossing. We leveren maatwerk.”

Samen sterk

De risicospecialisten van de Rabobank werken niet alleen.
Ze kunnen bouwen (en vertrouwen) op een stevige backoffice en werken nauw samen met de bij de onderneming betrokken accountmanager(s). Pieter: “Samen staan we sterk.
Een ondernemer vaart wel bij de continuïteit van een team
van specialismen. Een goede telefonische bediening (24 uur
per dag), een betrouwbare online bediening én afspraken
op maat; alle expertise onder één dak is ideaal voor een
ondernemer.” Mark besluit: “Juist door de omvang van ons
team kunnen we de hele markt bedienen én bereikbaarheid
en continuïteit garanderen voor kleine bedrijven tot aan de
grote MKB-ondernemer of agrariër.”

Kennismaken?

Wilt u kennismaken met het team van risicospecialisten van
Rabobank Peel Noord? Neem dan vrijblijvend contact op via
verzekeren.peelnoord@rabobank.nl of bel 0492-391940.
Het team Verzekeringen staat voor u klaar!
Voor alle overige informatie: www.rabobank.nl.

Rogier van Sambeek

‘Ondernemer van het Jaar Peel Noord’

“Een bescheiden ondernemer, die met zijn fantastische bedrijf alle duurzaamheidsprijzen in
de wacht zou slepen.” De woorden van juryvoorzitter Frans Huijbregts waren duidelijk. Vol
lof mocht Rogier van Sambeek (Kanters Special Products) op zaterdag 24 maart zijn prijs voor
‘Ondernemer van het Jaar Peel Noord 2018’ in ontvangst nemen.
Traject

De stichting ‘Ondernemer van het Jaar Peel Noord’ organiseert eens in de vier jaar deze verkiezing voor ondernemend Gemert/Bakel en Laarbeek. Er wordt een startersprijs uitgereikt voor de beste ondernemer, die maximaal
3 jaar is ingeschreven met zijn of haar bedrijf en een ondernemersprijs voor dé ondernemer van deze regio. Rogier streed samen met 50 anderen om deze titel. Na een
eerste strenge selectieronde ging een groep van 16 personen door om een traject te volgen, dat bestond uit een
zestal bijeenkomsten. Het was uiteindelijk aan een jury
van zwaargewichten om te beslissen naar wie de titel zou
gaan. Deze spectaculaire Finaleavond vond op zaterdag 24
maart bij NXT events in Handel plaats, waar ondernemend
Laarbeek en Gemert/Bakel samenkwam.

Genomineerden

Rogier van Sambeek is met zijn bedrijf Kanters Special Products specialist in het ontwikkelen, produceren en leveren
van vloeibare voedingssupplementen aan de (intensieve) veehouderij. Naast hem behoorden Antonie Sleegers
(World of Watch Straps) en Jordie van Berkel-Schoonen
(F-Fort B.V.) tot de finalisten. Lees meer over deze verkiezing op www.ovhj.nl.

Titel

De komende vier jaar mag Rogier met trots de titel ‘Ondernemer van het Jaar Peel Noord’ uitdragen. Lees meer
over hem en Kanters Special Products in dit magazine op
pagina 14 & 15.
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Kanters Special Products

“Onze filosofie
klopt al dertig jaar”
Algemeen directeur Rogier van Sambeek van Kanters Special Products uit Lieshout is
duidelijk als we hem vragen wat zijn bedrijf zo ‘special’ maakt: “Wij maken de wereld een
stukje gezonder door het antibioticagebruik in de intensieve veehouderij
terug te dringen. Dit doen we door in eigen beheer vloeibare voedingssupplementen te ontwikkelen, te vervaardigen en weg te zetten in meer
dan 60 landen. Healthy Animals, Healthy Farm; gezonde dieren hebben
geen medicijnen nodig en presteren beter is onze bedrijfsgedachte.”
PSV in plaats van Ajax

Van Sambeek, afkomstig uit Beek en Donk maar woonachtig
in Eindhoven, heeft zelf geen agrarische achtergrond. “Als
jonge jongen merkte ik tijdens het aardbeien plukken dat
ik het fijn vond om met mijn handen bezig te zijn, hard te
werken maar vooral in de buitenlucht bezig te zijn.” Hij kiest
voor de opleiding Agrarische Bedrijfskunde aan de HAS in
Den Bosch. Hij werkt daarna in Amsterdam maar voelt zich
‘toch meer PSV-er dan Ajacied’ en keert terug naar Brabant.
In 2002 wordt hij exportmanager bij Kanters. Hij is dan een
van zeven medewerkers. In 2011 neemt hij het bedrijf mee
over van oprichter Ad Kanters en houdt zich onder meer bezig met marketing en het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl. In de zomer van 2017 wordt Rogier algemeen directeur.
Een logische stap: “Ik heb alle facetten van het bedrijf gezien en het ondernemerschap heeft altijd al in mij gezeten.”
Inmiddels werken er 25 mensen bij Kanters. Rogier: “Ik vind
het een uitdaging om met mijn team het bedrijf verder uit te
bouwen. Ik zet de hoofdlijnen uit maar mensen krijgen hier
veel vrijheid en verantwoordelijkheid om hun werk te doen
op de manier die bij ze past. De cultuur is die van een familiebedrijf; iedereen zegt wat ie denkt en de betrokkenheid
is groot.”

Totaaloplossing

Kanters gelooft erin dat dieren – ook al zijn ze ziek – altijd
blijven drinken. “Ad Kanters was een pionier op dit gebied en
zijn filosofie klopt al dertig jaar”, aldus Rogier. Kanters werkt
daarom vooral preventief. Hygiëne staat bovenaan. Schoon
drinkwater en een schoon drinkwatersysteem vormen de
basis. “Door het toevoegen van vloeibare supplementen
aan het drinkwater houdt een agrariër zijn dieren gezond.
Zie het maar als een soort sportdrankjes voor dieren”, legt
Rogier uit. Kanters levert aan pluimvee- varkens- en rundveehouders in meer dan 60 landen en heeft een eigen verkoopkantoor in Italië. Naast hygiëne biedt Kanters agrariërs
oplossingen op het gebied van balans (het in balans houden
van de darmgezondheid van dieren), verzorging (verbeteren
van dierenwelzijn), darmgezondheid en (het verbeteren van)
de prestatie van een dier. Rogier: “Een mooi voorbeeld van
verzorging is het door oprichter Ad Kanters bedachte ‘kuikenpapier’. Dat is papier dat ritselt en pasgeboren kuikens
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doet denken aan de
moederkloek. Door
dit papier onder
drinkleidingen te
plaatsen, kunnen
pasgeboren kuikens eenvoudig
water en voedsel
vinden. Onze grote kracht is dat we
met dit totaalaanbod
in de meeste gezondheidssituaties kunnen ondersteunen.”

Antibioticavrij

Alle producten die
Kanters
produceert zijn antibioticavrij en gericht op
het terugdringen
van het gebruik
ervan
door
veehouders. In
eigen laboratorium wordt in samenwerking met dierenartsen continu naar
verbetering en vernieuwing gestreefd. “Het voordeel van
onze producten ten opzichte van antibiotica is dat de kans
op resistentie niet aanwezig is. We maken de wereld een
stukje gezonder door het antibioticagebruik terug te dringen. We hebben in het buitenland naam opgebouwd maar
het mag gezegd; in Nederland lopen we ver voor ten opzichte van andere landen. Er zijn in Nederland al heel veel boeren die antibioticavrij werken. De veehouderij komt vaak negatief in beeld maar eigenlijk zouden we trots moeten zijn
op hoe we hier met zaken omgaan. Het mag wel een stuk
positiever wat mij betreft.”

Kansen zien

Waar haalt Van Sambeek zijn inspiratie vandaan? “Ik zie altijd
kansen. Het allermooiste vind ik iets groter maken, vooral
als ik zie dat klanten laaiend enthousiast zijn. Mijn ambitie

‘Wij maken de wereld een
stukje gezonder door het
antibioticagebruik in de
intensieve veehouderij
terug te dringen’

is het bedrijf door te laten groeien door meer focus te leggen in landen waar we al een groot marktaandeel bezitten
zoals Engeland en Duitsland en daar samen met dit team
de markt uit te bouwen en de dieren gezond te houden. De
landen waar we (nog) niet zitten, komen – mede door een
steeds veranderende en aangescherpte regelgeving – vanzelf in beeld. Het internationale trekt mij, het omgaan met
verschillende culturen, nieuwe ideeën opdoen en mijn horizon verbreden. En dat allemaal voor een gezondere wereld!”

Ondernemer van het jaar Peel Noord

Onlangs werd Rogier uitgekozen tot Ondernemer van het
Jaar Peel Noord. Trots is hij op zijn team en ‘hartstikke blij
met de winst’, maar evengoed reageert de algemeen directeur ook nuchter: “Het is een mooi stukje erkenning voor
waar we mee bezig zijn. De media-aandacht zorgt voor meer
bekendheid in Laarbeek en Gemert-Bakel. Ons bedrijf kent
een internationaal karakter en het is een leuke bijkomstigheid dat ons bedrijf een visitekaartje voor Laarbeek kan zijn
wanneer we buitenlandse gasten ontvangen.”
Meer informatie: www.kanters.nl.
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Nieuws voor ondernemers
Kortere betaaltermijnen voor het mkb
MKB-Nederland, de Koninklijke Vereniging voor het mkb (midden- en kleinbedrijf) met ruim
170.000 leden, gaat intensief samenwerking met Betaalme.nu. Dit is een initiatief dat ernaar
streeft om korte betaaltermijnen voor het mkb te realiseren. Dankzij het uitgebreide netwerk
van MKB-Nederland krijgt Betaalme.nu veel meer mogelijkheden om mkb-ondernemers voor te
lichten over hoe ze hun facturen sneller betaald kunnen krijgen.
Sinds de start van Betaalme.nu in 2015 hebben 50 grote
bedrijven en organisaties zich aangesloten bij Betaalme.
nu, met toezeggingen om hun mkb-leveranciers sneller
van liquiditeit te voorzien. Daardoor heeft het initiatief inmiddels betrekking op zo’n 250.000 ondernemers en circa
€ 27 miljard aan jaarlijkse facturen met een betaaltermijn
van 30 dagen.
MKB-Nederland heeft met Betaalme.nu veel aandacht gecreëerd voor de betaaltermijnen. Dit leidde ertoe dat er in

juli 2017 een wet is aangenomen, die betalingstermijnen
voor het mkb van langer dan zestig dagen verbiedt. De
vereniging streeft naar een algehele betalingstermijn van
maximaal 30 dagen.
Het uiteindelijke doel is dat minimaal 500 van de
grootste bedrijven in Nederland zich bij het initiatief aansluiten. Meer informatie: www.betaalme.nu en
www.mkb-nederland.nl.

Veranderingen in de lonen per 1 januari 2018
Sinds 1 januari gelden er weer nieuwe regels voor ondernemers. Een aantal wetswijzigingen zijn
doorgevoerd, die invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Dit geldt onder andere voor
een aantal bepalingen van het uit te betalen loon.
Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:
1. Minimumloon stijgt
Zowel het wettelijk minimumloon als het minimumjeugdloon gaat omhoog. Bij een volledig dienstverband wordt
het wettelijk brutominimumloon voor uw personeel van
22 jaar en ouder:
• € 1.578,- per maand
• € 364,15 per week
• € 72,83 per dag

2. Stukloon verandert
Betaalt u uw personeel op basis van stukloon? Dit blijft
mogelijk, maar uw werknemers moeten met ingang van
2018 tenminste het minimumloon per gewerkt uur verdienen. Hiervoor moet u het aantal uren registreren dat
uw personeel werkzaam is én het loon dat ze verdienen. Uit uw administratie moet blijken dat u uw werknemers gemiddeld tenminste het minimumloon betaalt
voor het aantal uren dat zij werken aan een opdracht.
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Voor bepaalde werkzaamheden in een bedrijfstak is het
mogelijk af te wijken van de regels van stukloon. Het gaat
dan om werkzaamheden waarop de werkgever onvoldoende toezicht kan houden en de werknemer een zekere mate
van vrijheid heeft om de werkzaamheden in te richten.
3. Ontvangen van premiekorting wordt eenvoudiger
Op zoek naar nieuw personeel? Het aannemen van een
werkloze jongere, oudere en/of arbeidsgehandicapte is
per 2018 aantrekkelijker. Het wordt namelijk eenvoudiger
om voor deze werknemers premiekorting te krijgen. Bent
u in 2017 zelf nog verantwoordelijk voor het berekenen en
verrekenen van de premiekorting via loonaangifte, vanaf
2018 keert de Belastingdienst het gehele bedrag in één
keer uit na afloop van het jaar. Dit doet de Belastingdienst
op basis van uw loonaangiftes van het voorgaande jaar. De
Belastingdienst kijkt hierbij niet alleen naar de werkgeverspremie maar naar de totale loonbelasting die u betaalt.
Ook als mkb’er heeft u hierdoor eerder recht op de volledige premiekorting.

VVV Laarbeek

Platform en promotor voor de
toeristische en recreatieve sector
VVV Laarbeek is in juli 2013 opgericht op initiatief van de gemeente Laarbeek. De gemeente
Laarbeek financiert VVV Laarbeek. De stichting Peelpromotie is licentiehouder van VVV Nederland.
De VVV’s Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond maken onderdeel uit van stichting
Peelpromotie.
inmiddels in gang gezette plannen met betrekking tot de
steunpunten van VVV Laarbeek worden gerealiseerd en zal
de opgestarte samenwerking met DeMooiLaarbeekKrant verder worden uitgebouwd. In het kader van deze plannen zullen
ook de mogelijkheden voor een VVV-winkel worden onderzocht en uitgewerkt.”

Samenwerking

Platform

VVV Laarbeek functioneert als platform voor ondernemingen in de toeristische en recreatieve sector en is de promotor
van deze sector. Ondernemingen in deze sector kunnen zich
aanmelden als partner van VVV Laarbeek en hun activiteiten
aanprijzen op de website van VVV Laarbeek. Partners krijgen
een prominente plaats op de website.

Steunpunten

Voorzitter Chris de Hoog vertelt: “VVV Laarbeek heeft in de
vier kernen van de gemeente steunpunten ingericht waar
door middel van elektronische informatiezuilen toeristische
en recreatieve attracties door toeristen en bezoekers kunnen
worden opgezocht. Ook staan er in de steunpunten brochurekasten voor foldermateriaal van onze VVV-partners.”

Via Peelpromotie wordt de samenwerking met VVV Brabant
en Visit Brabant verder ontwikkeld. Tevens worden projecten van de gemeente zoals ‘Laarbeek Waterpoort van de
Peel’, ‘Waterboulevard Laarbeek’ en ‘Laarbeek groenste gemeente van Europa’ gepromoot en worden fietsroutes ontwikkeld. Ook is de toeristische bewegwijzering in Laarbeek
gerealiseerd.
In Peelpromotieverband worden het inmiddels populaire
Peelpeuzelen en Peelsneukelen opnieuw georganiseerd, met
een groeiend aantal deelnemers. In 2018 wordt ook weer een
Peel-Vakantiekrant gemaakt ter promotie van onze toeristische en recreatieve activiteiten. “We zijn volop in beweging
als VVV Laarbeek om onze gemeente op toeristisch en recreatief vlak op de kaart te zetten en naar een hoger niveau te
tillen”, aldus De Hoog.
Meer informatie: www.vvvdepeel.nl/nl/laarbeek.

Toekomstplannen VVV

De Laarbeekse afdeling van de VVV heeft mooie toekomstplannen in het verschiet. De Hoog: “In 2018 zullen de
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Stichting Parkmanagement Laarbeek

“Parkmanagement dient
de directe belangen van
ondernemers”
Frits Rutten is parkmanager van Stichting
Parkmanagement Laarbeek. Alle bedrijventerreinen in Laarbeek hebben zijn aandacht.
Bouwen, bemiddelen en veranderen; het is zijn
passie. Maar hij werkt niet alleen: “Ik heb geen
boodschap wanneer ik alleen sta, we hebben
een bestuur waarin alle terreinen vertegenwoordigd zijn en de vraag van de ondernemers
staat centraal.”
(Op) missie

Stichting Parkmanagement Laarbeek is in 2013 opgericht. Sinds de oprichting van het ondernemersfonds in
januari 2017 nemen alle bedrijven op de bedrijventerreinen
in Laarbeek automatisch deel aan parkmanagement. De missie van de stichting is zorgen voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat op de
bedrijventerreinen in Laarbeek. Rutten – ook parkmanager
van de bedrijventerreinen in Helmond – is helder; “dit doen
we door samen te werken met alle op de bedrijventerreinen
gevestigde ondernemers. Daar halen we de informatie op.
Parkmanagement dient de directe belangen van ondernemers. Als parkmanager ben ik de verbinder tussen ondernemers en gemeente.”

Schoon, Heel, Veilig

Alle bedrijventerreinen in Laarbeek zijn voorzien van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. In januari van dit jaar is
het keurmerk opnieuw afgegeven voor een periode van drie
jaar (2018-2021). Een speciale werkgroep komt ten minste
vier keer per jaar bij elkaar om alle KVO-gerelateerde zaken
te bespreken, te schouwen en te evalueren. Frits: “In de werkgroep zijn alle partners vertegenwoordigd: Parkmanagement,
Politie, Brandweer, gemeente Laarbeek en ondernemers van
alle bedrijventerreinen. Parkmanagement organiseert samen met deze partners afspraken om overlast, criminaliteit
en onderhoud aan te pakken. We zetten ons hier heel hard
voor in, het is niet vanzelfsprekend dat de Politie meewerkt.
Ondernemers zijn gebaat bij een veilige omgeving voor hun
onderneming. Op Beekerheide, de Stater en Bemmer loopt
onder co-financiering van het ondernemersfonds en in samenwerking met de gemeente een project voor het realiseren van collectieve camerabeveiliging. Het is de bedoeling
dat vanaf dit najaar 10 camera’s gaan registreren wie de bedrijventerreinen op- en afrijden maar we zijn nog drukdoende om de financiering helemaal rond te krijgen.”
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Verduurzamen van bedrijventerreinen

“De transitie zit eraan te komen en verduurzamen is noodzakelijk”, stelt Frits. “Hier is een taak weggelegd voor
Parkmanagement én ondernemers. Veel kleine ondernemers zijn hier niet dagelijks mee bezig. Met het oog op de
generaties na ons, is het de taak van Parkmanagement om
bewustwording te creëren bij bedrijven (hoe klein ook). Dit
doen we door op projectbasis samen te werken met
andere partijen waaronder de gemeente. Een tweetal voorbeelden ter illustratie; in samenwerking met
Stichting Bedrijventerreinen Helmond hebben een
zestal Laarbeekse ondernemers middels het project
‘Zonnig Helmond’ hun dak inmiddels beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarnaast
ben ik namens Parkmanagement vanuit Innovatiehuis
De Peel de kartrekker van Indusym; een online platform waar ondernemers geholpen worden met het
vinden van een nuttige bestemming voor hun reststromen of een goedkopere bron van grondstoffen.
We moeten toe naar een circulaire economie en ik
beschouw het als mijn taak als parkmanager om dat
proces te bevorderen.”

Werkgelegenheid

Huisvesting

“Naast veiligheid staat huisvesting ook hoog
op de agenda”, vervolgt Rutten. “Via bedrijfsloket www.mijnbedrijfslocatie.nl voorziet
Parkmanagement Laarbeek ondernemers van
relevante informatie over het meest actuele
vraag- en aanbod in bedrijfsonroerend goed en
kavels en over wegwerkzaamheden, wet- en
regelgeving, vergunningen, subsidies en duurzaam bouwen. Het geven van voorlichting aan
ondernemers aan de voorkant is erg belangrijk.”
Huisvesting houdt ook in een optimale bereikbaarheid
van
de
bedrijventerreinen.
Parkmanagement zet zich in op het gebied van
bewegwijzering op en naar de terreinen, het onderhoud van de wegen (en bermen) en de parkeermogelijkheden of de overlast die in het openbare gebied ontstaat door een gebrek daaraan.
“Onlangs heeft Parkmanagement een belangrijke
bijdrage geleverd aan de besluitvorming rondom
de herinrichting van de Vonderweg, de toegangspoort tot Bemmer IV. Samen met plaatselijke ondernemers hebben we onze zienswijze gedeeld.
Dit heeft geresulteerd in een herziening van de
oorspronkelijke plannen. Helemaal ideaal wordt
het niet, maar we hebben het maximale eruit gehaald”, aldus Rutten.

Stichting Parkmanagement Laarbeek heeft een speciale werkgroep Werkgelegenheid ingesteld die bestaat uit lokale ondernemers en vertegenwoordigers
van Parkmanagement, VIER, gemeente Laarbeek,
Senzer, Servicepunt Leren & Werken en Brainport
Development. Frits: “Er is een gebrek aan vakmensen op de bedrijventerreinen in Laarbeek. Bedrijven
zoeken mensen die ze aan zich kunnen binden maar
weten vaak niet hoe deze te vinden. In de werkgroep
is een verbinding gelegd tussen alle (regionale) partijen.
Hierdoor is er sprake van korte lijnen en kan snel(ler) en
doelgericht in de behoefte van een werkgever worden voorzien. In samenwerking met Brainport Development zijn we
momenteel bezig om een nieuw project uit te rollen waarbij medewerkers nieuwe vaardigheden kunnen leren. We
organiseren activiteiten die erop gericht zijn werkgevers in
Laarbeek in contact te brengen met (potentiële) werknemers in de technische sector. Samen met gemeente en ondernemersfonds organiseren we in juni een busreis naar de
Dutch Technology Week (DTW). Zo ontstaat ‘Laarbeek meets
Eindhoven’. Alles draait om het leggen van verbinding, ook
regionaal! Daarnaast houden we op 17 november van dit
jaar een open bedrijvendag op alle bedrijventerreinen.”

Toekomst

In de jaren dat Stichting Parkmanagement Laarbeek actief
is, is het contact met de gemeente beter geworden. Frits:
“We zijn nu een partner van de gemeente en we worden
meer aan de voorkant betrokken. Dat werkt motiverend,
ook richting ondernemers.” Een verbinder treft echter niet
alleen maar positieve situaties en moet als kartrekker altijd
de juiste motivatie zien te vinden. “Waar ik de inspiratie vandaan haal?”, besluit Rutten: “Ik ben een bouwer en een organisator. Als het te makkelijk wordt, dan stop ik ermee.”
Meer informatie: www.parkmanagementlaarbeek.nl.
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Juridisch Adviesbureau Laarbeek

“Ik vind het belangrijk
om preventief te werken”
Erwin Daverveld (46), bedrijfsjurist en Functionaris gegevensbescherming i.o. (CDPO) is hét gezicht van Juridisch Adviesbureau Laarbeek. Laagdrempelig en met oog voor het menselijke zet
hij zich in voor ondernemers in het MKB en particulieren met een juridische vraag.
Zorgen voor een werkgever

Van origine is Erwin verpleegkundige, gespecialiseerd
Arboverpleegkundige welteverstaan. Hij kent de wereld
van werknemers daarom als geen ander. Vanuit een grote
drive om te leren besluit hij op een bepaald moment rechten te gaan studeren en wordt jurist. Erwin doet veel ervaring op als jurist op het gebied van arbeidsrecht, sociaal
zekerheidsrecht, privacyrecht en contractrecht. “Ik wilde
het zorgen voor werknemers verruilen voor het ontzorgen
van werkgevers”, legt hij uit.

Gegevensbescherming) van toepassing. Vanaf dat moment
geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU en hebben
bedrijven meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Erwin is er klaar voor: “Binnenkort rond
ik de opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming af
en kan ik bedrijven optimaal bijstaan op dit gebied. Aan de
hand van een checklist licht ik een organisatie van boven
tot beneden door en kan ik een werkgever snel en efficiënt
van het juiste advies voorzien en de benodigde overeenkomsten opstellen om de organisatie AVG-proof te maken.”

Preventief werken

JAL: Voor iedereen

“Ik vind het belangrijk om preventief te werken en werkgevers zoveel mogelijk te ontlasten. Enerzijds door advisering
maar ook door het opstellen van de juiste (juridische)
documenten. Denk bijvoorbeeld aan het beoordelen of opstellen van arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten
of het opstellen van personeelshandboeken. Maar ook het
hele stuk rondom Arbo is belangrijk. Veel werkgevers hebben weinig tot niets voor de Arbo geregeld. Alle wetgeving
die nu komt, maakt adviseren aan de voorkant mogelijk.
Als een werkgever zaken goed regelt aan de voorkant, is hij
een goede werkgever. Alles moet kloppen.”

Is uw organisatie AVG-proof?

Vanaf 25 mei is de AVG (Algemene Verordening
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Juridisch Adviesbureau Laarbeek is toegankelijk voor iedereen, ook voor particulieren. Klanten van JAL komen hoofdzakelijk uit Laarbeek maar ook uit omliggende gemeenten.
“Ik werk zo laagdrempelig mogelijk. Je kunt me bellen, mailen of even binnenlopen met een juridische vraag. Er lopen
ook mensen binnen met een vraag over een geschil met de
buren”, vertelt Erwin, “iedereen is welkom. Iedere dag klanten op het goede spoor zetten maakt het werken in deze
fijne omgeving ontzettend afwisselend. En wanneer ik het
probleem niet zelf kan oplossen, heb ik een groot netwerk
voorhanden om een klant naar de juiste professional door
te kunnen sturen. Ik vind tevreden klanten belangrijk.”
Meer informatie: www.ja-laarbeek.nl.

FONZ voor ondernemers

“Alles voor de glimlach
van de ondernemer”
In 2015 richtte Mark Bankers FONZ op vanuit de overtuiging dat een ondernemer voor nieuw
kapitaal terecht kan bij verschillende aanbieders van financiering in plaats van alleen maar bij
een bank. Inmiddels draagt hij deze visie samen met mede-eigenaar Frank Rijkers uit en hebben
veel tevreden ondernemers de weg naar FONZ al gevonden.
Terug naar de basis

Mark en Frank zijn ‘collega’s van vroeger bij de ABN AMRO’.
Frank is sinds een paar maanden mede-eigenaar en voelt
zich prima op zijn plek bij FONZ; “ik wilde weer terug naar
de basis. Bij de bank stond ik steeds verder van mijn klanten
af. Nu kan ik weer van toegevoegde waarde zijn voor een
klant, doen waarin ik geloof en gáán voor een klant. Het
stukje vrijheid en mede-eigenaarschap ervaar ik als zeer
verrijkend.”

Wat doet FONZ?

“Het juiste kapitaal voor een ondernemer regelen, dat is –
kortgezegd - wat wij doen”, legt Mark uit. “We zijn financieringsspecialist en houden ons alleen maar bezig met
financieren. Voor ieder goed en realistisch plan is een financiering te regelen. Het begint bij het vertrouwen van
de ondernemer. Wij schrijven niet zomaar een plan; wij geloven in het plan, kennen – vanuit ons verleden – de bankiersgedachte en gaan het regelen.” Frank vult aan: “We
zijn aangesloten bij een groot netwerk. In dit netwerk zijn
alle financieringspartijen in Nederland die ertoe doen vertegenwoordigd, aangevuld met ons eigen netwerk van

financiers. We werken heel goed samen met de grootbanken, accountants en juristen om samen tot het optimale resultaat te komen voor een klant. Wij zijn de regisseur. We
ontzorgen de ondernemer en regelen met snelheid de best
passende financiering.”

Voor elke ondernemer

FONZ werkt samen met Van de Graft accountants en met
accountantskantoor De Groof in Veldhoven, maar is er voor
elke ondernemer. Mark: “We zijn er voor de bakker op de
hoek tot aan grote industriële ondernemingen. Het is allebei leuk. We groeien zowel hier in Beek en Donk als in
Veldhoven heel sterk en binnenkort openen we ook een
vestiging in Uden. Steeds meer ondernemers weten ons
rechtstreeks te vinden en we hebben al veel ondernemers
geholpen. Het wordt steeds leuker en we hebben nog zoveel plannen.” Frank sluit zich daar volledig bij aan: “Het
leukste is wanneer klanten tevreden zijn; alles voor de
glimlach van de ondernemer!”
Meer informatie: www.fonz.nl.

21

Woont u s
“Ik
ben al bakker
vanaf dat ik Dan
kan lopen”
mr. M.C.J.M.
(Rini) Hermus
is het
EPN-notaris te
Son en Breugel

Sinds de zomer van 2017 is Patrick van de Mortel met zijn bakkerij gevestigd aan het Heuvelplein
in Beek en Donk. Hij was hier al eerder actief van 1998 tot 2005 en is dus ‘terug van weggeweest’. Van de Mortel heeft ook bakkerszaken in Erp, Mariaheide en Volkel.
Ondernemersbloed

“Ik kom uit een ondernemersfamilie en ben de vijfde generatie bakker. Onze zoon Max doet de bakkersopleiding
en wordt wellicht de zesde generatie. Ik weet niet beter; ik
ben al bakker vanaf dat ik kan lopen”, lacht Patrick, “ik vind
het vak leuk en wil zelf kunnen beslissen.”

Echte kwaliteit én service

receptie, kerstbroden voorzien van origineel bedrijfslogo
of een heerlijke (foto)taart als relatiegeschenk of in plaats
van bloemen om een collega te verrassen; alles is mogelijk!
“We kunnen de taart zelfs voorzien van een kaartje met
persoonlijke boodschap”, besluit Patrick.

Geliefden mo
al goed
is gere
Van de Mortel
beperkte gem
Relatievermo

Bestellen kan heel simpel online via
www.bakkerijvandemortel.com.

Van de Mortel is aangesloten bij het Echte Bakkers
Gilde, dat garant staat voor service en hoogwaardige kwaliteit. Patrick bakt alles
zelf in Erp. Patrick: “Brood en gebak
wordt dagelijks vers gemaakt. Elk
brood heb ik zelf in handen gehad en
lever ik desgewenst persoonlijk af
bij bijvoorbeeld zorginstellingen en
kinderdagverblijven.”

De Echte Bakker

Een fototaart als
relatiegeschenk

Maar ook bedrijven weten Van de
Mortel prima te vinden. Warme
worstenbroodjes voor tussen de
middag, petit fours tijdens een
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Relatievermogensvoorwaarden model Hermus I en II:
de oplossing voor de gevaren van de nieuwe beperkte
gemeenschap van goederen!
Woont u samen, koopt u een woning en brengt u eigen geld mee of bent u ondernemer?
Dan is het oppassen geblazen! Vanaf 1 januari 2018 is er nieuw huwelijksvermogensrecht.
Geliefden moeten er voor waken – denkend
dat alles bij hun samenleving al goed is
geregeld – om bij huwelijk of geregistreerd
partnerschap in een beperkte gemeenschap
van
goederen
betrokken
te
raken.
Relatievermogensvoorwaarden zijn daarvoor
de uitkomst.

Voor de oplossing voor samenlevers voor
en binnen het huwelijksvermogensrecht van
1 januari 2018 neemt u contact op met
Hermus Notaris Son: we hebben een alles-inéén product ontwikkeld.

www.hermusnotaris.nl - info@notarissonenbreugel.nl
Tel. 0499-470480 Wilhelminalaan 1 a/b Son en Breugel

mr. M.C.J.M. (Rini) Hermus
Hermus
EPN-notaris
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en
Breugel
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Arveco Arbo & Veiligheid Consultancy

“Wij zijn uniek in ons concept”
Hans Kuipers en Marion Lijten zijn woonachtig in Beek en Donk maar hun bedrijf is gevestigd in Helmond.
Hij is veiligheidskundige, zij heeft een communicatieachtergrond. Met een grote bevlogenheid werken
ze samen in hun bedrijf Arveco; een bedrijf met een eigen(wijze) kijk op het gebied van arbeidsomstandigheden en persoonlijke beschermingsmiddelen. “Het is de combinatie die ons onderscheidt”, aldus
Marion, “wij zijn uniek in ons concept.”
Een eigen en wijze kijk

Arveco adviseert al meer dan tien jaar op het gebied van arbeidsomstandigheden en levert bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen aan bedrijven in heel Nederland.
De klantenkring varieert van een ZZP-er tot aan bedrijven met
2000 man personeel in alle sectoren, waaronder ook horeca en
bankwezen. Verschil in benadering is er nooit. “Als ik klein ben,
wil ik ook groot behandeld worden”, stelt Marion. “Ik zie het
als mijn plicht ervoor te zorgen dat een medewerker kleding
draagt die goed zit en een eigentijdse uitstraling heeft. Wij stellen samen met een klant een pakket samen. Met behulp van ons
Kleding Management Systeem kunnen medewerkers hun eigen
bedrijfskleding, werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen online bestellen. We werken samen met zorgvuldig
gekozen leveranciers die alleen maar kwaliteit leveren.

Circulaire bedrijfskleding

“Wij hebben het reconditioneren van bedrijfskleding uitgevonden”, vervolgt Hans. “Bedrijfskleding van medewerkers
die uit dienst gaan, wordt door ons gewassen, gestreken en
desgewenst hersteld. Deze gereconditioneerde kleding wordt
opnieuw verpakt en aan de klant terug geleverd. Kleding die
niet bruikbaar is voor dit proces wordt vernietigd, zodat bedrijfskleding niet bij andere partijen gedragen kan worden.
De insteek is bewustwording van werkgever en werknemer.
Niet zomaar kleding weggooien maar hergebruiken; dit is de
opmaat naar circulaire bedrijfskleding. Deze kleding wordt

van een speciale vezel gemaakt die tot acht keer toe hergebruikt kan worden. De eerste circulaire werkschoen is inmiddels ook op de markt. Duurzaamheid is niet alleen een term,
wij kunnen dit ook daadwerkelijk invullen voor onze klanten.”
Arveco verzorgt ook ‘specials’: kleding met een eigen ontwerp
qua maatvoering, kleur en uitvoering.

Risicomanagement

Ik ben al bijna 20 jaar werkzaam als veiligheidskundige en voer
werkzaamheden uit variërend van een geluidsmeting tot het
opstellen van een risicoinventarisatie of een kwaliteitssysteem”,
licht Hans zijn aandeel in het bedrijf toe. “Mede ook door deelname aan diverse werkgroepen van het NEN is Arveco altijd op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van PBM en
wetgeving. Voor alle vragen op het gebied van kwaliteit en Arbo
en persoonlijke beschermingsmiddelen kun je bij ons terecht.
We maken het dan voor de klant graag praktisch en begrijpelijk.
Je ziet me ook ieder jaar bij WiSH rondlopen waar ik adviseer
met betrekking tot veiligheidsrisico’s.”

Samen

“Wij werken eigenlijk heel graag samen en willen dit nog heel
lang blijven doen”, besluit Marion. “Toekomstplannen zijn er genoeg. We zoeken daarin altijd het onderscheidend vermogen;
wij willen de klant ontzorgen door service en kwaliteit.”
Meer informatie: www.arveco.nl.
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GoedeMorgen Reclame & Communicatie

“Als je niet beweegt,
dan sta je stil”
“De kunst van communiceren is goed communiceren. Er is niets zo moeilijk dan dat. Een
passend logo, een goede huisstijl, een doordachte website en slimme communicatieuitingen. Het zijn vaak niet de werkzaamheden waar een ondernemer op zit te wachten.
Gelukkig is het onze expertise en kunnen wij
de interne en externe communicatie van ondernemers naar een hoger niveau tillen”, aldus
Karel van Deurzen van GoedeMorgen Reclame
& Communicatie.
GoedeMorgen is onderdeel van Laarbeek Media, uitgever van
onder andere DeMooiLaarbeekKrant. Collega Nikki Barten
vertelt: “Wij werken binnen Laarbeek Media met veel professionals, van tekstschrijvers tot fotografen en van onderzoekers tot marketeers. Daarnaast leveren we veel drukwerk.
We komen bij een groot deel van de Laarbeekse ondernemers over de vloer (middels DeMooiLaarbeekKrant) en zien
met welke dilemma’s zij worstelen. We hebben alle kennis in
huis om dit op een professionele manier toekomstbestendig
op te pakken. Zo is GoedeMorgen ontstaan.”

Communicatiehuis

Karel: “Wij zien onszelf als een communicatiehuis. Wij geloven er niet in dat één persoon alle facetten van het communicatievak op zich kan nemen. Mensen specialiseren zich in iets,
bijvoorbeeld ontwerpen, teksten schrijven, het afnemen van
onderzoeken of (zakelijk) fotograferen. Bij GoedeMorgen komen alle specialisaties samen, waardoor een optimaal resultaat behaald wordt. Het kan dus zomaar zijn dat er, wanneer
we een logo, huisstijl en website voor je ontwikkelen, meerdere personen bij betrokken zijn.”

Portfolio

GoedeMorgen bestaat nu drie jaar en groeit naar verwachting. Het bedrijf is gehuisvest op dezelfde locatie als
DeMooiLaarbeekKrant; het Heuvelplein in Beek en Donk.
Nikki legt uit: “We zijn makkelijk benaderbaar en werken
voornamelijk heel lokaal. De afgelopen vijf jaar hebben we
veel ondernemers leren kennen en weten we waar zij tegenaanlopen op het gebied van communiceren. We hebben daarom al heel mooie projecten voltooid. Op onze website www.
goedemorgenreclame.nl vind je een greep uit ons portfolio,
waarbij we uitleggen hoe een logo, huisstijl en website tot
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stand komen. Het is niet zomaar iets wat even ontworpen
wordt. Er zit een hele gedachtegang achter. Deze moet niet
alleen voor ons duidelijk zijn, maar ook voor de ontvanger.
Dat maakt het complex.”

Advies

Wie op zoek is naar een stukje advies, mag altijd contact opnemen. De communicatieregisseurs van GoedeMorgen, Karel
en Nikki, komen graag bij je langs om eens mee te kijken naar

hoe je nu communiceert en hoe je dit naar een hoger niveau
kan tillen. Karel besluit: “Wij willen bruggen bouwen, zonder
doel vaart niemand. Als ondernemer moet je vooruitdenken.
Je uitstraling is zo belangrijk. Dat is het eerste wat mensen
van je zien. Een eerste indruk is onuitwisbaar. En de uitstraling van een bedrijf blijft zich ontwikkelen. Dat is niet even
iets wat je in één keer doet en er dan jaren niet meer naar
kijkt. Als je niet beweegt, sta je stil. Het werkt hetzelfde als
de rest van de markt.”

Wat doen wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logo- en huisstijlontwikkeling
Realisatie van websites
Onderzoek
Marketing
Drukwerk
Belettering
Magazines en boeken
Teksten schrijven en vertalen
Fotografie

“Wij willen bruggen bouwen,
zonder doel vaart niemand”
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A Brouwersstraat 25 • Beek en Donk

T 0492 37 01 50

E info@inbalansbv.nl
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www.inbalansbv.nl

“Wij zijn de ogen en oren van het bedrijf”
Marie-Louise Verschuuren van Maveza Sales Support in Aarle-Rixtel heeft altijd al een fascinatie voor techniek gehad. “Ik was als kind al geïnteresseerd in alles wat beweegt”, vertelt ze, “en
bovendien wilde ik het ook begrijpen. En dat is nog steeds zo!” Vandaar dat Maveza hoofdzakelijk werkt voor technische bedrijven, in de regio maar ook ver daarbuiten.
We leveren maatwerk!

Marie-Louise Verschuuren kan putten uit een ruime werkervaring bij diverse technische bedrijven in de regio. In 2012
richt ze Maveza op vanuit de overtuiging dat het op haar manier beter kan. Anno 2018 deelt ze haar visie
met zeven enthousiaste medewerkers
en neemt ze een klant alles uit handen.
“We werken op internationaal niveau.
Onze mensen worden continu getraind en gecoacht om het maximale uit zichzelf te halen. We leveren
kwaliteit, geen kwantiteit en we
bieden een totaalpakket; van telefoonservice tot aan het organiseren van seminars en verkooptrainingen; alles is mogelijk, we
doen nog net de verkoop niet
zelf”, lacht Marie-Louise. “In
overleg met de klant leveren
we maatwerk. Wij zijn de ogen
en oren van het bedrijf.”
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Wij bereiken de juiste klant!

“Wij nemen ook de acquisitie uit handen. We benaderen actief de juiste klanten, zodat een verkoper alleen maar hoeft
te doen waar hij goed in is; verkopen! Iedere klant heeft een
vast aanspreekpunt, zodat er zo
min mogelijk tijd verloren gaat.
Via het MavezaCRM systeem
kan een klant alle activiteiten
zien en volgen. Transparant
zijn is een kernwaarde
van ons bedrijf”, besluit
Marie-Louise.
Meer informatie:
www.maveza.nl.

Nieuws voor werknemers
Stijging van de AOW-leeftijd
Vanaf 1 januari 2018 staat de AOW-leeftijd voor dit jaar vast op 66 jaar. De komende jaren stijgt
de leeftijd voor het eerste AOW-pensioen nog verder. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de landelijke levensverwachting. Dat resulteert erin dat er in 2023 voor het eerst
geen stijging plaats gaat vinden, omdat de levensverwachting minder snel stijgt dan eerder
aangenomen werd.
De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in
2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd
gekoppeld aan de levensverwachting. In 2022 is de
AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. In 2023 blijft de
AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. U ontvangt uw eerste
AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd
bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

Geboren na 30 september 1956

Bent u geboren na 30 september 1956? Dan is uw exacte
AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67
jaar en 3 maanden.

Werknemers stressen te veel voor de vakantie
Maar liefst 40% van de Nederlands heeft last van stress in de periode voorafgaand aan hun
vakantie. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional
Organizers (NBPO).
Bijna een derde van de werknemers heeft een chaotische
overdracht of kan aan helemaal niemand het werk overdagen. Dit resulteert erin dat zij op vakantie nog vaak telefoontjes aannemen en hun e-mail in de gaten houden.

Planning

Om rustig te kunnen vertrekken van het werk en ervoor
te zorgen dat het werk goed doorloopt tijdens een vakantie zijn met name het to-dolijstje en een goede planning
populair. Een kwart zorgt voor een overdrachtsdocument
dat wordt gedeeld met collega’s of maakt voor de laatste
dag geen afspraken meer zodat er voldoende tijd is om het
werk af te ronden.

Overwerken

60 procent werkt over voorafgaand aan de vakantie. Dit
is nog sterker het geval bij mensen die vakantiestress ervaren (73 procent) of professionals die hun werk niet of
niet soepel kunnen overdragen (74 procent). Maar ook na
de vakantie. Mensen duiken de laatste dag snel de mail in
om bij te lezen of maken de eerste werkweek extra uren.
Beter is om die week minder afspraken te plannen zodat je
snel weer bij bent.

Wifi

Werkenden die vakantiestress ervaren voor vertrek kunnen de knop minder vaak uitzetten en zijn ook op vakantie
nog vaak met het werk bezig. 21 procent checkt zijn mail
regelmatig op vakantie. Een kwart zoekt hier af en toe een
wifispot voor voor en meer dan de helft zet de mail uit.

Steeds meer werkenden starten met deeltijdopleiding
Het aantal studenten in het Nederlandse deeltijdonderwijs steeg dit jaar met 8,5 procent. Dit
komt doordat hogescholen er steeds beter in slagen om flexibel onderwijs te bieden waarin
werknemers werk en opleiding goed kunnen combineren.
Werknemers gaan vaak studeren omdat ze méér uit hun
huidige baan willen halen, willen doorstromen naar een

hogere positie of omdat ze juist een andere baan ambiëren.
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Met onze korte lijnen zijn
de financiën minder ingewikkeld.

Korte lijnen
voor de lange termijn
Kapelstraat 18, 5741 CE Beek en Donk,
T. (0492) 46 22 06, www.vgaacc.nl

Onze accountants, fiscalisten en juridisch adviseurs weten wat er speelt
bij ondernemers. Van belastingadvies tot bedrijfsbegeleiding en van
loonadministratie tot juridische ondersteuning. Met alle specialisten
onder een dak regelen we snel en deskundig uw zaken. Ontzorgen
noemen we dat. Met onze korte lijnen is een oplossing altijd dichtbij.

