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In Laarbeek is het goed ondernemen. De economie bruist,
bedrijven breiden uit en de werkloosheid daalt hard. We
mogen trots zijn op de ondernemersgeest in onze gemeente. Het vakmanschap uit onze gemeente is ook ver buiten de
regio bekend. Ter gelegenheid van haar 300-jarig bestaan
kreeg Swinkels Family Brewers het predicaat Koninklijk. Een
mooie waardering voor de kwaliteit van Laarbeeks bekendste product. Er zijn veel mooie verhalen te vertellen over de
vele ondernemers uit onze gemeente. Een aantal van die
ondernemers treft u aan in dit blad. Laarbeek Onderneemt
is een mooi initiatief om de parels uit ons bedrijfsleven onder de aandacht te brengen.

Dat ondernemers graag investeren in Laarbeek is ook merkbaar op Bemmer IV. Recent is Bouwbedrijf De Groot begonnen met de bouw van een nieuw bedrijfspand aan de
Scherpenbeemd. Hier heb ik op woensdag 3 april de vlag
bovenin de bouwconstructie mogen hangen. Hij kiest er bewust voor om in Laarbeek verder te groeien met zijn bedrijf.
Op dit moment zijn we met meerdere ondernemers in gesprek voor vestiging op Bemmer IV. Het gaat dan om bedrijven uit de gemeente die net als Bouwbedrijf De Groot
klaar zijn voor een volgende stap, maar ook om bedrijven
van buiten de gemeente. Zij worden aangetrokken door het
ondernemersklimaat en de goede bereikbaarheid aan de
N279. Deze bedrijven zijn een mooie toevoeging aan onze
lokale economie. In de komende maanden wordt hierover
meer bekend.
In de centra is de aantrekkende economie eveneens merkbaar, al blijft leegstand wel een aandachtspunt. Bedrijven
verhuizen naar een andere locatie en er worden nieuwe zaken geopend. Dit zorgt voor meer levendigheid in de kernen.
Ook u kunt daaraan een bijdrage leveren, door in Laarbeek
te winkelen en recreëren. Met de zomer in aantocht heb ik
er alle vertrouwen in dat de terrassen vol zullen zitten.

Tonny Meulensteen,
wethouder ruimte en economie

4 WINKELS
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Hubo XL
Blij met Hubo
Arno: “Hubo geeft ons de kans en de mogelijkheid om maatwerk te leveren, onze eigen keuzes te maken en in te spelen op
de lokale behoeften. Toen we hoorden dat de Formidoformule
ging stoppen, hebben we de kans om een organisatie te vinden die nog beter bij ons past met beide handen aangegrepen. Zowel voor onze winkel in Mill, als hier in Beek en Donk.
Je moet ons niet in een keurslijf persen. De grens moet bij ons
ver weg liggen. Als een klant iets wil, dan willen wij dat kunnen leveren. Naast de instapmodellen die in de winkel liggen,
kunnen we veel meer leveren. Bij onze leveranciers hebben we
de keus uit zo’n 100.000 artikelen die we snel en eenvoudig
kunnen bestellen.” Erik vult aan: “Hubo selecteert sowieso de
betere merken voor haar bouwmarkt en let op de kwaliteit. Bij
deze formule gaat het erom dat je de vraag van de klant kunt
beantwoorden en in kunt spelen op zijn wensen. Dat gaat van
vragen als ‘wat heb ik nodig om mijn heg te knippen’ of ‘hoe
repareer ik het beste mijn kapotte waterleiding’ tot ‘hoe creëer
ik meer sfeer in huis’.”

Deze maand rondden Arno van der Heijden en Erik Verhoeven de
transformatie van de voormalige Formido in Beek en Donk naar
5.000m² woonplezier onder de Huboformule af. In één pand vind
je nu een Hubo XL, woninginrichting speciaalzaak Decorette,
Tuinmeubelen Totaal en Kantoormeubelen Totaal. “We bieden
particulieren en bedrijven die aan het bouwen of verbouwen zijn
een totaalconcept,” aldus de heren.

Maatwerk
“De vraag naar maatwerk hebben wij zelf jaren geleden al
gecreëerd bij onze klanten. Wij monteren al 25 jaar bij de
zakelijke en particuliere klant. Daarvoor hebben we onze eigen monteurs en zzp-ers. Wij regelen alles voor de inrichting.
Vloeren leggen, gordijnen en binnenzonwering monteren en
horren plaatsen. Ook zijn wij specialist op gebied van buitenzonwering. Omdat wij alles in huis hebben kunnen we snel
schakelen en de klant bedienen. Bij een verbouwing of woninginrichting kom je immers altijd wel iets tegen. Zo waren
we onlangs gordijnen aan het inmeten bij een klant. Daar
zaten nog hele oude vensterbanken. Voor het inmeten was
het belangrijk om te weten of die zouden blijven zitten of hoe
de maatvoering van de nieuwe vensterbanken er uit zou zien.
De klant had daar nog niet over nagedacht. We hebben hem
toen direct kunnen adviseren en ook de nieuwe vensterbank
geleverd. Doordat we een totaalpakket bieden zijn we ook
aantrekkelijk qua prijs. Wij bieden de hele range, van de
goedkopere producten in de bouwmarkt tot de exclusievere bij
Decorette. We kunnen alles ter plaatse monteren en leggen.
Dat kan ook de goedkopere vloer uit de bouwmarkt zijn. Voor
ons maakt dat niet uit”, aldus Arno en Erik.
Vier in één
Arno: “De bouwmarkt is een Hubo XL met een oppervlakte
van 2.500m². Dat is de grootste variant van de Hubowinkels
in Nederland. Op de vloer vind je onder andere een maatwerkplein met kasten en deuren en een verfplein met professionele verfmengmachines. Ook onze eigen zagerij blijft voortbestaan in het nieuwe concept. Daarnaast is er veel aandacht
voor actuele thema’s zoals alles wat te maken heeft met veilig
wonen voor ouderen. De andere formules die we in huis hebben vullen de collectie van de bouwmarkt goed aan. Alles valt
hier in elkaar. We kunnen alles inrichten, van een volledig huis
met tuin tot een kantoorpand.” Erik vervolgt: “Als een klant
wat uitgebreider advies wil, kan hij terecht bij de Decorette.
Onze medewerkers daar hebben verstand van inrichting en
styling en zijn op de hoogte van de nieuwste trends. Op hun
beurt kunnen zij ook weer doorverwijzen naar producten uit
de bouwmarkt of een monteur inschakelen bij een technische
vraag. Voor de inrichting van een kantoor heb je standaardmaterialen nodig uit de bouwmarkt, maar bij de aanschaf van
een bureau of bureaustoel is het heel prettig dat onze medewerkers van Kantoormeubelen Totaal een passend en persoonlijk advies kunnen geven. Die combinatie onder één dak,
met één aanspreekpunt voor een volledig project, dat maakt
ons concept uniek en aantrekkelijk voor de klant.”
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Hubo XL

Wilhelminaweg 5

5000M²
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Beek en Donk

www.hubo.nl/beek-donk
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RVL Mobility

RVL Mobility Auto’s

A utowalhalla

Ronald van Loon
van RVL Mobility Auto’s in Beek en Donk maakt het liefst
overal een spelletje van en kan naar eigen zeggen slecht
tegen zijn verlies. Dat bleek onlangs nog toen hij crashte in de
Marocco Desert Challenge; een woestijnrally over bijna 3.000
km dwars door de zandvlaktes en duinen van de Sahara. Als

rallyrijder én als ondernemer
weet hij deze eigenschap om te zetten in een positieve vibe.
“Ik ben altijd bezig om mijn bedrijf te laten groeien en er iets
moois van te maken.”
6

7

Hoe is jouw liefde voor auto’s en motoren ontstaan Ronald?
“Ieder jongetje speelt wel een tijd met auto’s. Mijn eigen zoontje
van anderhalf roept nu ook de hele dag broem, broemmm. Bij mij is
dat nooit overgegaan. Ik heb ook gevoetbald en getennist, maar dat
kon ik niet. Alles wat met motoren te maken heeft, dat kan ik wel.
Als ik een rondje in een auto rijd, dan hoor en voel ik direct wat er
wel en niet klopt. Als kind croste ik veel met brommertjes door het
bos. Toen ben ik ook begonnen met sleutelen.”
Het was niet direct vanzelfsprekend dat je autoverkoper zou worden.
“Ik ben wel begonnen in de autotechniek, maar tijdens mijn opleiding voor eerste automonteur kreeg ik een zwaar ongeluk. Ik kwam
zelfs een tijdje in een rolstoel terecht en liep een grote achterstand
op. Ik ben toen gestopt met mijn opleiding en in een timmerfabriek
gaan werken. Daar kwam ik er achter dat ik met mijn handen werken en sleutelen heel leuk vindt om te doen als hobby, maar niet
om mijn beroep van te maken. Mijn vader zei ook altijd: ‘Je moet
niet van je hobby je beroep maken. Dan wordt het moeten en is het
niet leuk meer.’”
Toch kwam je weer terecht in de autobranche?
“Nadat ik met de opleiding voor automonteur stopte, ging ik detailhandel en marketing doen. Ik had eigenlijk niet zoveel zin in leren
en het autovak bleef trekken. Ik leende geld om naar de particuliere
auto-opleiding IVA in Driebergen (IVA) te gaan. Toen moest ik doorzetten, ik had er per slot van rekening geld in gestoken dat terugbetaald moest worden. Nadat ik met goede resultaten ben geslaagd,
ging ik bij Driessen Autogroep in Eindhoven werken en ging zelfs
nog door met een studie HBO bedrijfskunde. Na die studie kwam ik
fulltime in de showroom bij Driessen te werken. Toen stond ik daar
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RVL Mobility Auto’s

in de zomer met 30°C onder een plat dak en met een stropdas om.
Ik verkocht beter dan mijn collega’s, maar dacht al snel ‘dit wordt
‘m niet’.”
Je raapte je spaargeld bij elkaar en begon voor jezelf?
“Ik kocht tien gebruikte auto’s en begon samen met Sander van AutoMooij in de Braakstraat in Beek en Donk. Beiden met onze eigen
business, maar de locatie deelden we. De eerste jaren heb ik iedere verdiende euro terug in het bedrijf gestoken. Om te zorgen dat
de zaak groeide. Om continu voorraad te hebben. Dat was ook één
van de tips die ik kreeg: ‘goede raad is voorraad’. Daar heb ik altijd
naar gehandeld. Doordat wij veel auto’s hebben staan en een hoge
omzetsnelheid hebben, kunnen we kleinere marges hanteren dan
anderen. Inmiddels zitten we al weer negen jaar in Beek en Donk en
zijn we samen verhuisd naar het monumentale pand van Van Thiel
aan de Bosscheweg. Nog steeds twee bedrijven met één gedeelde
locatie.”
Hoe is het je gelukt om in die crisisperiode een bedrijf op te bouwen en te groeien?
“Ik begon al direct met het importeren van auto’s uit België. Toen
was er nog geen tekort in Nederland, maar ik kon daardoor wel jongere auto’s met een lagere kilometerstand bieden. Ik ben in 2010
begonnen. Dat was eigenlijk een slechte tijd. Maar als je op de inkoop en kosten let, dan kun je wel geld verdienen. Er staan hier bijna 300 auto’s, allemaal tweedehands. De helft daarvan is van RVL
Mobility Auto’s. Als je hier binnenloopt, heb ik in principe altijd iets
voor je staan. Klein, groot, benzine, diesel, laaggeprijsd of uit het
hogere segment. Doordat wij veel auto’s hebben staan en een hoge

omzetsnelheid hebben kunnen we kleinere marges hanteren dan
anderen. Ik had mijn contacten in het buitenland al opgebouwd
toen ook anderen zich begonnen te interesseren. Tegenwoordig importeert 80% van de handelaars, destijds was dat nog maar 5%.
Wij waren de markt dus voor. Dankzij die voorsprong was ik al een
betrouwbare partner voor de Belgische bedrijven.”
Waarom België?
“Ik koop vooral bij leasemaatschappijen en dealergarages. Nooit
schadeauto’s. Ik heb vanaf dag één gezegd dat ik geen sjacheraar
wilde worden. In België hanteren ze een zelfde soort systeem als in
Nederland om de kilometerstand te registreren en de onderhoudsgeschiedenis aan te tonen. Ze zijn daar nog strenger dan in Nederland. Zo weten we heel zeker dat we kwalitatief goede en betrouwbare auto’s bieden aan onze klanten.”
RVL Mobility Auto’s biedt meer dan een betrouwbare auto?
“We hebben een heel goed team. Je doet het toch met zijn allen en
goed personeel is goud waard. Het team bestaat uit drie betrokken
verkopers, twee chauffeurs en twee monteurs. De meeste mensen
komen uit Beek en Donk. Dankzij dit team kunnen we goede service en after sales bieden. Alle verkochte auto’s gaan in onze eigen
werkplaats de brug op voor een controle en een beurt voordat ze
de deur uit gaan. Bovendien bieden we de mogelijkheid tot het afsluiten van garantie. Dat werkt hetzelfde als een verzekering. Mensen die deze garantie afsluiten kunnen bij problemen die onder de
garantie vallen naar een dealer. Ze hoeven daarvoor dus niet terug
naar Beek en Donk. De garantie loopt via Cargarantie. Na een hoop
gedoe in het verleden, werkt deze maatschappij tegenwoordig al-

leen nog maar met gerenommeerde dealers en de top 20 van garages die uit de bus kwamen als eerlijkste bedrijven met de beste auto’s. Wij horen bij die top 20 van Nederland. Daar zijn we trots op.”
Sleutelen en rallyrijden zijn voor jou ontspanning?
“Iedere dinsdagavond werk ik met een team aan het klaarmaken
van mijn rallyauto. Ik denk dat het belangrijk is om als ondernemer ontspanning te zoeken. De drive die ik in mijn bedrijf heb, die
heb ik ook als ik in de rallyauto stap. Maar daarna vergeet ik wel
direct het bedrijf. Sleutelen en rallyrijden zijn voor mij ontspanning, een reset. Ik knap daar altijd veel van op. Bovendien ben je
tijdens zo’n rally slecht bereikbaar en is er nauwelijks internet. In
april was ik in Marokko. Acht dagen ’s ochtends vroeg in de auto
stappen en hopen dat je na 400 kilometer voor het donker op de
bestemming bent. Dwars door de Sahara, het zand, de duinen. Het
is een marathon. Er kan van alles gebeuren. Op het moment dat
we crashten lagen we negende van de negentig auto’s. Daar baal
ik dan enorm van. Maar zo’n hobby moet wel leuk blijven. Ik rijd
niet meer dan twee tot drie rally’s per jaar. Mijn bedrijf gaat altijd voor. En ik zou Ronald niet zijn als ik niet probeer daar toch
aan te verdienen. In de rallywereld ontmoet je veel mensen. Ik
heb daar al veel gekocht en verkocht en heb altijd wel wat rallyauto’s op voorraad staan.”
Voor meer informatie:
www.rvlmobility.nl
0492-778264
info@rvlmobility.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09:00 - 18.00
Zaterdag
09:00 - 17:00
Graag vooraf bellen
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DAGBELEVING
VOOR

Twee jaar geleden zaten Jolanda Zanetti en Jean-Pierre van Veghel
op een mooie zomeravond in hun prachtige landelijke tuin aan de
Havenweg in Aarle-Rixtel. “Hoe mooi zou het zijn als meer mensen
van deze plek kunnen genieten?”, zeiden ze tegen elkaar. Deze zomer wordt hun droom werkelijkheid. Ouderen en jongeren met een
behoefte aan zorg of begeleiding kunnen binnenkort terecht in de
Thuiskamer en de Brouwselerij. Recreanten, voorbijgangers en
rustzoekers zijn van harte welkom in horecagelegenheid Perron 15.

Dagbeleving

Een plek om te delen, een tussenstation, een perron, even weg uit
het jachtige bestaan van het snelle, alles moeten. Dat is wat Jolanda
en Jean-Pierre voor ogen hebben met Perron 15. Hun ideeën zijn gebaseerd op de blue zones. Die plekken op aarde waar mensen ogenschijnlijk moeiteloos veel ouder worden dan in de rest van de wereld
doordat hun leven eenvoudig en gezond is. “De lat hoeft niet hoog
te liggen, mensen hoeven zich hier niet te overvragen. Ze kunnen
uit zichzelf halen wat erin zit. Ieder legt zijn eigen lat. Wij denken
dat het heel belangrijk is dat je mensen niet in een hokje plaatst.
Dat mensen samen kunnen zijn en samen iets kunnen ondernemen.
Ook bijvoorbeeld ouderen samen met jongeren”, licht Jolanda het
concept toe. “Ik denk dat ouderen en jongeren heel erg open staan
voor elkaar.” Jean-Pierre vult aan: “Wij hebben het ook heel bewust
over dagbeleving in plaats van dagbesteding. En over deelnemers in
plaats van cliënten.”

Perron 15

JONG ÉN OUD

Thuiskamer

De thuiskamer is de locatie voor de dagbeleving van de ouderen.
Hier vinden zij rust en ruimte met een prachtig uitzicht op de parkachtige tuin waar ook heerlijk gewandeld kan worden. Er komt een
bibliotheek om een boek of de krant te lezen. In de keuken wordt samen gekookt voor een goede en gezonde maaltijd. “Hoe gezellig is
het dat ze hier samen om tafel zitten in plaats van alleen thuis met
een bordje op schoot”, zegt Jolanda enthousiast. “We willen voor
deze ouderen meer geluksmomenten creëren en ze de kans bieden
zo fit en gezond mogelijk te blijven”, vervolgt ze. “Beweging hoort
daar ook bij. Daarom is er, naast de verpleegkundigen die de zorg op
zich nemen, standaard een aantal uren per week een fysiotherapeut
aanwezig. ”

Brouwselerij

De brouwselerij wordt de uitvalsbasis voor jongeren. In het gebouw zelf kunnen ze meehelpen met ambachtelijk werk zoals het
bakken van brood en taart, ijs maken of hout bewerken. Door ze
dagbeleving aan te bieden en werkervaring op te laten doen worden
kwetsbare jongeren voorbereid op een zelfstandig bestaan. Vanuit de Brouwselerij kunnen de jongeren ook ervaring opdoen in de

horecagelegenheid, in de streekwinkel, in de (moes)tuin, met de
verzorging van de dieren en bij de dagbeleving van de ouderen.
“Het belangrijkste is dat de jongeren zelfvertrouwen krijgen, dat
ze voelen dat ze ergens onderdeel van uitmaken en trots kunnen
zijn op zichzelf”, stelt Jolanda. “Dat kan op deze plek waar ze mogen leren, stagelopen en zich kunnen ontwikkelen en groeien. Ze
worden begeleid door professionele en betrokken zorgverleners.”

Perron 15

Een ontmoetingsplek voor jong, oud, rustzoeker, recreant, voor
deelnemers van de Thuiskamer en de Brouwselarij, maar ook voor
iedereen van buitenaf. Die functie gaat horecagelegenheid Perron
15 vervullen. Ook evenementen, zoals een ‘Italiaanse dag’, die samen met Arjen en Francis Vos van Vini.nl wordt georganiseerd, komen bij Perron 15 op de agenda. Jean-Pierre en Jolanda: “De organisatie en zorg bij Perron 15 laten we aan de professionals over. Wij
zullen betrokken zijn als adviseurs en als vrijwilligers die de handen
uit de mouwen steken. Dat geeft ons een doel, iets om iedere dag
voor op te staan. Precies wat we iedereen hier willen bieden.”

Na de opening van Perron 15 blijven Jolanda en
Jean-Pierre op de achtergrond betrokken. De zorg en
dagelijkse organisatie laten zij over aan professionals
uit het zorgvak. Pedagogisch hulpverlener en psycholoog in opleiding Kim Derks (foto links) wordt het vaste
gezicht voor de jongeren in de Brouwselerij. Verpleegkundige Marly van den Boomen wordt het aanspreekpunt van de dagbeleving voor ouderen in de Thuiskamer.
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Perron 15

•

Havenweg 15A

•

5735 SH Aarle-Rixtel

•

www.perron-15.nl

Voor vragen of aanmelding:

+31 (0) 6 22 91 26 77

•

jolandazanetti@gmail.com

Profiteer van het Ondernemersfonds
Ondernemers kunnen maximaal invloed uitoefenen op Ondernemersfonds Laarbeek.
Dit kan door er nog meer gebruik van te maken. Althans, dat stelt Maarten Rooijakkers,
voorzitter van dit lokale instrument. De Laarbeekse politiek riep onlangs nog haar steun
uit aan het fonds, waarmee werd beslecht dat over 2,5 jaar de eindevaluatie volgt. Het
Ondernemersfonds timmert nu hard aan de weg om te laten zien wat zij doet en wat
mogelijk is. 5 weetjes en tips.

Successen
Er zijn al veel mooie initiatieven mede mogelijk
gemaakt door het Ondernemerfonds, waaronder de
succesvolle Open Bedrijvendag 2018 (geïnitieerd door
Parkmanagement), De Nieuwe Winkelstraat op het
Heuvelplein, AED-dekking in het buitengebied, het
project Boer Bier Water en Groenstrijd 2.0.

Neem deel aan het Ondernemersfonds
“Je kunt als ondernemer maximaal invloed uitoefenen op het fonds”, stelt Maarten. “Vaak denken ondernemers dat de
drempel hoog is, maar dat is helemaal niet het geval. Het fonds is er voor ondernemend Laarbeek en wordt in stand
gehouden door ondernemend Laarbeek. We zijn altijd op zoek naar mensen die mee de besturen en werkgroepen
willen bezetten. Daarnaast zijn we continu op zoek naar projecten die ingediend kunnen worden. Heb je een idee? Ga
ermee aan de slag en neem contact op met ons. We kunnen hier mooie dingen mee realiseren!”
Beter communiceren en transparant zijn
Ondernemersfonds Laarbeek kreeg de afgelopen periode
te horen dat zij niet transparant genoeg was en dat de
externe communicatie veel beter zou kunnen. Dit bleek
onder andere uit de enquête die zij hield onder de
betalende ondernemers van de gemeente. “Daar werken
we aan”, stelt Maarten. “We gaan steeds meer inzichtelijk
maken hoe de financiële huishouding is en we zijn al in
gesprek met een reclamebureau om de communicatie
naar buiten toe beter op te kunnen pakken.”
De functie van de centra- en parkmanager
Frits Rutten is al sinds een aantal jaren de parkmanager
(bedrijventerreinen) van de gemeente Laarbeek. Henry
van Vlerken is sinds vorig jaar de centramanager. “Zij
worden deels betaald uit het ondernemersfonds en zijn
de ‘werkpaarden’”, legt Maarten uit. “Zij pakken Laarbeekbrede projecten op, samen met ondernemend Laarbeek.”
De baan van de park- en centramanager is lastig, vindt
Maarten. “Zij doen zichtbaar werk, maar ook heel veel
onzichtbaar werk, wat pas op lange termijn duidelijk
wordt. Daardoor er is er vaak onbegrip.” Een voorbeeld
van een korter project met een mooi resultaat is de passantenhaven in Aarle-Rixtel. In samenwerking
met Aarle Onderneemt zijn er goodiebags gerealiseerd als welkomstpakket richting de toeristen en
als promotie van Laarbeek.
Belangrijkste speerpunten
Veiligheid in de gemeente als geheel, bereikbaarheid en leegstand in winkelgebieden en bedrijventerreinen.
Dat zijn de belangrijkste speerpunten die kwamen uit de uitslag van de enquête onder ondernemend
Laarbeek. “De park- en centramanager weten dit. Dit zijn al punten die hoog op hun lijstje staan. Nu
Laarbeek aangeeft dat ook zij dit de belangrijkste punten vindt, is dat een signaal voor ons om hier nog
extra hard aan te gaan werken.”
Politiek versus Ondernemersfonds Laarbeek
Even leek het erop dat bovenstaande partijen met elkaar in de boksring stonden, maar dit is verre van zo.
“De politiek is kritisch op ons en dat is terecht. Maar we hebben elkaar juist heel hard nodig. We moeten naast
elkaar staan. Dan kunnen we de meeste meters maken. De Laarbeekse politiek en ondernemers moeten onze
gemeente samen naar een hoger plan tillen!”

Vlnr. Parkmanager Frits Rutten, voorzitter Ondernemersfonds Laarbeek
Maarten Rooijakkers en centrummanager Henry van Vlerken

www.ondernemersfondslaarbeek.nl
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Ondernemersfonds Laarbeek
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Senzer zoekt, bemiddelt,
regisseert en denkt mee, met
veel inlevingsvermogen.
- Kees Dirks, directeur Faros Groep

Via Senzer hebben Faros en ik
kennis gemaakt. Het klikte! En
Senzer bood mij zekerheid.
- Tiny van Hoof uit Laarbeek

Eijgen Finance Helmond

Er zijn zoveel meer
financieringsmogelijkheden
Onafhankelijke ondersteuning bij financieringsaanvragen.
Dat is wat Danny Janssen uit Lieshout ondernemers biedt.
Met zijn bedrijf Eijgen Finance zit hij niet op de stoel van de
beoordelaar, maar naast de ondernemer. “Er zijn zoveel meer
mogelijkheden dan de bank. Ik help de ondernemer het juiste
product en de passende financieringspartij te vinden. Of het
nu gaat om een vrachtwagen voor een bouwbedrijf of een
nieuw pand voor een metaalbewerkingsbedrijf.”

Waarom ben je zelfstandig financieringsadviseur geworden
Danny?
“Na mijn studie Financial Service Management aan de Fontys in
Eindhoven heb ik uitgebreid ervaring opgebouwd als adviseur
bij de ING en ABN AMRO. Ondernemen is altijd een droom
van me geweest en door standaardisatie en digitalisering van
bankieren en financieren kon ik niet altijd meer een oplossing
bieden aan de ondernemers als adviseur van de bank. Met Eijgen
Finance heb ik de flexibiliteit van het ondernemerschap én kan
ik bedrijven in een onafhankelijke rol veel beter ondersteunen
en ontzorgen zoals ik dat graag doe.”

Waarvoor kunnen bedrijven de hulp van Eijgen Finance
inroepen?
“Je wilt een bedrijf starten, overnemen of groeien met je
onderneming. Daarvoor moet je investeren. Dat geld heb je
als zzp-er of mkb-er niet zomaar op de plank liggen. Dat hele
traject begeleid ik. Van het uitzoeken welk product het beste bij
jouw financieringsvraag hoort tot het zoeken van een passende
partij en het invullen en aanleveren van alle benodigde stukken.
Ik maak analyses en schrijf het verhaal voor de financierder.
Ook ga ik mee naar de gesprekken. Een standaardlening van
de bank is niet altijd de beste oplossing. Er zijn zoveel meer
financieringsmogelijkheden. Denk daarbij aan alternatieve
financieringsbronnen zoals crowdfunding, fintech of private
investeerders.

Waarom is het voor jouw klanten een voordeel dat je
onafhankelijk bent?
“Ik ga naast de ondernemer zitten en ondersteun hem als
sparringpartner. Ik kijk naar meer partijen dan alleen de grote
banken en met mijn actuele kennis kan ik de juiste partijen
met elkaar aan tafel brengen. Ik zit niet op de stoel van de
beoordelaar, maar denk met de ondernemer mee. Daardoor is
de slagingskans zo groot. In 90% van de aanvragen lukt het de
financiering rond te krijgen. Omdat we als franchisenemers van
Eijgen Finance onafhankelijk zijn, hebben we eigenlijk altijd wel
een oplossing. Bovendien werk ik niet met vaste openingstijden.
Ik ga naar de ondernemer toe wanneer hij tijd heeft. Dat kan
ook ’s avonds of in het weekend zijn.”

Ondernemerspunt Helmond-De Peel
één punt voor alle bedrijfsvragen
Naast het ondersteunen van werkzoekenden is dienstverlening aan
werkgevers één van de kernactiviteiten van Senzer. Dat is logisch als
regionaal werkbedrijf. Daarbij speelt continu de vraag: hoe kunnen
bedrijven nóg beter geholpen worden met hun vragen, kansen en
problemen?
Senzer heeft hiervoor interne en externe expertise gebundeld, onder de
vlag van het Senzer Ondernemerspunt. Eén telefoontje en werkgevers –
groot en klein – worden verder geholpen met al hun vragen. Makkelijk
en snel, gebruikmakend van de eigen diensten en die van het grote
Senzer-netwerk.

Contact opnemen
of meer informatie?
Ondernemers en bedrijven worden geholpen door
te bellen met 0492 58 24 44 of te mailen naar:
ondernemerspunt@senzer.nl
Meer informatie is te vinden op:
www.senzer.nl/ondernemerspunt
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Eijgen Finance Helmond
De Dorsvlegel 2, Lieshout
06- 81 222 437
danny.janssen@eijgenfinance.nl
www.eijgenfinance.nl/vestigingen/helmond
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NIET
WEGGOOIEN
MAAR
REPAREREN
Repareren in plaats van vervangen. Dat is veel vaker
mogelijk dan je denkt. Respo Repair Service in Lieshout
is groots in het repareren van de meest uiteenlopende
materialen. Dit Laarbeekse bedrijf, dat sinds drie jaar
wordt gerund door de Vlamingen Kris van Gorp en Jan
Berghmans, is bekend van boven in Groningen tot in
België en Luxemburg. Vooral hotels, bouw- en woningbouwbedrijven zien de reparateurs van Respo
graag komen. Vanwege hun snelle, secure en kostenbesparende werk.
“Repareren is kostenbesparend”
In de showroom aan de Stater in Lieshout laten Van
Gorp en Berghmans trots zien wat er allemaal mogelijk is op reparatiegebied. Vloertegels, douchebakken, houten vloeren en kozijnen zien er weer
uit als nieuw nadat ze zorgvuldig onder handen
zijn genomen. Om te laten zien dat we niet worden gefopt, zijn op de materialen de verschillende stadia van het reparatieproces te zien. Van beschadiging tot aan een plek waar je met het blote
oog nauwelijks nog ziet dat er ooit iets mis mee
was. En dat op harde materialen als hout, steen,
kunststof, composiet, aluminium en acryl.
“Er wordt heel veel weggegooid, terwijl het
gerepareerd kan worden”, stelt Berghmans.
“Repareren is kostenbesparend. Je hoeft niet
te breken en te slopen, het bespaart tijd en
veel ergernis. Met onze methode zie je nauwelijks iets van de reparatie. We gebruiken
bijvoorbeeld niet de oorspronkelijke kleur,
maar mengen heel precies de kleur die
het materiaal in de loop van de tijd heeft
gekregen door verwering en onder invloed van zonlicht. We houden daarbij
ook rekening met de glansgraad en
de structuur.” Naast reparaties doet
Respo Repair Service ook renovaties
van badkamers met de bad-in-bad
en badwissel-methode. “Hotels zijn
heel blij met onze methode”, licht
Berghmans toe. “In Amsterdam en
Brussel kennen de meeste hotels
ons. Zonder hak- en breekwerk
hebben ze in vier uur tijd een nieuwe badkamer. Ze kunnen de kamer
dezelfde dag weer verhuren.”
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Respo Repair Service

“We leiden al onze reparateurs intern op”
Sinds van Gorp en Berghmans Respo Repair Service in
2016 overnamen van Lieshoutenaar Joost van Luijt is het
bedrijf flink gegroeid. Van twaalf personeelsleden zo’n
drie jaar geleden tot de veertig die er nu op de loonlijst
staan. “We hebben dit jaar al vier mensen aangenomen”,
vertelt van Gorp. “Gelukkig lukt het nog goed mensen te
vinden. Dat heeft er ook mee te maken dat we een interessante werkgever zijn voor mensen die in de bouw of
techniek willen werken, maar waar het werk fysiek minder belastend is. Het werk is afwisselend. Je werkt bij
ons met veel verschillende materialen en bent nooit langer dan een paar uur achter elkaar bij dezelfde klant aan
het werk. Bovendien leiden we al onze reparateurs intern op.” In de aparte opleidingsruimte op het hoofdkantoor in Lieshout wordt veel aandacht besteed aan materiaalkennis en het mengen van kleuren. Per materiaal is

er een protocol beschikbaar dat precies voorschrijft hoe
een reparatie moet worden uitgevoerd.
Hergebruiken draagt bij aan duurzame samenleving
De ecologische voetafdruk van Respo Repair Service is
klein. Dankzij de uitgekiende reparatie- en renovatiemethodes hoeft namelijk niets gesloopt te worden. Ook
de omgeving, zoals stucwerk en geschilderde muren
en houtwerk, hoeft niet te worden hersteld. Bovendien
vindt er weinig transport van materiaal plaats. “Het herstellen zelf doen we op de meest ecologische manier.
Onze leveranciers hebben zich geëngageerd om het
herstelmateriaal zo ecologisch mogelijk te maken”, verklaart Berghmans. “Maar onze grootste bijdrage aan een
duurzame samenleving is dat je niet nieuw hoeft te kopen, maar je bestaande materialen kunt hergebruiken.”
Respo Repair Service in Lieshout werkt zowel voor bedrijven als voor particulieren. Een offerte met eenduidige prijsopgave vraag je eenvoudig op door foto’s die de schade goed weergeven te uploaden via
www.resporepair.nl.
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Jumbo Laarbeek

Van dorpswinkel tot
Een jaar geleden sprak Albert van den Bogaard in de eerste
editie van Laarbeek Onderneemt over zijn uitbreidingswensen. Hij wilde de toekomst van zijn bedrijf, inmiddels Jumbo
Laarbeek, zekerstellen. Begin deze maand introduceerden
Albert, Jeanne en hun zonen Tom en Stijn met een druk op de
knop en veel vuurwerk ook in Beek en Donk het Jumbogeel.
Honderdvijftig gratis bossen bloemen voor de eerste
klanten waren binnen vijftien minuten weg.

Vers

In de winkel springt als eerste het enorme versplein naar foodmarket voorbeeld in het oog. Ter plekke worden pizza’s bereid, er is een grote tapasafdeling en op de broodafdeling ruikt het heerlijk. Daar wordt
zowel het goed bekendstaande brood en banket van Jumbo als van La
Place verkocht en is ook het brood van Bakkerij Bekkers opgenomen in het
assortiment. “Het is in de praktijk nog mooier dan ik had gehoopt”, glundert Albert. “Je bent al maanden bezig met de route. De klant moet minimaal drie WOW-momenten hebben in de winkel. Veel klanten denken dat
de winkel groter is geworden. Maar dat komt door de slimmere indeling.”
Stijn voegt daar aan toe: “Het versplein is echt fantastisch. Klanten laten
ons weten dat het voelt alsof ze op een markt rondlopen. Het aantal pizza’s
en gebraden kippetjes dat we hebben verkocht is echt mega.”

Albert

Militaire operatie

We spreken Albert en zijn zonen Tom en Stijn in het kantoor van de
nieuwste vestiging van Jumbo op het moment dat de rust weer een
beetje weergekeerd is. Nadat ze op Paaszaterdag de sleutel van de
voormalige Emté ontvingen werd het pand in twee weken tijd van
binnen volledig gesloopt en verbouwd tot één van de modernste
Jumbo’s van het land. “Een militaire operatie”, licht Albert toe. “We
hadden twee dagen om te slopen en daarna begon de opbouw. Maar
de ervaring met die bouwbedrijven is fantastisch. Die mannen weten
precies op welk moment ze in welke hoek van de winkel aan de slag
moeten.”
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Groen

De inrichting van de winkel is volledig bepaald door het hoofdkantoor van
Jumbo, maar na jarenlange ervaring met overnames weten ze daar ook dat
het belangrijk is lokaal opgebouwde kennis mee te nemen in de plannen.
“We hebben onze ervaringen met Jumbo Lieshout gebruikt om inspraak
uit te kunnen oefenen op de inrichting. Ook is de winkel helemaal groen.
Ledverlichting, geen gas en duurzame koelingen die CO2 uit de lucht filteren en dat hergebruiken om te koelen”, legt Albert uit. “Overal zijn
sensoren geplaatst waardoor lampen uitgaan als er geen beweging is.
De verlichting in de winkel is gekoppeld aan het alarmsysteem. Eerst
gaat alleen de werkverlichting aan en tien minuten voor openingstijd
volgt pas de volledige verlichting”, voegt Tom daar aan toe.

Teamgeest

Het personeel van Emté is gebleven en heeft de afgelopen periode veel tijd gestoken in het volgen van cursussen bij Jumbo. “De
teamgeest is goed”, stelt Albert. “Het is voor hen een onzekere tijd geweest
en ze hebben heel hard gewerkt om zich het Jumboconcept eigen te maken
en de winkel in orde te maken. De bereidwilligheid is groot en we hebben
veel vertrouwen in het team. Na de opening wisten ze niet wat ze overkwam. De omzet lag ruim boven de inschatting, die we toch al hoog in hadden gezet. Nu er iets meer rust op de vloer komt beginnen ze langzaam te
beseffen wat Jumbo anders doet dan ze voorheen gewend waren.”

Tom

Jumbobloed

Hoewel Albert en Jeanne nog lang niet aan hun pensioen denken, zijn ze
al druk bezig met de toekomst. Zonen Tom (26) en Stijn (23) zijn volledig
besmet met het vak en het Jumbobloed stroomt na het doorlopen van de
Jumbo Academie door hun aderen. Toen ze nog naar de basisschool gingen
waren ze al dagelijks op de winkelvloer te vinden om hun ouders na schooltijd te zien en vanaf een jaar of dertien werden ze beiden magazijnhulp.
Inmiddels zijn ze, naast het volgen van een HBO-opleiding, opgeklommen
tot afdelingsverantwoordelijke binnen het bedrijf. “Schaalvergroting is
de toekomst, zowel voor onszelf als voor Tom en Stijn”, vindt Albert.
“Met 170 werknemers zijn we inmiddels het tweede grootste bedrijf
in Laarbeek.”

tweede grootste werkgever
Stijn

Jeanne
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Bavaria Brouwerijcafé

onze

Achter het Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout gaat zoveel meer schuil dan een
dorpskroeg. De zussen

Marjan en Anja Corsten

zijn sinds 2013 uitbaters

van het etablissement. Het is het flagship van Royal Swinkels Family Brewers in en
rondom de kroeg, het eetcafé en het zalencomplex bruist het van de activiteiten.

Kracht

HOP Evenementenbureau werd door de zussen opgericht om een
volwaardig aanbod te bieden aan de particuliere en zakelijk gast. Onlangs werkten
ze succesvol samen met Bromios, bekend van WiSH Outdoor, bij de organisatie van de
festiviteiten rondom Bavaria

300.

ligt bij het

Bier

“Het is meer dan een kroeg uitbaten”
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“Ze zei meteen ja”

Van biersommelier tot Bavaria Beergames

Wil je met mij een kroeg beginnen? Met deze vraag lokte Anja
Corsten in 2013 haar zus Marjan mee in het avontuur dat onlangs
één van zijn hoogtepunten bereikte. Anja werkte jarenlang voor
voetbalclub Willem II als commercieel medewerker tot ze meer
vrijheid wilde en voor zichzelf begon. Al snel stond Frans Daniëls,
destijds verantwoordelijk voor alle panden van Royal Swinkels Family Brewers, op de stoep. Zou ze een interim klus voor hen willen
doen? Ze wilden graag weten hoe ze de bezetting van de zalen
van het Bavaria Brouwerijcafé konden verbeteren. Uit Anja’s rapport
kwam naar voren dat eigenlijk de hele bedrijfsvoering zou moeten
veranderen. De familie Swinkels vroeg haar of ze dat op zich wilde
nemen. “Ik twijfelde, maar ze gaven niet op en stelden voor dat
ik het samen met mijn zus zou gaan doen. Marjan zei meteen ja.
Natuurlijk wisten we al direct dat het meer was dan een kroeg
uitbaten. En zo is het begonnen.”

“Onze kracht ligt bij het bier. We proberen met alles wat we doen
‘bierig’ te zijn”, licht Anja het concept van Bavaria Brouwerijcafé en
HOP Evenementenbureau toe. “We investeren heel veel in trainingen
van ons personeel en hebben biersommeliers in dienst. Zij dragen
kennis over aan de nieuwe medewerkers en adviseren welke biertje
het lekkerste bij het gerecht smaakt. We verkopen nooit ‘gewoon’
een biertje. Als iemand een biertje bestelt, vragen we wat voor
biertje. Van welke smaak iemand houdt. En dan geven we advies.”
Op de kaart van het Brouwerijcafé staan meer dan 110 biertjes.
Voor alle biertjes is er een bijpassend glas en een bijpassend viltje. Alle bieren van de tap hebben een link met Royal Swinkels
Family Brewers. Van een Bavaria Pilsner tot een La Trappe en een
biertje vanuit de Ethiopische brouwerij waar Royal Swinkels Family
Brewers het aandeelhouderschap deelt met de lokale bevolking. Ook
is het mogelijk een ‘Joost mag ’t weten’ te bestellen. “Dat is een
blanco vat. Onze biersommelier kiest steeds een ander biertje uit. Zij
is de enige die weet wat er in het vat zit. Als je raadt welk biertje
het is, win je een Brouwerijtour met onze tourguide Joost”, lacht
Anja. De zalen van het Bavaria Brouwerijcafé worden veel gehuurd
door bedrijven. Zij combineren hun vergadering of training met
ontspanning of geven er hun personeelsfeest. “Wij kunnen dankzij
HOP Evenementenbureau alles organiseren”, stelt Anja. “Van ruimtes
voor de bijeenkomsten tot de lunch, een diner en activiteiten als een
Volkswagen Kever Challenge, de Bavaria Beergames of de Bavaria
CaféQuiz. Onze medewerkers kunnen alle activiteiten ook in het
Engels begeleiden. Er komen dan ook veel internationale bedrijven
zoals DAF en ASML bij ons terecht om iets voor hun personeel te
organiseren als ze in Nederland zijn.”

Veel meer dan een dorpskroeg
De meeste inwoners van Laarbeek zijn wel eens in het Bavaria
Brouwerijcafé geweest. Op een zonnige dag op het terras, om een
hapje te eten, voor een feestje of koffietafel of als startpunt van
de Bavaria Brouwerijtour. Maar dat er achter dit pand zoveel meer
schuilgaat dan een dorpskroeg is nog lang niet bij iedereen bekend.
Naast het uitbaten van het Bavaria Brouwerijcafé hebben de zussen
namelijk HOP Evenementbureau in het leven geroepen. Die combinatie blijkt een gouden greep en geeft ze de mogelijkheid de link
met de bierbrouwerij volop te benutten. “Het Bavaria Brouwerijcafé
omvat alles wat hier op locatie gebeurt. HOP Evenementenbureau
organiseert feesten, evenementen en zakelijke activiteiten buiten de
deur. Vaak in combinatie met een borrel, lunch of diner”, legt Anja
uit. “Wij verzorgen voor Bavaria de Brouwerijtours. Bij alle aanvragen die binnenkomen proberen onze dames van de salesafdeling
om minimaal koffie met gebak erbij te verkopen, maar ook onze
andere activiteiten onder de aandacht te brengen. Op die manier
verhogen wij onze omzet en bieden wij de klant een meerwaarde
door de organisatie van een volledige dag of evenement uit handen
te nemen. Wij kunnen dit doen voor gezelschappen
tot ongeveer 1.000 personen.”
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Bavaria Brouwerijcafé

Ondernemersgeest
Inmiddels werken bij het Bavaria Brouwerijcafé en HOP Evenementenbureau 60 mensen. Binnen het vaste personeel is weinig
verloop. De personeelsleden krijgen van Anja en Marjan veel verantwoordelijkheid. “Doordat wij zulke fijne mensen in dienst hebben,
heeft onze ondernemersgeest voldoende tijd om nieuwe dingen
te bedenken.” Naast een volle werkweek hebben Anja en
Marjan beiden een groot gezin met

vier kinderen. Ook hun echtgenoten werken fulltime. “Het voordeel
van samenwerken met mijn zus is dat we een goede verdeling
kunnen maken. Als Marjan in de zaak is, hoef ik hier niet te zijn.
Het voelt heel rijk dat je je eigen dag mag bepalen. En dat Marjan
en ik ondanks een volle werkweek allebei voldoende tijd hebben
voor onze gezinnen. We delen zelfs onze oppas. Die werkt doordeweeks fulltime en is of bij mij of bij Marjan, afhankelijk van wie
er werkt”, licht Anja toe. “Onze mannen betrekken we overigens
ook bij de plannen voor de zaak. Eén keer per kwartaal hebben we
met zijn vieren overleg. Zij geven dan input vanuit hun expertise
en vakgebied.”

tijd alle aanwezigen genoten van artiesten als Chefs Special, Guus
Meeuwis, Glennis Grace, Coen en Sander, de wedstrijd Ajax-PSV
op een groot scherm en een rondetafelgesprek met Humberto Tan
als gastheer en gasten als Tatjana en Jan-Peter Balkenende. “Het
succes van Bavaria 300 wilden we niet onze laatste succesvolle
samenwerking laten zijn”, straalt Anja als ze vertelt over de nieuwste zakelijke ontwikkelingen. “We hebben gezamenlijk besloten een
nieuw bedrijf op te richten waarmee we corporate events boven
duizend personen gaan organiseren. De broers en zussen bundelen
opnieuw hun krachten.”

De broers en zussen vormen een goed team
Onlangs vierde Royal Swinkels Family Brewers het 300-jarig bestaan. Anja raakte vorig jaar tijdens Paaspop met Tim Klomp
Bueters van Bromios in gesprek over de op handen zijnde festiviteiten. Ze kenden elkaar slechts oppervlakkig, maar planden een lunch
om ideeën uit te wisselen en werden vervolgens bij de voltallige
directie uitgenodigd om deze te presenteren. “We moesten onze
zomervakanties inkorten, waarna we een definitieve ‘go’ kregen
begin september voor het organiseren van het personeelsfeest, de
familiedag, de consumentendag en een relatiedag. De combinatie
bleek perfect. Hun ervaring met deze schaalgrootte en onze kennis
van corporate events en onze bestaande samenwerking met
de familie Swinkels kwamen perfect samen. Marjan,
Tim, zijn broer Rens en ik vullen elkaar goed
aan”, stelt Anja als ze trots de aftermovie laat zien met beelden van het
feestterrein. Enorme replica’s
van de fabriek vormen
het decor waar in
vier dagen
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Het Maathuys

“Mijn ambitie gaat uit naar unieke projecten. Dat hoeft
niet altijd iets groots te zijn. Dan moet je denken aan een
keuken die zweeft, waar je helemaal onderdoor kunt kijken. Of aan een minibar die vanuit een keukenblad omhoogkomt. We hebben eens een trailer neergezet op een
festivalterrein. Die was volledig ingericht met bar en kasten. Met een druk op de afstandsbediening schoof alles
op de juiste plaats en kon de barkeeper aan het werk.”
“Tachtig jaar oud eikenhout”
Aan het woord is Maarten Kanters. Eigenaar van Het Maathuys in Beek en Donk. Een interieurbedrijf dat al veel prachtige en bijzondere keukens, kastenwanden, tv-meubels en
horeca-interieurs heeft gebouwd. Van Nederland tot aan
Aruba. “We hebben in Gemert een keuken mogen maken
van tachtig jaar oud eikenhout dat nog boven de koeienstal
lag. We hebben alle planken hier in de werkplaats geschaafd
en daar kwam zo’n mooi hout uit. We hebben er niet alleen
de keuken mee gemaakt, maar ook schuifdeuren.”
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“Indoor jeu-de-boulesbaan”
Het Maathuys in Beek en Donk bestaat ruim zes jaar. Maarten en zijn vrouw Sandra hebben samen met een vaste club
zzp-ers het bedrijf uitgebouwd tot wat het nu is. “Ik heb
nooit veel reclame gemaakt. Via mond-tot-mondreclame
zijn we gekomen waar we nu zijn. We doen heel mooie projecten. Onlangs hebben we samen met Create BV, ook uit
Beek en Donk, een indoor jeu-de-boulesbaan in Utrecht ingericht. Compleet met bar en eetgelegenheid. Tijdens het
monteren ben ik er altijd zelf bij. Zo heeft de klant altijd
één aanspreekpunt. Als er dan iets is of er zijn vragen weet
ik precies waar het over gaat en wat de wensen zijn. Dat is
denk ik wel onze sleutel tot succes. Het vertrouwen dat de
klant in ons heeft doordat we er van begin tot eind bij zijn.”

geliep bij een scheepsbouw en interieurbedrijf. “Dat was zo
geweldig. De manier van dingen maken, de materialen die
je mag gebruiken. Dat vind ik het mooiste van dit vak. Dat je
mooie dingen mag maken. De keuken waar de foto voor dit
artikel is gemaakt, is daarvan een goed voorbeeld. Voor die
opdracht kreeg ik carte blanche van de klant. ‘Bedenk maar
iets leuks’, zeiden ze. Daar kon ik dus al mijn creativiteit in
kwijt. Er zit enorm veel kastwerk in, maar door de ruimtelijke opzet valt dat niet op. De klanten, echte kookfanaten,
waren dolenthousiast. Maar wij maken niet alleen ontwerpen naar onze eigen smaak. Meestal ontwerpen we vanuit
de wens van de klant. Dat gaat van heel strak en modern,
tot industrieel en landelijk. Wij maken alles wat de mensen
graag willen.”

helemaal tevreden is over het ontwerp en het gekozen materiaal, maakt hij een offerte. Als die is getekend kan de
werkplaats aan de slag. De laatste stap in het proces is de
montage van de keuken, het badmeubel of de inbouwkast
bij de klant thuis of op het bedrijf. “Wij kunnen de klant helemaal ontzorgen. Dus ook het breekwerk, stukadoren en
schilderen kunnen we op ons nemen. Ik zorg dan voor de
planning en organisatie en stem alle werkzaamheden op elkaar af. De klant hoeft alleen nog maar te genieten van het
eindresultaat.”

Vanuit de wens van de klant
Een leraar van Maarten merkte tijdens zijn timmeropleiding aan de LTS al op dat hij te secuur was voor de bouw
en raadde hem aan om interieurbouw te doen. Maar de
echte passie voor het vak begon bij Maarten toen hij sta-

“Genieten van het eindresultaat”
Het Maathuys werkt voor bedrijven en particulieren. Nadat
Maarten met de klant zijn wensen heeft besproken, begint
hij met ontwerpen. Met moodboards en een 3D tekening
laat hij zien hoe het resultaat zal worden. Pas als de klant

Voor meer informatie:
www.hetmaathuys.nl
tel. 0492-747000 / 06-31794241
e-mail: info@hetmaathuys.nl

De werkplaats van Het Maathuys is gevestigd op bedrijventerrein Bemmer, Vonderweg 15 in Beek en Donk. Open op
afspraak.
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LEV Laarbeek

RFC Mediation

Voor als je hulp
nodig hebt

“Het gaat erom dat partijen
met elkaar in gesprek komen”

Iedereen heeft wel eens een probleem, dat hoort bij het
leven. Soms worstelt iemand met vragen of problemen
over financiën, mantelzorg of echtscheiding en lukt het
maar niet om tot de juiste oplossing te komen. Dan is het
goed om te weten dat LEV Laarbeek actief is op het gebied
van maatschappelijk werk, sociaal raadsliedenwerk en
schuldhulpverlening. Iedere inwoner met een hulpvraag
kan hier aankloppen.

hoe ze hun echtscheiding financieel het beste kunnen
regelen. Voor hele praktische vragen hebben we een
Formulierenspreekuur. Is er sprake van schulden, dan
helpen we iemand om weer overzicht te krijgen. Vaak zijn
mensen letterlijk verlamd door de stress. Door wekelijks
samen met een vrijwilliger of professional alles op een
rijtje te zetten, komt er actie en voorkom je erger zoals een
afsluiting van de elektriciteit of zelfs een uithuiszetting.”

Voorkomen dat problemen groter worden
Er zijn allerlei redenen waarom mensen het in het dagelijks
leven even niet meer redden. Bijvoorbeeld omdat hun
financiën niet op orde zijn, ze niet lekker in hun vel zitten,
ze relatieproblemen hebben of doordat de mantelzorg
voor een naaste hen teveel wordt. LEV helpt mensen om
weer sterk in hun schoenen te staan. Iedereen kan bij het
team in Laarbeek terecht. Met de juiste hulp voorkomen
zij dat problemen nog groter worden.

Meer zelfvertrouwen
De maatschappelijk werkers van LEV Laarbeek zijn er
niet alleen voor praktische financiële hulp, maar ook voor
hulp aan inwoners die door allerlei omstandigheden de
grip op hun leven wat zijn kwijtgeraakt. “Als het in je hoofd
een rommeltje is, dan is dat ook in je huis en rest van je
leven vaak zo”, licht Iris toe. “Wij proberen zo min mogelijk
over te nemen. We maken mensen sterker zodat ze het
zelf verder kunnen. Bijvoorbeeld door een probleem in
stukjes te hakken. Als één zo’n stukje dan lukt, vergroot
dat het zelfvertrouwen en kan iemand weer meer aan.
Zoals de man met autisme die ik help met het maken van
de planning van zijn activiteiten. Zijn dag loopt nu beter
waardoor hij ’s avonds minder moe is en het ook weer
beter gaat in de relatie met zijn vrouw.”

In actie komen
Iris Haak is maatschappelijk werker. Zij ondersteunt
mensen met eenvoudige of meer complexe vragen. “De
vragen zijn heel verschillend. Alleen al op het gebied
van financiën. Sommige mensen weten niet goed welke
mogelijkheden zij hebben voor het aanvragen van
toeslagen of begrijpen de formulieren die ze in moeten
vullen niet. Anderen hebben schulden of willen weten
26

Voor meer informatie: www.levgroep.nl
0492-598989

of bel naar

Hans van de Nieuwenhof is
onafhankelijk register mediator en werkt
zowel voor particulieren en bedrijven.
Hij adviseert ook leidinggevenden en
HR-medewerkers over de inzet van
mediation binnen hun bedrijf.
Van een conflict wordt niemand beter. Medewerkers
worden er ziek van en voor een bedrijf kost een
arbeidsconflict al snel veertigduizend euro. Hoe
eerder je zo’n conflict op kunt lossen, des te beter voor
alle betrokkenen. Hans van de Nieuwenhof van RFC
Mediation, wat letterlijk ’aanvraag voor verandering’
betekent, helpt de partijen om met elkaar in gesprek
te gaan en tot een oplossing te komen. Dat lucht op.
En scheelt al snel een hoop kosten.
Hans, waarom verwijzen veel bedrijfsartsen naar een
mediator?
“Binnen bedrijven draaien conflicten meestal om vertrouwenskwesties. Een controlerende chef, een medewerker
die niet de vrijheid krijgt om zijn werkzaamheden naar
eigen inzicht te doen. Een conflict is nooit fijn. Het geeft
gedoe, onrust, slaat door op de sfeer thuis. Uiteindelijk
leidt dat tot ziekte en burn-out. Ziekteverzuim is vaak nog
de enige uitweg. Bedrijfsartsen verwijzen steeds vaker
naar een mediator om een uitweg te zoeken.”
Waarom zou ik als bedrijf kiezen voor mediation, in
plaats van een gang naar de rechtbank?
“Vaak zien mensen uiteindelijk alleen nog de juridische
weg. Dat kost veel tijd en geld. Mediation kan dat
voorkomen. In principe kan je elk conflict bemiddelen.

RFC Mediation
Hans van de Nieuwenhof

Of het nu een arbeidsconflict of een conflict in de
familiesfeer is. Het gaat erom dat partijen met elkaar in
gesprek komen. Het feit dat ze willen komen en hebben
gekozen voor mediation is een belangrijke eerste stap.
Als mediator ga je graven. Waar zit de pijn? Door inzicht
te geven in elkaars belangen en standpunten wordt
meestal de oplossing gevonden.”
Waarom vind jij het zo belangrijk om neutraal te zijn
als mediator?
“Mediation is heel spannend. Het is nogal wat als je in
gesprek moet met elkaar. Vaak zit er veel woede en
emotie onder. Het is belangrijk dat die naar boven komt.
Door goed te luisteren, observeren en doorvragen wordt
het ook voor de ander duidelijk waar de pijn zit. Als
dat inzicht er is, dan ontstaat de bereidheid om mee te
werken aan een oplossing. Om dat gesprek te kunnen
voeren is het belangrijk dat het gesprek in een veilige
situatie plaats vindt. Op neutraal terrein en met een
mediator die onpartijdig is. Als mediator houd ik ook
de balans in de gaten. Zodat beide partijen hun zegje
kunnen doen. Het gaat erom dat ze met elkaar in gesprek
gaan en tot een oplossing komen. Wat die oplossing is,
is voor mij als mediator niet belangrijk. Als het voor hen
maar goed voelt.”

Kouwenberg 27b
5735 GM Aarle-Rixtel

www.rfcmediation.nl
info@rfcmediation.nl
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KANSEN ZIEN
Zorghuis de Pastorie
Aarle-Rixtel

Succesvolle herbestemming van het voormalige rijksmonumentale klooster aan de
Dorpsstraat. Nu is het een zorghuis (22 kamers), geëxploiteerd door een Laarbeekse
ondernemer. Cedrus Vastgoed zag en pakte de kans, en inmiddels is er bij De Pastorie
al een wachtlijst.

In de eerste fase zijn 13 huur- en koopwoningen gebouwd. Eind van het jaar
moet fase twee klaar zijn die bestaat uit 7 woningen. Een rij van vijf woningen, waarvan alle huizen verkocht zijn, en twee-onder-een-kapwoningen
die nog te koop zijn.

Hoge Suute
Mariahout
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DURVEN
INVESTEREN

Cedrus Vastgoed

Een luxe karakteristiek kantoorpand midden in het centrum van Lieshout. Te
huur, instapklaar en per direct te aanvaarden. Een mooie kans voor Laarbeekse
ondernemers!

Lef hebben, risico nemen en durven investeren.
Daarmee heeft Robert Hellings, eigenaar van Cedrus
Vastgoed uit Beek en Donk, zijn bedrijf gebracht
naar waar het nu staat: een veelgevraagde vastgoedonderneming. Robert ziet de kansen in projecten. Of het nu een leegstaand karakteristiek
pand is of een grondperceel waar woningen
kunnen worden gebouwd, Cedrus Vastgoed
gaat met groot enthousiasme de uitdaging
aan, met verbluffende resultaten. “Wij zijn
100 procent onafhankelijk en vrij in de keuze van onze partners waarmee per project
maatwerk wordt geleverd”,aldus Robert.
Cedrus ontwikkelt vastgoed voor eigen rekening en risico, adviseert en werkt als (gedelegeerd) ontwikkelaar samen en in opdracht
van onder meer beleggers, overheden en
particulieren. Robert legt uit: “Van het komen met een idee tot de start van de bouw
en de overhandiging van de sleutels aan
de nieuwe eigenaren; wij begeleiden het
hele ontwikkelproces van de eerste tot
de laatste stap, en Cedrus is hierbij de
‘spin in het web’.”
Cedrus Vastgoed heeft als thuisbasis
Beek en Donk; Robert is er zeer trots op
dat Cedrus in alle kernen van Laarbeek
actief is. Daarbij richt het bedrijf zich
zowel op wonen met zorg (De Pastorie,
Aarle-Rixtel), levensloop bestendige
woningen en gezinswoningen (Hoge
Suute, Mariahout), appartementen
(Mijnheer van Thiel, Beek en Donk),
commerciële ruimten (Mijnheer van Thiel)
als ook kantoren (Heuvel 1, Lieshout en
het eigen kantoor van Cedrus in Beek en
Donk). “Het mooie van dit vak is dat projecten tastbaar zijn en je iets kunt nalaten voor anderen”, besluit Robert.

Heuvel 1
Lieshout

Mijnheer van Thiel

Beek en Donk

In december wordt het pand aan het Piet van Thielplein opgeleverd. Naast
8 huurappartementen, waar heel veel interesse voor is, is er op de begane
grond een commerciële ruimte. De Rabobank gaat hier zijn intrek nemen,
ook is er nog 70m2 over voor een Laarbeekse ondernemer die kansen ziet
voor horeca, een kantoor of een winkel.
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De Pastorie
Wonen, Zorg & Welzijn

Samen genieten
op de duo-fiets

In een uniek pand in het centrum van Aarle-Rixtel biedt Marjolein Wissema met haar team unieke
24-uurszorg aan ouderen met een vorm van dementie of lichamelijke beperking. Het accent ligt op het
welzijn van de bewoners. “Onze visie is dat bewoners onderdeel uit blijven maken van de maatschappij.
Zowel door naar buiten te gaan, als binnen in contact te komen met anderen.”
Duo-fiets voor iedereen
“Voor onze mensen is buiten zijn en daglicht heel belangrijk,” stelt
Marjolein. “We zijn dan ook blij dat de zomer er aankomt en we er
weer op uit kunnen. We besteden daar heel veel aandacht aan.” Naar
buiten gaan doen de bewoners van de Pastorie bijvoorbeeld in het
dorp, waar ze regelmatig naar Snoeperij Jantje wandelen voor een
kopje koffie of een boodschap doen bij de bakker of de supermarkt.
Nu de Pastorie de beschikking heeft over een duo-fiets kunnen de
activiteitenbegeleiders ook samen met een bewoner naar groenteboer Frans van den Heuvel om een bestelling of vergeten boodschap
op te halen of om een rondje door de omgeving fietsen. “Dankzij de
inzet van Aarle Onderneemt en Stichting Steun Welzijnszorg hebben
we op Koningsdag deze fiets mogen ontvangen. Daar zijn we heel
blij mee”, vertelt Marjolein. “Het mooie is, dat deze fiets niet alleen
beschikbaar is voor de bewoners van de Pastorie, maar voor alle inwoners van Aarle-Rixtel die niet meer zelfstandig kunnen fietsen.”
Iedereen die van de duo-fiets gebruik wil maken, kan via de website
van de Pastorie een reservering plaatsen en de fiets daar ophalen.
“Een win-win situatie”, aldus Marjolein. “We willen graag interactie en iets voor het dorp betekenen. Ook inwoners van Aarle-Rixtel
kunnen nu samen met een minder mobiel iemand van de fiets profiteren en de bewoners van de Pastorie komen in contact met mensen
uit het dorp.”
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Bewegen en beleven
Naar buiten gaan kunnen de bewoners van de Pastorie ook in hun eigen tuin. Dit voor- en najaar wordt
deze prachtige locatie achter het historische
pand zelfs helemaal onder handen genomen.
“De tuin nodigt de bewoners straks uit tot
bewegen en beleven”, legt Marjolein enthousiast uit. “Wist je dat buiten zijn
in een prettige omgeving kalmeert,
stress vermindert en het mentale
en emotionele herstel bevordert?
Dat is voor onze bewoners met
dementie erg belangrijk.” Zintuigen worden in de tuin dan ook op
verschillende manieren uitgedaagd.
Kleurige planten, bloemen en decoraties vormen een lust voor het oog
en in de kruidentuin zijn verschillende
prikkelende geuren waar te nemen. Ook
is het mogelijk voor bewoners om hier zelf
te tuinieren. Daarnaast werken het geluid en de
aanblik van het waterornament kalmerend. Voor het
activeren van beweging komt in de tuin een wandelcircuit met uit-

Daglicht en uitzicht

dagingen zoals bruggetjes waar je
een op- en afstapje moet nemen.
Ook worden beweegtoestellen geplaatst en een jeu-de-boulesbaan
aangelegd. Op de terrasjes kunnen de bewoners met elkaar of met
hun bezoek koffie drinken, de krant lezen of gewoon heerlijk van het
zonnetje genieten.

Ook als het geen weer is om naar buiten te gaan, genieten de bewoners
van de Pastorie van veel daglicht en de
aanblik van de tuin. Met de uitbreiding
van de huiskamer met een aangrenzende
tuinkamer wordt nog dit voorjaar meer
ruimte gerealiseerd binnen het zorgcomplex. “Dankzij deze uitbreiding kunnen
straks al onze appartementen worden
benut en behouden onze bewoners hun beweegruimte in de gezamenlijke huiskamers”,
licht Marjolein toe. “Vanuit de tuinkamer zorgen
de openslaande deuren voor veel daglicht en een prachtig zicht op
de tuin.”

Meer informatie: www.pastorie-aarlerixtel.nl
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Regiegroep Onderwijs & Arbeidsmarkt

Ondernemers, overheid en onderwijs
Krachten bundelen tussen ondernemers, overheid en onderwijs. Daarvoor
gaat Stichting Parkmanagement Laarbeek (SPL) zich inzetten. ”De Open
Bedrijvendag vorig jaar was een groot succes, maar we merkten dat de groep
jeugd ondervertegenwoordigd was”, vertelt parkmanager Frits Rutten. ”We willen
bekijken hoe we leerlingen (onderwijs) beter kunnen koppelen met bedrijven.”
Een heuse kick-off op het Commanderij College was de
start van het intensiveren van de samenwerking tussen
de drie partijen. De Laarbeekse wethouder Greet Buter
was daarbij aanwezig en zij had een duidelijke boodschap.
“De arbeidsmarkt is in transitie en er is in de regio een
enorme behoefte aan vakmensen. Jongeren moeten
worden uitgedaagd. Het is goed om elkaars wereld te
verkennen en deze samen te brengen om Laarbeek
binnen de regio te versterken. We zijn erg blij dat SPL als
kartrekker het initiatief neemt om de verbinding tussen
deze partijen vorm te geven.”
Verbinden en ontmoeten
Naast het continueren van de Open Bedrijvendag gaan
er ook andere vormen gezocht worden om contacten
te leggen tussen bedrijfsleven en onderwijs. “Het
gaat om verbinden en ontmoeten. Gesteund door het
Ondernemersfonds faciliteren wij als Parkmanagement
hierin”, geeft Rutten aan. ”Voorafgaand aan een bezoek
aan een bedrijf zouden bijvoorbeeld lesprogramma’s
aangepast kunnen worden. Denk daarbij niet alleen aan
techniekbedrijven. Je moet het ook breder zien. Kijk naar
bijvoorbeeld de zorgsector en recreatie.
Het gaat erom jeugd te triggeren.”

Regiegroep Onderwijs & Arbeidsmarkt
Binnen de Peelgemeenten is een regiegroep Onderwijs
& Arbeidsmarkt actief die zich in de breedte richt op
samenwerking en verbinding tussen onderwijs en het
bedrijfsleven. Rutten heeft zitting in die regiegroep en
kan hieruit kennis putten, maar pleit ook voor lokale
samenwerking. “Erover praten is belangrijk, maar met
doen maak je stappen. In navolging van de succesvolle
Open Bedrijvendag 2018 is de werkgroep werkgelegenheid
(onder regie van SPL) daarom uitgebreid met
vertegenwoordigers van het onderwijs. De werkgroep
gaat een activiteitenagenda opstellen om onderwijs en
bedrijfsleven structureel te laten samenkomen.”
Win-winsituatie
Het bij elkaar brengen van onderwijs (zowel basisschool
als middelbaar onderwijs) en het bedrijfsleven moet gaan
leiden tot een win-winsituatie voor alle partijen. “Vanuit
Laarbeek is Brainport Regio Eindhoven een meerwaarde.
Maar we moeten laten zien dat er in Laarbeek ook iets te
halen is. Dat onze gemeente aantrekkelijk is.”

Een fietsenzaak
zoals elk dorp er één nodig heeft
Tweede paasdag vond de officiële opening
plaats van fietsenwinkel ’t Pumpke in AarleRixtel. Jasper van der Heijden verkoopt e-bikes
en fietsen van de merken Giant en BSP. Voor
kinderen is er ruim keus uit het assortiment
Alpina en Popal. Ook voor alle soorten reparaties aan hun fiets kunnen de inwoners van
Aarle terecht aan de Dorpsstraat 27.

Kwaliteit

Zijn fietsenzaak is vernoemd naar ’t Pumpke op het Heuvelplein.
Dezelfde waterpomp die bezongen wordt in het lied van het
Aarlese zangduo Boel Nölle. De foto die zijn vrienden van de
Hofkapel maakten, met zijn allen op de fiets bij de waterpomp,
heeft dan ook een ereplek in de winkel. Is het dan nog
toeval dat er vroeger een benzinepomp zat op de plek
waar hij nu zijn fietsenzaak runt? En natuurlijk verwijst
’t Pumpke ook naar de fietspomp. Want daar gaat het
uiteindelijk om. “Ik ga me met mijn fietsenzaak vooral
op Aarle-Rixtel richten. Een zaak waar je terecht kunt
voor een goede kwaliteitsfiets, goede
service
en een goede werkplaats. Een
fietsenzaak zoals elk dorp
er één nodig heeft,”
stelt de bevlogen
fietsenmaker.

Sleutelen en klantcontact

Tijdens een bijbaantje bij Belkum Bikes kwam Jasper er tien jaar geleden achter dat hij werken met zijn handen toch wel het allerleukste vindt. Hij volgde de opleiding tot fietstechnicus in Den Bosch
en ging fulltime aan de slag in de zaak waar hij startte als weekendhulp. “Lekker sleutelen, afgewisseld met het klantencontact,
dat heeft mij altijd erg aangesproken”, vertelt Jasper. “Toen Belkum
Bikes failliet ging, was de keuze om zelfstandig te beginnen snel
gemaakt. Hans en Tiny Verbakel van Verbakel Tweewielers vinden
het ook leuk dat ik deze winkel ben begonnen en steunen mij bij
wat ik doe. Zij zijn al gestopt met de verkoop van fietsen en gaan
langzaam steeds minder werken. Ook in het dorp werden mijn plannen heel goed ontvangen. Iedereen is blij dat er straks nog steeds
een fietsenzaak is.”

Perfecte locatie

De werkplaats van Jasper bevindt zich direct achter de balie.
Daardoor is hij altijd aanwezig in de winkel en kan hij direct contact
maken als er iemand binnenloopt. Hij runt de winkel alleen, maar
zijn vriendin heeft al toegezegd tijdens drukke momenten op vrijdag
of zaterdag mee te helpen. “Zij heeft een fulltime baan, maar het is
heel fijn dat ze geïnteresseerd is en mee wil helpen. Ondernemen
doe je toch ook samen.” De klanten wisten ’t Pumpke direct in de
eerste week al te vinden voor reparaties. “De locatie tussen bakker,
slager en Kruidvat is perfect,” is Jasper van mening.

Openingstijden:
Maandag:
Di t/m do:
Vrij:
Za:

gesloten
09.00 – 18.00
09.00 – 20.00
09.00 – 16.00
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Dorpsstraat 27A

|

5735 EA Aarle-Rixtel

|

0492-785614

|

info@fietspumpke.nl

|

www.fietspumpke.nl

Rabobank Peel Noord
Hoe ver bent u al met de verduurzaming van uw bedrijf? De accountmanagers MKB van
Rabobank Peel Noord gaan graag met u het gesprek aan om te sparren over de toekomst.
Het liefst al in de planfase. Ze hebben namelijk niet alleen geschikte financieringsoplossingen voor het realiseren van uw plannen, maar ook een groot regionaal netwerk en ze
kunnen terugvallen op de professionele kennisdesk van Rabobank Nederland.
Planfase
Duurzaamheid en circulaire economie staan hoog op de wereldwijde, landelijke en regionale
agenda. Zowel in de politiek als in het bedrijfsleven. Er zijn steeds meer ontwikkelingen die ertoe nopen duurzaamheidsplannen te ontwikkelen. De accountmanagers van Rabobank Peel
Noord denken graag met u mee over de toekomst van uw bedrijf. Het liefst al aan de ontwerptafel waar u uw plannen maakt. “Het begint met op tijd bij de ondernemer aan tafel zitten”, stelt
Hans van Boxtel, accountmanager MKB bij Rabobank Peel Noord. “Het liefst zo vroeg mogelijk.
Want hoe eerder in de planfase wij worden betrokken, hoe beter we onze rol als inspirator,
verbinder en facilitator kunnen vervullen.”
Groenlening
‘Growing a better world together’ is de ambitie van Rabobank. Duurzaamheid en circulaire
economie zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Voor ondernemers die ‘groen’ willen investeren, heeft de bank dan ook geschikte producten, zoals de groenlening. Dit is een lening met
een looptijd van 10 jaar die wordt aangeboden met een rentekorting als de te financieren
plannen aan de voorwaarden voldoen. “Er moet in ieder geval een groenetiket aan hangen dat
door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland met een certificaat wordt bevestigd. Wij
begeleiden de klant daarbij en zorgen ervoor dat dit certificaat er ook komt”, legt Van Boxtel
uit.

Op tijd met de ondernemer in gesprek gaan
over duurzame plannen voor nu en in de toekomst

Verbinding naar samenwerking
Hoewel de groenlening van de Rabobank een zeer interessante lening is die volop ruimt biedt
voor duurzame investeringen, is het waardevol de accountmanager al vroeg in het traject te
betrekken. Ruim voor u een lening aanvraagt. “Wij beschikken over een groot netwerk van
bedrijven die op de één of andere manier al ervaring hebben met verduurzaming of die elkaar perfect zouden kunnen aanvullen om tot een circulaire economie te komen”, licht van
Boxtel toe. “Wat voor het ene bedrijf restafval is, kan voor een ander bedrijf bijvoorbeeld juist
een grondstof zijn. Wij kunnen die bedrijven met elkaar in contact brengen. Of we kennen
een architect die ervaring heeft met een bepaald soort duurzaam ontwerp. Met dat soort
verbindingen kunnen wij helpen de duurzaamheidsplannen naar een hoger level te
tillen.”
Vele mogelijkheden
Ook de Kennisdesk Circulaire Economie van Rabobank Nederland, waarop accountmanagers MKB een beroep kunnen doen, kan een belangrijke rol spelen
bij de kwaliteit en het niveau van de duurzaamheidsplannen. De professionals
van de kennisdesk beschikken over de meest up-to-date kennis op het gebied van
voedsel-, energie- en bouwvraagstukken. Bij duurzaamheid zijn zonnepanelen vaak
het eerste waaraan wordt gedacht. Maar er zijn zoveel meer mogelijkheden. Collegaaccountmanager Wilco Peters vertelt: “We hebben bijvoorbeeld een bedrijfspand gefinancierd waar de warmte van de computerservers wordt teruggewonnen en wordt gebruikt
voor verwarming van het gebouw.” Maar denken over duurzaamheid is volgens de accountmanagers niet alleen voor de grote bedrijven. “Een schilder die een nieuwe bedrijfswagen nodig
heeft, kunnen we ook ondersteunen met de financiering van een elektrische bus”, stelt Peters.
Inspireren
Naast één op één sparren met de klant organiseert Rabobank ook andere activiteiten om klanten uit te dagen tot het maken van duurzaamheidsplannen. Er zijn regelmatig netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken om van elkaars bedrijf inspiratie op te doen. Daarnaast vond vorig jaar de Circulaire Economie Challenge in de Brainportregio plaats en kunnen bedrijven zich
ieder jaar inschrijven voor de Rabobank Duurzame Innovatieprijs. “Later dit najaar volgen ook
regionale duurzame innovatiedagen. We hopen natuurlijk veel van onze klanten daar terug te
zien”, kondigt Peters aan. “Houd onze berichtgeving in de gaten en we laten ons graag uitdagen om met u het gesprek over duurzame investeringen of circulaire economie aan te gaan!”
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VACATURE

RESPO REPAIR IS MARKTLEIDER IN DE BENELUX VOOR HET HERSTELLEN
VAN ESTHETISCHE SCHADE IN EN ROND HET HUIS EN BIEDT EEN SNELLE,
EFFICIËNTE EN KWALITATIEVE HERSTELLING OP HET GEBIED VAN
KOZIJNEN, SANITAIR, INTERIEUR, ...

J e ge no ot e en tech n is ch e
o pl eidi ng o f gel ijkaa r dig d o or
e rva ring.
J e vertege nwo o rd i gt he t b edr ijf
op e en profes si on ele m an ie r

E e n a a nt r e k k e l i j k c o nt r a c t
E e n i n t e n s i e v e o pl e i di ng

w aarb ij k la ntg er ic hth eid e n

Een zeer afwisselende job met

ze lfsta ndighe id vo or o p sta an .

r e ë l e do or g r o e i mo g e l i j k h e d e n

J e be nt comm un ic atief vaa rd ig.

i n e e n g e z ond e n dy n a m is c h

J e werk t fi jn en

be d r i j f .

op l os sing sg er i ch t.
J e be stee dt de n od ige a an dacht

W e r k z e k e r he i d

aa n een ve rz or g d ui ter li jk.
J e be schi kt ov er ee n r ijb ewijs B.
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