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Voorwoord
In het voorjaar verscheen de eerste editie van ‘Laarbeek 
Onderneemt’. Een nieuw initiatief, dat een plekje moet 
veroveren in de markt van snelle media en vluchtige 
berichten. Ik ben daar positief over. Zeker nu het blad 
aansluiting zoekt bij de Open Bedrijvendag. Daar zie ik 
een toegevoegde waarde; zaken aan elkaar koppelen 
die elkaar kunnen versterken. Ook voor ondernemend 
Laarbeek in de winkelcentra kan dit een goed initiatief 
zijn om inwoners te bereiken met een oplage van het 
magazine van meer dan 10.000 stuks.

Het blad kan een extra stimulans zijn om bedrijven en 
winkels te bezoeken en kennis te maken met de prach-
tige producten en diensten die worden geproduceerd 
of aangeboden hier in onze eigen gemeente. Namen en 
gebouwen krijgen een betekenis als je ziet wat er achter 
die deuren gebeurt. 

Het doet me deugd te kunnen constateren dat de 
aantrekkende economie positieve effecten heeft op 
Laarbeek. Bedrijven zien (weer) groeikansen, er is vraag 
naar personeel en dat is goed. Als gemeente kunnen 
we behulpzaam zijn in het vinden van bedrijfsruimte op 
bestaande en nieuwe locaties. Ik nodig u graag uit om 
daarover het gesprek aan te gaan.

Wellicht dat dit magazine u als lezer op het idee brengt 
om van baan te wisselen. In dezelfde branche als waar u 
nu werkzaam bent, maar dan dichter bij huis? Of mis-
schien iets heel anders gaan doen, omdat de werkzaam-
heden van een lokale ondernemer beter bij u passen?

De ondernemers wens ik succes met de Open 
Bedrijvendag en met hun verdere activiteiten. Mocht u 
bedrijven gaan bezoeken, dan wens ik u een interessante 
dag. 

Tonny Meulensteen,
wethouder ruimte 
en economie

Laarbeek Onderneemt is een uitgave van 
Laarbeek Media. Uitgever van 
DeMooiLaarbeekKrant en eigenaar van 
GoedeMorgen Reclame & Communicatie.

Heuvelplein 3
5741JH Beek en Donk 

Tel: 0492-832182 (tijdens kantooruren)

Mail: info@goedemorgenreclame.nl 

Acquisitie:
Karel van Deurzen
Nikki Barten

Teksten:
Mariëlle de Beer
Suzan Mulder

Fotografie:
Joost Duppen
Marcel van de Kerkhof

Vormgeving:
Co Verhoeven

Verspreiding:
Halfjaarlijks samen met
DeMooiLaarbeekKrant, huis-aan-huis 

Oplage:
11.000
Gemeente Laarbeek (Beek en Donk, Aarle-Rixtel, 
Lieshout en Mariahout)

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de uitgever. Aan deze uitgave kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

Adverteren in Laarbeek Onderneemt?
Wilt u meer informatie over adverteren in dit 
magazine? Neem dan contact op met Karel van 
Deurzen. Tel: 0492-832182 (kantooruren). Mail: 
info@goedemorgenreclame.nl. 

Colofon



Eerste Open 
Bedrijvendag 
Laarbeek
is voor iedereen

Samenwerking
De Open Bedrijvendag Laarbeek is een initiatief van 
Stichting Parkmanage ment Laarbeek en kan tot stand 
komen door een gedegen samenwerking tussen de ge-
meente, ondernemersvereniging VIER, Brainport en 
Senzer. Parkmanagement wordt mogelijk gemaakt door 
het Ondernemersfonds Laarbeek, een fonds om collec-
tieve activiteiten in Laarbeek te ontplooien. Veel bedrij-
ven kampen met een personeelstekort en het blijkt in de 
praktijk lastig te zijn om geschikt (technisch) personeel 

te vinden. Binnen Parkmanagement heeft een achttal 
ondernemers een werkgroep gevormd. “We willen sa-
men nadenken over het thema Werkgelegenheid”, legt 
Birgit Goumans van Kusters Goumans namens de werk-
groep uit, “en daarnaast Laarbeek meer op de kaart zet-
ten. Het is belangrijk dat we laten zien wat de bedrijven 
hier allemaal in huis hebben. De economie draait op 
volle toeren, bedrijven groeien en talenten en vakmen-
sen worden steeds schaarser. We willen ambassadeurs 
creëren voor Laarbeek en de Laarbeekse bedrijven want 
wij zijn ervan overtuigd dat je voor een hele leuke baan 
Laarbeek niet uit hoeft.”

“Het gaat om de beleving”
Op 29 augustus jongstleden organiseerde de werkgroep 
een kick-off voor de zestien ondernemers die zich al snel 
enthousiast hadden aangemeld. Het succes is dat er 16 
bedrijven meedoen”, aldus Niels Rutten (Parkmanage-
ment) namens de werkgroep. “Het is een mooie manier 
om elkaar te versterken. Het idee achter de bedrijvendag 
is simpel: laten zien wat je in huis hebt! Het gaat om de 
beleving. Op een beurs kan een ondernemer zijn bedrijf 
promoten achter een tafeltje, nu kan hij zijn bedrijf laten 
zien en eventuele potentiële werknemers ontmoeten. De 
werkgroep ontzorgt de ondernemers op het gebied van 
communicatie en promotie.

Op 17 november aanstaande houdt Parkmanagement Laarbeek de eerste Open Bedrijvendag van 
Laarbeek. Met 16 deelnemende bedrijven verdeeld over alle kernen van Laarbeek is er genoeg te zien 
en te beleven voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er nu eigenlijk allemaal gebeurt achter die  
gesloten deuren (en voor diegene die op zoek is naar een stageplek of een (nieuwe) baan dichtbij huis). 
Wist je bijvoorbeeld dat onderdelen voor een achtbaan in Laarbeek worden gemaakt? 

Zaterdag 17 november 10.00 - 14.00 uur4
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‘Onbekend maakt onbemind’
De open dag is niet alleen voor potentiële werknemers 
of mensen die een stageplek zoeken bedoeld. “Nee, ze-
ker niet”, legt Niels uit. “We willen Laarbeek kennis laten 
maken met de deelnemers. Er zijn zoveel bedrijven die 
men niet kent; ‘onbekend maakt onbemind’ is de ach-
terliggende gedachte. Voor werknemers is het daar-
naast een uitgelezen kans om familie en vrienden uit te 
nodigen en ze te laten zien wat voor werkzaamheden ze 
dagelijks uitvoeren. We willen dus niet alleen de bedrij-
ven maar ook de gemeente Laarbeek promoten bij jong 
en oud.” 

Voor iedereen
Verschillende branches zijn vertegenwoordigd. Birgit: 
“Daarom zal er van alles te zien en te beleven zijn. Je kunt 
wel kijken naar een vrachtwagen, maar heb je er al ooit 
in gezeten? Hou je van programmeren maar heb je geen 
flauw idee hoe dit in de technieksector gaat? Je kunt 
machines en robotisering in werking zien en er worden 
diverse activiteiten georganiseerd voor kinderen. Een 
bedrijfsruimte is zo ingericht dat je op avontuur kunt; 
trap op naar een heuse skybox, uitkijken op een bassin 
met zeehonden…niets is wat het lijkt. Het is niet alleen 
leuk maar ook educatief en je komt nog eens wat te we-
ten over wat er zich allemaal afspeelt in Laarbeek!”

Dutch Technology Week
Niels: “Onder de deelnemers bevinden zich een aantal 
bedrijven die in juni van dit jaar mee hebben gedaan 
aan de DTW (Dutch Technology Week) op de Hotspot 
in Helmond. “De DTW is grensoverschrijdend en we zijn 
als werkgroep druk bezig om te kijken of we dit evene-
ment naar Laarbeek kunnen halen in 2020. Samen-
werken is van belang, niet alleen tussen ondernemers 
onderling maar ook met partners als Brainport en de 
gemeente. Samenwerken betekent kennisoverdracht 
en zorgt voor meer bekendheid. Gelukkig zijn er al heel 
veel ondernemers in Laarbeek die dat doen. Het is de 
uitdaging Laarbeek nóg meer op de kaart te zetten.”

Ontdekkingsreis door Laarbeek
De eerste Open Bedrijvendag in Laarbeek vindt plaats op 
zaterdag 17 november van 10.00 tot 14.00 uur. Bedrijven 
die deelnemen, zijn duidelijk te herkennen aan de buiten-
kant en er zullen plattegronden beschikbaar zijn waarop 
te zien is waar je binnen mag kijken. Iedereen is van harte 
welkom en de werkgroep hoopt op een grote opkomst.
 
Voor meer informatie en voor een overzicht van alle  
deelnemende bedrijven: 
www.openbedrijvendaglaarbeek.nl.
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Twan Fleuren (39) van Fleuren Accountants + Belastingadviseurs in Beek en Donk is op de  
boerderij opgegroeid, waar het hard werken was zonder poespas. “Die nuchtere instelling en het 
gewend zijn om hard te werken, neem je mee in je bedrijfsvoering”, aldus Twan. 

Ervaring
Twan werkt tijdens en na afronding van zijn opleiding tot ac-
countant op drie grotere kantoren in de regio. “Mijn loopbaan 
begon in 1999. Op 1 mei 2010 ben ik vanuit thuis voor mezelf 
begonnen en op 1 januari 2012 heb ik me aan het Piet van 
Thielplein gevestigd. Ik ben een eigen kantoor gestart vanuit de 
overtuiging dat ondernemers bij mij aan het juiste adres zijn. 
De ervaring die ik bij vorige werkgevers heb opgedaan, heb ik 
gebundeld. Op die manier heb ik een helikopterview ontwik-
keld die echt van toegevoegde waarde is voor cliënten.” Twan 
werkt al lang niet meer alleen. Met een vast team van zes me-
dewerkers - waaronder zijn broer Frank - en twee freelancers 
adviseert en ondersteunt hij agrariërs en ondernemers uit het 
MKB met veel persoonlijke aandacht: “Op alle plekken waar ik 
gewerkt heb, werd gezegd dat ik mijn klanten als ‘eigen’ be-
schouwde. Dat is niet veranderd.”

“Geen eiland”
Wat maakt het ondernemerschap aantrekkelijk? Twan: “Ik ben 
erg tevreden over de club mensen die we hebben en wat we 
doen voor onze klanten. We leveren maatwerk. Dit geeft elke 
dag opnieuw voldoening.” De klant staat centraal bij Fleuren en 
de kwaliteit van de uitwerking vindt hij bijzonder belangrijk. 
“Er wordt een hoog paraat kennisniveau van onze medewer-
kers verwacht. Iedereen werkt jaarlijks voor dezelfde klanten 
en er werken maar twee mensen op een dossier. Op die manier 
leren de medewerkers de situatie van de klanten voor wie ze 
werken ook echt goed kennen. We hanteren allemaal dezelfde 
werkwijze. De sfeer op kantoor is open en de lijnen zijn kort. In 
een vroeg stadium instrueer ik mijn werknemers om ervoor te 
zorgen dat het eindproduct eruit komt te zien zoals ik het voor 
ogen heb. Ik zit niet op een eiland en dat waarderen medewer-
kers. We doen het met zijn allen. Als er zaken zijn die buiten 
onze specialismen vallen, schakelen we kennis van buiten in. Je 
bouwt een sterk netwerk op in 19 jaar.”

Zelf betrokken blijven
Het kantoor is hard gegroeid sinds de start in 2010. “Mijn broer 
is vorig jaar het team komen versterken en zijn rad gaat ook 
steeds sneller draaien. Hij krijgt steeds meer eigen klanten.” 

“Bij ons geen wollige verhalen”
Fleuren Accountants + Belastingadviseurs

Professioneel en 
betrouwbaar team



7

Twan kiest ervoor ook zelf zijn klanten te blijven bedienen en 
persoonlijke binding te houden. Klanten blijven Twan daar-
door trouw: “Wat leuk is om te zien, is dat ik nu de kinderen 
van klanten adviseer op hun pad als ondernemer. Die jonge on-
dernemers heb ik nog in de kinderstoel zien zitten.”

Kinderstoel
Zelf heeft Twan ook kinderstoelen thuis staan. Hij woont sa-
men met zijn partner en drie jonge kinderen in Eindhoven. “Het 
ondernemerschap is goed te combineren met mijn gezin. We 
stemmen goed af thuis en mijn partner staat achter mij. Ze weet 
dat ik er echt plezier aan beleef om alles eruit te halen voor de 
ondernemer. Een ander mooi aspect van mijn rol is dat je in de 
loop van de tijd toch een soort van vertrouwenspersoon wordt 
voor je klanten en echt met ze mee kunt denken. Uitgangspunt 
daarbij is ‘hoe kunnen we het goedkoper maken voor de on-
dernemer?’. Bij ons geen wollige verhalen maar als het kan vier 
pagina’s in plaats van vijfentwintig.”

De Brabantse Kluis 
Het kantoor bedient het MKB, waarbij Twan zich voorname-
lijk heeft gespecialiseerd in de agrarische sector. “Ik ben op 
de boerderij opgegroeid en kan me daardoor goed inleven in 
de vraag van de agrariër. Doordat je weet wat er moet gebeu-
ren, kun je het verhaal goed vertellen. Dat enthousiasme werkt 
denk ik aanstekelijk.” Herberg De Brabantse Kluis is al jaren-
lang klant bij Fleuren. Geert en Christa Migchels beamen het-
geen Twan zegt. “In 2011 hebben wij de overstap naar Fleuren 
Accountants gemaakt. En daar zijn we nog steeds blij mee! Ons 

bedrijf kent twee totaal verschillende bedrijfstakken, waar ken-
nis op maat voor nodig is. Bij Fleuren staat een professioneel en 
betrouwbaar team voor ons klaar met ruimte voor persoonlij-
ke aandacht, financiële tips en goede bedrijfsoplossingen. We 
hebben vaste contactpersonen, die goed op de hoogte zijn van 
actuele zaken op ons bedrijf.”

Vrije tijd
Naast hard werken en de zorg voor zijn gezin gaat Twan iedere 
donderdagavond naar de voetbaltraining en op zondag speelt 
hij wedstrijden. “Daarbij wordt de derde helft ook regelmatig 
in mijn agenda afgeblokt”, lacht hij. “Het is een hele fijne ma-
nier om mijn hoofd leeg te maken.” Twan is ook lid van onder-
nemersvereniging VIER: “Het is prettig om als ondernemer in 
Laarbeek andere ondernemers te ontmoeten en kennis uit te 
wisselen. Ook hiervoor geldt dat we het samen moeten doen.” 

Een grotere jas
Fleuren Accountants + Belastingadviseurs groeit door, veelal 
door mond tot mondreclame van tevreden klanten. “We groei-
en uit ons jasje en zijn op zoek naar een nieuw onderkomen. 
Waar deze grotere jas aan de kapstok komt te hangen, is nog 
niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat klanten kunnen blij-
ven rekenen op de hoge kwaliteit van dienstverlening en be-
trokkenheid die ze van ons gewend zijn”, besluit Twan. 

Ruimte voor 
persoonlijke aandacht

Goede bedrijfsoplossingen
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Tim Baten en Thijs van Zoggel zijn werkzaam bij Kusters Goumans in Beek en Donk, een bedrijf dat zich richt op de productie van precisieon-
derdelen voor diverse industrieën. Beiden vertellen ze waarom ze kiezen voor het werken in de metaalsector, wat ze precies doen en waarom. 
Birgit Goumans vindt het belangrijk het verhaal vanuit de medewerkers te vertellen; “niemand kan een meer realistisch beeld geven dan de 
mensen op de werkvloer en laten we hopen dat het anderen inspireert.”

Productieproces
Kusters Goumans maakt precisieonderdelen van een hoogwaardige kwali-
teit voor diverse industrieën; van minuscule bestanddelen voor de lucht- en 
ruimtevaart tot hoogwaardige loodcomponenten voor de medische appara-
tenbouw. “Je kunt je voorstellen dat nauwkeurigheid van groot belang is”, 
legt Birgit Goumans uit. “Elk product moet traceerbaar zijn en brengt een 
pakket aan keuringen met zich mee. Onze medewerkers zijn zich hier goed 
van bewust.”

“Niveau 3 binnen handbereik”
“Ik volg een BBL-opleiding tot allround verspaner (bewerken van metaal 
of kunststof)”, vertelt Tim. “Elke dinsdag ga ik naar school (ROC Ter Aa 
Helmond), de rest van de week werk ik hier. We maken onderdelen voor at-
tractieparken maar ook bijvoorbeeld loden afschermkappen. Ik heb techniek 
altijd al leuk gevonden. Ik vind het werken met moderne machines erg uit-
dagend. Het liefst maak ik grotere onderdelen. Het gaat om millimeterwerk 
dus het is wel belangrijk dat je heel nauwkeurig kunt werken. Ik werk hier nu 
twee jaar en heb al geleerd om zelfstandig te programmeren. Niveau 3 ligt 
binnen handbereik!”

“Ik wist niet eens dat dit bedrijf hier zat”
Thijs is vier jaar geleden toevallig binnengekomen bij Kusters Goumans. “Ik 
heb een technische achtergrond en was werkzaam in de autobranche. Door 
de crisis moest ik op zoek naar een andere baan. Iemand wees me op Kusters 
Goumans. Ik wist niet eens dat dit bedrijf hier zat en nu zit ik hier al vier jaar! 

Er hangt een open sfeer en ik vind het prettig om dichtbij huis te werken. “Na 
in de gieterij te hebben gestaan en machineonderhoud te hebben gedaan, 
ben ik het frezen ingerold”, vertelt hij. “Ik heb intern en extern cursussen ge-
volgd en ben aan het leren om zelfstandig de freesbanken te programmeren. 
De uitdaging is hoever ik hier kan komen.”

Groei
Kusters Goumans groeit. Er werken momenteel zo’n vijftig mensen uit 
Laarbeek en directe omgeving. “We zijn volop in beweging”, vervolgt Birgit, 
“en we groeien uit ons jasje. Vandaar dat we aan het uitbreiden zijn. Naar 
verwachting is de nieuwbouw begin volgend jaar klaar. Met de uitbreiding 
zijn we ook op zoek naar geschikt personeel. We werken nauw samen met 
het onderwijs in de regio en bieden altijd stageplaatsen evenals een interne 
opleiding. Vakmensen zijn schaars in deze tijd.”

Open Bedrijvendag Laarbeek
Birgit besluit: “Tijdens de open bedrijvendag op 17 november zullen diverse 
machines in werking zijn. Potentiële werknemers kunnen rondkijken en krij-
gen een realistisch beeld van wat hier allemaal gebeurt. Ook kinderen hoe-
ven zich niet te vervelen. Het is belangrijk dat Laarbeek weet wie we zijn en 
wat we doen en een open dag is een mooie manier om met elkaar kennis te 
maken. Dus kom met eigen ogen zien hoe Laarbeek een bijdrage levert aan 
attractieparken, vliegtuigen, helikopters en apparaten waarmee onderzoek 
wordt gedaan naar ziektes als kanker. Wij zijn al trots!”

Kusters Goumans

“De uitdaging is hoever 
ik hier kan komen”

|  Voor alle info: www.kustersgoumans.nl
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Vader Theo en zoon Bas Leenders vormen samen het gezicht van familiebedrijf Leenders RVS 
Industrie in Beek en Donk, een totaalleverancier van constructie- en plaatwerkprojecten uit 
roestvast staal (RVS). Theo begon 35 jaar geleden voor zichzelf en Bas is twee jaar geleden de 
dagelijkse leiding komen versterken. “Het is de bedoeling dat ‘ons pa’ steeds een beetje minder 
en ik steeds een beetje meer ga doen”, lacht Bas.

“Het kan mooi lopen”
Na een vaktechnische opleiding in de metaal, begon Theo 
zijn werkzame leven bij Thibodraad. In de avonduren 
werkte hij voor zichzelf. Stiekem trok het ondernemer-
schap Theo altijd al. In 1981 toen de crisis uitbrak en Theo 
noodgedwongen zijn ontslag kreeg, waagde Theo de stap. 
Theo: “Ik ben begonnen achterin een schuur. Nu - 35 jaar 
later - hebben we 25 mensen in dienst. Het kan mooi lo-
pen.” Zoon Bas studeerde Logistiek en Bedrijfskunde, 
werkte vijf jaar bij Vanderlande, woonde in Amerika en 
stapte op eigen initiatief in 2016 tot zichtbaar genoegen 
van vader in de zaak. “Jong trekt jong aan”, lacht Theo. 

Werkgebieden
Leenders RVS Industrie houdt zich kortgezegd bezig met 
plaatwerk en constructie van roestvast (roestvrij) staal 
voor de voedings-, vleesverwerkende- en bouwsector. “In 
het dagelijks leven kom ik vaak zaken tegen waarvan ik 
denk ‘daar hebben wij aan bijgedragen’, vertelt Bas. “Ter 
illustratie: bij een flesje bier denk ik aan de onderdelen 
die wij leveren ten behoeve van de bottelarij van een bier-
brouwer. Bij een bakje champignons denk ik aan de speci-
fieke onderdelen die wij voor het kweken hebben gepro-
duceerd.” 

Onder de naam Leenders Repair Clamps produceert Leen-
ders daarnaast speciale (afsluit)klemmen voor gas-, wa-
ter- en olieleidingen door heel Europa. “Met deze specia-
le klemmen hoeft niks meer stilgelegd te worden en kan 
reparatie ter plekke plaatsvinden”, legt Theo uit. “Er zijn 
hier dus twee bedrijven onder één dak gehuisvest.” 

Vakmanschap
Bas: “We hebben behoefte aan goede vakmensen. Daarom 
hebben we een eigen praktijkopleider in dienst en zijn we 
afgelopen jaar als enige in Laarbeek samen met elf bedrij-
ven uit de Peelregio en ROC Ter Aa een eigen vakschool 
gestart in Deurne; het Techniekcentrum Brainport (TC|B). 
Wij zijn van mening dat de niveaus 2 en 3 beter moeten en 
dat de samenwerking met het onderwijs geïntensiveerd 
mag worden. De eerste 19 leerlingen zijn inmiddels ge-
start en daar zijn we trots op. De opleiding moet als een 
magneet werken om in de metaalsector te gaan werken.” 
Theo onderstreept het belang van een goede begelei-
ding. “Elke BBL-leerling heeft bij ons zijn eigen leerplan. 
Dit verhoogt de kans op succes. Maar of het vak geschikt 
is voor iemand is meestal al snel duidelijk. Zij die van een 
probleem een oplossing maken, worden vakmensen.”

Voor alle info: www.leendersrvs.nl

Open Bedrijvendag
“We bouwen aan iets moois rich-
ting de toekomst”, besluit Bas. 
“We hebben uitbreidingsplan-
nen en op termijn meer perso-
neel nodig. Een heleboel mensen 
die van Gemert naar Eindhoven 
reizen, rijden mooie bedrijven 
voorbij. Daarom ondersteunen 
wij het idee van de open bedrij-
vendag en willen we graag laten 
zien wat we te bieden hebben. 
Het bedrijf zal in productie zijn 
en jong en oud kan deelnemen 
aan allerlei leuke activiteiten die 
we ook op de Dutch Technology 
Week hebben gepresenteerd.”

“Zij die van een probleem een oplossing 
maken, worden vakmensen”

 Leenders RVS Industrie
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“Ondernemerschap 
is ook topsport”

Rabobank Peel Noord

Rabobank Peel Noord adviseert 
ondernemers en blijft graag 
in contact met ze. “Het 
organiseren van activiteiten 
is een manier om elkaar te 
ontmoeten”, aldus Hans van 
Boxtel, accountmanager MKB. 
Op 4 september organiseerde 
hij daarom samen met 
collega Lucile Heesakkers de 
‘Collegetour Peel Noord’. Te 
gast was niemand minder 
dan topscheidsrechter en 
ondernemer Björn Kuipers. 

Inspireren en uitdagen
“Het idee achter de Collegetour is ondernemers een informatieve avond 
bieden”, vertelt Hans. “Tegelijkertijd mag het ook uitdagen, inspireren en 
raken met het ondernemerschap. Björn Kuipers is behalve scheidsrechter ook 
ondernemer. Hij exploiteert een Jumbo supermarkt in Oldenzaal en weet dus 
waar hij het over heeft als hij voor een groep ondernemers staat. Hij nam de 
zaal compleet mee in zijn verhaal.”



11www.rabobank.nl/peelnoord  | 

Organisatie
Op uitnodiging van de Rabobank waren ruim 100 relaties te gast 
bij Natuurpoort Nederheide. Na een inleiding door Kuipers zelf 
– ondersteund door aansprekend geluid- en beeldmateriaal – 
konden ondernemers vragen stellen gericht op vier hoofditems; 
ondernemerschap, topsport, samenwerking en druk (of hoe 
daarmee om te gaan). “Hier werd gretig gebruik van gemaakt”, 
vertelt Hans, “en Kuipers liet zien goed voorbereid te zijn, want hij 
had overal antwoord op.”

Passie
Hans vervolgt: “Kuipers raakte zichtbaar veel mensen met 
zijn gepassioneerde manier van vertellen. Hij is enerzijds heel 
laagdrempelig, anderzijds beweegt hij zich in een wereld waarin 
veel geld omgaat en staat hij te fluiten voor een miljoenenpubliek. 
‘Ondernemerschap is ook topsport’ was zijn boodschap die 
hij met een hele aanstekelijke energie onderbouwde. Hij 
legde regelmatig de link tussen ondernemerschap en het 

scheidsrechterschap. Na afloop van de presentatie verkocht 
hij exemplaren van zijn boek en nam uitgebreid de tijd om te 
signeren, net zoals hij uitgebreid de tijd nam om in gesprek te 
gaan met onze gasten. Dat dit zeer op prijs is gesteld, blijkt uit 
de vele positieve reacties die we na afloop ontvingen van de 
aanwezige ondernemers.”

Dichtbij
“Onze kracht zit lokaal”, besluit Hans. “We willen kennis delen, 
netwerken en dichtbij onze klanten staan. Collegetour Peel 
Noord is hier een prachtig voorbeeld van, maar we zijn 
bijvoorbeeld ook vaak aanwezig bij bijeenkomsten van lokale 
ondernemersverenigingen.” Kennisoverdracht bij de Rabobank 
vindt ook digitaal plaats. “Op rabobank.nl/groei staan filmpjes 
waarin kennisoverdracht plaatsvindt tussen ondernemers 
onderling. Als het gaat om groei luisteren ondernemers 
eerder naar andere ondernemers dan naar een bank, is de 
achterliggende gedachte.”
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“Ondernemen moet   
  leuk zijn en blijven”

Ondernemersclub ViER

De Laarbeekse Ondernemersclub 
VIER biedt ondernemers een 
platform om contacten op- en uit 
te bouwen en kennis en ervaring 
te delen. ViER wil een club zijn die 
bekend staat om haar gezellige 
avonden, inspirerende sprekers 
en unieke activiteiten. Want 
ondernemen moet leuk zijn en 
blijven, je moet er energie en 
inspiratie van krijgen. “We willen 
een netwerk vormen waarbinnen 
mensen elkaar leren kennen en 
elkaar business en omzet gunnen”, 
stelt Paul Sneijers, voorzitter.
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Informele ontmoetingsplek
Marscha Verstappen is sinds een jaar of vijf actief als onder-
neemster. Ze begon met snoepwinkel en kleinschalig zorgpro-
ject Snoeperij Jantje in Aarle-Rixtel en sinds kort is daar Was- en 
Strijkerij Jaantje bijgekomen. Vorig jaar werd ze lid van ViER en 
sinds kort is ze lid van de activiteitencommissie en maakt ze deel 
uit van het bestuur. “Ik heb me puur aangemeld voor de gezellig-
heid en om meer ondernemers te leren kennen. Ik wilde breder 
kijken dan mijn eigen dorp. We zijn tenslotte Laarbeek. Ik ben een 
eigenwijze ondernemer. Ik doe het hoe ik zelf denk dat het moet. 
Maar ik denk wel altijd dat ik leer van anderen. Sinds ik lid ben 
van ViER sta ik er versteld van wat er allemaal voor bedrijven zijn 
in Laarbeek. Bijzonder is dat.” Een ongedwongen ontmoetings-
plek bieden voor alle ondernemers van Laarbeek; van zzp-ers, 
winkeliers, agrariërs tot de bedrijven op de industriegebieden. 
Dat is precies wat ViER voor ogen heeft. Het ledenaantal groeit al 
een aantal jaren; bijna 200 ondernemers zijn lid. 

Verbinding
Door middel van informele bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, de 
jaarlijkse zomerbarbecue en tijdens de nieuwjaarsreceptie is er 
voor ondernemers volop tijd en gelegenheid om kennis te maken 
en van gedachten te wisselen. De bijeenkomsten moeten niet als 
een verplichting voelen. De ondernemer die de hele week druk is 
moet er gezellig bij kunnen buurten met collega’s. “We proberen 
steeds weer nieuwe activiteiten te bedenken”, vertelt Marscha. 
“We zoeken ook verbinding met anderen en staan er voor open 
om gezamenlijk iets te organiseren. Onlangs was er bijvoorbeeld 
een tennistoernooi voor ondernemers in samenwerking met de 
tennisverenigingen.” 

Infomeren
De bedrijfsbezoeken van ViER worden altijd goed bezocht. “Veel 
ondernemers vinden het leuk om het verhaal van een ander te 
horen”, vertelt Paul. “Hoe is iemand begonnen? Waarop heeft hij 
of zij zijn beslissingen gebaseerd?” De bedrijfsbezoeken bieden 
een goede mix van gezelligheid en het uitwisselen van informa-
tie. ViER organiseert niet alleen netwerkbijeenkomsten maar ziet 
voor zichzelf ook een rol weggelegd om ondernemers te informe-
ren over actuele zaken. “We nemen niet direct een standpunt in, 
maar hebben zoveel mogelijk een neutrale houding”, legt Paul 
uit. “We brengen bij onze leden zaken als de N279 discussie en 
het Innovatiehuis de Peel onder de aandacht. Dat doen we onder 
andere via de maandelijkse nieuwsbrief.”

Belangenbehartiging 
Naast alle activiteiten is ViER ook een gesprekspartner voor de 
gemeente. De ondernemersclub heeft zitting in het Economisch 
Platform van de gemeente en heeft een adviesfunctie richting 
het Ondernemersfonds.  Bestuurders van de gemeente worden 
regelmatig uitgenodigd op de bijeenkomsten van VIER. Paul: “Als 
VIER onderstrepen we het belang van de lokale economie én de 
lokale leefbaarheid. Dat het niet alleen om je eigen bedrijf gaat, 
maar ook om je woonomgeving, de plek waar je kinderen op-
groeien. We willen een bijdrage leveren aan het in stand houden 
en verbeteren van de leefbaarheid. Bij ViER zijn veel verschillen-
de bedrijven aangesloten. Maar we hebben allemaal met elkaar 
gemeen dat we een binding met de locatie hebben. Korte lijntjes 
met de gemeente zijn dan ook heel belangrijk om onze belangen 
onder de aandacht te brengen. We hopen met ViER een saamho-
righeidsgevoel en trots op Laarbeek te creëren.”

Wil je meer weten over Ondernemersclub ViER of ben je geïnteresseerd in een 
lidmaatschap? Kijk dan op www.vierlaarbeek.nl voor meer informatie.
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Eigenaar Toine van Schijndel van Autobedrijf SARO in Beek en Donk weet van zichzelf dat hij altijd streeft naar perfectie. Ook in het 
ondernemerschap. Hij is voortdurend op zoek naar vernieuwing en niet bang om te pionieren. “Ik heb altijd een hoger plan in beeld, 
dat had ik al toen ik lang geleden begon met werken”, aldus Van Schijndel.

Laarbeek
“Als je iemand in Laarbeek vraagt of ze SARO kennen, dan wor-
den we altijd genoemd om ons diagnosestuk”, vertelt Toine. “We 
doen veel meer. Deelname aan de open bedrijvendag is bij uitstek 
geschikt om dit te laten zien!”

Van B tot Z
“Wij leveren een klant het hele pakket van B tot Z”, vervolgt Toine. 
De A staat voor autoverkoop en verkoop is het enige wat we niet 
doen. Wij moeten ervoor zorgen dat een klant mobiel blijft. 
Daarom kan een klant bij ons terecht voor onderhoud, reparatie, 
APK, revisie van versnellingsbakken of het regelen van uitgebreid 
vervangend vervoer. Vanuit hobby is Camper Service Laarbeek 
ontstaan en vanuit expertise Airco Service Laarbeek. We hebben 
alles in eigen beheer en in huis om dit pakket aan diensten te 
leveren; een team van twaalf goed geschoolde vakmensen en 
een werkplaats voorzien van de meest moderne elektronica en 
apparatuur. Wij gaan mee met de ontwikkelingen van een dealer.

Onderscheidend
Zijn opa is zijn grote voorbeeld. Opa Van Schijndel had een con-
fectieatelier. Toine: “Hij zei altijd tegen me ‘Heet jij Van Schijndel? 
Dan kan jij dit!’.” Na 12 jaar voor een baas te hebben gewerkt, 
startte Toine SARO in 2001. “Ik wilde het op mijn manier doen, 
anders dan anderen. De autobranche heeft – laten we eerlijk 
zijn – een niet al te beste reputatie. Transparantie is nodig om 
het vertrouwen van een klant te krijgen. Daarom informeren 
onze monteurs onze klanten vooraf over uit te voeren reparaties.  

Dit doen we door de EVHC (Electronic Vehicle Health Check) die 
onze monteurs op hun tablet of smartphone uitvoeren te kop-
pelen aan ons SMS- en emailsysteem. Klanten krijgen van onze 
service adviseur een complete offerte. Op basis daarvan kan een 
klant akkoord geven.”

Vernieuwing
Maar dit is voor Toine niet genoeg. “Inmiddels maken monteurs 
ook korte video’s van de aandachtspunten en sturen deze door 
aan een klant. Ideaal want niet alleen weten de monteurs binnen 
ons bedrijf nog beter wat er aan een auto mankeert, de klant is 
optimaal geïnformeerd. De volgende stap is het koppelen van de 
video’s aan het offerteprogramma, waardoor klanten op afstand 
via een checklist kunnen aangeven welke reparaties uitgevoerd 
mogen worden. Informeren aan de voorkant en de klant bij het 
hele proces betrekken, daar gaat het om.” 

Visie op de toekomst
Het pionieren maakt (en houdt) het ondernemerschap voor 
Toine aantrekkelijk. Het concept van de deelauto rolde hij al uit 
in Laarbeek, en in samenwerking met Buurauto ook in Helmond 
en Gerwen. Toine besluit: “Ik denk veel na over de toekomst. Ik 
ben ervan overtuigd dat de volgende generatie een auto wil rij-
den in plaats van gebruiken. Tel daarbij op de toename van het 
Elektrisch Vervoer en het autonoom rijden. Dit vraagt om con-
stante vernieuwing in je bedrijfsvoering.” 

Voor alle info: www.autobedrijfsaro.nl

“Ik heb altijd een 
       hoger plan in beeld”

Autobedrijf SARO



Aan de Bosscheweg in Beek en Donk wappert de vlag van Formula Air. Achter deze vlag gaat een 
internationaal bedrijf schuil met 160 medewerkers en vestigingen door heel Europa. “Binnen 
nu en vijf jaar willen we de grootste in Europa zijn in wat wij doen”, stelt salesmanager Ruud 
Megens, zelf inmiddels al zo’n elf jaar werkzaam binnen de organisatie.

Stof én schone lucht
Formula Air houdt zich bezig met industriële stofafzuiging en 
ventilatie. Ruud legt uit: “In 99 van de 100 productieprocessen 
komt stof vrij. Denk bijvoorbeeld aan houtzagen, lassen, boren 
of slijpen. Maar ook bij de overstort van diervoeding, op boten 
en olieplatformen of bij het gebruik van een stofzuiger in de car-
wash komt stof vrij. Wij zijn groothandel én producent van af-
zuiginstallaties maar we installeren niet(s). We hebben ons toe-
gelegd op het produceren van industrieel leidingwerk, flexibele 
slangen, hoog vacuüm leidingwerk en industriële ventilatoren 
en leveren aan installateurs en machinebouwers. We ervaren 
weinig concurrentie omdat er weinig tot geen bedrijven zijn die 
het op onze manier doen; wij zijn sterk in produceren. Hierdoor 
hebben we een grote, actieve klantenkring opgebouwd. Onze 
missie is zorgen voor een schone lucht in de leef- en werkomge-
ving. Daarbij zorgen we er niet alleen voor dat de lucht wordt 
afgezogen; er gaat ook schone lucht naar buiten toe.”

Partnerschap
Dat Formula Air zelf niets installeert, wil nog niet zeggen dat 
zij alleen maar producent is. Ruud: “We zijn partner van onze 
klanten en denken mee. Samen met een klant bekijken we hoe 
we de afzuiging kunnen verzorgen. In veel gevallen worden we 
door een installateur gevraagd mee te gaan naar de eindgebrui-
ker, waarna we een ontwerp in 3D maken. Vervolgens geeft de 
installateur ons opdracht de afzuiginstallatie te maken. Zo zijn 
we betrokken in het hele proces van engineering tot en met 
productie met uitzondering van de installatie.”

Historie
Sinds 1991 is Formula Air gevestigd in Beek en Donk. Directeur 
Ad van Hoof is al 25 jaar eindverantwoordelijke binnen het fa-
miliebedrijf. Ruud: “Naast onze vestiging in Beek en Donk heb-
ben we verkoopkantoren in België, Frankrijk, Duitsland, Zweden 
en Litouwen en een groot logistiek centrum in de buurt van 
Brussel. Formula Air kent een platte organisatie. Er werken hier 
in Beek en Donk 55 mensen uit Laarbeek en omgeving. Veel van 
hen werken al heel erg lang bij ons. Er heerst een familiegevoel, 
iedereen wordt hier gewaardeerd. We zijn er trots op dat onze 
mensen hier al zo lang werken en zorgen goed voor ze.” 

Open Bedrijvendag
Het bedrijfsoppervlak van Formula Air is groot; drie hallen met 
een totale oppervlakte van 5000m2 waarin alles in eigen be-
heer wordt geproduceerd. Momenteel wordt naast het huidige 
kantoor een nieuw kantoor met productiehal gebouwd. Ruud: 
“We hopen dat de nieuwbouw aan het einde van het jaar klaar 
is. Het bedrijf groeit stevig. We zijn momenteel op zoek naar 
een technical engineer en gekwalificeerde mensen voor in de 
productie en de binnendienst. Omdat hetgeen we doen zo spe-
cialistisch is, leiden we mensen ook intern op. Tijdens de open 
bedrijvendag hopen we alle facetten van het bedrijf te kunnen 
laten zien en mensen te inspireren. Mensen hoeven Laarbeek 
niet uit voor een leuke baan in de techniek!” 

Een schone lucht 
in de leef- en werkomgeving

15Voor alle info: www.formula-air.com
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“Wij willen de droom 
van een klant waarmaken”
Hij is de jongste van drie broers uit een ondernemersgezin uit Lieshout en 
hij wilde aanvankelijk boer worden. Gewoon, omdat hij in het buitengebied  
woonde en werken met zijn handen wel zag zitten. Werken met zijn handen is 
gelukt alleen dan in de fietsenbranche. Eigenaar Koen Schrama van TRIA Fietsen 
is ambitieus en timmert hard aan de weg. In 2013 werd hij uitgeroepen tot  
‘Starter van het Jaar Peel Noord’. 
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Zonder mijn mensen 
  ben ik nergens



Goed voorbeeld doet goed volgen
Koen, getrouwd en zelf vader van twee jonge kinderen, weet nog 
goed hoe het vroeger thuis ging; “ik zag mijn ouders veel. Alhoewel 
je misschien zou denken dat ons pa nooit thuis was, was hij er altijd 
op de juiste momenten. De eetmomenten waren heilig en dat zijn ze 
nu bij mij thuis ook.” Koen groeide op buiten het dorp. Al van jongs af 
aan vulde hij al zijn vrije uren en vakanties met werken in het bedrijf 
van zijn ouders (Contact). “Vanaf mijn achtste levensjaar had ik het 
besef dat je hard moet werken in het leven wil je iets bereiken.”

Handenarbeid
Koen vervolgt: “Ik wilde boer worden maar in plaats daarvan ging ik 
een opleiding tot bouwkundige volgen. Maar ik kwam er al snel ach-
ter dat ik mijn passie fietsen miste. Ik had wel één geluk; ik kon op de 
fiets heen en weer naar mijn werk.” Op zijn zestiende weet Koen zijn 
passie te vinden en start met werken in de fietsenbranche. Hij gaat 
op studiereis naar fabrieken in Nederland, Taiwan, Italië en Spanje 
omdat hij álles over fietsen wil weten. “In 2010 schreef ik mijn plan-
nen, gebruikte ik mijn bouwkunde opleiding voor de verbouwing en 
in 2011 opende ik TRIA Fietsen met een heldere missie: Net zoals een 
auto of cv-ketel jaarlijks onderhoud nodig heeft, geldt dit voor een 
fiets of e-bike ook! Regulier onderhoud voorkomt grote kostenpos-
ten door tijdige constatering. Ik kan toch zo ongelukkig worden van 
een krakende fiets of een piepende ketting in het wild…”, lacht hij.

Groei
“De start verliep gestaag, anders dan gepland”, vertelt Koen. “We 
doken net de crisis in en als nieuweling moeten klanten je weten te 
vinden. Inmiddels zijn we flink doorgegroeid, is de economie aan-
getrokken en hebben we net een hele goede zomer achter de rug. 
We hebben afgelopen jaar ook een tweede vestiging in Brandevoort 
geopend en daardoor weten klanten uit omliggende gemeenten 
ons ook goed te vinden. Ons servicepunt in Brandevoort heeft geen 
showroom dus mensen maken graag de reis naar Lieshout. We heb-
ben duidelijke keuzes gemaakt in onze bedrijfsvoering, zodat klanten 
weten waar ze aan toe zijn. We hanteren van/voor prijzen op de hele 
collectie (eerlijke prijzen) en we trachten service- en reparatieop-
drachten binnen 24 uur te verwerken. We ontzorgen een klant daar 
waar kan. We repareren alle merken en we zijn iedere avond open; 
wel zo handig als je de hele dag moet werken. We blijven ons con-
tinu ontwikkelen en vernieuwen. Sinds kort verkopen we bij-
voorbeeld spaken op maat, ook online. We willen meer dan 
alleen maar winkel zijn.”

Alleen het allerbeste voor de klant
TRIA Fietsen voert de eerste Continental Brand 
Store in Nederland. Koen: “We zijn gespeciali-
seerd in dit merk. Klanten zijn daardoor ver-
zekerd van banden van een hoogwaardige 
kwaliteit. Onze werkplaats is ingericht als 
Shimano service center; we werken alleen 
met de beste gereedschappen en goed ge-
schoold personeel. Of het nu om versnel-
lingen, remmen of fietsmetingen gaat; 
een klant is verzekerd van het allerbes-
te. We bieden daarnaast ook de service 
van garantie-overname. Mensen die hun 
fiets elders hebben gekocht, worden 
gewoon door ons geholpen in de garan-
tietijd. We gunnen iedere klant namelijk 
zijn of haar fietsplezier! Op een nieuwe 

fiets geeft Gazelle standaard twee jaar garantie. We bieden onze klan-
ten een verlengde garantie aan en pleiten nu voor standaard vier jaar 
garantie op e-bikes. Gazelle heeft hier oren naar en we zijn samen aan 
het kijken hoe we dit kunnen vormgeven. Klanten mogen bij ons al-
tijd een fiets of e-bike testen, ook voor langere tijd. Op die manier 
kan men in iedere weersomstandigheid ervaren of de fiets ‘past’. Hier 
wordt veelvuldig gebruik van gemaakt is onze ervaring inmiddels.”

Dromen waarmaken
TRIA Fietsen blijft zich continu ontwikkelen. Koen ziet overal kansen 
en blijft zichzelf ‘opschalen’ zoals hij dat zelf noemt. “We zijn ons 
gaan verdiepen in het samenstellen van een droomfiets; de ultieme 
vorm van custom service. We worden Orbea test center. Een klant 
mag een fiets testen en wanneer hij of zij besluit tot aanschaf, gaan 
we samen, stap voor stap, een fiets samenstellen in de juiste kleuren 
en met de juiste accessoires en materialen. We willen de dromen van 
een klant waarmaken en het persoonlijke in de fiets meer naar voren 
brengen. Dit doen we door mee te denken over de details in een fiets 
of e-bike. Orbea is een gespecialiseerd Spaans merk. Ik ben zelf in de 
fabriek geweest, zodat ik volledig op de hoogte ben en helemaal ach-
ter dit merk kan staan.”

Teamwork
Een hecht team van vijf professionals is werkzaam binnen TRIA Fiet-
sen. “Zonder mijn mensen ben ik nergens”, besluit Koen. “Ik vind 
het belangrijk om dat te benadrukken.” Zijn vader is een belangrijke 
sparringpartner op de achtergrond net zoals zijn broers Rudi (op af-
stand) en Dirk die in het pand van TRIA Fietsen zijn eigen onderne-
ming Dutch Mud Men runt. Dit bedrijf verkoopt online artikelen en 
verzendt deze wereldwijd. “Wij zijn mee gaan varen op zijn kunde 
en daardoor ook een onlinespeler geworden.” Koen overlegt ook 
graag met andere ondernemers: “Het is interessant om van elkaar te 
leren.” Recentelijk is hij zich daarom actief gaan inzetten voor centra-
management. “In plaats van altijd met mijn mening klaar te staan, wil 
ik mijn steentje bijdragen aan het behoud van de detailhandel in de 
kern van Lieshout.”
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Voor alle info over TRIA: 
www.triafietsen.nl



TON Projectstoffering verzorgde onder andere de inrichting van de vloeren in het 
Rijksmuseum en werkten samen met niemand minder dan modeontwerper Jan Taminiau 
tijdens één van zijn exposities waarbij de jurken qua patroon moesten doorlopen in de vloer.

Aan de Korenmijt in Beek en Donk is sinds 
februari van dit jaar TON Projectstoffering 
gevestigd. Ton en Marianne Gijsberts werken 
vol passie samen met zeer bevlogen colle-
ga’s en genieten ook landelijke bekendheid.

Alles draait om beleving
“We bedienen de zakelijke markt. Omdat we veel samenwerken met 
interieurarchitecten, horen daar soms ook particuliere projecten bij”, 
vertelt Ton. “Onze aanpak is een klant totaal ontzorgen; we organise-
ren het zo dat het bedrijfsproces niet op zijn kop hoeft te worden ge-
zet. We werken liever mét een klant dan voor een klant. Uitgangspunt 
daarbij is altijd ‘het waarom’ en niet zozeer ‘wat’. Om hier te komen 
moet je doorvragen en aansluiten bij de belevingswereld van de klant. 
Als een bedrijf zich op een bepaalde manier wil presenteren, denken 
wij hierin mee. Ook qua budget. Maatwerk hoeft niet per definitie on-
betaalbaar te zijn. Onze passie is om mooie dingen te maken en klan-
ten blij te maken.”

Eigenwijs
Ton lacht als hij terugdenkt aan hoe hij het vak is ingerold. “Ik wist op 
jonge leeftijd eigenlijk niet zo goed wat ik wilde en was bijzonder ei-
genwijs. Op mijn 18e ben ik per ongeluk in de vloerbedekking beland. 
Al snel bleek dat adviseren en verkopen wel aan mij besteed was. De 
wereld waarin ik werkzaam was verhardde echter steeds meer en dit 
paste mij niet langer. Ik miste het persoonlijke aspect. Daarom ben ik 
in 2012 voor mezelf gestart. Niet geld gedreven maar vanuit de be-
hoefte te werken op mijn manier; persoonlijk, betrokken, betrouwbaar 
en samen met een klant.”

Groei
TON Projectstoffering is inmiddels uitgegroeid tot een betrouwbare 
partner in vloer- en raamafwerking met vijf medewerkers en acht vas-
te stoffeerders. De oorspronkelijke bedrijfsruimte in Sint-Oedenrode 

werd te klein, waardoor Ton en Marianne op zoek moesten naar een 
grotere ruimte. Zo kwamen ze terecht in Beek en Donk. Het werkge-
bied strekt zich uit over heel Nederland met klanten in de sectoren on-
derwijs, kantoor, hotel & recreatie en gezondheidszorg.

Fantasie wordt werkelijkheid
Ton: “Ik vind het belangrijk dat wanneer je een ruimte betreedt je ge-
voel krijgt bij de ruimte. De ruimte moet als een warme deken aanvoe-
len en het moet kloppen; niet alleen de vloer maar de gehele ruimte 
moet mooi zijn. We willen custom made bereikbaar maken. Met de 
technieken van tegenwoordig kan dat. Een mooi voorbeeld dat me 
altijd bij zal blijven: Een oudere dame met Alzheimer moest noodge-
dwongen haar intrek nemen in een verzorgingstehuis. Ze kon er niet 
aarden. Dat was zo verdrietig, niet alleen voor haar maar ook voor de 
achterblijvers. Met behulp van een foto van de parketvloer in haar ou-
derlijk huis (mét Perzisch tapijt) ontwierpen we haar eigen vloer met 
tapijt in vinyl. Zo leek het net alsof ze thuis was, alleen dan zonder risi-
co van vallen over de franjes.”

Niets is wat het lijkt
Tijdens de open bedrijvendag kun je bij TON Projectstoffering mate-
rialen zien, voelen en beleven. De bedrijfsruimte is zo ingericht dat je 
er op avontuur kunt; trap op naar een heuse skybox, uitkijken op een 
bassin met zeehonden…niets is wat het lijkt. “Mensen moeten vanaf 
de eerste stap die ze hierbinnen zetten verrast zijn en nieuwsgierig 
raken. Dat is het vertrekpunt”, besluit Ton. 

Voor alle info: www.tonprojectstoffering.com

Op avontuur bij
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“Er is hier meer tijd voor de  
mensen”
Tanja Vereijken uit Aarle-Rixtel is 
ZZP-er in de zorg. Ze is vanaf de 
start van de Pastorie betrokken bij 
het bedrijf en vanaf begin dit jaar 
in vaste dienst. Ze draait al een 
tijdje mee in zorgland. “Ik heb ont-
zettend veel gezien in de jaren dat 
ik in de zorg werk dus ik kan wel 
stellen dat het hier heel goed gere-
geld is. Er is hier meer tijd voor de 
mensen en je bent hier echt met 
de mensen bezig. Mensen hebben 
zelf de regie en er is geen druk. Als 
een bewoonster vraagt of ze een 
keertje op een andere dag mag 
douchen, dan is dat geen enkel 
probleem. Tijd laat mensen stra-
len.” 

“Wat je niet lust, moet je nooit krijgen”
Ton Manders uit Handel is kok bij de Pastorie. Na een start in de horeca (‘want daar leer je het vak’) heeft hij in diverse grote instellingen 
in de directe omgeving gewerkt als instellingskok. Hij leerde Marjolein kennen voordat ze de Pastorie begon. Toen hij hoorde van de start, 
heeft hij zelf contact gezocht. “In een grote instelling ervaar je afstand tot een patiënt, hier kun je echt iets betekenen voor de mensen. Net 
even dat extra gekookte eitje op tafel zetten. Het is de kleinschaligheid die me aansprak, het contact met de mensen. Bewoners helpen 
mee met aardappels schillen of waar ze zin in hebben. We werken uitsluitend met verse ingrediënten die we lokaal inkopen. Niks moet en 
vanuit de gedachte ‘wat je niet lust, moet je nooit krijgen’, kunnen mensen kiezen.”

“Wensen van mensen”
Loes van de Laar uit Aarle-Rixtel is activiteitenbegeleidster bij de Pastorie. Elke dag biedt een team van vier professionals groepsactivitei-
ten én individuele activiteiten aan. “Er is hier veel tijd voor bewoners, ook individueel”, vertelt Loes. “Dat maakt het werk bijzonder leuk!” 
Gymles, honden aaien, handmassages, een dagje weg, koffiedrinken, samen koken, nagels lakken, versieringen maken; er is heel veel te 
beleven bij de Pastorie. “Maar ook hier geldt; er is geen druk. We stimuleren bewoners zoveel mogelijk om deel te nemen aan activiteiten 
maar ze moeten niks. Alles gaat in overleg met de familie, zodat ook zij op de hoogte zijn”, aldus Loes.

Teamwork
Tanja, Ton en Loes benadrukken los van elkaar hetzelfde: “Het is zo’n heerlijk team om in te werken! Het hele team staat dichtbij elkaar en 
we helpen elkaar overal. Marjolein is één van ons. We hebben allemaal hetzelfde doel; het de bewoner zoveel mogelijk naar de zin maken. 
En omdat er tijd is, geef je als werknemer 200% in plaats van 100%. Tijd laat medewerkers stralen… .”
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“Tijd laat mensen  
stralen!”

 |   Voor alle info: www.pastorie-aarlerixtel.nl

De Pastorie
 Wonen, Zorg & Welzijn

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. Drie mensen 
die nauw betrokken zijn bij het welzijn 
van deze bewoners vertellen hoe het is 
om te werken in deze bijzondere setting. 
Het woord is aan Tanja Vereijken (Zorg), 
Ton Manders (Wonen) en Loes van de Laar 
(Welzijn); drie mensen met een heel groot 
hart (voor de zaak).
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Lieshout en omgeving
Rini Hermus woont in Lieshout en wordt daarom vaak ‘de 
huisnotaris van Lieshout’ genoemd, niettemin ook vanwege 
zijn grote maatschappelijke betrokkenheid. Lieshout was nog 
de gemeente Lieshout toen Hermus al kandidaat-notaris was 
en bond toen al veel verenigingen en leden daarvan aan zich. 
In 2001 kreeg hij de kans zijn ambtsvoorganger in Son en 
Breugel op te volgen. Maar het hart bleef bij het dorp waar 
zijn opa in de Dorpsstraat al een meubelfabriek en houtdraai-
erij had. “Naast commissaris van harmonie St. Caecilia en lid 
van tennisvereniging De Raam, ben ik mede-oprichter en lid 
van het dispuut Moorees en van de LIMO. Ik zet me in voor 
Ons Tejater en ben betrokken bij het Openluchttheater in Ma-
riahout. Families en familiebedrijven uit Lieshout en omgeving 
weten ons te vinden.”

Emotie speelt altijd een rol
Hermus Notaris is specialist op het gebied van estate plan-
ning, agrarisch en familie/relatievermogensrecht. Rini Her-
mus is gecertificeerd estateplanner (lid van EPN), hetgeen wil 
zeggen dat hij gespecialiseerd is in het bieden van een oplos-
sing op maat bij de overdracht van vermogen. Daarnaast ad-
viseert het kantoor op het gebied van familievermogensrecht, 
echtscheiding, onroerend goed, beleggingsdeelgenootschap-
pen en ondernemingsrecht. “Op alle gebieden speelt emotie 
een rol”, legt hij uit. “Het is onze taak om gevoel en verstand 
in evenwicht te brengen. Dit doen we op een persoonlijke ma-
nier door de tijd te nemen en écht te luisteren.”

Huwelijksvoorwaarden voor ondernemers
Het recht is altijd in beweging. Sinds 1 januari 2018 is de 

wet Beperking gemeenschap van goederen van kracht voor 
alle huwelijken of geregistreerde partnerschappen vanaf 
die datum. De verandering van de welbekende algehele ge-
meenschap van goederen naar een beperkte gemeenschap 
van goederen heeft – zeker ook voor ondernemers – direct 
gevolgen. Het opstellen van (extra) huwelijkse voorwaarden 
verdient in veel gevallen aanbeveling. Rini: “Wij streven naar 
sociaal familievermogensrecht waarbij de redelijkheid en bil-
lijkheid voor de ondernemer én de echtgenote in acht worden 
genomen. De nieuwe wet laat hiertoe geen ruimte. Ik heb 
daarom zelf relatievermogensvoorwaarden ontwikkeld (Model 
Hermus I en II), die geënt zijn op het nieuwe recht. “Een on-
dernemer heeft behoefte aan duidelijkheid op het gebied van 
continuïteit, buffers en belastingen bij echtscheiding of faillis-
sement. Ik adviseer ondernemers vrijblijvend contact met ons 
op te nemen om te kijken hoe zaken zijn vastgelegd en of de 
bestaande afspraken nog wel het beoogde effect hebben na 
invoering van de nieuwe wet.”

Open dag; wees welkom!
Binnenkort bestaat de beroepsorganisatie van notarissen, de 
KNB, 175 jaar en in het kader daarvan wordt er op 3 novem-
ber een landelijke actie georganiseerd. “Wij zetten op die dag 
van 13.00 tot 17.00 uur de deuren van ons kantoor aan de 
Wilhelminalaan 1a/b in Son en Breugel wijd open voor be-
langstellenden. We bestaan immers ook alweer 30 jaar als 
notariskantoor hier in de regio. Overigens kan iedereen altijd 
bij ons binnenlopen om te lezen in onze bibliotheek die vrij 
toegankelijk is. We maken graag kennis met u!”  

Voor alle info: www.hermusnotaris.nl

De huisnotaris uit Lieshout

Hermus Notaris

Toch vindt het interview met notaris mr. Rini Hermus plaats ten kantore in Son en Breugel. Hermus zit 25 jaar in het vak, 
waarvan 17,5 jaar als gevestigd notaris in Son en Breugel. Hermus Notaris is een echt familiebedrijf; vader, moeder en zoon 
vormen een maatschap met daaromheen wat vrolijke medewerkers. “We zijn niet alleen een familiebedrijf, we werken ook 
graag voor familiebedrijven.”



Niet alleen voor 
               ondernemers

AED-alert
 buitengebied Laarbeek

Hanging
baskets in 
de centra 
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1. Wat is het Ondernemersfonds?
Een ondernemersfonds is niks meer dan een afspraak tussen ondernemers 
en de gemeente, met als doel het verbinden van ondernemers op 
winkelpleinen, bedrijventerreinen en in het buitengebied. Het college 
van B & W van Laarbeek heeft besloten een ondernemersfonds op 
te richten en de gemeenteraad heeft dat besluit goedgekeurd. De 
gemeenteraad heeft vervolgens de OZB (onroerendezaakbelasting) voor 
niet-woningen verhoogd (± 1200 panden) en de gemeente Laarbeek 
int deze. De extra OZB-opbrengst komt in de centrale kas van stichting 
Ondernemersfonds Laarbeek. 

2. Waarom?
Voor de toekomst van Laarbeek is het belangrijk dat ondernemers goed 
gedijen in Laarbeek en dat nieuwe ondernemers zich er graag vestigen. 
Door Laarbeek breed verbinding te leggen tussen álle ondernemers 
ontstaan zogenaamde ‘cross-overs’; ondernemers vinden én versterken 
elkaar door over de eigen dorpsgrens heen te kijken, meer samen te 
werken en gezamenlijk activiteiten te organiseren. U als inwoner en 
niet-ondernemer profiteert daar dan automatisch van mee!

3. Door wie?
De winkeliers in Laarbeek worden vertegenwoordigd door 
Centramanagement, de bedrijventerreinen door Parkmanagement en 
het buitengebied wordt vertegenwoordigd door ZLTO. Dit worden ook 
wel de trekkingsgebieden genoemd. Let op; alle verenigingen zijn ook 
automatisch lid van het fonds. De gemeente faciliteert slechts op het 
gebied van het innen van de bijdragen. 

4. Hoe werkt het?
Aanvragen voor subsidiëring dienen via een trekkingsgebied collectief te 
worden ingediend via de website www.ondernemersfondslaarbeek.nl. 
Per aanvraag wordt bekeken of de aanvraag voldoet aan de criteria van 
vereniging of organisatie, collectiviteit en trekkingsrecht. 

5. Concrete voorbeelden
Met de gelden uit het ondernemersfonds zijn al diverse initiatieven 
gesubsidieerd, alle ten behoeve van een leefbaar Laarbeek! Zo is 
er bijvoorbeeld een AED-apparaat geplaatst in het buitengebied 
en kunt u genieten van hanging baskets vol kleurige bloemen 
in de dorpskern van Aarle-Rixtel en op het Piet van Thielplein. 
Ten behoeve van ondernemers is bedrijfsloket laarbeek.
mijnbedrijfslocatie.nl opgericht, waar online alles met betrekking tot 
huisvesting op bedrijventerreinen is te vinden. Recentelijk heeft het 
ondernemersfonds nog een financiële bijdrage geleverd aan het nieuwe 
OranjeFestival in Beek en Donk, mooie gerealiseerde projecten zoals  
Boer/Bier/Water, Groenstrijd 2.0 en de Nieuwe Winkelstraat.

Vijf vragen en antwoorden…

Boer Bier Water

GroenStrijd 2.0 en 3.0

Koningsdag Beek en Donk
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Van Kaathoven Vastgoed

Ontstaan
Ben: “Twintig jaar geleden verhuurde ik al grond en een klein 
halletje. Het is begonnen met het verhuren van een stukje 
terrein dat we over hadden. Ik heb er toen echter voor ge-
kozen het andere bedrijf sterk te laten groeien en de ver-
huuractiviteiten hobbymatig te houden. Maar vanaf 2012 
ben ik mijn hobby aan het uitbreiden.”

Van Kaathoven Vastgoed
Onder de naam ‘Van Kaathoven Vastgoed’ verhuurt Ben 
bedrijfspanden, verharde opslagterreinen en kantoren in 
Laarbeek. “Klanten komen meestal via mond-tot-mondre-
clame bij ons terecht maar we leggen zelf ook contact met 
potentiële huurders”, legt Ben uit. “We zijn heel erg op 
Laarbeek gericht. Zo hebben we bijvoorbeeld ook een ge-
deelte van ons eigen pand verhuurd evenals een gedeelte 
van het terrein.”

Onderscheidend 
Ben: “Wij kiezen ervoor om het ruimtelijk te houden en daar-
in onderscheiden we ons van anderen. Wij bouwen bewust 
niet alles vol. Vaak zie je dat wanneer er een perceel grond 
wordt aangekocht bijna het gehele perceel wordt bebouwd 
en er geen tot weinig ruimte overblijft rondom het pand. 
Vrachtwagens moeten daardoor noodgedwongen aan de 
straat (blijven) staan. Wij vinden het belangrijk dat er ook 
goed gerangeerd kan worden met vrachtwagens op eigen 

terrein en steken daarop in. Ook zitten we bovenop het on-
derhoud; alle technische zaken moeten in orde zijn en wor-
den regelmatig door ons gecontroleerd.”

Duurzaam
“Behalve aandacht voor de indeling van de ruimte hebben we 
ook aandacht voor duurzaamheid”, vervolgt Ben. Binnenkort 
zal ons pand worden voorzien van zonnepanelen en we zijn 
druk bezig alle bestaande verlichting te vervangen door led-
verlichting. Het gaat om de bewustwording. Op ons terrein 
hebben we bovendien ruimte gemaakt voor vijf parkeerplek-
ken met laadpalen voor elektrische auto’s. Deze laadpalen 
zijn overigens openbaar. Pasjes voor de elektrische laadpa-
len zijn te verkrijgen via www.laadpaal.nl.”

Nieuws!
Ben voegt de daad bij het woord. Zeer recent is Van Kaathoven 
Vastgoed eigenaar geworden van de gronden gelegen op het 
voormalige Thibobouwstaalterrein. Ben: “Iedereen kent ze 
wel denk ik. Het terrein bestrijkt zo’n 40.000m2 en zal door 
ons op vakkundige wijze aangepakt worden. Het is nu nog 
één grote wildernis maar daar komt heel snel verandering 
in.”

Voor vragen en/of info: Ben van Kaathoven, 
06-51377914.

“Ik ben mijn 
hobby aan het 
uitbreiden”
Ben van Kaathoven
Op het Thibo Bouwstaal-terrein 

Velen zullen Ben van Kaathoven kennen als hét gezicht van Van Kaathoven Grond- en 
Sloopwerken. Maar Ben doet meer. “Grond- en sloopwerken zijn onze ‘core business”, 
vertelt hij, “maar we houden ons ook bezig met de verhuur van vastgoed.” 



“We hebben de 
ervaring én het 
equipment”
Harm van Bragt

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken

Van Kaathoven Grond- en Sloopwerken is van oudsher bekend in Beek en Donk en omstre-
ken. “Mijn vader had een zand- en grindhandel achter het huis in het dorp zelf. Hij is in 
1956 begonnen. Omdat het bedrijf achter het huis lag, was ik er altijd bij. Het werk is me 
met de paplepel ingegoten”, vertelt Ben van Kaathoven. 

Totaalpakket
“Mensen denken bij het horen van grond- en sloopwerken vaak 
dat we alleen sloopwerkzaamheden verrichten”, vertelt Harm 
van Bragt – projectleider Sloopwerken –, “maar we bieden een 
totaalpakket. We slopen, bekijken de bodem, saneren deze in-
dien nodig, we doen het grondwerk voor eventuele nieuwbouw 
en we organiseren de infra eromheen zoals het straatwerk en 
de aanleg van riolering.” Harm is nu drie jaar werkzaam bij Van 
Kaathoven en heeft diverse functies doorlopen. Op dit moment 
is hij projectleider en verantwoordelijk voor de planning en uit-
voering. Hij volgt een interne cursus tot bedrijfsleider en heeft 
het prima naar zijn zin: “Elke dag is anders en het is altijd weer 
de uitdaging alle puzzelstukjes in elkaar te passen gedurende 
de week. Dat is soms een lastige klus.” Ben lacht: “Hij is drie jaar 
bezig en heeft al voor vier jaar gewerkt hier.”

Verantwoord slopen
“We slopen alles”, legt Ben uit. “We werken voornamelijk za-
kelijk maar soms ook particulier. Veiligheid staat hoog in het 
vaandel bij ons. We zijn daarom uitgerust met een sloopequip-
ment van een hoog en modern niveau. Onze vrachtwagens zijn 
voorzien van een Euro5 en 6 motor, evenals onze machines. We 
hebben de ervaring én het equipment.” Harm vult aan: “Behalve 
verantwoord slopen, slopen we ook duurzaam; tijdens de sloop 
wordt beton gescheiden van ander puin. Dit beton recyclen we 
in eigen beheer en leveren we als grondstof door aan de beton-
wereld. Een mooi voorbeeld van circulaire economie.”

Regionale speler
Harm: “We zijn een regionale speler en werken voor diverse 
gemeentes en bekende bedrijven zoals Bavaria, Unidek, VDL 
en Philips Health Care. Onze laatste projecten betreffen de 
bodemsanering van het Oranjeplein in Mariahout en de sloop 
van de afgebrande bedrijfshal aan de Schoondonkseweg waar 
houthandel Benik was gevestigd.   

Op zoek naar personeel
Van Kaathoven heeft 15 mensen vast in dienst en huurt flexibe-
le krachten in. “We zijn op zoek naar gekwalificeerd personeel”, 
vervolgt Harm. “We hebben momenteel vacatures openstaan 
voor een goede chauffeur, kraanmachinist, handsloper en een 
calculator/werkvoorbereider. In de hoofdzaak leiden we men-
sen intern op maar ze krijgen ook externe scholing.” Ben vult 
aan: “Er zijn volop doorgroeimogelijkheden aanwezig. Een mooi 
voorbeeld; een jongen die hier is begonnen als kraanmachinist 
heeft zich doorontwikkeld tot specialist bodemsanering. Je 
krijgt hier alle kansen, maar je moet het wel zelf willen. En je 
moet hard kunnen werken.”

Nieuwsgierig? Ga langs tijdens de Open Bedrijvendag Laarbeek 
op zaterdag 17 november aanstaande en neem een kijkje achter 
de schermen!

Voor alle info: www.vankaathoven.nl

25



“Een passie voor verkopen en scoren”

Maveza Sales Support uit Aarle-Rixtel is een full-service 
dienstverlener die samen met de klant alle facetten van 
de verkoop ondersteunt. Maveza is specialist in de pre- 
and aftersales voor bedrijven die verkopen aan techni-
sche eindgebruikers. Wij ontzorgen de klant met tele-
foonservice, telemarketing, het organiseren van beurzen 
en seminars en ondersteuning bij acquisitietraining.,

Flexibel
Eigenaresse Marie-Louise Verschuuren is trots op haar team dat 
keihard werkt; “we hebben een passie voor verkopen en scoren.” 
Door toenemende werkzaamheden is Maveza dringend op zoek 
naar nieuwe medewerkers. “Er is hier heel veel mogelijk”, vertelt 
rechterhand Vera Verhees, “we zijn een flexibel bedrijf dat graag 
met haar medewerkers meedenkt.”

Het maximale voor een klant
Met een vast team van 10 medewerkers in de leeftijd van 20 tot 
50 jaar richt Maveza zich sinds 2012 hoofdzakelijk op technische 
bedrijven en laboratoria. “We doen het maximale voor een klant”, 
legt Vera uit. “Als projectmanager ondersteun ik Marie-Louise 
en zorg ik ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Behalve 
werken in een hele prettige werksfeer is het mogelijk je werktij-
den aan je thuissituatie aan te passen. Ideaal wanneer je kinde-
ren hebt of bijvoorbeeld student bent. We werken hard maar er is 
ook zeker tijd voor een lolletje tussendoor. We zijn een gezellige 
mengelmoes.”

“Kom jij ons team versterken?”
De werkzaamheden zijn gevarieerd; agendabeheer, afspraken 
plannen, telefonische verkoop en nog zoveel meer. Er wordt maat-
werk geleverd per klant. Vera: ”We zijn op zoek naar enthousiaste 
mensen die initiatief durven tonen en kennis hebben van vreemde 
talen, bij voorkeur van Frans en Engels want we werken ook over 
de grens. Je mag iets bijdragen hier, graag zelfs! Dus aan ieder-
een die op zoek is naar een uitdagende binnendienstfunctie, graag 
flexibel wil werken en een passie heeft voor verkoop stel ik daar-
om tot slot de vraag: ‘Kom jij ons team versterken?’”

Heb jij interesse? Voor alle informatie: www.maveza.nl

Kanters Special Products BV
De Stater 32, 5737 RV Lieshout - Nederland
Tel +31 (0) 499 425 600 - E-mail info@kanters.nl
www.kanters.nl

Ontdek de meeste effectieve manier van gezond veehouden
Vloeibare voedingssuplementen voor een gezond bedrijfsresultaat

• Op maat gemaakte gezondheidsprogramma’s voor uw bedrijf      • Evaluatie en optimalisatie van productieresultaten 
• Professioneel technisch advies en klantenservice              • Hogere opbrengst en/of verminderde productiekosten  
• Gezond boeren = vermindering van antibioticagebruik

Hygiëne Balans Verzorging Darmgezondheid Prestatie



Tijdens een rondleiding door de kassen en over het 
buitenterrein van Sneijers Boomkwekerij B.V. aan de 
Lagedijk in Beek en Donk vertelt Paul Sneijers honderd-
uit over het familiebedrijf dat door zijn vader Loek werd 
opgericht. Samen met broer Rob staat Paul sinds 2000 
aan het roer van de kwekerij waar heesters en vaste plan-
ten worden geteeld. In de kassen en op kantoor wordt 
gewerkt met een hecht team van 13 medewerkers.

Familiebedrijf 
In 1972 begon Loek Sneijers aan de Karstraat met een kwekerij 
die uit zou groeien tot een bedrijf waar heesters en vaste plan-
ten gekweekt worden voor de internationale markt. Al na een 
jaar of acht verhuisde het bedrijf naar de huidige locatie aan de 
Lagedijk. “Mijn broer en ik namen het bedrijf in 2000 over. Ons 
pap en mam zijn met welverdiend pensioen maar doen nog 
steeds hand- en spandiensten”, vertelt Paul. “De naam boom-
kwekerij is vroeger gekozen als overkoepelende naam, maar 
eigenlijk kweken we een groot aantal planten. Alles behalve bo-
men”, lacht hij om de ooit gekozen naam. 

Heesters en vaste planten
Het assortiment van Sneijers Boomkwekerij bestaat uit heesters 
en vaste planten. Op dit moment wordt door een aantal mede-
werkers Euonymus ‘Green Spire’ klaargemaakt voor verzending 
naar een aantal tuincentra in Nederland. Deze wintergroene 
heester wordt steeds meer gebruikt als vervanging voor Buxus. 
Buiten staan Japanse sierkersen, in het Latijn Prunus ‘Kojou-no-
Mai’. Die bloeien in maart en gaan dan de markt op. “De beste 
tijd voor het planten in de tuin is eigenlijk het najaar, maar veel 
planten worden vooral verkocht als ze op hun mooist zijn. Dan 
zijn ze het meest aantrekkelijk voor de consument. Een kwestie 
van vraag- en aanbod”, legt Paul uit. “We zijn ook altijd bezig met 
het assortiment. Wat kan er bij? Wat wordt de trend? Maar ook 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals bijvoor-
beeld het reduceren van plastic, zijn voor ons een thema.”

Internationaal
De tuinplanten van Sneijers Boomkwekerij vinden hun weg door 
heel Europa. Ze worden rechtstreeks verkocht aan groothandels 

in landen als Engeland, België, Italië, Duitsland, Spanje en 
Zwitserland die ze vervolgens doorverkopen aan tuincentra 
en hoveniers. Het begon met de verkoop aan groothandels en 
collega-kwekers in Nederland. Daarna werden buitenlandse 
beurzen aangedaan. Paul: “Gedurende de tijd hebben we ons 
eigen netwerk in Europa uitgebouwd. Bovendien kopen we voor 
onze klanten ook veel in bij collega-kwekers. Hier op kantoor 
wordt net zoveel Duits en Engels gesproken als Nederlands. Er 
rijden dagelijks transporteurs met planten van ons alle richtin-
gen op, van York in Noord-Engeland tot aan Valencia in Spanje. 
Maar ook  hoveniers en tuincentra uit Laarbeek en omgeving 
zijn klant. Iedereen die professioneel op zoek is naar tuinplanten 
kan bij ons terecht.” 

Trouwe medewerkers
 “Als ondernemer voel ik me verantwoordelijk om samen met 
medeondernemers de lokale economie en de werkgelegenheid 
in stand te houden”, stelt Paul. “Veel van onze medewerkers 
werken hier al heel lang. Ze komen allemaal uit de directe om-
geving. We werken zo min mogelijk met seizoenarbeiders. Dat 
kan doordat we teelten goed plannen en hierdoor het jaar rond 
werk kunnen bieden aan ons team. Daar staan bijvoorbeeld de 
Picea glauca ‘Conica’ minikerstboompjes die in november de 
markt opgaan. Zie je dit plantje hier? Dit is de Euonymus fortunei 
‘Hein’s Silver’, een soort kardinaalsmuts,  vernoemt naar onze 
oud-medewerker Hein. Hij vond deze mutant in een bestaande 
soort kardinaalsmuts. Hiermee zijn we een compleet nieuwe va-
riant gaan kweken. Daar hebben we patent op aangevraagd en 
gekregen. Ook Hein heeft hier jarenlang gewerkt.”

Voor alle info www.sneijers.com

“Iedereen die professioneel op zoek is 
naar tuinplanten kan bij ons terecht” 

Sneijers Boomkwekerij B.V.
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Algemeen directeur Winny Hoffmann van de Hoffmann Groep in Beek en 

Donk geeft vol passie leiding aan 85 mensen. “Ik word enthousiast van 

mensen die écht willen. Ik houd me niet alleen bezig met de innovatie 

van machines maar ook met die van mensen.”

‘Technisch voor beginners’
De Hoffmann Groep is een bedrijf dat gespecialiseerd is in grondkerende constructies. “Ik zal het heel concreet 
maken”, vervolgt Winny; “we houden ons bezig met de bouw van parkeergarages, kelders, funderingen, oever-
beschoeiingen en dijkverzwaringen of -verbeteringen. We werken in de hele Benelux en in het 
hele Ruhrgebied (gehele westkant van Duitsland tot aan Parijs) en in Engeland. 
Daar waar de grondslag de Nederlandse evenaart, kunnen wij werken. We brengen 
namelijk alles verticaal de grond in en niet horizontaal. Daarnaast verhuren en ver-
kopen we systeemkisten voor in de grond en we verkopen (project)keukens.”

“Je kunt hier heel veel leren”
Winny: “We zijn een officieel leerbedrijf. Omdat we heel specialistisch werk doen, 
worden nieuwe mensen voor het grootste gedeelte intern opgeleid. Maar je volgt 
ook externe cursussen. Je kunt hier heel veel leren en heel ver komen. Sommigen 
vinden het een extra uitdaging om in het buitenland te werken. Er zijn veel men-
sen uit Laarbeek en omgeving werkzaam bij ons maar nog niet genoeg! We heb-
ben namelijk een tekort aan elektriciens (ook voor het installeren van keukens), 
machinisten, lassers en heibazen. Het is lastig om aan goed personeel te komen 
momenteel.”

Dichtbij
“Ik sta heel dichtbij mijn mensen en ik kan erg genieten van mensen die leergierig 
zijn. Ik stimuleer ze en praat regelmatig met ze. Het is mijn missie om deze mensen 
te laten groeien”, vertelt Winny. “Een aantal mooie voorbeelden: de man die hier als 
elektricien is begonnen, is thans commercieel directeur, iemand die ik kende van-
uit de paarden is productmanager, mijn manusje van alles werd machinist en mijn 
secretaresse heeft een achtergrond in de zorg. Ik haal echt alles uit mijn mensen, 
daar krijg ik een goed gevoel bij. Uiteindelijk moet je het ook hebben van je mensen. 
Dit is niet alleen positief voor de mensen zelf maar ook voor de firma, win-win dus.”

Foundation
Dichtbij anderen wil Winny ook staan via de Winny Hoffmann Foundation; “omdat 
ik als kind alle kansen heb gekregen, heb ik kunnen studeren en met hard werken 
mijn bedrijf op kunnen bouwen waardoor we het goed hebben. Ik wil graag iets te-
rugdoen voor kinderen die die kansen niet hebben of krijgen om wat voor reden dan 
ook. Ik wil kinderen graag vrolijk en gelukkig laten zijn. Daar wil ik me persoonlijk 
en blijvend voor inzetten.”

Hoffmann Groep
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“Ik houd me bezig 
   met de innovatie  

      van mensen”

De Hoffmann Groep is één van 
de deelnemers aan de eerste 
Laarbeekse Open Bedrijvendag 
op 17 november aanstaande. 
“Iedereen is van harte welkom 
om ons materiaal en onze (in-
drukwekkende) machines te 
komen bewonderen. Ook zal de 
keukenstudio geopend zijn. Ik 
denk dat niemand in Laarbeek 
precies weet wat wij doen. De 
open dag is een prima gelegen-
heid om daar voor eens en al-
tijd verandering in te brengen.”

Voor alle info (ook over de Winny 
Hoffmann Foundation):  
www.hoffmanngroep.com
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MyMicro Group

We zijn een 
local hero

Missie
“Als je het filmpje op onze website bekijkt, is je in één minuut 
duidelijk waarom wij doen wat we doen”, vertelt Michel. “Wij 
geven apparaten een langer leven, dát is onze missie. Als je 
vraagt aan iemand hoe lang zijn smartphone meegaat, krijg 
je het standaardantwoord ‘twee jaar’. En daar gaat het mis! 
De consument koppelt de levensduur aan de maximale leng-
te van een abonnement - zo leert de praktijk - maar ik kan 
je vertellen dat een smartphone zes in plaats van twee jaar 
mee gaat. Het is toch van de zotte dat je €1.600,- gaat betalen 
voor een product dat maar twee jaar meegaat? Wij geloven in 
een wereld waarin zo min mogelijk apparaten onnodig wor-
den weggegooid.”

Historie
In 2003 startten de broers Maikel en Erwin Verstegen uit 
Gemert met de onlineverkoop van laptopaccu’s en -laders. 
Michel: “Consumentenwebshop ReplaceDirect is toen gebo-
ren.  ReplaceDirect heeft inmiddels meer dan 1 miljoen unie-
ke klanten. Veel mensen kennen de naam ReplaceDirect door 
het vervangen van het schermpje van je smartphone maar 
wat minder bekend is hier in Laarbeek misschien, is dat dit 
bedrijf opereert onder de vleugels van MyMicro Group.”

MyMicro Group
Michel: “MyMicro Group is kortgezegd een data-gedreven 
distributeur die kleine en grote klanten proactief benadert 
en bestaat uit een aantal bedrijven. De grootste daarvan is 
Twindis, opgericht in 2007. Twindis richt zich op de verkoop 
van onderdelen aan reparatiebedrijven (wederverkopers) 
vanuit dezelfde missie; apparaten langer mee laten gaan. We 
zijn een onderdelen- en accessoiresgroothandel  voor de dui-
zenden reparatiebedrijven die zich hebben gespecialiseerd in 
het repareren van mobiele telefoons en computers. In 2017 is 

Accu.nl opgericht en in hetzelfde jaar zijn we gestart met de 
onlineverkoop van onderdelen voor huishoudelijke appara-
ten voor de ‘gewone’ consument. Denk hierbij aan onderdelen 
die je zelf kunt vervangen zoals bijvoorbeeld stofzuigerfil-
ters. Zeer recentelijk zijn we bij ReplaceDirect.nl bovendien 
gestart met de verkoop van refurbished iPhones. In dit snel 
groeiende segment hebben wij een uniek onderscheidende 
propositie, door het leveren van de beste kwaliteit i.c.m. be-
taling in drie keer zonder rente.”

Exponentiële groei
Michel: “De komende jaren gaan we exponentieel groeien. 
In 2018 is er een miljoeneninvestering opgehaald voor de 
uitbouw van de merken, het vergroten van het marktaandeel 
en internationalisering. Er is een omzetgroei beoogd van 20 
naar 100 miljoen euro.”

Brabantse gemoedelijkheid
Lieffering is als CEO (en mede-investeerder) medeverant-
woordelijk voor die verdere uitbouw. Hij was eerder werk-
zaam bij bedrijven met grote namen zoals Wehkamp en 
Conrad en kan putten uit een schat aan ervaring. 
“Er hangt hier echt een hele goede cultuur”, stelt hij. “De ge-
middelde leeftijd ligt net onder de dertig jaar. Het is een jong 
en fris bedrijf, heel multicultureel én een bedrijf dat heel 
hard groeit. We zijn dringend op zoek naar nieuwe mensen. 
Logistiek medewerkers die de handjes laten wapperen maar 
ook kenniswerkers en marketingmensen zijn van harte wel-
kom. Iedereen is uitgenodigd binnen te lopen, de sfeer op te 
snuiven en kennis te komen maken tijdens de open bedrij-
vendag op 17 november.”

Voor alle info: www.mymicrogroup.com

Met meer dan 100 medewerkers, 
750.000 websitebezoekers per maand, 
2000 te versturen pakketten per dag, 
20.000 onderdelen op voorraad in ei-
gen magazijn en meer dan 1 miljoen 
leverbare onderdelen is MyMicro Group 
uit Beek en Donk actief in zes landen. 
“We zijn een local hero waar Laarbeek 
trots op mag zijn”, vindt CEO Michel 
Lieffering.
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“Je moet je 
mensen de
juiste dingen 
laten doen”

Van Uden - Bekx Transport

In 2015 bundelden twee Laarbeekse familiebedrijven hun krachten; 
Transportbedrijf Albert van Uden & Zn en Nico Bekx Transport. “We hebben de 
bedrijven als twee spiegels op elkaar gelegd”, vertelt algemeen directeur Wilbert 
van Uden, “en het beste van allebei verenigd in Van Uden – Bekx Transport.” 

Visie
Wilbert: “We zijn een kerngezond bedrijf met 50 medewerkers, een 
eigen werkplaats, eigen wasstraat en eigen monteurs in dienst. We 
hoeven niet zozeer groter. Iedereen praat altijd maar over groter, 
maar ik ben van mening dat je pas kunt groeien met de juiste men-
sen. De kunst is om het niet zo groot te maken dat je de mensen 
niet meer kent.”

Bewuste keuzes
“We willen echt voor klanten werken. De klant heeft veel aandacht 
besteed aan zijn producten en daar gaan wij zorgvuldig mee om. 
Daarom hebben we alleen maar Nederlandse chauffeurs in dienst. 
Een bewuste keuze gezien het type vervoer dat wij doen; een goe-
de communicatie is hierbij onontbeerlijk. Ik keur het werken met 
Oost-Europese chauffeurs niet af, maar wij kiezen er niet voor. Er 
werken zowel mannen als vrouwen bij ons en we hebben altijd leer-
lingen in dienst via een BBL-traject. De contacten met het Summa 
College in Eindhoven zijn goed; ook andersom leveren wij graag een 
bijdrage aan projecten. We leiden mensen ook zelf op; niet alleen 
tot chauffeur maar bijvoorbeeld ook tot logistiek medewerker. Om 
te komen tot een optimaal werkklimaat moet je je mensen de juiste 
dingen laten doen ben ik van mening.”

Zoveel mogelijkheden
Van Uden – Bekx transport is gespecialiseerd in het zelf laden en lossen 
op locatie (met behulp van een zogenaamde kooi-aap, een meeneem-
heftruck), palletdistributie, lengtetransport en losgestorte produc-
ten door de hele Benelux, Duitsland en Engeland. Het bedrijf is werk-
zaam voor opdrachtgevers in de hele regio en is sterk in deelpartijen  
 

met afwijkende afmetingen. “Daarnaast heb ik samen met drie an-
dere vervoerders ATZ (Agro Transport Zuid) opgericht; een bedrijf 
dat zich uitsluitend bezighoudt met het vervoer van suikerbieten. 
Vier maanden per jaar zijn we 24 uur per dag bezig met het vervoer 
van suikerbieten van het land in Nederland en België naar West-
Brabant. Vorig jaar hebben we zo’n 48.000 vrachten vervoerd.”

Toekomst
Wilbert heeft vertrouwen in de toekomst. “Maar we moeten 
ook met de tijd mee en vooruitdenken. Van oudsher werkte een 
chauffeur 60 tot 70 uur per week maar die tijden zijn veranderd. 
Tegenwoordig zijn er ook medewerkers met een deeltijdbaan, waar-
bij de partner ook twee of drie dagen werkt. Zij kiezen ervoor om 
drie tot vier dagen bij ons te werken. Iedereen die in de zomerdag 
als het mooi weer is vier dagen wil werken maar dan in het suiker-
bietenseizoen van september tot januari vijf tot zes dagen komt 
werken, mag zich bij mij melden! Wij zullen noodgedwongen toe 
moeten naar een andere manier van denken, alleen dan creëer je 
een win-winsituatie.”

Open Bedrijvendag
Jezelf melden kan tijdens de open bedrijvendag. Maar ook binnen-
kijken en kennismaken met de enthousiaste mensen van dit be-
drijf en alles wat ze dagelijks doen. “Ik vind het belangrijk dat heel 
Laarbeek weet wat hier gebeurt. Het is toch zo ontzettend jammer 
dat de jeugd Laarbeek uit fietst voor een baan.”

Voor alle info: www.udenbekxtransport.nl
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