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Vacature plaatsen?
Eenvoudig?

Lage kosten?
limburgvac.nl

Dé kruiwagen naar de
Limburgse arbeidsmarkt

Ook daghorecabedrijf profiteert zelf van opgewekte stroom voor E-bikes

Groene oplaadpunten met
aantrekkelijke subsidie

www.zzpbarometer.nl

Diefstal, fraude,
afpersing

Bespreek misstanden met de
Vertrouwenslijn:
06-22 96 27 71.
Voor ondernemers,
werkgevers én werknemers.

Met de opmars van de E-bike groeit

echter ook de vraag naar elektrische

oplaadpunten. Dankzij een nieuwe sub-

sidieregeling wordt het voor daghore-

cabedrijven nu wel héél aantrekkelijk

om op deze trend in te spelen.

Extra service

De subsidieregeling is een initiatief van

Kamer van Koophandel Limburg, Pro-

vincie Limburg en de Toeristisch-Re-

creatieve OntwikkelingsMaatschappij

(TROM). Doel is om horecaonderne-

mers te helpen nog meer klanten naar

hun locatie te trekken door het groene

oplaadpunt als extra service aan te bie-

den. Grote kans dat fietsers, maar ook

Sociale netwerken zorgen voor omzet

berijders van e-scooters en scootmo-

bielen, tijdens het opladen het terras

opzoeken of binnenwandelen voor een

drankje of hapje. Het opladen van een

lege accu duurt namelijk zo’n 2,5 uur.

Gevelbord

De subsidie is dermate hoog dat on-

dernemers zelf een relatief klein be-

drag hoeven bij te leggen. Het oplaad-

punt bestaat uit een oplaadzuil die

tegen een stootje kan en een setje van

twee zonnepanelen op het dak. Omdat

de opgewekte stroom gelijk weer in het

bedrijf wordt gebruikt, kost het de on-

dernemer per saldo geen of nauwelijks

stroom om het oplaadpunt te voeden.

Nogmaar weinig zzp’ers laten de so-

ciale media links liggen. Voor 80,2

procent van de zzp’ers in Nederland

zijn sociale netwerken een kanaal

om omzet te genereren. Dat blijkt

uit een rapport van onderzoeksmo-

nitor ZZP Barometer.

Binnen de sociale netwerken zijn Lin-

kedIn, Twitter en Facebook de groot-

ste omzetkanalen. Toch netwerkt nog

10.9 procent van de zzp’ers voorna-

melijk offline, vooral vanwege het

persoonlijk contact. Bijna 15 procent

van de ondervraagde zzp’ers net-

werkt helemaal niet, bijvoorbeeld

vanwege voldoende opdrachtgevers.

Het grootste deel van de zzp’ers

combineert online en offline netwer-

ken. (Zie ook de themapagina 13).

Bij de regeling zit ook nog een gratis

gevelbord inbegrepen met de tekst:

‘Oplaadpunt op zonne-energie’. Zodat

fietsers de onderneming al van een af-

standje signaleren.

Fietsers Welkom

De subsidieregeling is bedoeld voor

daghorecabedrijven die maximaal 1 ki-

lometer van het knooppuntennetwerk

Door Marleen van de Laar

De elektrofiets of E-bike is dé fietstrend. Dankzij de elektrische aandrijving legt

iedereen – ongeacht leeftijd – met gemak kilometers af door het Limburgs (heu-

vel)landschap.

Startpakket
voor export
Een goede voorbereiding vergroot uw

kansen op succesvolle export. Maar

waar vindt u de juiste informatie?

Waar kunt u terecht voor advies?

Om het voor ondernemers met inter-

nationale ambitie zo makkelijk mo-

gelijk te maken, hebben Agentschap

NL, Kamer van Koophandel, Syntens

en de Metaalunie hun informatie en

advies gebundeld en gezamenlijk het

Startpakket ontwikkeld. Het pakket be-

staat uit drie onderdelen waarop naar

eigen inzicht een beroep kan worden

gedaan:

- Het dossier ‘Starten met exporteren’

- De exportcheck

- Starters International Business (SIB)

Ondernemers
in mineur
Ook in Limburg zijn de gevolgen

van de slechte economische situ-

atie merkbaar. Vooral de winst-

gevendheid van het bedrijfsleven

staat onder druk, blijkt uit de

tweede meting van de Conjunc-

tuurenquête Nederland (COEN) in

2012.

Terugkijkend op het eerste kwar-

taal blijkt dat slechts 7 procent van

de Limburgse ondernemers een

verbetering van het economisch

klimaat heeft ervaren. Ongeveer

een derde zag een verslechtering.

De verwachtingen voor het lopen-

de kwartaal zijn iets beter. (Lees

verder op pagina 3).

Met de opmars van de E-bike groeit de vraag naar elektrische oplaadpunten.

of LF-netwerk liggen. Verder moeten

deze bedrijven voldoen aan de criteria

van Fietsers Welkom, het nieuwe lan-

delijke keurmerk voor fietsvriendelijke

horeca- en recreatiebedrijven. De sub-

sidievouchers worden verstrekt tot ui-

terlijk 1 januari 2013 en het aanbod is

geldig zolang de voorraad strekt.

GRATIS ANALYSE
TER WAARDE VAN

1500 EURO!
www.maastricht-bereikbaar.nl/mkb



MKB Limburg en Evenementenhal hebben
de handen ineen geslagen en rondom de
beurs twee initiatieven ontplooid. Zo zal er
gedurende het evenement het ‘MKB Limburg
Ondernemersplaza’ zijn. “Op dit plein zullen
drie dagen lang presentaties plaatsvinden,
die voor ondernemers actueel en relevant
zijn”, aldus Robert Hoelen, Beursorganisator
bij Evenementenhal en verantwoordelijk voor
de organisatie van Ondernemers Vakdagen.
“Deze beurs is voor iedere ondernemer inte-
ressant, omdat hij er alles vindt wat hij nodig
heeft. Van reclame tot automatisering, en
van schoonmaak tot verzekeringen”, vervolgt
Hoelen. “Naast de ruim 100 standhouders,
is het MKB Limburg Ondernemersplaza een
mooie extra informatiebron voor de bezoe-
kers. De presentaties zorgen voor een stukje
extra verdieping. Zo worden de gevaren van
Social Media behandeld en is er bijvoor-
beeld ook een presentatie over het creëren
van onderscheidend vermogen.”
Het andere initiatief dat ontstaan is, is de uit-
reiking van de ‘Best product of MKB Noord-
Limburg’. “Deze prijs zal uitgereikt worden
aan een lid van MKB Noord-Limburg,dat een
innovatief, uniek en maatschappelijk betrok-
ken product of dienst heeft”, vertelt Mathias

Brockmann van MKB Limburg. “De besturen
van de verschillende afdelingen van MKB
Noord-Limburg nomineren elk een bedrijf.
Tijdens het ondernemerscongres van MKB
Limburg, dat plaatsvindt op 25 september
in het congrescentrum van Evenementen-
hal, presenteert ieder genomineerd bedrijf
zich aan de bezoekers van het congres, die
vervolgens een stem mogen uitbrengen. ’s
Avonds op de beursvloer wordt dan de win-
naar bekend gemaakt op het MKB Limburg
Ondernemersplaza.”
Brockmann geeft aan dat een samenwer-
king met Ondernemers Vakdagen voor hem
logisch is. “Deze beurs past precies bij onze
doelgroep, de MKB-ondernemer. Het is niet
alleen een prima mogelijkheid voor onder-
nemingen om hun producten of diensten te
presenteren aan een breed zakelijk publiek,
het is ook een uitstekend moment om te
netwerken met andere ondernemers uit de

hele provincie, en niet te vergeten,
met ondernemers uit Brabant.”
“Informeren, netwerken en inspi-
reren zijn dan ook de kernwoor-
den van het evenement”, ver-
volgt Hoelen. “Wij ontzorgen onze
standhouders overigens volledig
middels onze fullservice formule.
Voor een vast en betaalbaar bedrag bouwen
wij een geheel verzorgde standaard stand,
zorgen wij voor gratis catering zowel voor
standhouders als bezoekers en nodigen we
alle relaties uit die de standhouder op de
beurs zou willen zien. Om onze gastvrijheid

Samenwerking Ondernemers Vakdagen
en MKB Limburg

Advertorial

Op 25, 26 en 27 september vindt in Evenementenhal Venray de

tweede editie plaats van Ondernemers Vakdagen.

Na een geslaagd debuut in 2011 (meer dan 5000 bezoekers),

zal deze business-to-business beurs opnieuw een netwerkpodium

bieden aan zakelijk Limburg en Brabant.

te completeren is parkeren altijd
gratis bij ons. Overigens hebben
we dit jaar twee extra thema’s.
Zo is er het ‘Duitsland plein’ waar
grensoverschrijdend ondernemen
centraal staat, en bieden we met
de ‘leasestraat’ de mogelijkheid
aan ondernemers om zakelijke

modellen te bewonderen van verschillende
automerken.”
Meer info over deelnamegelijkheden en be-
zoekersinformatie is te vinden op de website
van Evenementenhal Venray:
www.evenementenhal.nl/venray.



KvK start project Innoverend Ondernemerschap

Is mijn bedrijf nog bij de tijd?
Door Jos Cortenraad

Limburg telt ruim 3.500 ondernemers die hun brood verdienen in de toeristi-

sche branche. Ze barsten van de ideeën, maar te veel plannen blijven wegens

tijdgebrek op de plank liggen. Reden voor Kamer van Koophandel Limburg om

het project Innoverend Ondernemerschap op te starten. “We willen het mkb

helpen met kennis,” zegt projectcoördinator Paul Elshout.

shops. In drie of vier bijeenkomsten be-

spreken we knelpunten en oplossingen

daarvoor. De workshops worden bege-

leid door deskundigen op diverse vlak-

ken. Deelnemers krijgen ook huiswerk

mee en het is de bedoeling dat ze van

elkaar leren. De bijeenkomsten zijn niet

vrijblijvend; de deelnemers betalen ook

een eigen bijdrage.”

Investeringsplannen

Paul Elshout rekent op minstens hon-

derd deelnemers aan zowel de inspira-

tiebijeenkomsten als workshops. Uit-

eindelijk moeten er aan het einde van

het project tussen de 50 en 75 concre-

te investeringsplannen op tafel liggen.

“Uitgewerkte plannen waarvoor wij de

kennis en de specialisten leveren. Denk

daarbij aan markt- en haalbaarheids-

onderzoeken, investeringsbegrotingen,

marketingplannen, enzovoort. Hiervoor

hebben we budget vrijgemaakt voor het

inhuren van externe adviseurs.”

75 vouchers

In totaal zijn 75 vouchers van elk 1.000

euro beschikbaar, weet woordvoerder

Frank Verkoijen van brancheorganisa-

tie Recron. De ondernemer zelf betaalt

500 euro. “Natuurlijk hadden wij graag

wat hogere bedragen gezien, maar het

geld is in deze tijd nu eenmaal schaars.

Wij vinden dit als Recron een goed ini-

tiatief waaraan we heel graag meewer-

ken. Innovatie is in de toeristische sec-

tor van levensbelang. De concurrentie

is groot, ondernemers moeten vernieu-

wen. Jezelf een spiegel voorhouden en

samen met goede adviseurs aan de slag

gaan, dat is een uitstekend uitgangs-

Geïnteresseerde ondernemers

kunnen contact opnemen met

Paul Elshout, 088-9876 482

pelshout@limburg.kvk.nl

De Limburgse Kamer heeft in het ver-

leden met verschillende partners diver-

se projecten in de markt gezet om de

kwaliteit van de toeristische accommo-

daties in de provincie te verbeteren.

Meestal ging het dan om investeringen

in bijvoorbeeld nieuwe attracties, sani-

taire voorzieningen, hotelkamers en fa-

ciliteiten voor fiets- en wandelroutes.

Klankborden

“Succesvolle regelingen,” zegt Paul Els-

hout, “waar veel ondernemers gebruik

van gemaakt hebben. Deze regeling is

anders. We zetten niet in op de cofinan-

ciering van fysieke ingrepen bij een ac-

commodatie, we willen kennis leveren.

We klankborden met de ondernemer

over zijn bedrijf, bespreken knelpun-

ten en ideeën, en bekijken - eventueel

met extern advies - of plannen levens-

vatbaar zijn dan wel nader uitgewerkt

moeten worden. Voor de verdere uit-

voering verwijzen we naar andere rege-

lingen en financieringsmogelijkheden.”

Samenwerking

In het project Innoverend Onderne-

merschap werkt de KvK samen met de

brancheorganisaties Recron, Konink-

lijk Horeca Nederland en Hiswa. Ook de

SVL (Samenwerkende VVV’s Limburg)

neemt deel. Provincie Limburg en de

Toeristisch Recreatieve Ontwikkelings-

Nu het dossier van het Onderne-

mersplein, met daarin de te vestigen

nieuwe Kamer van Koophandel, niet

controversieel is verklaard door de

Tweede Kamer, loopt het wetgevings-

traject vermoedelijk geen vertraging

op en staat er in 2014 “gewoon” een

nieuwe organisatie. Nog héél even, en

de zelfstandigheid van de Limburgse

KvK is na ruim twee eeuwen ter ziele.

De twaalf huidige Kamers, de vereni-

ging KvK Nederland en Syntens gaan

samen op in de nieuwe Kamer van

Koophandel, waartoe inmiddels een

nieuwe wet is geschreven. En deze

nieuwe KvK gaat op haar beurt weer

deel uitmaken van het nieuwe Onder-

nemersplein.

In hoog tempo wordt de toekomstige

organisatie vormgegeven. Het glo-

baal ontwerp ziet in september het

levenslicht, terwijl op onderdelen al

een uitwerking plaatsvindt richting

een gedetailleerd ontwerp. Eind dit

jaar is de architectuur afgerond en

kan het bouwproces beginnen. Dat

neemt heel 2013 in beslag. De nieuwe

Kamer van Koophandel helpt onder-

nemers met het starten, ontwikkelen,

duurzaam vernieuwen en versterken

van het ondernemerschap. Dit moet

een aantoonbare verbetering opleve-

ren van het maatschappelijk en eco-

nomisch rendement. De focus zal lig-

gen op de thema’s ondernemerschap,

innovatie en internationalisering.

Er gaat heel wat veranderen. Naast

de centrale aansturing springt met

name de verdere digitalisering in

het oog. De activiteiten van de hui-

dige KvK wat betreft handelsregis-

ter en voorlichting, én alle publieke

diensten van overheidsgelieerde or-

ganisaties, belanden (grotendeels)

op het nieuwe Digitale Ondernemers-

plein. De nieuwe KvK gaat het Onder-

nemersplein faciliteren, draagt zorg

voor op elkaar afgestemde dienst-

verlening en bewaakt de kwaliteit er-

van. Voor ondernemers betekent dit

een betere bereikbaarheid van infor-

matie, meer gemak en eenduidigheid

van dienstverlening. De digitale por-

tal is de entree voor de ondernemer

naar alle mogelijke publieke informa-

tie. Hierdoor ontstaat ruimte voor

meer maatwerk. En dat betekent

dat medewerkers van de Kamer dan

meer producten en diensten leve-

ren die de afnemer - de ondernemer

- herkent en erkent als een welkome

ondersteuning van zijn ondernemer-

schap. Hoewel het hele bedrijfsleven

hiermee zijn voordeel zal doen, zul-

len vooral kleinere ondernemingen

zich hiermee identificeren.

Naast de digitale portal zal het On-

dernemersplein uiteraard ook een fy-

sieke ontmoetingsplek voor onderne-

mers en stakeholders zijn. Een plek

ook waar gespecialiseerde medewer-

kers van de nieuwe Kamer van Koop-

handel de ondernemer met raad en

daad ter zijde staan.

Helaas gaat zowel de vernieuwing

van de Kamer van Koophandel als

het ontstaan van het Ondernemers-

plein gepaard met giga bezuinigin-

gen van tegen de 40 procent. Naast

inkrimping van de (landelijke) forma-

tie van 2.230 naar 1.780 fte, komt ook

het aantal vestigingen ter discussie

te staan. Bovendien wordt gerekend

op een stevige reductie van de front-

en backoffices. Hoewel gekozen lijkt

te worden voor de regionale schaal

van de provincies, is niet uit te slui-

ten dat werkgebieden worden opge-

schaald naar meer dan één provincie.

Dat uitgerekend op dit moment het

Ondernemersplein Limburg in Roer-

mond is geopend (zie pagina 5), mag

zeker een toevalstreffer worden ge-

noemd. Reeds lang van tevoren inge-

zet - voordat überhaupt sprake was

van rigoureuze beleidswijzigingen

- mag dit nu worden gezien als een

proactieve zienswijze die Limburg

stevig op de kaart heeft gezet. In de

hoop en het vertrouwen dat een ste-

vige verankering van de nieuwe Ka-

mer van Koophandel in Limburg tot

in lengte van jaren zal zijn verzekerd.

Opinie
Contouren Ondernemersplein meer en meer zichtbaar

Wil Houben,

directeur Kamer

van Koophandel

Limburg

Reageren:
whouben@limburg.kvk.nl

Twitter: twitter.com/wilhouben
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www.arcuscollege.nl

www.leeuwenborgh.nl

maatschappij (TROM) dragen financieel

bij. In totaal is met het project 250.000

euro gemoeid; de KvK verzorgt de co-

ordinatie, het secretariaat en admini-

stratie. “De brede samenwerking is be-

langrijk voor de slaagkans. De branches

kennen hun leden, ze weten waar de

pijnpunten zitten en wat er leeft. Zij be-

naderen hun leden voor een eerste ge-

sprek. Wie als ondernemer belangstel-

ling heeft kan ook zelf instappen.”

Inspiratiebijeenkomsten

In mei is het project losgetrokken. De

komende jaren worden enkele honder-

den mkb’ers door de brancheorganisa-

ties benaderd. “Het begint ermee dat

ondernemers eens even achterover leu-

nen en goed nadenken over hun bedrijf.

Samen met een expert in de spiegel kij-

ken. Is mijn bedrijf nog bij de tijd? Wat

kan er beter of anders? Ben ik klaar voor

de toekomst? Moet ik innoveren en heb

ik zelf plannen? Zijn die reëel? Met on-

dernemers die concreet verder willen,

gaan we inspiratiebijeenkomsten opzet-

ten. Een andere stap is een serie work-

punt. We verwachten veel van dit pro-

ject.”

Hoger plan

Voor financiering en eventuele subsi-

dies wordt de ondernemer verwezen

naar andere instanties. Eén mogelijk-

heid is Provincie Limburg die voor een

periode van drie jaar 600.000 euro be-

schikbaar heeft als cofinanciering voor

innovatieve toeristische investeringen.

“Wij zitten dus in de fase daarvoor,” be-

sluit Paul Elshout. “We leveren kennis,

we helpen bij innovatieve ideeën. Het

gaat erom de kwaliteit van het toerisme

in Limburg naar een hoger plan te bren-

gen. Leisure past misschien niet direct

in het zogenoemde topsectorenbeleid,

maar leisure is wel een economische

factor van belang in Limburg. Goed

voor een omzet van 2,5 miljard euro en

ruim zeven procent van de werkgele-

genheid. Meer dan de moeite waard om

in te investeren.”

Elsloo 046-4360000
www.koel-enaircoservice.nl

Paul Elshout: “Het gaat erom de kwaliteit van het toerisme in Limburg naar een
hoger plan te brengen.”

Meeste Limburgse ondernemers somber

Terugkijkend op het eerste kwartaal

blijkt dat slechts 7 procent van de Lim-

burgse ondernemers een verbetering

van het economisch klimaat heeft er-

varen. Ongeveer een derde zag een

verslechtering.

Bouw

De verwachtingen voor het lopende

kwartaal zijn iets beter. Ongeveer 12

procent van de ondernemers denkt dat

het economisch klimaat verbetert. 21

procent verwacht nog steeds een ver-

slechtering. De bouwbedrijven zijn het

meest pessimistisch, zowel in Limburg

als in de rest van Nederland. De eni-

ge sectoren die enigszins herstel ver-

wachten, zijn de industrie en de ver-

voerssector.

Omzet

De in het eerste kwartaal gerealiseer-

de omzetcijfers zijn vrijwel gelijk aan

die van eind 2011. Een op de vijf on-

dernemers geeft aan dat de omzet is

toegenomen. Ongeveer een kwart rap-

porteert een daling van de omzet. De

verwachtingen voor de omzet in het

tweede kwartaal zijn best aardig. Een

kleine 30 procent van de ondernemers

verwacht omzetstijging, terwijl 15 pro-

cent denkt dat de omzet gaat afnemen.

Een ruime meerderheid van de onder-

nemers (75 procent) verwacht een sta-

bilisatie van het personeelsbestand.

www.kvk.nl/coenlimburg

Ook in Limburg zijn de gevolgen van de slechte economische situatie merkbaar.

Vooral de winstgevendheid van het bedrijfsleven staat onder druk, blijkt uit de

tweede meting van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) in 2012.

COMMERCIËLE ADVOCATEN VOOR SUCCESVOLLE ONDERNEMERS

T 046 4363388 | www.cvradvocaten.nl



Heeft u een onderneming inMaastricht of wilt u er een starten?
Heeft u als ondernemer vragen over vestigingsmogelijkheden,
vergunningen en/of gemeentelijk beleid?
Zoekt u informatie over actuele ontwikkelingen?

Het Bedrijfscontactpunt gemeenteMaastricht helpt u graag verder

Al 25 jaar intermediair
tussen ondernemer en gemeente

Postbus 1992, 6201 BZMaastricht
tel.: 043 350 40 50
e-mail: bedrijfscontactpunt@maastricht.nl
www.maastricht.nl/bedrijfscontactpunt

Bedrijfscontactpunt
gemeente Maastricht

Bel & Boek
Fun Valley Maastricht,
Oosterweg 5, 6245 LC Eijsden.
Tel. 043 – 4093671.
Email: verkoop@funvalleymaastricht.nl

Fun Valley Maastricht
De perfecte plek voor ieder bedrijfsfeest,
personeelsborrel, BBQ of brunch...

In- en outdoor activiteiten. Bij elk weer,
in elk seizoen.

Sfeervolle Adventure In:
Van lunch tot thema dinerbuffet...
Bijna alles is mogelijk. Ook voor grote
groepen.

Combineer uw vergadering met
teambuilding activiteiten. Paintball,
een uitdagend challengeparcours,
klimmen, of ludieke indoor activiteiten
of workshops. Vraag naar de talloze
mogelijkheden!

Ruime parking dus lekker makkelijk!
Tip: meld u aan voor de nieuwsbrief
en blijf op de hoogte!

www.funvalleymaastricht.nl

Fun Valley Maastricht

in- en outdoor familiepret en
activiteiten
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Uniek Ondernemersplein
Limburg officieel geopend
Na een jaar van verbouwing en res-

tauratie is het nieuwe onderkomen

in centrum Roermond van Kamer

van Koophandel Limburg en het sa-

menwerkingsverband Ondernemend

Limburg (OL) een feit. OL bestaat uit

MKB Limburg, LWV en LLTB.

Het Landbouwhuis aan de Wilhelmina-

singel en het Ursulinenklooster aan de

Steegstraat zijn beide verbouwd en vor-

men nu samen - verbonden door de cam-

pus - het Ondernemersplein: een ont-

moeting van historische elementen en

moderne kantoren, opgezet, ingericht

en aangekleed met oog voor Het Nieu-

we Werken.

De bundeling van uiteenlopende, maar

wel uitsluitend op ondernemers gerich-

te organisaties onder één dak is uniek in

Nederland. Met deze formule loopt Lim-

burg voorop en wordt het bedrijfsleven

nieuwe kansen geboden..

Pleidooi voor een veel verleidelijker zakelijke vastgoedmarkt

Probeer het met kijkdagen,
360 graden-foto’s, stylisten...

www.simutruck.eu/nl

Marc van den Berg: “Beleving wordt
steeds belangrijker.”

De Europese Beroepsrijschool in

Venlo heeft in juni de Simutruck

gepresenteerd, een mobiele rij-si-

mulator.

Dankzij deze state-of-the-art simula-

tor is het mogelijk om elke denkbare

weg- en verkeerssituatie te oefenen.

En omdat het een mobiele installa-

tie is, kan de werkgever al zijn chauf-

feurs op één locatie laten bijscho-

len, bijvoorbeeld op het eigen terrein.

Levensechte bijscholing
in simulator voor truckers

Vrachtwagens vrij plannen is daar-

door niet nodig.

De Simutruck biedt ook de moge-

lijkheid om trainingen op maat te

krijgen. Specifieke wensen hoeven

geen probleem meer te zijn. Tot acht

chauffeurs kunnen gelijktijdig, in le-

vensechte situaties, worden bijge-

schoold.

Door Maurice Ambaum

De communicatiemarketing van leeg-

staande kantoorpanden, bedrijfsruim-

te en winkels wordt steeds belangrij-

ker.

Volgens Marc van den Berg, de nieu-

we kantoordirecteur bedrijfshuisves-

ting van MVGM in Maastricht, is de tijd

voorbij dat vastgoedeigenaren met een

‘eenvoudige brochure en een bord bij

de deur’ hun beschikbare panden aan

de man konden brengen.

Kreunend

Marc van den Berg wil niet te somber

overkomen. Maar feit is wel dat de vast-

goed steunt en kreunt onder de econo-

mische crises.

Veel kantoren, bedrijfsruimten op indu-

strieterreinen en winkels liggen leeg. En

niet voor een korte tijd, nee, voor lange-

re periode.

MVGM bracht onlangs voor de raads-

commissie van gemeente Maastricht

in kaart dat bijna de helft van de leeg-

staande bedrijfsruimten al langer dan

drie jaar geen huurder heeft.

In totaal wacht er in Maastricht zo’n

85.000m2 bedrijfsruimte op nieuwe

bewoners.

Landelijk ligt 15 procent van het tota-

le aanbod kantoorruimte leeg en heeft

13 procent van het aanbod winkels geen

huurder. Dat gaat dus om grote aantal-

len waar enorme bedragen mee zijn ge-

moeid.

Geen grip

De oplossing? Marc van den Berg wijst

www.logistiekietsvoormij.nl

Talent gezocht voor
topsector logistiek

ties heeft toegezegd mee te doen:

KLG Europe, Meulenberg Transport,

Gehlen-Schols Logistics, Curfs Logis-

tics, Traffic Port Venlo, LogiXperien-

ce, Kluitmans Weert, Mercuur Logis-

tics, Keybek Transport, Transpo Nuth,

Van den Berg Logistics, Beurskens

All Round Cargo en andere. ELC Lim-

burg, Kamer van Koophandel Lim-

burg, VTL, UWV, gemeente Venlo, ge-

meente Sittard-Geleen en TLN zijn

de organisatoren van de open dag.

Scholieren

Ook komt er een actie gericht op

scholieren en decanen: ‘Logistiek

iets voor mij?’ Beide groepen worden

geïnformeerd over wat het betekent

om in de logistiek te werken en welke

opleidingsmogelijkheden er zijn.

Logistieke bedrijven in Limburg zet-

ten op 8 september tussen 10.00

en 15.00 uur hun deuren open voor

het publiek. Deze Dag van de Logis-

tiek is vooral bedoeld om een impuls

te geven aan een goede aansluiting

tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Logistiek behoort in deze provincie

tot een van de topsectoren. Hierin

moet de komende jaren nadrukkelijk

worden geïnvesteerd.

Door de innovatie- en groeiambities

te stimuleren, worden deze sectoren

versterkt. En om (toekomstige) te-

korten op de arbeidsmarkt te voorko-

men, moet al het beschikbare talent

worden benut.

Deelnemers

De Logistieke Dag is een van de mo-

gelijkheden om het imago van de lo-

gistieke sector te versterken. Al een

groot aantal bedrijven en organisa-

naar ontwikkelingen die zich boven het

hoofd van de ondernemers afspelen.

“Veel heeft te maken met vertrouwen.

Of beter gezegd: het gebrek daaraan.

Het politieke klimaat in Nederland, de

internationale economische crises, de

eurocrisis, dat zijn zaken die sterk be-

palend zijn voor het vertrouwen in de

economie.

Ondernemers hebben daar weinig tot

geen grip op, maar ze worden wel ge-

confronteerd met de keerzijde: het is

moeilijk om kopers of huurders voor

vastgoed te vinden, het is moeilijk om

financiering te krijgen om te huren of

te kopen.

Vastgoedeigenarengaandaaromsteeds

verder om huurders aan zich te binden,

bijvoorbeeld door opvallende huurkor-

Tips van de Belastingdienst (2)

De kleine ondernemersregeling (KOR)

is een vermindering op de omzetbe-

lasting en niet alleen voor ‘kleine’ on-

dernemers. Deze regeling is namelijk

afhankelijk van wat er op jaarbasis na

aftrek van de voorbelasting verschul-

digd is aan omzetbelasting. Daardoor

is minder of zelfs geen omzetbelas-

ting verschuldigd.

De regeling is er voor in Nederland

gevestigde natuurlijke personen. Hij

geldt voor de zelfstandige en voor sa-

menwerkingsverbanden van natuurlij-

ke personen zoals een maatschap of

vennootschap onder firma, maar niet

voor rechtspersonen zoals een NV, BV,

stichting of vereniging. De verminde-

ring geldt per samenwerkingsverband

slechts eenmaal. Wie meerdere bedrij-

ven heeft, moet deze voor de bereke-

ning bij elkaar tellen. De vermindering

bedraagt per ondernemer maximaal

€ 1.345,-.

Voor de berekening wordt in begin-

sel eerst gekeken naar wat er jaar-

lijks na aftrek van voorbelasting aan

omzetbelasting moet worden afge-

dragen. Bij een per saldo te betalen

bedrag van € 1.345,- of minder is de

vermindering gelijk aan het te beta-

len bedrag. U hoeft dan geen omzet-

belasting te betalen. Is het per saldo

te betalen bedrag tussen € 1.346,- en

€ 1.883,-, is de vermindering: 2,5 x

(€ 1.883,- min het te betalen bedrag).

Is het per saldo te betalen bedrag

€ 1.883,- of meer, bestaat geen recht

op de vermindering.

U berekent de definitieve vermin-

dering aan het einde van het jaar. U

kunt gedurende het jaar een voorlopi-

ge vermindering toepassen in de aan-

gifte als u per maand of per kwartaal

aangifte doet.

Zie voor de voorwaarden de site van

de Belastingdienst.

De KOR kan niet altijd zonder meer

door alle ondernemers worden toege-

past. Voor landbouwers, veehouders,

tuin- en bosbouwers en verhuurders

van onroerende zaken gelden ande-

re voorwaarden. Verder zijn de inko-

pen uit andere EU-landen of niet-EU-

landen van invloed op de berekening.

Dit geldt ook als de omzetbelasting

is verlegd naar de hoofdaannemer in

bijvoorbeeld de bouw en bij het uit-

lenen van personeel. Bent u een van

deze ondernemers, doet u zaken met

het buitenland of is de verleggingsre-

geling op u van toepassing, neem dan

voor de voorwaarden en/of de bere-

kening contact op met de Belasting-

dienst of uw boekhouder.

Bent u een ondernemer die door de

werking van deze regeling jaarlijks

geen omzetbelasting hoeft af te dra-

gen, is het mogelijk om ontheffing te

krijgen van administratieve en factu-

reringsverplichtingen. Dat heeft voor-

én nadelen. Ga te rade bij de Belasting-

dienst of uw boekhouder. Het bedrag

van de vermindering is een voordeel

ten opzichte van andere ondernemers

en moet voor de inkomstenbelasting

bij uw winst worden geteld.

Voor uitgebreidere informatie, voor-

beelden en/of berekeningen: www.be-

lastingdienst.nl of de BelastingTele-

foon via 0800-0543.

Voor- en nadelen van de kleine ondernemersregeling

Op 15 juni was de officiële opening. Gouverneur Theo Bovens overhandigt de sleu-
tel aan KvK Limburg-voorzitte Carla Pluijmaekers en OL-voorzitter Noud Janssen.

tingen in te zetten om een transactie te

laten slagen.”

Oplossing

Toch ligt volgens de nieuwe kantoordi-

recteur van MVGM bedrijfshuisvesting

in Maastricht daarin niet de sleutel voor

de oplossing. “De oplossing ligt niet

in de prijs, maar in de vraag. En vraag

heeft alles te maken met vertrouwen en

economische ontwikkelingen. Het staat

wel buiten kijf dat de prijzen die vast-

goedondernemers drie, vier jaar gele-

den vroegen, nu niet meer te hanteren

zijn. Ze zullen zeker in prijs moeten zak-

ken, en velen doen dat ook. Maar het

leidt niet tot een opvallende verminde-

ring van de leegstand.”

Beleving

Marc van den Berg vindt dat vastgoed-

eigenaren meer energie en creativi-

teit moeten steken in hun acquisitie om

leegstaande panden en winkels te kun-

nen verkopen of verhuren. “Beleving

wordt steeds belangrijker. Een brochu-

re met veel stenen, lege ruimten en het

buitenterrein is vaak niet meer genoeg.

Potentiële kopers of huurders moeten

worden verleid, zoals de particuliere

woningmarkt dat al jaren doet met kijk-

dagen, 360 graden-foto’s, stylisten. Ook

de zakelijke vastgoedmarkt moet die

slag maken.”

In 3D

Dat kan volgens Van den Berg door te

kiezen voor andere communicatievor-

men, zoals interactieve video en so-

cial media. “Zo is er een online moge-

lijkheid om op een interactieve manier

kantoorruimte naar eigen wens in te de-

len met als resultaat een 3D indelings-

tekening met bijbehorende kostenbe-

groting. Laat bezoekers van de website

ook de omgeving van de kantoorruimte

of winkel zien.

Potentiële huurders willen namelijk

steeds meer. Is er een fitnesscentrum in

de buurt, kinderopvang, een restaurant,

een hotel? Hoe is de ontsluiting van het

gebied waar het pand ligt? Is er open-

baar vervoer op loopafstand? En sluit

het ook aan bij Het Nieuwe Werken?

Laat zien hoe het pand ook kan worden

gebruikt in combinatie met thuis wer-

ken.

Op die manier kun je je onderscheiden

in de wijze waarop je vastgoed in de eta-

lage zet.”
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TROM-voorzitter Ed Meijer (links) reikt de eerste exemplaren van de fiets- en wandelgids uit aan Gerard Kuijpers van Aetka-
mer vanne Hei en de Abdij in Horn, en aan Lonneke Dings van De Fontein in Stein.

Limburg krijgt twee regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s)

Minder regels, snellere procedures,
meer kwaliteit en een schoon milieu

Promotiegids voor recreatief toerisme

Door Maurice Ambaum

Gemeenten en provincies gaan sa-

menwerken in regionale uitvoerings-

diensten (RUD’s) om de kwaliteit van

de vergunningverlening, het toezicht

en de handhaving van complexe en

bovenlokale milieugerelateerde uit-

voeringstaken te verbeteren.

Dat moet leiden tot minder regels, snel-

lere procedures, meer kwaliteit en een

betere dienstverlening. De plannen lig-

gen er al jaren, op 1 januari 2013 moeten

de RUD’s operationeel zijn. Ook de twee

uitvoeringsdiensten in Limburg.

Standaardisatie

Rob Juurlink is kwartiermaker van de

RUD in Noord- en Midden-Limburg,

die bestaat uit vijftien gemeenten en

Provincie Limburg die samenwerken

in een netwerkorganisatie. De groot-

ste winst voor ondernemers zit vol-

gens hem in standaardisatie. “Een be-

drijf dat nu in meerdere gemeenten in

Limburg vestigingen heeft, krijgt door-

gaans te maken met verschillende af-

handelingsprocedures bij bijvoorbeeld

milieuvergunningsaanvragen of be-

drijfsinspecties. Die kunnen nu nog per

gemeente verschillen. Dat betekent in

feite telkens een ander traject met an-

dere voorschriften, protocollen, formu-

lieren, enz. Per 1 januari 2013, als ook

in Limburg de RUD’s operationeel zijn,

hoeft dat niet meer. Dan maakt het niet

uit in welke gemeente in Limburg of Ne-

derland de ondernemer een milieuver-

gunning aanvraagt, de afhandeling is

overal dezelfde. Lokale verschillen in

kwaliteit en kwantiteit van handhaving

en toezicht worden daardoor ook weg-

genomen.”

Gemeenten

Dat wil volgens Rob Juurlink echter

niet zeggen dat de uitkomst van de aan-

vraag altijd dezelfde is. “Gemeenten

houden hun beleidsvrijheid. Dus wat in

gemeente A niet mag, zou in B wel mo-

Ruim honderd Limburgse horecaon-

dernemers maakten de voorbije drie

jaar gebruik van subsidieregelingen

bedoeld om het fiets- en wandeltoe-

risme in Limburg te stimuleren.

Het geld werd aan (het opknappen van)

accommodaties besteed. Tegelijker-

tijd zorgden deze ondernemers samen

voor een investeringsimpuls in de regio

van bijna zes miljoen euro.

Afgerond

Nu de regelingen zijn afgerond, is er

een promotionele gids ontwikkeld. 88

ondernemers staan er met naam, fo-

to en informatie over hun vernieuw-

de accommodatie in vermeld. Fietsers

en wandelaars kunnen zo in één oog-

opslag zien welke gelegenheden zij on-

derweg zullen tegenkomen en wat de

ondernemers hen te bieden hebben.

Dat kan zijn een elektrisch oplaadpunt

of een overdekt terras, maar bijvoor-

beeld ook een kinderspeelplaats, sa-

nitaire voorzieningen of een omkleed-

ruimte.

TROM

Het eerste exemplaar werd op 13 juni

officieel uitgereikt bij Aetkamer van-

ne Hei in Horn, een van de bedrijven

die gebruikmaakten van de regeling.

De Aetkamer is dankzij de subsidie ge-

transformeerd van truckercafé naar

fiets- en wandelcafé. De Toeristisch-Re-

creatieve OntwikkelingsMaatschappij

(TROM), Provincie Limburg en Kamer

van Koophandel Limburg hebben de

realisatie van het boekje gefinancierd.

Het is verkrijgbaar bij onder meer de

VVV-kantoren in Limburg.

De stress van het succes (6)

Door Huub Hovens

Je nieuwe klant. Voordat je hem ont-

moet, ken je hem nog niet. Hoe leer je

hem kennen? Door te zorgen dat hij

de neiging krijgt om jou te willen ken-

nen. En hoe doe je dát nou weer?

Door aan de weg te timmeren. Met alle

mogelijke middelen, want de onderne-

mer die stilletjes in een hoekje blijft zit-

ten, krijgt al heel snel de status van Grote

Onbekende. Want stilte is fnuikend. Stilte

is moordend voor de klandizie, dus om-

zet, dus inkomen.

Veel geld

Maar aan de weg timmeren, kost geld.

Veel geld. Dat weet iedereen die zich

wel eens aan een advertentie, mailing

of marketingcampagne heeft gewaagd.

Je bent zó een duizendje of wat kwijt. Bij

voorbaat.

En dat, terwijl enerzijds de vaste lasten

altijd maar weer betaald moeten worden,

anderzijds de omzet terugloopt. In deze

barre economische tijden, moet je mes-

scherp op de kleintjes letten.

IJzige stilte

Hoewel... kleintjes. Ik bedoel dus het re-

clamebudget. Dat ga je te lijf. Sommigen

doen dat zó voortvarend dat er haast

niks van overblijft. Mooi, want door flink

in de kosten te snijden, hou je meer over

om zaken te doen. Jammer alleen dat je

gelijktijdig de ijzige stilte over jezelf hebt

afgeroepen. Dat hoor je meteen, of be-

ter gezegd: je hoort je telefoon niet meer.

Het ding lijkt opeens morsdood. En ook

de belangstelling voor je elektronische

postbus taant.

Roeien

De situatie is nu als volgt: het geld dat

je dacht over te houden door op reclame

en promotie te besparen, verdwijnt in de

bodemloze put van de vaste lasten om-

dat er te weinig geld binnenkomt; geld

dat door de klanten had moeten worden

neergeteld.

Zakendoen zonder klanten is roeien zon-

der riemen. Je dobbert wel, maar komt

geen millimeter vooruit.

Kopje onder

Dobberende ondernemers die geen slag-

zij willen maken om vervolgens kopje on-

der te gaan, moeten zich eens iets afvra-

gen. Namelijk of het niet veel logischer is

om reclame- en promotiekosten óók als

vaste lasten te beschouwen. Het recla-

mebudget is geen pretbudget.

Investeren in je marktpositie mag nooit

onbelangrijker zijn dan het nakomen

van je verplichtingen aan de leasemaat-

schappij, bank of fiscus. Leg deze be-

ruchte vaste lasten regelmatig onder het

vergrootglas.

Een uitgekiendere afspraak met de bank,

een betalingsregeling-op-maat met de

fiscus of een slimmer huurcontract ver-

ruimen de financiële armslag zodat het

reclamebudget intact blijft. En je aan de

weg kunt blijven timmeren. Tot je gék

wordt van die telefoon.

Zakendoen zonder klanten
is roeien zonder riemen

gen. Dat bepaalt iedere gemeente zelf.

Maar de procedure die daaraan voor-

afgaat, is wel in iedere gemeente ge-

lijk.” Gemeenten en provincies blijven

ook na 1 januari 2013 bevoegd gezag

voor basistaken als vergunningverle-

ning milieu, toezicht en handhaving. De

gemeente blijft voor ondernemers het

eerste aanspreekpunt voor aanvragen,

klachten en meldingen, of het moet in

een specifieke situatie anders zijn gere-

geld. De uitvoering van de taken komt

te liggen bij de RUD, die de rol van bac-

koffice vervult.

Milieurampen

Jean Sijmons is projectleider van de

RUD in Zuid-Limburg. In tegenstelling

tot Noord- en Midden-Limburg komt

in het zuiden een aparte organisatie.

“De eerste aanzet voor de vorming van

RUD’s is al in 2008 gegeven. Het rap-

port Mans onderzocht de kwaliteit van

de vergunningverlening, het toezicht

en de handhaving van complexe en bo-

venlokale milieugerelateerde uitvoe-

ringstaken. Aanleiding was een aantal

grote milieurampen in Nederland. Het

rapport adviseerde een nieuwe samen-

werkingsvorm tussen gemeenten en

provincies. Die zou tot een professio-

nelere uitvoering leiden. Dat is de RUD

geworden. De RUD moet onder meer

zorgen voor een schoner milieu en veili-

gere, betere naleving, vermindering van

de regeldruk voor ondernemers en ver-

betering van de dienstverlening.”

Zware ongevallen

Limburgse bedrijven met een bepaalde

hoeveelheid gevaarlijke stoffen die on-

der het Besluit Risico’s Zware Ongeval-

len (BRZO) vallen, krijgen te maken met

alleen RUD Zuid-Limburg. “Dat komt

omdat wij daar specialistische kennis

voor in huis hebben”, legt Jean Sijmons

uit. “Door de aanwezigheid van het gro-

te chemische industriecomplex Cheme-

lot heeft Zuid-Limburg veel ervaring en

expertise op het gebied van het BRZO.

Alle Limburgse bedrijven die onder het

BRZO vallen, worden daarom doorver-

wezen naar RUD Zuid-Limburg. Om-

dat het zo’n specialistisch werk is, zijn

er landelijk overigens maar zes BRZO-

RUD’s.”

KvK

Marjolein Smit van Kamer van Koop-

handel Limburg vind de vorming van de

RUD’s een goede ontwikkeling. “Loka-

le verschillen in kwaliteit en kwantiteit

van procedures, handhaving en toezicht

worden weggenomen. Alle bedrijven

krijgen zo dezelfde behandeling. Wel

moeten de RUD’s, om de bedrijven opti-

maal te begeleiden, goed samenwerken

met gemeenten.” Maar daar heeft Mar-

jolein Smit alle vertrouwen in.

Wandelen en Fietsen
in Limburg

88 verrassende adressen voor onderweg!

Nederlanders die in België wonen of

overwegen ernaar te verhuizen, kun-

nen sinds kort terecht op www.Bete-

rinBelgie.nl.

Ofschoon België dichtbij ligt, zijn de

verschillen met Nederland groot.

Daardoor lopen in België wonende Ne-

derlanders tegen vraagstukken aan op

het gebied van wonen, werken, onder-

nemen en studeren. ‘Beter in België’

besteedt aandacht aan onder meer

huisvesting, financiën, gezondheids-

zorg, onderwijs en verzekeringen.

Daarnaast is er een interactief forum

en zijn er per onderwerp weblinks naar

specialisten. De informatie en actue-

le nieuwsberichten worden verzorgd

door een onafhankelijke redactie.

Die geeft bovendien een digitale

nieuwsbrief uit.

De site is een initiatief van (Neder-

belg) Peter Bardoul, directeur van het

Maastrichts marketingbureau Success

4 You.

Nieuwe site voor
Nederbelgen



BIO DIESELBIO BENZINE GROEN GAS

Op onze groene tankstations in Sittard en Horst kunt u al groen gas tanken.
Een groen gas auto rijdt even snel, de motor is even krachtig en u hoeft geen enkele concessie
te doen aan comfort, laadvermogen of betrouwbaarheid in vergelijking tot auto’s die op
traditionele brandstof rijden. Met groen gas rijdt u zelfs voor de laagste prijs per kilometer
in vergelijking tot alle reguliere brandstoffen. Wanneer gaat u groen tanken?

Kijk voor meer informatie op www.iktankgroen.nl iktankgroen.nl wordt aangedreven door

BEEK, 25 JUNI - Streekomroep Start volgt

het nieuws in Sittard-Geleen en Beek ook in

de tweede helft van dit jaar in een auto van

Automobielbedrijven Jos Bogman in Beek.

De sleutels van de auto – een nieuwe Ford

Fiesta - werden maandag in Beek door Jos

Bogman-directeur John Pluis overhandigd

aan Start-voorzitter Armand Cremers. Het

nieuwe contract loopt van 1 juli tot en met

31 december.

Streekomroep Start en Jos Bogman Automobielbedrij-
ven zijn al ruim 5 jaar partners. Jos Bogman-directeur
John Pluis: “We zien de auto van Streekomroep Start in
Sittard-Geleen en Beek al 5 jaar overal rijden en dat
betekent voor Jos Bogman en Ford uitstekende reclame.
De Westelijke Mijnstreek is voor ons een belangrijk ver-
koopgebied waar we graag interesse voor ons bedrijf
genereren. Uiteraard willen we ons profileren op alle

evenementen waar Streekomroep Start vertegenwoor-
digd is.
Start-voorzitter Armand Cremers: “Onze vrijwilligersor-
ganisatie is ontzettend geholpen met de auto van Jos
Bogman. Mede daardoor zijn we in staat om wekelijks
verslag te doen van belangrijke gebeurtenissen in ons
uitzendgebied. Op onze beurt helpen we Jos Bogman bij
het vergroten van hun naamsbekendheid en maken we
reclame voor Ford. Dat is wat je noemt nou een typische
win-winsituatie.”

Jos Bogman levert wederom

auto aan Streekomroep Start

Advertorial

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met John Pluis van Automo-

bielbedrijven Bogman, 046 – 437 53 53

of Armand Cremers van Streekomroep

Start, 06 22 47 69 39.

Wij onderscheiden
ons door:
• Snelle levering.
• Levering zonder trans-

portkosten, ook voor
meerdere lokaties.

• Op uw organisatie
afgestemd online
bestelsysteem.

• Gratis montage van
dispensers.

• Alle kennnis in huis
door samenwerking
met leveranciers.

Ons klantenbestand is
zeer breed en omvat
onder andere de
volgende groepen:

• Levensmiddelen-
productie.

• Industrie.
• Schoonmaakbedrijven.
• Verzorgingssector.
• Onderwijsinstellingen.
• Horeca.
• Garagebedrijven.

Onze produktgroepen
zijn o.a.:
• Schoonmaakmachines.
• Reinigingsmiddellen.
• Schoonmaakartikelen.
• Handdoek en

poetspapier.
• Zepen.
• Koffiemachines en

toebehoren.
• Persoonlijke bescher-

mingsmiddellen.
• Afvalbakken.

Bezoekadres: Koperslager 6
6422 PR HEERLEN

Tel: 045-5311864 • Fax: 045-5211889
Gsm: 0610731115

Email: info@bosheide.eu

www.bosheide.eu
Kijk voor meer info op:
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www.BespaarEnVerdien.nu

www.karpos.nl

www.oml.nl

Bespaar en Verdien! 2.0
Door Jos Cox
Het succesvolle KvK-project Bespaar

en Verdien! krijgt een vervolg. In sa-

menwerking met Provincie Limburg

geeft de Limburgse Kamer nieuwe

vouchers uit waarmee energiebespa-

ringsprojecten worden ondersteund.

Het nieuwe project kent drie deelgebie-

den: het plaatsen van zonnepanelen,

het vervangen van bestaande verlich-

ting door energiezuinige verlichting en

het samenwerken in innovatieve ener-

giebesparing. De doelstellingen en de

manier van subsidiëren uit de eerste

regeling, worden gehandhaafd.

Nieuwe impuls

De nieuwe regeling betekent een im-

puls van tweeënhalf miljoen euro

voor de Limburgse economie. Er wor-

den vouchers ter beschikking gesteld

waarmee mkb’ers kunnen investeren in

duurzaam en energieverantwoord on-

dernemen. Dat kan door zonnepanelen

te plaatsen die een deel van de elek-

triciteitsbehoefte van het bedrijf af-

dekken. Maar ook door een energie-

besparing te realiseren middels het

vervangen van conventionele verlich-

ting door TL5, HF- en led-verlichting.

Zonnepanelen

Voor het bedrijfsleven was het tot nog

Hoge Dunk en Ontwikkelmaatschappij Midden-Limburg werken samen in Brainport 2020

“Alleen in gezamenlijkheid
verbetert de kracht van deze regio”

Ondernemerspodium op
Street Fashion World Krefeld

Al 20 jaar organiseert Krefeld jaar-

lijks de Street Fashion World. In

2012 krijgt dit evenement, waarin

fashion, design en lifestyle centraal

staan, onder leiding van Studio Baan

uit Venlo een rigoureuze make-over.

Trends worden in zeven ‘domes’ ge-

presenteerd. Elke dome biedt een be-

levingswereld door middel van licht,

decor, geur, muziek en eten. Het cen-

trale thema is ‘participatie’. Limburg-

se ondernemers kunnen zich tijdens

de Krefeld Fashion World 2012 op 14,

15 en 16 september profileren en dien-

sten en producten presenteren; bij-

voorbeeld als deelnemer of sponsor.

De manifestatie trekt jaarlijks gemid-

deld 500.000 bezoekers per dag.

Meer info over het event, deelname-

en sponsormogelijkheden op:.

Leren en werken voor een
baan in de glastuinbouw

Door Jos Cox

Als het op samenwerking aankwam,

gedroegen Weert en Roermond zich

in het verleden vaak als water en olie.

Je kunt het niet mengen. Als je hard

schudt, krijg je hooguit een emulsie.

Die is ondoorzichtig.

Maar het programma Brainport 2020

biedt nu heldere oplossingen. Eco-

nomische samenwerking tussen bei-

de steden komt op gang. Heel Mid-

den-Limburg wordt ‘op de kaart gezet’,

luidt de ambitie.

Kansrijk

Ten tijde van Maria van der Hoeven als

minister van Economische Zaken werd

in 2010 de zeer succesvolle Brainport-

regio Eindhoven ‘opgeschaald’ naar

heel Zuidoost-Nederland: Brainport

2020. Een kansrijke regio waar 35 pro-

cent van de Nederlandse export van-

daan komt en waar 45 procent van

de Nederlandse private investeringen

in R&D terechtkomen. Naast Brain-

port zijn Airport (regio Amsterdam) en

Seaport (regio Rotterdam) de steunpi-

laren van de Nederlandse economie.

Open innovatie en internationale sa-

menwerking zijn hier de belangrijke

opgaven. Daarbij is participatie van het

bedrijfsleven, van de kennis- en onder-

wijsinstellingen en van de overheden

– volgens het triple helix-model – een

voorwaarde voor succes. Het totale ge-

bied Brainport 2020 omvat grofweg

Limburg en Noord-Brabant en bestaat

uit zes deelregio’s, waarvan Midden-

Limburg er één is. Vergeleken bij de

andere deelregio’s is het een gebied

dat vanuit economisch perspectief

meer body zal moeten krijgen.

Uitvoeringsagenda

In de regio Weert was Hoge Dunk als

aanjager van de lokale economie al ac-

tiefmet een programmadat geheel vol-

gens de succesformule van Brainport

Eindhoven is opgezet. In de regio Roer-

mond vervult Ontwikkelmaatschappij

Midden-Limburg (OML) die stimuleren-

de functie. Beide organisaties werken

nu samen en hebben aan de hand van

de economische kwaliteiten van de re-

gio – die werd geanalyseerd door een

extern bureau - een Economische Uit-

voeringsagenda opgezet met bijbe-

horende netwerkstructuur. Ton Ha-

gelstein, programmamanager van de

Hoge Dunk: “De Economische Uitvoe-

ringsagenda is een voorwaarde die

vanuit Brainport 2020 wordt gesteld.

Je moet een eigen programma heb-

ben om vanuit de kracht van de regio

te kunnen werken en aan te sluiten bij

de visie van Brainport 2020. De ande-

re voorwaarden zijn voldoende schaal-

grootte en een samenwerking tussen

de drie O’s, dus ondernemers, onder-

wijs en overheid volgens triple helix.”

Tilman Schreurs, directeur OML: “We

hebben dus nu een agenda die vast-

gesteld is door alle gemeenteraden in

dit gebied, op twee na. Maar net zo be-

langrijk in dit kader is de netwerkstruc-

tuur die we hebben opgebouwd. On-

dernemers, overheid en onderwijs van

dit hele gebied zijn nu samengevoegd

binnen één structuur.”

Drie speerpunten

Uit de analyse bleek dat het gebied Ho-

ge Dunk/OML vergeleken met andere

regio’s vooral wordt gekenmerkt door

drie sectoren die een bovenregionale

kracht hebben: de speerpunten logis-

tiek, maakindustrie en leisure/retail.

Daarnaast zijn zorg en agro sterk ver-

tegenwoordigd, maar daarin is het ge-

bied niet uniek. De bindende factor bin-

nen deze sectoren is het mkb. En daar

ligt de focus.

toe weinig aantrekkelijk om in zonne-

panelen (photo-voltaïsche systemen)

te investeren.

Maar inmiddels is de prijsontwikkeling

van PV zodanig dat investeringen in PV

nu ook zinvol zijn bij een verbruik van

20.000 à 25.000 kWh. Dit deelproject

richt zich daarom op PV-installaties bij

het mkb.

Beoogd resultaat

50 mkb’ers krijgen de gelegenheid om

een PV-installatie te laten plaatsen die

een deel van hun elektriciteitsbehoef-

te afdekt en minimaal 100.000 kWh

duurzame energie opwekt. De vou-

cher bedraagt een kwart van de inves-

tering met een maximale hoogte van

€ 5.000,-.

Verlichting

De meest succesvolle maatregel uit

de eerste Bespaar en Verdien!-actie

was het vervangen van conventionele

verlichting door energiezuinige, zoals

TL5, HF- en led-lampen.

Ook nu weer kunnen vouchers voor de-

ze besparende maatregel worden aan-

gevraagd.

Beoogd resultaat

100 mkb-ondernemers kunnen op hun

energieverbruik voor verlichting gaan

besparen door conventionele lampen

te vervangen door TL5, HF- en led-ver-

lichting. De besparing bedraagt mini-

maal 220.000 kWh en de CO2-reductie

minimaal 138.000 kg. De voucher dekt

een kwart van de investering tot maxi-

maal € 5.000,-.

Samenwerking

Bij alle energiebesparende projecten

van Provincie Limburg en de Kamer

van Koophandel blijkt steeds weer dat

veel ondernemers onderling samen-

werken om op innovatieve wijze ener-

gie te kunnen besparen. Helaas kennen

deze initiatieven weinig financiële on-

dersteuningsmogelijkheden. Daarom

worden in dit derde deelproject van Be-

spaar en Verdien! partijen uitgedaagd

om ook deze samenwerkingsprojec-

ten in te dienen. Aanvragen kunnen

worden gehonoreerd met maximaal

€ 25.000,-.

Beoogd resultaat

Vier innovatieve samenwerkingspro-

jecten tussen ondernemers waarbij de

(potentiële) energiebesparing groot

is, met daarnaast ook een groot regi-

onaal economisch belang. 20 mkb’ers

zijn in totaal bij deze vier projecten be-

trokken.

In de regio Noord-Limburg met de ‘grensstreek’ Noord-Brabant zijn volop kan-

sen voor een carrière in de glastuinbouw. Het Opleidingscluster Glastuinbouw

Greenport Venlo (OGGV) biedt de mogelijkheid om te leren en werken in een voor

de regio steeds belangrijkere sector.

Door de schaalvergroting is de be-

hoefte aan gekwalificeerde medewer-

kers groot. Vanuit de bedrijven in de

regio Noord-Limburg en Zuidoost-Bra-

bant is de vraag echter veel groter dan

het beschikbaar aantal gekwalificeer-

de medewerkers. Het is lastig om ge-

motiveerde mensen te vinden die in

deze groeiende sector willen werken.

Voor de derde keer wordt een mbo-op-

leiding gestart waarbij deelnemers een

baan krijgen met een betaalde oplei-

ding, gericht op een verdere en zekere

toekomst in de tuinbouwsector. De op-

leiding bevat met name vaktechnische

elementen, zoals plantenfysiologie ,

klimaatbeheersing, teelt- en groeibe-

geleiding en herkenning ziekten en pla-

gen. Er is ook aandacht voor commu-

nicatie en aansturing. Het behalen van

een heftruckcertificaat en een spuitli-

centie 1-diploma zijn onderdeel van het

programma.

Innoveerpunt
helpt
KvK Limburg, bestuurlijk betrokken

bij zowel de Hoge Dunk als OML, zet

zich in om het mkb te verbinden met

Brainport 2020. Het Limburgse Inno-

veerpunt is daar een geschikt mid-

del voor. Passende projecten worden

hier geselecteerd voor de uitvoe-

ringsagenda. Midden-Limburgse on-

dernemers met goede ideeën kun-

nen zich aanmelden:

www.innoveerpunt.nl

Projecten

Welke projecten zijn al opgestart? Ha-

gelstein: “Het Make Tech-platform van

de Hoge Dunk wordt nu opgeschaald

naar de grootte van Midden-Limburg.

Op het gebied van logistiek gaan we een

hotspot voor weblogistiek ontwikkelen.

Daar is ook al een projectvoorstel voor

ingediend. Het is een project met een

sterke triple helix-component, waarbij

ook startende ondernemers een eigen

plek gekregen hebben. Verder hebben

we een breed project Arbeidsmarkt en

Onderwijs waarbij we techniekonder-

wijs in de praktijk gaan brengen. Dat

doen we samen met onderwijspartners

en het bedrijfsleven. Dan hebben we

nog het Innovatiehuis dat we nu gaan

oppakken op de schaal van Hoge Dunk/

OML.” Volgens Hagelstein zit naast de-

ze projecten nog een achttal projecten

in de pijplijn. Die zullen in een later sta-

dium worden gepresenteerd.

Provada

Om Midden-Limburg als regio meer be-

www.krefeldfashionworld.com

kendheid te geven, is met een geza-

menlijke stand deelgenomen aan de

vastgoedbeurs Provada in Amsterdam.

“Alleen in gezamenlijkheid kunnen we

de kracht van deze regio verbeteren,”

zegt Schreurs. “Natuurlijk met behoud

van de eigen identiteit van de afzon-

derlijke kernen.” Hij benadrukt dat een

goede woon- en leefomgeving cruciaal

is voor de economische ontwikkeling

van een gebied. Maar als er geen nieu-

we samenwerkingsvormen, geen nieu-

we innovaties en geen vernieuwingen

meer plaatsvinden, komt een regio tot

stilstand, waarschuwt de OML-directeur.

En dat zal direct zijn weerslag hebben

op de goede woon- en leefomgeving.



GEPOMA beantwoordt ook de vraag hoe je de steeds oudere werknemer vitaal, gezond en productief houdt

Gezonde aanpak ziekteverzuim loont
Tekst: René van Zandvoort

Als werknemers door ziekte/arbeids-

ongeschiktheid hun werk niet kunnen

doen,kandatvoorcollega’senwerkge-

vers verstrekkende organisatorische

en/of financiële gevolgen hebben. Het

ziekteverzuim is, zo blijkt uit landelijk

onderzoek, de laatste tien jaar welis-

waar in absolute zin fors verminderd,

maar ook complexer geworden. Wan-

neer iemand zich ziek meldt, wil dat

namelijk niet altijd zeggen dat hij of

zij arbeidsONgeschikt is. Het kan net

zo goed zijn dat zich een vervelende

privésituatie voordoet, zoals een ziek

kind of partner. Dan is ook sprake van

(ziekte)verzuim, ook al is iemand niet

ziek.

GEPOMA is sinds 2001 intermediair tus-

sen werkgever en werknemer op het

gebied van gezondheidsmanagement,

ziekteverzuimbegeleiding en overige

arbozaken. Door een voortvarende aan-

pak - meteen op de eerste dag contact

leggen met de werkgever - is er snel

zicht op de situatie en kan adequaat

worden gereageerd. Opsporen van de

oorzaak van verzuim met een profes-

sionele, snelle en gezonde aanpak van

ziekteverzuim. Dáár is GEPOMA al tien

jaar lang professional in. Het jongste

onafhankelijke klanttevredenheidson-

derzoek spreekt, met een 8+ als gemid-

delde score, voor zich.

Werknemers gezond
én productie houden
Een pilot bij zes mkb-bedrijven in Sit-

tard wees tien jaar geleden uit dat er

duidelijk behoefte is aan de GEPOMA-

aanpak van een snelle interventie in het

probleemveld. GEPOMA ontwikkelde

zijn ziekteverzuimmanagementsysteem

vanuit de praktijk tot een formule waar-

in de opdrachtgever, de GEPOMA-ver-

zuimcoördinator en/of de bedrijfsarts

elkaar informeren over de begeleiding

van de arbeidsongeschiktemedewerker.

“De invoering van de Wet Verbetering

Poortwachter was de reden ommet ons

concept actief in de markt te stappen,”

lichten Lex Crijns en Esther Leblanc de

start toe. “Steeds opnieuw inspelend op

wijzigingen in deze wet. Ons uitgangs-

punt is dat een organisatie ervoor moet

zorgen dat haar werknemers gezond

en optimaal inzetbaar blijven. Door ge-

zondheidsmanagement kan een werk-

gever daar zelf een grote bijdrage aan

leveren. Zeker nu de gemiddelde leef-

tijd van werknemers steeds verder om-

hoog gaat en zij door de verhoging van

de pensioengerechtigde leeftijd langer

zullen moeten doorwerken. Werkgevers

moeten rekening gaan houden met de

gevolgen van vergrijzing. Met als ham-

vraag: hoe houden we de werknemer

langer vitaal, gezond én productief.”

Toegevoegde waarde

Pragmatisme kenmerkt GEPOMA’s aan-

pak. Laagdrempelig engericht op toege-

voegdewaarde voor hetmkb. Lex Crijns:

“Want waar grote bedrijven in staat zijn

om ziekteverzuimreductie en gezond-

heidsmanagement op eigen kracht in te

vullen, ontbreekt ‘t het mkb aan tijd en

middelen. En ook hier geldt: samen sta

je sterker. Ons doel is niet alleen om het

ziekteverzuim omlaag brengen, maar

ook om de samenwerking tussen bedrij-

ven op gang te brengen. Want als een

werknemer tijdelijk zijn eigen werk niet

kan doen, kan hij of zij vaak wel aange-

past werk doen bij een andere werkge-

ver. Natuurlijk met beider instemming.

Zo is het probleem van de een de oplos-

sing voor de ander.”

Vervangend werk

Dusworden tweewerkgevers én de ziek-

gemelde werknemer geholpen. De vas-

te werkgever, omdat zijn werknemer nu

toch aan de slag kan, de tijdelijke werk-

gever, omdat hij een vacature of tijdelijk

werk goed krijgt ingevuld en de zieke

werknemer, omdat hij werk heeft. Want

de drempel om het werk te hervatten

wordt vele malen groter bij langdurig

verzuim en dat kan op deze manier wor-

den voorkomen. “We hebben het dan

over mensen die gedurende langere tijd

– vanaf zes weken - hun eigen werk niet

kunnen doen door ziekte of een onge-

val. Vanaf dertien weken verzuim wordt

de kans op een snelle terugkeer in het

arbeidsproces steeds minder groot,”

zegt Esther Leblanc. “Een kantoorme-

dewerker die een been breekt, kan nog

in het gips naar zijn werkplek worden

gebracht en zijn/haar werk doen. Voor

een productiemedewerker ligt dat an-

ders. Maar als die thuis graag achter de

pc zit, dan kan hij/zij dat natuurlijk ook

bij zijn werkgever doen en daar nuttig

zijn voor het bedrijf. In eerste instantie

zoeken we vervangend werk binnen het

eigen bedrijf, maar als dat er niet is, kij-

ken we in overleg met de medewerker

naar een geschikte werkplek bij een an-

der bedrijf. En een beetje in de buurt,

anders creëer je weer een onnodig ver-

voersprobleem.”

Probleem van de een,
oplossing voor de
ander
Inmiddels telt het klantenbestand van

GEPOMA 85 mkb-bedrijven in Midden-

en Zuid-Limburg. Bedrijven die de GE-

POMA-aanpak op het gebied van ge-

zondheidsmanagement terugvertaald

GEPOMA kan voor bedrijven ook

workshops en trainingen verzor-

gen voor leidinggevenden die be-

trokken zijn bij ziekteverzuim van

medewerkers. De praktijk staat

centraal, naast de Wet Verbete-

ring Poortwachter. Voorts kunnen

medewerkers getraind worden op

het gebied van EHBO, BHV en pre-

ventiemedewerker.

GEPOMA

Raadhuisstraat 3

6051 HX Maasbracht

Esther Leblanc

M 06 54 65 67 55

E esther@gepoma.nl

Lex Crijns

M 06 55 83 49 07

E lex@gepoma.nl

Mart Nelissen

M 06 52 51 95 60

E mart@gepoma.nl

Miriam Meijers

M 06 12 54 08 97

E miriam@gepoma.nl

www.gepoma.nl

zien in hun ziekteverzuimcijfers. Die

een leeftijdsbewust personeelsbeleid

voeren, gericht op de gezonde inzet

van alle leeftijdsgroepen in de organi-

satie. Die de toegevoegde waarde van

gezondheidsmanagement voor mede-

werkers en organisatie onderkennen

en hun personeel duurzaam inzetten op

basis van een gezonde werk- en leefstijl.

En die oudere werknemers gezond met

(eventueel vervroegd) pensioen kunnen

laten gaan. GEPOMA brengt deze be-

drijven met elkaar in contact. Zo is het

probleem van gedwongen ziektever-

zuim bij de een de oplossing voor een

arbeidsprobleem bij de ander.

Professionalisering

Om de zich continu vernieuwende

markt voor gezondheidsmanagement

te kunnen blijven volgen, zorgt GEPO-

MA voor de steeds verdere professiona-

lisering van zijn team van vier consul-

tants. Sinds dit jaar zijn twee teamleden

gediplomeerd vertrouwenspersoon en

gediplomeerd arbeidsdeskundige. “We

willen onze dienstverlening goed enpro-

fessioneel blijven aanbieden en dan is

het vanzelfsprekend dat we ons blijven

scholen. Niet alleen op het gebied van

de basiselementen van de Wet Verbete-

ring Poortwachter, maar ook qua beroe-

pen die in de casuïstiek regelmatig wor-

den ingezet,” zegt Miriam Meijers. “Zo

voldoen onze klanten aan de wettelij-

ke plicht van dossieropbouw rond een

zieke werknemer. Wij begeleiden zowel

de werkgever als de werknemer hierin.

En dan niet alleen snel reageren bij een

ziekmelding, maar ook vroegtijdig aan-

dacht hebben voor ongewenste situa-

ties in een bedrijf, zodat problemen en

ziekteverzuim worden voorkomen.“

Gedragsverandering

Deze aanpak valt en staat met de be-

reidheid van de zieke werknemer om

mee te werken aan een dergelijke con-

structie. Niet iedereen staat te springen

om vervangend werk. “Maar wij probe-

ren vooral iedereen bewust te maken

van de eigen verantwoordelijkheid te-

genover hun werkgever,” aldus Mart

Nelissen. Bovendien komt een ‘nee’

als kritische aantekening in het perso-

neelsdossier te staan, mits sprake is

van een fair en acceptabel aanbod van

vervangend werk. Je bent verplicht om

mee te werken, in het kader van spoor

2 van de Wet verbetering Poortwachter.

Maar ons ultieme doel is mensen ervan

te overtuigen dat ze met andere ogen

naar hun situatie moeten kijken en het

belang en de consequenties van hun

ziek zijn voor hun werkgever én vaak

ook hun collega’s, die daardoor zwaar-

der belast worden, inzien. Gedragsver-

andering dus. Zodat ook een privépro-

bleem als geen kinderopvang niet wordt

afgewenteld op de werkgever door

‘ziek’ thuis te blijven. Of om je na een

uit de hand gelopen feestavond de dag

erna ‘ziek’ te melden. Onze ervaring is

dat als je dat helder maakt, mensen dit

begrijpen en daar ook naar gaan hande-

len. Maar het blijft altijd maatwerk, voor

elke case.”

Centraal staat dus bij GEPOMA het acti-

veringsbeleid: de aanpak is niet passief

maar actief en gericht op preventie (ge-

zondheidsmanagement) en curatie (op-

lossen van het ziekteverzuimprobleem).

Dat is in het belang van de individu-

ele werknemers, hun collega’s en de

werkgever. En uiteindelijk ook de maat-

schappij.

Fotografie: Jo Goossens.

Fotografie: Jo Goossens.
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Approba Executives, een search- en

interimbureau in Geleen, begeleidt

nu ook expats zodat zij zich in

Nederland kunnen settelen. Wanneer

een buitenlandse medewerker (impat)

of Nederlandse medewerker (expat)

vanuit het buitenland (wederom) in

Nederland gaat werken, moeten naast

de nodige visa en vergunningen, ook

andere praktische zaken worden

geregeld, zoals huisvesting. Approba

Executives verleent persoonlijke

assistentie.

www.approba.com

Valdeludo, zo heet een nieuw

avonturenpark dat op 28 april in

Echt is geopend. Kinderen, zelfs de

allerjongsten, kunnen zich er op vele

manieren uitleven (zie foto). Het

park beslaat 12.000 vierkante meter.

Speeltoestellen en activiteiten hebben

een nauwe band met de natuur.

Valdeludolaatwetengéénattractiepark

en méér dan een speeltuin te zijn.

Eyecatcher is de thematoren bovenop

een zes meter hoge speelberg. De

toren steekt 14,5 meter boven alles uit.

Het avonturenpark maakt deel uit van

de evenementenlocatie ‘All in Echt’.

www.allinecht.nl

Toverland in Sevenum (zie foto) mag

zicheenjaarlangHetLeuksteUitjevan

Nederland noemen. Het attractiepark

bleef daarmee Ouwehands Dierenpark

en De Efteling voor. Ruim 50.000 leden

van de ANWB brachten hun stem uit.

GaiaZoo in Kerkrade is voor het tweede

opeenvolgende jaar uitgeroepen tot

Leukste Uitje van Limburg.

www.toverland.nl

DeFloriade isuitverkozentothetBeste

Dagje Uit van Limburg. Bezoekers aan

diverse parken in Nederland konden

hun stem uitbrengen op de website

van Beste Dagje Uit Verkiezing. In

geheel Nederland werd de Floriade

tweede. Landelijk winnaar is Thermen

Bussloo. De Floriade is nog geopend

tot 8 oktober dit jaar.

www.floriade.nl

Philippe Faut (19) en Bas Dompeling

(20) uit Maastricht hebben een

promotieplatform voor webwinkeliers

gelanceerd. Clookx.com stelt

webwinkeliers naar eigen zeggen

in staat hun commerciële krachten

effectief te bundelen en zodoende een

grotere en meer diverse doelgroep

aan te spreken. “Een webshop

opzetten is een stuk makkelijker dan

klandizie krijgen.” Daarom is volgens

de bedenkers het promotieplatform

noodzakelijk.

www.clookx.com

Geslaagd voor post-hbo Leergang Bedrijfskunde

Op 14 juni ontvingen de geslaagden van de post-hbo Registeropleiding

Leergang Bedrijfskunde hun diploma.

De Leergang Bedrijfskunde is een op de praktijk gerichte, brede bedrijfskundige

managementopleiding voor de doelgroep hbo+ met werkervaring. Studenten

willen hun bedrijfskundige kennis verruimen en verbreden, en management- en

leiderschapsvaardigheden ontwikkelen. De opleiding heeft een doorlooptijd van

2½ jaar. De leergang, onderdeel van Zuyd Hogeschool, telt bijna 500 alumni. De

volgende groep studenten start in januari 2013.

www.zuyd.nl/leergangbedrijfskunde

De Universiteit Maastricht behoort

wereldwijd tot de top 20 van

universiteiten die korter dan 50 jaar

bestaan. Dat blijkt uit een ranglijst van

het Times Higher Education magazine.

Het blad publiceert jaarlijks een

ranglijst met de beste universiteiten

ter wereld, maar kwam dit jaar voor

het eerst met een aparte ranglijst voor

‘jonge’ universiteiten. Op die lijst staat

Maastricht op plek 19 en is daarmee

de enige Nederlandse bijdrage aan de

lijst.

Jan Linssen is sinds 25 mei interim-

directeur van Stichting Greenport

Venlo. Hij neemt tijdelijk het werk

over van Bert Keulen die op 21 mei

als manager Strategie & Beleid aan

de slag is gegaan bij het sw-bedrijf

Licom in Heerlen. Kees van Rooij,

burgemeester van Horst aan de

Maas, is nu tijdelijk voorzitter van het

stichtingsbestuur. Hij volgt Hubert

Bruls op, die burgenmeester van

Nijmegen is geworden.

ZON fruit & vegetables heeft op 10

mei het Duitse blauwebessenbedrijf

Heidefrucht uit Langwedel (bij

Bremen) overgenomen. In het

marktgebied Duitsland, Frankrijk, VK,

Benelux en Scandinavië bedraagt

de consumptie van blauwe bessen

momenteel zo’n 35.000 ton per jaar.

Het groeipotentieel in deze markt

wordt geschat op 130.000 ton. Min

of meer gelijktijdig met de overname

realiseert ZONvoor de zachtfruitdivisie

een nieuwe bedrijfshal van 8.000m2.

Sun Berry International brengt hier de

versafdeling van zachtfruit onder.

www.zon-business.com

ChantalvanKessel(ziefoto),directeur-

eigenaarvanhetVenlosebedrijf Interior

By, is op 22 mei in het congrespaviljoen

op het Floriadeterrein uitgeroepen tot

Zakenvrouw van het Jaar in Noord-

Limburg. De titel werd voor het eerst

uitgereikt. Van Kessel nam het bedrijf -

dat toen nog Jos van Rensen Interieur

heette - vorig jaar over en geeft leiding

aan twaalf medewerkers. Ook Margot

Zeevenhoven (uitzendbureauOlympia)

en Maja Kateman-van Opbergen

(eigenaar reisbureau Vice Versa) waren

genomineerd.

www.interiorby.nl

In Echt zijn Marcel Caelen en John

Coenen het straal- en coatbedrijf

Global Coating begonnen. Het tweetal

zegt als zelfstandig ondernemer de

nodige vakkennis en ruime ervaring

uit de metaalbranche te hebben

meegenomen. Global Coating ontplooit

een breed scala aan activiteiten

zoals reparatie & modificatie van

portaal-, afzet- en perscontainers,

het aanbrengen van belettering &

reflectiestickers, vlamverzinken van

industriële werktuigen en verkoop &

verhuur van diverse containers.

www.global-coating.nl

Schoonmaakgroothandel Helder®

Reinigingsproducten van Marco en

Marjo Gielen uit Panningen is op 4

mei overgenomen door BOMA uit

Antwerpen (zie foto). Het bedrijf zal

gaan fungeren als hoofdkantoor voor

BOMAinNederland.Helder®(opgericht

in 2003) levert een ruim assortiment

producten voor de professionele

schoonmaak, zoals vaatwas- en

reinigingsmiddelen, sanitairhygiëne,

persoonlijke beschermingsmiddelen,

werkwagens en reinigingsmachines.

Het familiebedrijf BOMA bestaat nu 35

jaar.

www.boma.eu

www.helderbv.nl

Competenter Training & Advies

uit Echt is per 1 mei aangesloten bij

het Fonds Leren en Ontwikkelen

Woningcorporaties, het scholings-

en ontwikkelingsfonds voor alle

woningcorporaties in Nederland.

Competenter biedt via FLOW onder

meer agressie- en communicatie-

trainingen aan.

www.competenter.nl

OTTO Work Force, internationale

arbeidsbemiddeling (Venray, Den

Haag) heeft Richard Brinkman (43)

aangesteld als nieuwe Chief Financial

Officer (CFO) van de OTTO Holding. Hij

volgt Ron Verhoeven op, die als CFO

van dochteronderneming Olympia

Duitsland aan de slag is gegaan.

Brinkman heeft gewerkt bij onder

andere Arthur Andersen, Unilever en

European Fashion Group.

http://ottoworkforce.eu/nl

Deze maand neemt Com-Connect uit

Horst zijn intrek in de kantoorruimtes

van Peelbergen in Sevenum. Dit

multifunctioneel opleidingscentrum

van 1.500m2 omvat onder meer

drie leslokalen, een praktijkplein en

zelfs een oud-Hollandse straat. 112

Academy, de opleidingstak van Com-

Connect, werkt voor klanten als Aegon,

Rabobank, Belastingdienst, de NS en

diverse ministeries en gemeenten.

Cursisten kunnen vanaf september aan

de slag in een realistisch decor met

een supermarkt, bankgebouw, Grand

Café en snackbar.

www.112academy.nl

www.peelbergen.nl

Fullservicekantoor Koenen en Co is

30 jaar geworden. Oprichter Jac.

Koenen wilde in 1982 in de zakelijke

dienstverlening de beste van Limburg

worden. Inmiddels is het kantoor naar

eigen zeggen de grootste zelfstandige

speler in Limburg op het gebied van

accountancy, belastingadvies en

bedrijfsadvies. Koenen en Co heeft

16 partners, 300 medewerkers en

vestigingen verspreid over heel

Limburg. De ambities reiken ook

richting Eindhoven.

www.koenenenco.nl

Alle zes vestigingen in Limburg van

Hekkert Autogroep vormen sinds 23

mei een officieel Erkend Duurzaam

autobedrijf. Op de foto krijgt directeur

Jean Linssen de felicitaties van

René Lamers van de Bovag. Op de

achtergrond Peter Hekkert, Opel

Nederland-directeur Karl Howkins

en de vestigingsleiders van Hekkert.

Het certificaat is onderdeel van de

BOVAG Duurzaam Ondernemen Scan

en wordt getoetst door Auto Recycling

Nederland (ARN).

www.hekkertautogroep.nl

Joyce van Biljouw is op 1 maart

in Horst gestart met haar bedrijf

3O Arbeidsmarktadvies. Bij

3O Arbeidsmarktadvies kunnen

Ondernemers, Overheid en

Onderwijs terecht met diverse

arbeidsmarktvraagstukken en

-problematieken. De dienstverlening

bestaat uit advies, projectleiding,

projectontwerp en coaching van

(project)teams. Joyce van Biljouw

heeft ruim 12 jaar ervaring in diverse

functies binnen de arbeidsmarkt, zowel

in de profit- als de non-profit sector.

www.3oarbeidsmarktadvies.nl

AB Limburg helpt werkgevers aan

mensen en mensen aan werk. Hierbij

richt de coöperatie zich voornamelijk

op fysieke banen in onder meer de

agro- en foodsector, productie en

groenvoorziening. Omdat in mei

in Veghel een nieuwe vestiging is

geopend, heeft de coöperatie haar

naam veranderd in AB Werkt. Ook is

de Sevenumse vestiging verhuisd naar

Hegelsom-Horst.

www.ab-werkt.nl

Scheuten Solar Solutions (met

hoofdkantoor in Venlo) heeft gekozen

voor de clouddienst van ITSN (Venlo,

Eindhoven). De centrale diensten zijn

binnen de cloud geïmplementeerd en

het beheer van de IT-infrastructuur is

- inclusief de werkplekken - aan ITSN

uitbesteed. Deze organisatie met ruim

80 medewerkers bedient inmiddels

meer dan 140 organisaties op basis

van een beheer-SLA. Scheuten is een

internationale speler op het gebied

van design, productie en distributie

van zonnepanelen.

www.itsn.nl

Sinds 1 juni is Jeroen Wilmes (zie

foto) regiomanager Zuid-Limburg voor

MKB Limburg. Hij heeft bijna 25 jaar

in diverse mkb-bedrijven gewerkt en

de laatste 2,5 jaar is hij bij Syntens

Innovatiecentrum innovatieadviseur

geweest.

www.mkblimburg.nl

Sinds 1 mei is makelaarskantoor

Roerstreek Vastgoed gevestigd

in de Pastorie aan het Jan van

Steffeswertplein in Stevensweert (zie

foto). Het gebouw past dankzij zijn

authenticiteit bij de portefeuille van

exclusieve woningen en historische

gebouwen van het kantoor.

www.roerstreek-vastgoed.nl

Munckhof uit Horst (personenvervoer

en reizen) is voor de vierde keer

gekozen als Best Managed Company.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt

door Deloitte in samenwerking met

TiasNimbas Business School en

VNO-NCW. Tevens heeft Munckhof

de AFAS Award in de categorie ERP

gewonnen. Deze prijs, die ieder jaar

uitgereikt wordt aan een klant van

AFAS die optimaal gebruikmaakt van

haar automatiseringssoftware, werd

tijdens een galabijeenkomst op het

hoofdkantoor van AFAS in Leusden

(zie foto) uitgereikt.

www.munckhof.nl

Astrid Bours-Kuipers (zie foto)

uit Grubbenvorst, eigenaresse van

Massagepraktijk Astrid, heeft

een nieuwe website gelanceerd.

Ze is specialist in verschillende

massagevormen die ze bij de mensen

thuis, in hun eigen vertrouwde

omgeving, uitvoert. Zo geeft ze

magneetmassage waarbij de kleren

niet per se uit hoeven. Zzp’ers en

ondernemers zijn haar voornaamste

klanten.

www.massagepraktijkastrid.com



oliemolenstraat 60 | 6416 CB heerlen
postbus 2789 | 6401 DG heerlen

Meer weten? Kijk op www.infour.nl
of bel met Guido Mares / Hans Bours
T 045 571 68 60

Coppen
communications+
marketing
Willem II Singel 43
6041HR Roermond
www.coppencm.nl

Om als bedrijf een sterke indruk te maken, daar
is meer voor nodig dan een mooi logo. “Zorg er
eerst voor dat de basis goed is”, zegt Frank van
Meijel, Creative Director bij Coppen. “Denk na
over je positionering: hoe onderscheid jij je van
bedrijven die ook doen wat jij doet? Wat wil
je doelgroep? En vooral: wie ben jezelf? In al
onze marketing- en communicatieprojecten is
positioneren altijd stap één.”

Corporate identity en communicatieconcept
De positionering is het vertrekpunt. Hoe dan
verder? Frank van Meijel: “Volgende stap is het
vormgeven van die positionering in een corporate
identity met duidelijke tekst- en beeldvoorschriften.
Denk aan zaken als tone-of-voice, kleurgebruik,
typografie, grafische elementen en fotografie. Dat
zijn de onderdelen waarmee je de ‘identiteit van
je bedrijf’ bouwt. Na de corporate identity volgt
de creatieve vertaling van de positionering in een
communicatieconcept. Dat is het centrale idee
of de kapstok waaraan alle interne en externe
communicatie-uitingen worden opgehangen.”

Mede-pionier
Vanaf het prille begin is Coppen communciations+
marketing betrokken bij Chemelot Innovation and
Learning Labs. “In het begin was er nog helemaal
niets”, vertelt Frank van Meijel. “Geen bedrijf, geen
huisvesting. Alleen een groep enthousiaste mensen
met ambitieuze plannen. Bijzonder is dit dat wij als

bureau fysiek bij Chill zijn gaan zitten. Als Creative
Director ben ik als het ware ‘geïmplanteerd’ bij de
klant. Wij hebben de geboorte van Chill dan ook
van dichtbij meegemaakt. Zo’n manier van werken
heeft alleen maar voordelen. Het belangrijkste vind
ik dat je een sterke band met je opdrachtgever kunt
opbouwen. Je zit middenin het proces, krijgt alles
mee en voelt je echt mede-pionier.”

Verbindend gevoel
Bij Chill heeft Coppen communications+marketing
het hele traject van positionering tot communicatie-
concept doorlopen. Frank van Meijel: “Dit is een
mooi voorbeeld van hoe je met marketing en
communicatie een nieuw bedrijf langzaam maar
zeker een duidelijk gezicht kunt geven. Vergeet ook
het effect van dit hele proces op de medewerkers
niet. Zij werken opeens bij een bedrijf
met een eigen identiteit. Dat roept
een verbindend gevoel op.”

Chemelot Innovation and Learning Labs
Chill is het nationaal centrum voor chemie
dat sinds mei van dit jaar gevestigd is op
industriepark Chemelot in Geleen. Een
uniek samenwerkingsverband tussen
bedrijfsleven (DSM, SABIC, Chemelot,
Sitech) en onderwijs (Hogeschool Zuyd,
Arcus college, Leeuwenborgh Opleidingen,
Maastricht University). Studenten van de
genoemde onderwijscentra kunnen bij
Chill terecht voor projecten in het kader
van hun opleiding. Voor het bedrijfsleven
buiten Chemelot is Chill de toegangspoort
tot innovatieve oplossingen. “Wij willen een
open en vooral laagdrempelig bedrijf zijn,
zowel voor studenten als voor bedrijven”,
benadrukt kwartiermaker Rob Ruijgrok van

Chill. “De
kleine zelf-
standige

is hier net zo welkom als de grote multi-
national. Iedereen kan bij Chill terecht om
studenten een oplossing te laten vinden
voor een specifiek probleem.”

Verbindingenmaken
Chill verbindt onderwijs met bedrijfsleven.
Maar ook leren met professionaliseren,
innoveren met faciliteren, marktvragen
met productoplossingen, en mbo met hbo
en wo. Het maken van verbindingen heeft
Coppen communications+marketing als
basis genomen voor de positionering van
Chill. De corporate identity met als grafisch
element twee tot een eenheid verbonden
halve cirkels, versterkt die positionering.
Verbindingen maken is ook het centrale
idee in alle communicatie. Deze integrale
marketing- en communicatiebenadering
zorgt ervoor dat Chill wordt gezien als het

nationaal centrum
voor chemie dat op
verschillende gebie-
den en niveaus de
beste verbindingen
tot stand brengt.

voor chemie dat op 
verschillende gebie-
den en niveaus de 
beste verbindingen 
tot stand brengt.

Klanten komen op meerdere momenten, bewust of onbewust, in contact
met uw bedrijf, product of dienst. Zij zien uw communicatie-uitingen online,
rijden langs uw bedrijfspand, spreken met medewerkers. Deze en andere
contactmomenten bepalen samen de indruk die zij van uwmerk hebben. Coppen
communications+marketing legt zich toe op het integraal regisseren van alle
contactmomenten vanuit één centrale basis: uw onderscheidend vermogen.
Waarom kiest een klant voor u en niet voor uw concurrent?

Coppen communications+marketing
bouwt aan identiteit van Chemelot
Innovation and Learning Labs (Chill)

Zittend: Marous Kuijer, Joost Ruland, Cyriel Mentink, Rob Ruijgrok en Diana Bartholomeus
(allen van Chill). Staand: Frank van Meijel (Coppen communications+marketing)

Coppen
communications+
marketing
Willem II Singel 43
6041 HR Roermond
www.coppencm.nl
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Online
ondernemen
in opkomst
Ruim 95 procent van de onderne-

mers gebruikt internet voor be-

drijfsdoeleinden. Dit varieert van

een eigen website met of zonder

webshop tot het inzetten van so-

cial media.

Mkb’ers verwachten binnen twee

jaar ruim 20 procent van hun om-

zet via internet binnen te halen.

Ruim een kwart van het mkb zet in-

ternet in om diensten of producten

te verkopen.

Vooral bedrijven in de detail- en

groothandel gebruiken een web-

shop als extra verkoopkanaal. Zij

verdienen 35 procent van hun om-

zet online en de verwachting is dat

dit percentage blijft stijgen.

Door Jos Cortenraad

Ruim de helft van het internetverkeer

verloopt via de social media. Waarmee

meteen duidelijk is dat ondernemers

die menen zonder LinkedIn, Facebook,

Twitter, YouTube of het gloednieuwe

Pinterest te kunnen, onherroepelijk

de boot missen.

Maar hoe zet je hét marketingmiddel

van deze tijd goed in? De Kamerkrant

ging te rade bij Marjolein van Appel-

dorn. Zij probeert bedrijven en organi-

saties met haar House Of Social Media

op weg te helpen.

Laagdrempelig

Cijfers en argumenten heeft Marjo-

lein van Appeldorn meer dan voldoen-

de. Slim gebruik van de social media

zorgt voor een grotere naamsbekend-

heid en meer omzet. De belangrijkste

doelen van marketing. “En dat tegen

zeer lage kosten,” zegt de Venlose, die

na verschillende salesfuncties in 2006

een internetbedrijf opstartte en zich

de laatste anderhalf jaar volledig toe-

legt op social media. “Heel laagdrem-

pelig, iedereen kan het. Je hoeft niet te

adverteren of kostbare folders te ver-

spreiden.”

Pinterest

Het klinkt simpel, maar veel onder-

nemers worstelen met de vraag wel-

ke middelen ze moeten inzetten. Een

standaard-handleiding is er niet. “Nee,

het is maatwerk. Zoals altijd in com-

municatie is het belangrijk om je doel-

groep te kennen. Wie zijn je (potenti-

ele) klanten of relaties? Gebruiken ze

LinkedIn, Facebook of doen ze veel op

Twitter? Dat kun je allemaal opzoeken

met enkele simpele zoekopdrachten.

Zijn ze visueel ingesteld? Gebruik dan

een platform waarmee je goed beelden

kunt laten zien. Nieuw in dit verband is

Pinterest. Daarmee kun je een afbeel-

ding of plaatje op een virtueel prikbord

zetten en delen met je contacten. Die

kunnen dat weer doorsturen naar hún

contacten. Ideaal in de modewereld,

lifestyle en woninginrichting. Pinterest

Marjolein van Appeldorn van House Of Social Media:

“Mensen doen zaken met mensen”

Nieuw: Olympisch social media-magazine
Door Susan Gijsberts

Topsport Limburg introduceert tij-

dens de Olympische Spelen in Londen

een nieuw communicatiemedium: een

social media-magazine. Het wordt via

social media en mail verspreid en is te

bekijken via tablets, mobiele telefoon

en computer.

Het maakt dan ook niet uit of de ont-

vanger op het strand in Italië ligt, een

wandeling door New York maakt of

aan het werk is. Topsport Limburg ver-

wacht met het magazine tijdens de

Spelen dagelijks tussen de 150.000 en

200.000 mensen te kunnen bereiken.

Interactief

Het Olympisch social media-magazine

is de opvolger van de Ezines die Top-

sport Limburg al twee jaar inzet in haar

communicatie. Ezines zijn digitale ma-

gazines met tekst, foto’s, muziek, film-

pjes, geluidsfragmenten, met verbin-

dingen naar social media en website.

Het social media-magazine is interac-

tiever, kan gemakkelijk worden gedeeld

op Facebook, Twitter en LinkedIn, en is

te bekijken op alle communicatiedra-

gers. Het magazine is ontwikkeld door

sportcommunicatiebureau Mixed Zo-

ne, in samenwerking met Zuyd Hoge-

school.

Mix

Geert Ruigrok, directeur van Topsport

Limburg, heeft hoge verwachtingen

van het magazine. “Het is een manier

van communiceren die helemaal past

bij deze tijd. We kunnen op deze ma-

nier heel veel (jonge) mensen berei-

ken die op hun beurt het magazine ook

weer kunnen delen met anderen via

social media. In feite combineren we

krant, televisie en radio. Juist die mix

maakt het magazine zo leuk. Je kunt

erin lezen en de bijbehorende filmpjes

bekijken, je kunt via de social media

zelf een bijdrage leveren aan het ma-

gazine, je kunt reageren op teksten en

filmpjes, enz. Vernieuwend en interac-

tief. Ik verwacht dat veel mensen het

leuk vinden om op deze manier dage-

lijks de verrichtingen van Limburg op

de Olympische Spelen in Londen te

kunnen volgen.”

Limburg Lounges

Met ‘Limburg’ doelt Ruigrok niet alleen

op de verrichtingen van de Limburg-

se sporters. “Limburg gaat veel meer

is het snelst groeiende sociale plat-

form op dit moment met nu al twaalf

miljoen leden.”

Tips van House
Of Social Media

- Bepaal je doel, doelgroepen en

platform.

- Bepaal je waardepropositie.

- Zorg voor goede content, formu-

leer zorgvuldig wat je te bieden

hebt.

- Weet wat er speelt en wat er over je

gezegd wordt.

- Reageer op feedback.

- Koppel online en offline. Zet de so-

cial media waarin je actief bent op

je visitekaartje, in je etalage, op de

kassabon, op je briefpapier, et ce-

tera.

En wat deel je dan via Twitter? Toch

niet de simpele mededelingen dat je

net een broodje hebt gegeten of je ha-

ren gewassen? “Nee, als onderneming

hou je Twitter zakelijk. Maar er mag

best een vleugje over jezelf in, over

je privéleven. Het is een sociaal medi-

um, de mensen verwachten dat van je.

Indien je zakelijk twittert, zorg er dan

voor dat je dit doet met een persoon-

lijk profiel in plaats van het logo van je

bedrijf.

Mensen doen zaken met mensen, be-

drijven niet met bedrijven. Op Twitter

is men met name geïnteresseerd in de

persoon, in tweede instantie in het be-

drijf.

LinkedIn

Met LinkedIn is dat weer anders, dat

is voornamelijk bedoeld voor netwerk-

vorming en zakelijke dialogen.” Met de

keuze van een of meerdere sociale me-

dia en een netwerk met adressen ben

je er nog niet. “Tweede stap is het for-

muleren van de boodschap. Wat vertel

ik mijn relaties? Hoe vaak doe ik dat?

Doe dat goed, want social media zijn je

visitekaartjes. Mensen zijn steeds va-

ker geneigd om zich eerst via de social

media te informeren voordat ze iets bij

je kopen of een gesprek aangaan. Half

ingevulde profielen zijn dodelijk.”

Dialoog

Grote kracht van de social media is de

interactiviteit. “Je hebt direct een dia-

loog met de mensen in jouw netwerk.

Je kunt meningen peilen, om een reac-

tie vragen. Het is erg belangrijk dat je

snel reageert op vragen of tweets. Zorg

ook dat je weet wat er over je gezegd

wordt, via een zoekopdracht. Als men-

sen in een tweet klagen over je restau-

rant, benader ze en biedt wat aan. Het

is een kans om direct met je doelgroep

te communiceren. Mooi voorbeeld is

die grote aanbieder van tv, telefoon

en internet die sneller reageert op een

tweet dan via de telefonische service-

desk. Zorg ervoor dat je webcare op or-

de is en controleer wat er online over

je bedrijf geschreven wordt. Maar het

geldt net zo goed voor het mkb en de

zzp’ers. Reageren is echt belangrijk.”

Samenmet de ondernemer stelt House

Of Social Media een strategie op. “We

bepalen het doel, de doelgroepen, kie-

zen de middelen en zorgen voor een

creatieve presentatie. Uiteraard ver-

zorgen we ook trainingen om de beno-

digde kennis over te brengen. De on-

dernemer doet de rest.”

www.mixedzone.nl

www.nederlandverdientonline.nl

doen in Londen, variërend van studie-

reizen tot presentaties. De hele mon-

diale sportwereld komt samen tijdens

de Spelen, en dat is natuurlijk een pri-

ma podium voor Limburg om zich te

presenteren. Het social media-maga-

zine zal ook over die activiteiten be-

richten. We gaan in Londen aan de slag

met Limburg Lounges. Dat zijn vaste

en mobiele ontmoetingsplekken waar

sporters, supporters, coaches, onder-

nemers en bestuurders elkaar tref-

fen, maar ook gasten uit andere lan-

den ontmoeten. Op die manier kijken

we ook door een andere Limburgse bril

naar de Olympische Spelen dan de re-

guliere media doen.”

Gratis

Het Olympisch social media-magazi-

ne is gratis. Door bestaande databe-

standen met elkaar te verbinden, be-

schikt Topsport Limburg nu al over

zo’n 15.000 digitale adressen. Zij krij-

gen het magazine met het verzoek

om het te delen met anderen via so-

cial media en mail. “We vragen ook on-

ze ruim 200 partners en relaties om

het magazine intern te verspreiden.

We verwachten zo dagelijks tussen de

150.000 en 200.000 mensen te berei-

ken. Als het magazine in de smaak valt,

willen we het na de Olympische Spelen

mogelijk vaker gaan inzetten.”

Gratis internethulp voor mkb’er

www.houseofsocialmedia.nl

Mkb’ers die hulp willen bij het opzet-

ten of verbeteren van hun website of

webwinkel, kunnen hiervoor gratis

hulp krijgen.

Met het landelijk programma ‘Neder-

land Verdient Online’ helpen organisa-

ties als Google en MKB Nederland het

midden- en kleinbedrijf om internet be-

ter in te zetten. De hulp blijft niet be-

perkt tot het opzetten van een website

en webwinkel, ook krijgen onderne-

mers tips over online advertentiecam-

pagnes en betaalmogelijkheden en

over het verzenden van goederen die

via de webwinkel zijn verkocht.

Groeien

Het programma is gestart omdat de

meeste mkb’ers wel een webshop heb-

ben, maar niet weten hoe ze deze op-

timaal kunnen benutten. Tegelijk blijkt

uit een onderzoek van Mckinsey dat

bedrijven die internet gebruiken, twee

keer sneller groeien dan bedrijven die

dat niet doen.

Marjolein van Appeldorn: “Mensen zijn steeds vaker geneigd om zich eerst via de
social media te informeren voordat ze iets bij je kopen of een gesprek aangaan.”
(Foto: Lé Giesen).
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Ook adverteren bij het thema?

Neem contact op met:
Edwin Philippens 06-10382272 e.philippens@weijmans.com

Randal Esser 06-15884447 r.esser@weijmans.com

045-7111882 www.weijmans.com

21 september 2012

Bedrijfswagens (Logistiek,
Transport & Mobiliteit)

19 oktober 2012

Bedrijfshuisvesting/Bedrijventerrein

17 november 2012

Personeel/Opleidingen

14 december 2012

Wetten, regels & Fiscaliteiten

P Particuliere Alarm Centrale
P Keyholding & Alarmopvolging
P Mobiele- en winkelsurveillance
P Permanente bewaking
P Receptiediensten
P Security Management
P Beveiligingsadvies
P Inbraakbeveiliging
P Branddetectie
P Cameratoezicht
P Toegangscontrole

Intergarde een veilig gevoel

www.intergarde.nl

Bewaking > Technische Beveiliging > Particuliere Alarm Centrale

Hoofdkantoor
Withuisveld 18
6226 NV Maastricht
Telefoon 043 - 631 06 31

Correspondentie-adres
Postbus 5065
6202 WE Maastricht

Eersteklas verpakkingswerk!
Als ondernemer hebt u het al druk genoeg. Een goede reden om
bijvoorbeeld verpakkingswerk uit te besteden aan WAA groep. We
verpakken al tientallen jaren een breed scala aan producten.

Denk bij onze diensten aan het verpakken en ompakken, etiket-
teren en sealen van producten, het samenstellen en assembleren
van producten, het opzetten en afvullen van displays, het verwer-
ken van blisters, het coderen van pakketjes, en ga zo maar door.
Geen vraag is ons vreemd.

Dankzij onze ervaren medewerkers en onze gunstige ligging aan
logistieke hotspot Venlo, zijn we in staat om eersteklas werk te
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Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor een
kennismakingsgesprek.

WAA groep - Edisonstraat 8 - 5928 PG Venlo - T. 077-389 8300 - F. 077-387 2088 - verkoop@waagroep.nl - www.waagroep.nl
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Gratis
spreekuren2012

Voor meer informatie:

telefoon 088-9876400,

secretariaat@limburg.kvk.nl

www.kvk.nl/spreekurenlimburg

Accountant

Voor (startende) ondernemers met

vragen op het gebied van boek-

houden, administratie, fiscaliteiten,

jaarcijfers, aangiftes en accoun-

tantsverklaringen. Door de Neder-

landse Beroepsorganisatie van Ac-

countants (NBA). www.nba.nl

Belasting

Ondernemers in de dop die zich ori-

enteren op het zelfstandig onder-

nemerschap, kunnen in dit spreek-

uur specifieke vragen voorleggen

aan een klantmanager van de Be-

lastingdienst.

Marketing

Voor gevestigde ondernemers en

marketingmedewerkers in het Lim-

burgse mkb. U praat vertrouwelijk

met een deskundige van Marke-

tingCirkel Limburg.

Subsidies

Tijdens een 45 minuten durend ge-

sprek gaat een specialist van RTE

Adviesgroep (www.rte.nl) met u na

welke mogelijkheden er zijn. Alleen

voor ondernemers in Limburg. Zie:

www.kvk.nl/subsidiespreekuur

Schuldbegeleiding

In samenwerking met Philips|Stiels

Schuldbemiddeling. Voor gevestig-

de mkb-ondernemers.

Technostarters

Door de Nederlandse Orde van Uit-

vinders (NOVU). Er kunnen vragen

aan de orde komen over idee-be-

scherming, marktonderzoek, mar-

keting en het ondernemingsplan.

Aanmelden: www.technostarters-

spreekuren.nl

Advocaten

Ondernemers kunnen een vraag of

probleem van juridische aard voor-

leggen aan mr. Nancy Boijmans of

mr. Jos Bloo van Meulenkamp ad-

vocaten in Venlo, of aan Daemen

Advocaten uit Brunssum.

Notaris

Verzorgd door Metis Notarissen

uit Beek (www.metisnotarissen.nl).

U krijgt onafhankelijk, persoonlijk

advies over bijvoorbeeld onderne-

mingsrecht, familierecht, huwelijk-

se voorwaarden, pensioenrechten

en erfrecht.

Bedrijfshuisvesting

De Wabo (Wet algemene bepalin-

gen omgevingsrecht) stelt de re-

gels voor onder meer bouwen, ge-

bruiken en slopen. De spreekuren

vinden tweemaal per maand tus-

sen 9 en 12 uur plaats in Roermond

en worden gegeven door deskun-

digen van Croonen Adviseurs uit

Echt.

www.kvk.nl/spreekuurhuisvesting

Bedrijfsoverdracht/-overname

Individuele gesprekken, gratis voor

inwoners uit Zuid-Limburg met de

postcodes 6120 tot en met 6471. In-

woners uit Midden- en Noord-Lim-

burg betalen 50 euro per gesprek.
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KvK-workshop helpt mkb’ers bij doeltreffende marketing en communicatie

Hoe introduceer ik mezelf op de markt?
Door Marleen van de Laar

Uw product of dienst staat als een

huis. Toch kan het lastig zijn om hier

het juiste verhaal bij te vinden, laat

staan het juiste communicatiemiddel

of kanaal.

Het huidige communicatielandschap is

immers zo divers dat het begrijpelijk is

als u soms door de bomen het bos niet

meer ziet. Herkent u zich in het boven-

staande, dan bent u zeker niet de enige.

Een succesvolle marktintroductie blijkt

voor veel mkb-ondernemers een lasti-

ge stap.

Middelen en kanalen

De vierdelige workshop Marktintroduc-

tie van KvK Limburg helpt u om helder

te krijgen hoe u zich wilt positioneren,

welke boodschap u wilt overbrengen en

welke middelen en kanalen u hiervoor

kunt inzetten. Pedro Nijsen, MKB Ver-

sneller bij KvK Limburg, merkte in zijn

gesprekken met ondernemers dat een

groot aantal van hen behoefte heeft

aan ondersteuning op het gebied van

marketing en communicatie. “Uiteraard

Certificaat Duits voor leerlingen
Bonnefanten CollegeMaastricht

21 leerlingen van het Bonnefanten

College in Maastricht kregen eind mei

hun Zertifikaten Deutsch. Zij hadden

de cursus buurtaalonderwijs gevolgd,

die sinds 2010 op de regionale on-

derwijs- en arbeidsmarktagenda van

Provincie Limburg staat.

Behalve Duits, staat ook Frans op de-

ze agenda. De oorspronkelijke subsi-

die bedroeg 70 duizend euro, waarvan

20 duizend door KvK Limburg beschik-

baar was gesteld.

Limburgse scholengemeenschappen

deden er dusdanig massaal een beroep

op, dat Provincie besloot het bedrag te

verhogen tot 83.700 euro. Daardoor

konden zich niet 400, maar 660 leer-

lingen in buurtalen bekwamen.

Goethe Institut

In 2011 slaagden er al veel leerlingen

in, hun Zertifikaten te behalen. In to-

taal deden vorig en dit jaar 440 leerlin-

gen examen. Nu zitten er nog 40 in de

planning. Eind dit jaar wordt het aan-

tal van 500 leerlingen gehaald. Met de-

ze aantallen had het Goethe Institut in

Amsterdam, dat de methode heeft ont-

wikkeld, moeite om de examinering te

organiseren. Collega’s uit Bonn en Düs-

seldorf moesten bijspringen. Meer in-

fo: Mario Nefkens, mnefkens@limburg.

kvk.nl, telefoon 088-9876 486. (Foto:

Luc Hommes)

www.kvk.nl/

marktintroductielimburg

De redactie van WijLimburg.nl

maakt sinds 14 juni in totaal tien

economieprogramma’s. Ze wor-

den opgenomen in het Onderne-

mersplein Roermond en komen tot

stand in samenwerking met Kamer

van Koophandel Limburg.

Deze programma’s voor en door on-

dernemers worden onder meer op

de WijLimburg-site ‘uitgezonden’. De

eerste aflevering ging over uitbeste-

ding van diensten, latere behandelen

andere, uiteenlopende aspecten van

het ondernemerschap.

Wie mee wil doen als spreker of kij-

ker ter plekke, kan zich opgeven via

redactie@wijlimburg.nl. De opnamen

zijn ‘s morgens en duren grofweg een

uur.

www.wijlimburg.nl

Tool berekent CO2-uitstoot
multimodaal transport

Het programma Green Hub wordt mede mogelijk gemaakt met financiële onder-
steuning door Provincie Limburg, Kamer van Koophandel Limburg en Onderne-
mend Limburg.

Eenvoudiger
bv een feit
De Eerste Kamer heeft op 12 juni het

wetsvoorstel vereenvoudiging en flexi-

bilisering bv-recht aangenomen. Hier-

mee worden de regels voor besloten

vennootschappen met beperkte aan-

sprakelijkheid (bv’s) eenvoudiger en

flexibeler. Zo komen er meer mogelijk-

heden om in de statuten af te wijken

van wettelijke bepalingen en is een mi-

nimumstartkapitaal van 18.000 euro

niet meer nodig. Ook verdwijnt de ver-

plichte bank- en accountantsverklaring

bij inbreng in natura. De wijzigingen

gaan in op 1 oktober aanstaande.

Ondernemersplein decor web-tv

De uitstoot van CO2 door wereld-

wijde multimodale transporten kan

nu worden berekend met een nieuwe

tool: ABCO2, een zogenoemde soft-

ware as a service (SaaS)-oplossing.

De tool, die op 31 mei tijdens de Na-

tionale Distributiedag in Venlo werd

gepresenteerd, berekent ook alter-

natieven, zoals het effect van andere

vervoersmodaliteiten of van bundeling

van transportstromen.

Standaard

ABCO2, zou een standaard moeten

zetten. Daar is behoefte aan in de

markt. De ontwikkeling van ABCO2 is

onderdeel van het programma Green

Hub van Greenport Venlo, dat tot doel

heeft de logistieke regio Viaport Ven-

lo verder te ontwikkelen als duurzame

en innovatieve logistieke regio. De tool

is ontwikkeld door CAPE Groep op ini-

tiatief van BeurskensAllRound Cargo,

Caroz, GEBA TRANS, Greenport Venlo,

KLG Europe en SeaconLogistics.

kun je hiervoor een professional inscha-

kelen, maar niet alle ondernemers kun-

nen of willen hier geld aan uitgeven.

Om hen een extra alternatief te bieden,

besloten wij om in samenwerking met

Coppen communications+marketing

uit Roermond deze workshop te orga-

niseren. In vier avonden gaan de deel-

nemers zelf aan de slag met het maken

van een communicatiedashboard: een

overzichtelijk schema dat de onderne-

mers helpt om hun innovatieve produc-

ten en diensten op de juiste manier te

vermarkten. Zo maken zij de vertaal-

slag van strategie naar uitvoering.”

Communicatiedashboard

Ondernemer Norbert Schmidt, eige-

naar van DDQ uit Valkenburg, nam deel

aan de workshop. “Als ontwikkelaar van

apps voor mobiele toestellen vond ik

het moeilijk om mijn bedrijf op de juiste

manier te profileren. Aan de hand van

het communicatiedashboard zijn we

aan de slag gegaan met de vraag hoe je

je bedrijf het beste in de markt kunt zet-

ten. In relatief korte tijd krijg je ontzet-

tend veel informatie en dat maakt het

ook best een pittige workshop. Maar ik

heb er heel veel van opgestoken. Het

maken van het communicatiedash-

board dwingt je echt tot nadenken. Na

afloop heb ik naar aanleiding van het

dashboard mijn website aangepast. Een

echte verbeteringsslag!”

Deelname

Heeft u interesse in de workshop

Marktintroductie? Na de zomer wordt

er een nieuwe ronde georganiseerd. De

vier bijeenkomsten vinden plaats op 24

september, 15 oktober en op 5 en 26 no-

vember van 16.00 tot 20.00 uur. Rond

18.00 uur worden er soep en brood-

jes geserveerd. De bijeenkomsten zijn

in het Ondernemersplein Roermond

(Steegstraat 5). De kosten voor de vier-

delige workshop bedragen € 350,-.

Wees er echter snel bij, want het aan-

tal plaatsen is beperkt (maximaal tien).

Aanmelden via:

“In relatief korte tijd krijg je ontzettend veel informatie en dat maakt het ook best
een pittige workshop.” (Foto: Peter Wijnands Photography).

www.abco2.nl



Er kan er maar 1 de goedkoopste zijn
Speciale actie voor de Limburgse ondernemers

WWW.GLOBALDEALS.NL

Nu ookNu ook40% korting40% korting op alle accessoires en onderdelen.op alle accessoires en onderdelen.
Keuze uit ruim 10.000 stuks.Keuze uit ruim 10.000 stuks.

1.1. De nieuweDe nieuwe HTC One XHTC One X vanvan €€ 499,-499,- voor maarvoor maar €€ 450,-450,-
2.2. De nieuweDe nieuwe Samsung Galaxy S3Samsung Galaxy S3 vanvan €€ 599,-599,- voor maarvoor maar €€ 550,-550,-
3.3. De nieuweDe nieuwe Iphone 4s 16GBIphone 4s 16GB vanvan €€ 599,-599,- voor maarvoor maar €€ 530,-530,-


