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DE SMAAKMAKER 
VAN JE HUIS!

Verstand van keukens.
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CVT is ook erkend dealer van:

WELKOM IN ONZE
COMPLEET 
VERNIEUWDE
SHOWROOM!

ONZE KEUKENADVISEURS HELPEN JE GRAAG 
MET DE JUISTE KEUZE 
Al 80 jaar is CVT Keukens een begrip in Tilburg en omgeving 
en dat heeft ongetwijfeld te maken met de rijke historie en 
het vakmanschap waar CVT bekend om staat. Bij CVT vind je 
specialisten die weten waar ze het over hebben, die voor elke 
vraag de beste oplossing in huis hebben en altijd de perfecte 
combinatie tussen uitstraling en functionaliteit maken. 
De grootse showroom is zonder twijfel een van de mooiste in de 
regio. Met een keur aan bekende merken én de uitmuntende CVT 
Huiscollectie. Natuurlijk in elke woonstijl, van modern tot landelijk, 
van kleurrijk tot ingetogen en van groot tot compact. Staat een 
nieuwe keuken op je wensenlijst? 
Kom dan zeker eens langs om 
inspiratie op te doen en al je vragen 
te stellen. Er kan veel meer dan je 
voor mogelijk hield. 
DE KOFFIE STAAT KLAAR!

Laat je inspireren door onze grootse showroom

CVT TILBURG IS
COMPLEET VERNIEUWD!
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Club Pellikaan
Club Pellikaan geeft tips 
hoe je fit blijft met een 
drukke kantoorbaan’
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Hydro Vasli:
Zeg je hydrauliek: 
dan denk je aan Hydro Vasli

Hydro Vasli laat zich ook in de 

sportsponsoring niet onbetuigd. Zo was het 

bedrijf al partner van het Tilburgse team Top 

Trucks Dakar. Die sponsoring is uitgebreid en 

zo staat Hydro Vasli prominent op de truck, 

waarmee coureur Vick Versteijnen tot medio 

januari door Paraguay, Bolivia en Argentinië 

scheurde.

Voorwoord
wethouder Erik de Ridder

Tilburg heeft de wind in de rug. Dat 

blijkt onder meer uit een recent CBS-

onderzoek. Daar werd Tilburg in één 

adem genoemd met Amsterdam en 

Eindhoven, als de economisch snelst 

groeiende gemeenten van Nederland. 

Die kwalificatie doet wethouder Erik 

de Ridder deugd. 
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Met een frisse blik, 

enthousiasme en 

decennialange ervaring in 

de IT-wereld, generen zij 

de perfecte match tussen 

werkgever en de IT-er. itlinx 

zet nu een volgende stap.

itlinx
‘strikt en verbindt’ vergeten IT-er

Textielstad
Je komt ogen tekort bij Textielstad

Een tip voor de bezoeker 

van Textielstad. Doe de 

deur voorzichtig open, stap 

rustig naar binnen en laat 

de overweldigende wereld 

die je binnenstapt even op 

je gemak op je inwerken. 
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Crown Business Center Aeroparc: 
de kroon op het werk

Het adres zegt genoeg. Ericssonstraat 2. Dat moét wel iets te maken hebben met 

het Zweedse telecommunicatiebedrijf. Zo is het ook. Waar ooit telefooncentrales 

werden vervaardigd heet het nu alleen Aeroparc, met het centrale Crown Business 

Center. 
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Latenzo:
‘Alles onder één dak’
Latenzo Fashion Lifestyle is een 

mode-totaalzaak, die in geen 

enkele grote winkelstad zou 

misstaan. Toch huist Latenzo 

al meer dan 55 jaar in het 

landelijke Udenhout. Daar 

biedt het 2000 vierkante meter aan mode, 

schoenen en accessoires onder één dak. 
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hét podium voor uw zakelijke event!
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Jin’s Damesmode
‘Eigenzinnige twist’

Kleding met een eigenzinnige twist 

in de maten 34 t/m 58. ‘Ik ben blij 

wanneer mijn klanten met het 

wow-gevoel de deur uit gaan.’
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“We zijn een 
logistieke 
topregio”

Tilburg heeft de wind in de rug. Dat blijkt onder meer uit een recent 
CBS-onderzoek. Daar werd Tilburg in één adem genoemd met Amsterdam 

en Eindhoven, als de economisch snelst groeiende gemeenten van Nederland. 
Die kwalificatie doet wethouder Erik de Ridder deugd. 

In zijn portefeuille combineert wethouder 

Erik de Ridder onder meer de posten 

economie en arbeidsmarkt. Een gouden 

combinatie, wat hem betreft. “Ik richt me op 

het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en 

het faciliteren van bestaande bedrijven, maar 

kan dat nu koppelen aan onze arbeidsmarkt, 

het potentieel wat we bieden. Zo spreek je pas 

van inclusieve groei.” Daardoor kan er snel 

worden geschakeld als zich kansen voordoen. 

Een mooi voorbeeld daarvan vindt De 

Ridder logistiek dienstverlener DB Schenker. 

“Die kwamen met een nieuwe operatie 

naar Tilburg. Ze vertelden dat ze daarvoor 

100 mensen nodig hadden. Wij hebben er 

daarvan ongeveer 80 geleverd.” 

Hij vertelt het met gepaste trots. “Dat mag 

ook. We zijn met 213.000 inwoners gewoon 

de zesde stad van Nederland. We hebben 

bedrijven aan kunnen trekken waar andere 

steden jaloers op zijn. Denk aan Tesla, 

aan Coolblue, allebei op bedrijventerrein 

Vossenberg West II. Daar zijn we in 2012 

gestart met de uitgifte en dat zit momenteel 

nagenoeg vol.” Het onderstreept de groei die 

Tilburg op economisch gebied doormaakt. 

Het maakt aan de andere kant de noodzaak 

voor nieuwe ontwikkeling duidelijk. 

“We hebben twee locaties waar we groei 

willen gaan faciliteren”, vertelt De Ridder. 

“Zwaluwenbunders, aan de noordkant 

van de stad, en Wijkevoort, aan de A58. 

Zwaluwenbunders komt op zijn vroegst eind 

2017 beschikbaar. Wijkevoort wordt nog wel 

een jaar later.”
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Logistiek
De wethouder ziet 

tot zijn genoegen dat 

grote logistieke partijen zich 

prominent in Tilburg vestigen. 

“Die hebben veel ruimte nodig. Logistiek is

een sector waarin we sterk zijn. We zijn een

logistieke topregio. Daar zijn we ook trots

op.” Hij zag de afgelopen jaren de vraag naar

kleinere bedrijfskavels wat stilvallen. “Dat was

een landelijke tendens. Maar je ziet dat 

die vraag nu weer aantrekt, met name op 

bedrijventerrein T58.”Een ander speerpunt 

op economisch vlak is reshoring, waarbij 

bedrijven productie terughalen naar 

Nederland.  Tilburg loopt op dat gebied 

voorop: “We hebben samen met Tilburg 

University daarvoor een tool ontwikkeld en als 

eerste toegepast”, meldt De Ridder. 

“Bedrijven kunnen met behulp van die tool 

zien of reshoring voor hun interessant is. 

De eerste toepassingen daarvan hebben 

wij beloond met een stimuleringspremie. 

Capi Europe is daar een mooi voorbeeld 

van. Die zijn bekend van de bloempotten 

met de oranje binnenkant. Het overgrote 

deel van hun productie kwam uit Zuidoost-

Azië. Die halen ze nu weer terug naar 

Nederland … naar Tilburg. Capi zit nu nog in 

de Kanaalzone maar verhuist straks naar 

een nieuwe locatie op Vossenberg.” Hij 

spreekt van een prominent schaap over 

de spreekwoordelijke dam: “We lopen 

voorop in reshoring. We doen het samen 

met de bedrijven én met de Diamant 

Groep. Zo koppelen we ook hier weer 

werkgelegenheid aan.”

Geografische ligging
De Ridder beseft terdege wat de 

doorslaggevende redenen zijn, waarom 

bedrijven voor zijn stad kiezen. “Vanwege 

de geografische ligging, centraal in de 

Benelux. We liggen bovendien gunstig 

op de West-Oostas van Rotterdam naar 

Duitsland. En Tilburg ligt op een kruising 

van modaliteiten: weg, water en spoor.” 

Hij onderkent ook het belang van een 

goede ontsluiting van de stad: “We 

hebben de afgelopen vijf jaar de volledige 

buitenring afgemaakt. Zo is er een optimale 

bereikbaarheid voor alle bedrijventerreinen 

gerealiseerd.” De gemeente wil graag de rol 

van verbinder spelen. “We willen dichtbij 

de partijen zitten, begrijpen wat die nodig 

hebben. We hebben per bedrijventerrein 

een accountmanager, één aanspreekpunt 

tussen bedrijf en bestuur. Juist door die 

korte lijnen kunnen we onderscheidend 

zijn, met ons grote netwerk ondernemers 

ontzorgen.” 

Dat is ook keihard nodig: “Tilburg is van 

oudsher een stad waar veel arbeid nodig 

was. Er zijn heel veel mensen die aan het 

werk willen en kunnen. Maar dan moet die 

werkgelegenheid er wél zijn.” Hij is trots 

op de huidige positie van de stad. Hij trekt 

een vergelijking met het bodyboarden, 

een sportieve activiteit die hij zelf graag 

beoefent: “Je moet zo lang mogelijk boven 

op de golf blijven zitten. Er gebeurt heel 

veel, op hoge snelheid, maar de uitdaging 

is om op die golf te blijven, die flow te 

houden.” Dat is een mooie ambitie voor 

2017.

We willen 
dichtbij de 

partijen zitten, 
begrijpen wat die 

nodig hebben



Florent Claassen (54), directeur van familiebedrijf Claassen Logistics, denkt altijd 
in groeikansen. Benelux-distributie is core business, de focus ligt op Europa en 
warehousing. De hechte familiecultuur is karakteristiek voor dit transportbedrijf: 

financiën hoeven niet altijd op nummer één te staan.

Claassen Logistics 
groeit in warehousing 

en Europese distributie

De glimmende oldtimer vrachtwagen in de 

ontvangsthal van Claassen toont aan hoe 

trots men hier is op het familiebedrijf, dat 

al 167 jaar bestaat. Drieënhalf jaar geleden 

werd deze nieuwe hoofdvestiging van het 

transportbedrijf gebouwd, in crisistijd. ‘Dat 

moment was een risico’, geeft Florent toe. 

‘We hebben anticyclisch geanticipeerd en dit 

gebouw met crossdock en warehouseruimtes 

neergezet. We willen ons als MKB-bedrijf 

namelijk richten op drie segmenten: Benelux, 

Europa en warehousing. Onze core business 

is Benelux distributie, maar we moesten klaar 

zijn op het moment dat we gingen groeien. 

Het is prettig dat het nu zo uitpakt en dat de 

investeringen niet voor niets zijn geweest’, 

vertelt hij. Claassen is een gezond en stevig 

bedrijf met een lange termijnvisie. ‘Het is 

belangrijk dat je altijd blijft investeren in je 

bedrijf’, tipt Florent.

Europees netwerk
De groeimarkt ligt voor Claassen in de 

Europese distributie en warehousing. ‘De 

vraag van de klant is veranderd door de 

internationalisering en globalisering van het 

MKB segment’, legt Florent uit. ‘Wij zitten 

op hetzelfde level als het MKB. Er is een klik, 

hebben dezelfde flexibiliteit en hetzelfde 

aanpassingsvermogen. De MKB-klant kent 

ons goed en weet dat onze Benelux-distributie 

betrouwbaar is, met de meest moderne 

faciliteiten. Voor ons een uitgelezen kans om 

warehousing en internationale logistiek aan 

te bieden.’ In Europa werkt Claassen samen 

met landenpartners. Het transportbedrijf 

participeert in goed sluitende Europese 

netwerken met passende doorlooptijden. Zee- 

en luchtvracht zijn de speciale transporten die 

Claassen aanbiedt om het logistieke netwerk 

voor de klant sluitend te maken. Zusterbedrijf 

Tlogistics is de fulfilment specialist en verzorgt 

de fijnmazige pakketdienst voor webshops. 

Hart voor de stad
Claassen is hofleverancier en met haar 

167-jarig bestaan het op één na oudste bedrijf 

van Tilburg. ‘Wij verdienen ons brood in 

Tilburg, veel van onze medewerkers wonen in 

Tilburg, en daarom vind ik het belangrijk om 

wat terug te doen aan de stad. We sponsoren 

allerlei verenigingen en faciliteren veel 

activiteiten’. Florent zit in meerdere besturen 

die zich bezighouden met het algemeen 

belang van de stad. ‘Er is in deze stad een 

sterke economische en sociale cohesie. 

Ondernemers, overheid en onderwijs werken 

nauw samen om voor de logistieke sector een 

ondernemersklimaat te creëren. De Gemeente 

Tilburg biedt logistieke bedrijven letterlijk en 

figuurlijk de ruimte om te groeien.’

Familiebedrijf
Florent is op en top zakenman, toch speelt de 

familie de belangrijkste rol in zijn leven. Hij 

is trots dat zijn vrouw Hanneke en zoon Huib 

(23) op dit moment in het bedrijf werken. Huib 

vertegenwoordigt de zesde generatie. Hij heeft 

logistiek en economie gestudeerd en is dit jaar 

in het bedrijf begonnen. Zoon Bram studeert 

nog commerciële economie en volgt wellicht, 

dochter Bregje kiest een andere richting. Bij 

Claassen worden de beslissingen met het 

‘boerenverstand’ genomen. Florent: ‘Het 

gevoel moet goed zijn. De financiën hoeven 

niet altijd op nummer één te staan. Als ik aan 

het eind van het jaar een gezellige club mensen 

heb die tevreden is, dan is dat leuker…’ hij 

denkt even na, ‘dat is me zelfs meer waard dan 

een goed financieel resultaat. Dat laatste moet 

er natuurlijk wel zijn’, lacht Florent tot besluit.

12  TILBURG IN BUSINESS
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Financiën 
hoeven niet 

altijd op 
nummer één 

te staan

FEITEN
• Hofleverancier
•167 jaar familiebedrijf
• 260 medewerkers
• 110 vrachtwagens
• 100 trailers 
• 1.700 orders per dag
• 45.000 m2 crossdock/opslagruimte

CLAASSEN LOGISTICS  |  Asteriastraat 8  |  5047 RM Tilburg  |  (013) 572 05 00
info@claassen.nu  |  www.claassen.nu

mailto:info@claassen.nu
http://www.claassen.nu/
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TILBURG KLEURT ORANJE 
OP KONINGSDAG
Op de dag dat hij zijn 50ste  verjaardag viert, donderdag 27 april, komt 

koning Willem-Alexander samen met koningin Máxima en een groot deel 

van de rest van de koninklijke familie naar Tilburg. De stad kleurt voor deze 

gelegenheid oranje, onder meer met het speciaal voor deze gelegenheid 

ontworpen logo. Dat toont de bekende T van Tilburg, met daarboven een 

kroon waarin diverse iconen van de stad zichtbaar zijn. Op en rondom 

Koningsdag bruist de stad van de uiteenlopende activiteiten. Alle 

informatie over de dag en het programma komt te staan op www.tilburg.nl/

koningsdag.

Tilburg kent sinds een klein jaar een eigen lettertype. TilburgsAns en is gebaseerd op het 

karakter van de stad: ietwat rauw, vrolijk, eigenzinnig, humoristisch en experimenteel. 

Het lettertype kan gratis worden gedownload en gebruikt. Dat gebeurt tot op heden 

echter vooral in koppen en kreten. En dus niet voor langere teksten. Dat vinden de 

bedenkers – vormgever Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen – jammer en 

daarom zijn ze nu bezit met een nieuwe versie  van het lettertype: TilburgsAnsText. Dit 

lettertype wordt veel rustiger én bovendien voorzien van een cursief en kleinkapitalen. 

In de loop van dit jaar komt TilburgsAnsText, tegelijk met het nieuwe pictogrammenfont 

TilburgsAnsIcons, gratis beschikbaar via www.tilburgsans.nl.

NIEUWE VERSIE LETTERTYPE 

TILBURGSANS

‘Stylist van het zuiden’ Roy Donders verhuist 

met zijn winkel naar het centrum van 

Tilburg. Dat betekent dat hij zijn vertrouwde 

Broekhoven gaat verlaten. Donders wil op 

1 september de deuren van zijn nieuwe 

zaak openen. Een exacte locatie is nog niet 

bekend gemaakt. 

WINKEL 
ROY DONDERS
VERHUIST NAAR 
CENTRUM

http://www.tilburg.nl/
http://www.tilburgsans.nl/
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KINDEREN 
HELPEN 
INTERPOLIS
Jong geleerd is oud gedaan, dat is letterlijk én 
figuurlijk het beoogde resultaat van de Raad van Kinderen. Op 
verzoek van Interpolis reiken zij oplossingen aan hoe mensen 
langer in hun vertrouwde woonomgeving kunnen blijven. De 
Raad- leerlingen van groep 7 van basisschool St. Caecilia 
uit Berkel-Enschot- presenteren woensdag 5 april hun 
bevindingen en adviezen aan de directie van Interpolis. 

Dit jaar buigt de Raad van Kinderen van Interpolis zich 

over de vergrijzing. De overheid stimuleert senioren zo lang 

mogelijk thuis te blijven wonen - vaak ook een wens van ouderen 

zelf. Interpolis lanceerde al een aantal innovatieve oplossingen 

die de zelfredzaamheid en veiligheid binnenshuis vergroten onder 

de noemer ‘ThuisMeester’. De verzekeraar is ook geïnteresseerd 

in hoe de jongste generatie tegen dit fenomeen aankijkt. Daarom 

gaf Interpolis de Raad van Kinderen deze concrete opdracht mee: 

“Hoe kan Interpolis mensen helpen om oud te worden in de eigen 

woning?" De jongste denktank van het land is de eigen situatie gaan 

onderzoeken, maar brengt ook de wensen van bijvoorbeeld opa's en 

oma's in kaart. Chantal Vergouw, directievoorzitter van Interpolis, is 

erg benieuwd naar de creatieve ideeën waar de kinderen mee komen:  

‘Hun adviezen zijn voor Interpolis bijzonder 

belangrijk. Zij zijn de nieuwe generatie, 

die we een stem willen geven in onze 

organisatie. Dit past helemaal 

bij het DNA van een 

coöperatieve 

verzekeraar 

zoals wij.’ 

KORTE BERICHTEN

De vierde vestiging van Thrill Grill opent in april de deuren aan 

het Piusplein in Tilburg. Na twee vestigingen in Amsterdam 

en één in Haarlem is Tilburg daarmee de derde stad die de 

bijzondere burgerzaak mag verwelkomen. Het motto van Thrill 

Grill is ‘for the love of burgers’. Er wordt uitsluitend gewerkt met 

milieuvriendelijke, regionale ingrediënten, zónder toevoegingen. 

Thrill Grill presenteert zich als een exclusief burgerrestaurant. 

Niemand minder dan sterrenchef Robert Kranenborg, bekend 

van talrijke televisieprogramma’s, legde de basis voor de burgers 

waarmee Thrill Grill werkt. De zaak gaat ook open voor lunch.

TILBURG KRIJGT 
THRILL 
GRILL

Marc Meeuwis (48), de broer van zanger Guus, is de nieuwe directeur van de stichting Marketing Tilburg. 

Hij trad op 1 januari jongstleden aan, voor 28 uur in de week. Meeuwis volgt Pieter de Jong op. Die was 

sinds november 2015 directeur van de stichting, die het ‘merk Tilburg’ moet vermarkten. De nieuwe 

directeur moet vooral meer zakelijkheid gaan brengen. Zo dienen er nieuwe fondsen aangeboord te 

worden, los van de gemeentelijke subsidie. Mac Meeuwis blijft overigens gewoon deel uitmaken van de 

band van zijn broer.

MARC MEEUWIS 
NIEUWE DIRECTEUR 
MARKETING TILBURG
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Wonen in de mooiste villawijk van Brabant. Landelijk en helemaal zoals ú dat wilt. Dat kan in 
Buitengoed Nieuwe Warande, tussen Tilburg en Berkel-Enschot. Dat prachtige project  van 
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte gaat dit voorjaar de tweede fase in, een 

unieke kans om uw woondroom in vervulling te laten gaan.

worden werkelijkheid in 
Buitengoed Nieuwe Warande

WOON
DROMEN 
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Ruimte voor Ruimte ontwikkelt namens 

de provincie Noord-Brabant al sinds 2002 

terreinen waarop veestallen stonden 

tot bouwlocaties voor particulieren. 

Men heeft de  bouwrechten voor 

2600 kavels, verspreid door de gehele 

provincie. Daarvan zijn er inmiddels 

zo’n 1400 gerealiseerd, verdeeld over 

70 verschillende locaties. Buitengoed 

Nieuwe Warande is één van de absolute pareltjes in de 

bouwportefeuille van Ruimte voor Ruimte. Het bouwplan 

omvat maar liefst 165 riante villakavels. Deze worden per 

deelplan gerealiseerd, bijna volledig welstandsvrij. In 

Deelplan 1 is reeds 70 procent van de bouwkavels verkocht.

Deelplan 2
De bouwkavels in Buitengoed Nieuwe Warande variëren 

van 700 tot wel 4000 vierkante meter. Van het eerste 

deelplan is inmiddels het overgrote deel verkocht. Dat 

betekent dat deelplan 2 in gang kan worden gezet. Dat 

wordt met 50 scherp geprijsde kavels het grootste deel van 

het totale project. Buitengoed Nieuwe Warande belooft een 

exclusieve mix van persoonlijke bouwstijlen te worden: van 

boerderijachtig tot herenhuis, van rieten kap tot moderne 

villa en van bungalow tot duurzaam. Tel daarbij op dat de 

voorzieningen op korte afstand liggen en dat de wijk een 

prima ontsluiting kent en het zal niemand verbazen dat er 

sprake is van een grote bovenregionale aantrekkingskracht.  

Buitengoed Nieuwe Warande staat garant voor betaalbare 

luxe. De interesse in de kavels is dan ook hoog. Zo kwamen 

er bijna 300 geïnteresseerden naar een startmanifestatie 

over dit project. Zij lopen allemaal warm voor ‘landelijk 

wonen met een persoonlijke signatuur’, de slogan waar 

het villapark in wording zich mee profileert. Ruimte voor 

Ruimte is daarbij de eigenaar van de grond. De verkoop 

verloopt via makelaars. Er is volop informatie over het 

project verkrijgbaar.

WOON
DROMEN 

RUIMTE VOOR RUIMTE  |  (073) 615 49 59  |  www.uwbuitengoed.nl.

http://www.uwbuitengoed.nl/


FLEX CAR RENT 
bewijst dat autoverhuur 

ook ánders kan

Het gaat erom 
dat je zegt wat je 
doet en doet wat 

je belooft
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FLEX CAR RENT 
bewijst dat autoverhuur 

ook ánders kan

FLEX CAR RENT TILBURG  |   Oisterwijk - Goirle  |  Ringbaan Noord 183  |  5046 AA Tilburg  |  (013) 543 66 66
info@flexcarrent.nl  |  www.flexcarrent.nl

‘Ik wilde het ánders doen.’ Wilfred van Empel wist best dat 

de autoverhuurbranche er bij het grote publiek niet heel goed 

opstond, toen hij met zijn eigen bedrijf startte. ‘Flex Car rent 

moest dus transparant zijn’, klinkt het stellig. ‘Zónder al die 

kleine lettertjes. Het gaat erom dat je zegt wat je doet en doet 

wat je belooft. Een auto huren moet gewoon gemakkelijk 

en laagdrempelig zijn.’ Van Empel beseft dat de klant soms 

door de bomen het bos niet meer ziet. ‘Er zijn ontzettend veel 

leasevormen. Wij vinden dat je de zaken niet te ingewikkeld 

moet maken. Wij bieden maatwerk in mobiliteit. Daar gaat het 

om.’ Die transparantie komt terug in all-in prijzen. ‘Het is voor 

de klant direct duidelijk wat een auto bij ons kost.’

Flexibel
Flexibiliteit is een andere speerpunt, zoals de bedrijfsnaam al 

doet vermoeden. ‘Wij willen flexibel zijn naar onze klanten. 

Dat verwachten ze ook. Daarom is bij ons alles altijd dagelijks 

opzegbaar.’ Het uitgangspunt is altijd om samen met de klant de 

optimale keus te maken. We hechten dan ook veel waarde aan 

advies, denken graag met de klant mee’, aldus Van Empel. ‘Die 

service is onze beste reclame, de prikkel om terug te komen.’ Zo 

kent Flex een haal-en brengservice en zorgt men ervoor dat er 

altijd wat te kiezen valt. De klanten komen dan ook terug. Dat 

blijkt uit de verdubbeling van het duurzame wagenpark, dat 

inmiddels zo’n 80 auto’s telt. ‘Van een elektrische auto tot een 

grote verhuisbus en alles er tussenin.’ 

Nieuwe locatie
Na ruim vier jaar aan de Veldhovenring maakt Flex Car rent 

nu een volgende stap in de ontwikkeling. De nieuwe locatie 

aan Ringbaan Noord is ruim, prima bereikbaar en past in de 

toekomstplannen. ‘We hebben de ambitie om door te groeien’, 

stelt Van Empel, die samen met zijn vrouw Daniëlle het bedrijf 

aanstuurt. Naast de centrale uitvalsbasis beschikt Flex Car rent 

ook over twee pick up points, in Oisterwijk en Goirle. Het wassen 

en onderhouden gebeurt in eigen beheer, waardoor de auto’s 

rijdende visitekaartjes blijven.  

Wilfred van Empel’s vernieuwende ideeën zijn ook in het land 

niet onopgemerkt gebleven. Zo maakt hij als enige zelfstandige 

autoverhuurder deel uit van het BOVAG-bestuur. Voor de 

komende jaren voorziet hij nog heel wat nieuwe ontwikkelingen. 

‘De klant wil waar voor zijn geld. Daarom volgen wij bijvoorbeeld 

het fenomeen car sharing op de voet: met meerdere partijen 

samen een auto delen. Dat kan ook zakelijk, in de vorm van een 

deelauto. Wij zijn daar klaar voor. We werken voor iedereen: 

van particulier tot zakelijk. Wie onze klant ook is: we maken 

autohuren of –leasen niet moeilijker dan het hoeft te zijn!’
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Kleine lettertjes? Nee, daarvoor hoeft de klant bij Flex Car rent niet te vrezen. Al vanaf 
dag 1, inmiddels ruim 4 jaar geleden, staat transparantie namelijk hoog in het vaandel 
bij Wilfred van Empel en zijn team. Wie bij Flex Car rent huurt of least – zakelijk of 
particulier – weet precies waar hij of zij aan toe is. Door die aanpak en de bijbehorende 
service richting klant, groeit Flex Car rent gestaag verder, met een recente verhuizing als 
logisch vervolg.

http://www.flexcarrent.nl/
mailto:info@flexcarrent.nl
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‘Bunga Melati … Jullie deden toch ook iets 

met zaalvoetbal?’ Reinier Reijnen hoort het 

nog regelmatig. Het onderstreept nog maar 

eens dat het in de jaren 80 van de vorige 

eeuw een briljante stap van zijn ouders 

was om als naamsponsor van een Tilburgs 

topzaalvoetbalteam te gaan fungeren. De 

sportieve hoogtijdagen mogen dan allang 

voorbij zijn: Bunga Melati is nog altijd een 

begrip, zeker bij iedereen die er ooit gegeten 

heeft.  Het restaurant, genoemd naar het 

Indonesische woord voor jasmijnbloem, 

bestaat sinds eerste kerstdag 1981. Een paar 

maanden eerder waren de ouders van de 

huidige eigenaar al gestart met het bereiden 

van afhaalmaaltijden. Die werden geserveerd 

vanuit de kelder van het woonhuis aan de Oude 

Rielseweg. ‘Een Indonesisch restaurant kwam 

je toen niet heel veel tegen, zeker in het zuiden 

niet’, weet Reinier, die 16 was toen zijn ouders 

Bunga Melati openden.

Constante kwaliteit
De kracht van Bunga Melati schuilt na al die 

jaren nog altijd in de keuken. De constante 

kwaliteit van de gerechten, gekoppeld aan 

de ongekende gastvrijheid van het team, 

maakt dat het restaurant elk weekend weer 

volloopt. De rijsttafel – verkrijgbaar in vijf 

variaties, vanaf 28,50 – is als vanouds populair. 

Maar Bunga Melati staat óók voor uitgebreid 

á la carte genieten: van eier-, groente- en 

kipgerechten, van saté’s, vis- en vleesgerechten. 

De Indonesische keuken betekende voor veel 

mensen een eerste kennismaking met exotisch 

eten en is dan ook nog altijd onverminderd 

populair. Niet voor niets staat de Indonesische 

chefkok al sinds 1988 in de keuken. Bij Bunga 

Melati krijg je bovendien waar voor je geld. 

De horecagelegenheid die Alphen op de 

kaart zette is maar één dag per jaar gesloten. 

Dat is oudjaarsdag. Alle andere dagen is het 

restaurant, dat bij normale bezetting plek biedt 

aan 85 gasten, vanaf 12.00 uur geopend. Er kan 

dus dagelijks ook geluncht worden. Afhalen 

is anno 2017 nog altijd een schot in de roos. 

En Bunga Melati verzorgt ook Indonesische 

catering op locatie. 

Thuiskomen
Voor de vele trouwe gasten, die al sinds jaar en 

dag de weg naar Bunga Melati weten te vinden, 

lijkt het soms wellicht of de tijd er stil heeft 

gestaan. De koloniale stijl van het meubilair, 

de familiefoto’s aan de muur, de bediening in 

traditionele kledij: het voelt als thuiskomen. 

Dat beseft ook Reinier Reijnen, wiens broer 

Erik sinds 1997 in Tilburg een tweede zaak – 

toepasselijk Melati Dua geheten – runt. Toch 

heeft hij plannen met het restaurant, zou hij dat 

graag uitbreiden met een serre, die bij mooi weer 

open kan. Zodat Bunga Melati ook de komende 

decennia nog heel wat gasten kan blijven laten 

genieten.
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Bunga Melati: 
tijdloos genieten

Het is een begrip voor iedereen die van het lekkerste uit de Indonesische keuken houdt: 
Bunga Melati. Al meer dan 35 jaar weten gasten van heinde en verre het restaurant in Alphen 

te vinden. Ze genieten met volle teugen van de overheerlijke rijsttafels en andere eerlijke 
gerechten. Bunga Melati staat nog altijd voor tijdloze Indonesische verwennerij.
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info@bungamelati.nl  | www.bungamelati.nl

mailto:info@bungamelati.nl
http://www.bungamelati.nl/
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Club Pellikaan geeft tips hoe je fit blijft 
met een drukke kantoorbaan

Is zitten 
écht het 
nieuwe 
roken?
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Ga staan tijdens het bellen
Maak er een gewoonte van om tijdens een telefoontje te lopen. Zo 

ben je even weg achter je bureau én heb alle aandacht voor het 

gesprek. Je wordt niet afgeleid door binnenkomende emails en 

openstaande documenten. Een win-win situatie! 

 1
2Sta regelmatig op 

tijdens een vergadering
Vergaderingen duren soms uren. Spreek daarom met 

je collega’s af om regelmatig even op te staan om wat te 

drinken te pakken. Zo kun je je benen even strekken en 

daarna weer fris verder. 

Beantwoord je 
emails staand
Zet je laptop op een hoge tafel en beantwoord je emails terwijl 

je staat. Of nog beter: loop naar die collega toe om zaken te 

bespreken. Dit is ook meteen beter voor de communicatie. 3
4 5Neem vaker de trap

Heb je een lift op werk? Gebruik hem niet als 

dit niet echt nodig is. Neem de trap als je naar 

een andere verdieping moet. Een gemakkelijke 

manier om toch meer te bewegen. Beweeg iedere 
dag intensief
Zorg dat je iedere dag een uur intensief 

beweegt. Dit kan zijn door flink te 

zweten in de sportschool, maar ook 

door een flinke wandeling te maken in 

je lunchpauze. 
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Onze clubs: Amersfoort  |  Apeldoorn  |  Almere  |  Breda  |  Goirle  |  Tilburg  |  Maastricht

Doe meer in minder tijd
We hebben steeds minder tijd en meer 

verplichtingen. Zorg dus dat je je tijd 

slim indeelt. Combineer je sociale leven 

met bewegen door een wekelijkse squash 

avond met je beste vriend. Of ga naar je 

favoriete groepsles samen met een goede 

vriendin. Club Pellikaan biedt daarnaast 

ook High Intensity Trainingen aan, 

waarbij je afwisselt tussen intens trainen 

en rustmomenten. Deze training duurt 

slechts 30 minuten, waarna je nog 24 tot 

36 uur blijft vet verbranden. Ideaal om wat 

extra kilo’s te verliezen, terwijl je achter je 

bureau zit! 

Adem in, adem uit… 
Naast langdurig zitten is ook stress slecht 

voor je gezondheid. Wie veel stress heeft 

slaapt slecht, heeft hogere bloeddruk en 

presteert minder. Neem dus regelmatig 

de tijd om terug te schakelen. Ontkoppel 

regelmatig van je email en neem even 

tijd voor jezelf. Bij Club Pellikaan kun je 

bijvoorbeeld tot rust komen in de sauna, 

Turks stoombad of tijdens een lesje (hot) 

yoga. 

Gezonde medewerkers presteren beter
Steeds meer bedrijven investeren in 

fitte werknemers. Gezond personeel is 

minder vaak ziek en presteert beter op 

de werkvloer. Wil jij investeren in de 

gezondheid van jezelf of je medewerkers? 

Kijk op www.clubpellikaan.nl en 

vraag naar de lidmaatschappen voor 

particulieren en bedrijven. 

http://www.clubpellikaan.nl/
http://www.clubpellikaan.nl/
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Van Luxemborg & De Kok mag dan een accountantskantoor met 60 jaar historie zijn: 
het is een uiterst modern bedrijf, waar het persoonlijk contact met de klant hoog in 

het vaandel staat. Dat blijkt wel uit het feit dat het gesprek met drie van de vier part-
ners niet op het ruime kantoor in Tilburg plaatsvond, maar bij een klant, in dit geval 
Tobroco Machines in Oisterwijk. Want een groeiende onderneming vraagt om een 

betrokken accountantskantoor.

Meegroeien 
met de klanten
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De grootste accountantskantoren van 

Nederland – de zogenaamde Big Four – zijn 

anno 2017 niet meer vertegenwoordigd in 

Tilburg. Dat biedt perspectieven voor Van 

Luxemburg & De Kok, een middelgroot 

kantoor, opererend vanuit de visie  

‘professioneel en toch informeel’. Van de 

vier partners komt de meerderheid – Albert 

Verschure, Henry Corsten en Herman de 

Jager – van grote kantoren vandaan. John 

Verspeek heeft zich twee jaar geleden met 

zijn kantoor bij Van Luxemborg gevoegd.  

Gezamenlijk sturen zij inmiddels een team 

van ruim 55 fiscalisten, financieel planners, 

personeeladviseurs en accountants aan. Die 

zijn verdeeld over twee vestigingen: in Tilburg 

en Dongen. 

Groei
Van Luxemborg & De Kok groeide de 

afgelopen jaren tegen de stroom in. Dat 

kan uiteraard alleen maar door kwaliteit 

aan ambitie te koppelen. Het kantoor is in 

bezit van een AFM-vergunning en fungeert 

tevens als opleidingskantoor. Partner Albert 

Verschure is bovendien verbonden aan Tilburg 

University. De groei werd zowel door het 

praktijkovernames als op autonome wijze 

gerealiseerd. ‘Met name in de audit-sector’, 

stelt Herman de Jager. Bij Van Luxemborg 

& De Kok hecht men veel waarde aan het 

persoonlijk contact met de klant. Die is er 

nooit een nummer. Albert Verschure: ‘Wij 

willen dat het goed gaat met onze klanten.

 Dat doen we door mee te denken, niet 

conservatief te zijn en te signaleren waar 

kansen liggen.’

Saneren is een instrument waar de ervaren 

accountants liever niet op teruggrijpen. ‘Dat is 

louter een korte termijnoplossing’, weet Henry 

Corsten. Doordat de heren zélf ondernemers 

zijn, weten ze als geen ander hoe een klant 

zich kan voelen. Of, zoals Herman de Jager het 

treffend verwoordt: ‘Als het bij de klant pijn 

doet, doet het ook bij ons pijn.’ Van Luxemborg 

& De Kok heeft van oudsher een sterke band 

met familiebedrijven en eigen ondernemers. 

‘Wat we daarvoor doen is heel breed’, schetst 

Albert Verschure. ‘Tot en met privé belangen 

aan toe. We werken graag toekomstgericht, 

willen onze klanten helpen groei te realiseren.’ 
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Herman de Jager beaamt dat: ‘Meegroeien met je klanten, dat is 

waar het om draait. En dat moet uiteraard wél met gekwalificeerd 

personeel. Groei maakt het vinden daarvan ook mogelijk.’

Toekomst
Uiteraard vergeet het accountantskantoor ook niet om 

naar de eigen toekomst te kijken. De partners volgen de 

ontwikkelingen binnen hun vakgebied op de voet. Zo weten 

ze dat er in de administratie geen toekomst zit. ‘Die processen 

worden helemaal geautomatiseerd en gedigitaliseerd’, weet 

Henry Corsten. ‘Gelukkig deden we op dat vlak al niet zoveel.’ 

Albert Verschure ziet de meerwaarde van die toenemende 

automatisering: ‘Wij zijn daar goed in meegegaan. Er is 

tegenwoordig zovéél informatie inzichtelijk te maken. In 

vergelijking met tien jaar terug is ook de wet- en regelgeving vele 

malen scherper geworden. Wij voldoen overal aan.’ En dat zal 

niemand verbazen. 
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Tobroco: een 
tevreden klant
Tobroco Machines uit Oisterwijk bestaat sinds 
1996. Het bedrijf ontwerpt en bouwt de bekende 
Giant machines: skid steer laders, wielladers, 
telescoopladers en verreikers. Die worden in niet 
minder dan 36 verschillende modellen ontworpen 
en gebouwd in de moderne fabriek in Oisterwijk. 
Van daaruit vinden ze hun weg naar 40 landen 
over heel de wereld. Eigenaar Toine Brock is sinds 
een jaar of acht klant bij Van Luxemborg & De 
Kok. Hij kwam daar terecht in het jaar dat zijn 
bedrijf controleplichtig werd. ‘Wij hebben toen 
wat offertes opgevraagd en uiteindelijk voor Van 
Luxemborg & De Kok gekozen. De persoonlijke 
manier van gesprekken voeren sprak me aan. Geld 
is wel belangrijk, maar goed persoonlijk contact 
nog veel méér.’ 

Toine Brock heeft maandelijks contact met 
Herman de Jager en weet wat hij wil. ‘Ik hoef van 
mijn accountant niet te horen hoe ik afgelopen 
jaar heb gedraaid. Wél waar ik over vijf jaar sta. En 
wat dat op financieel vlak met zich meebrengt. 
Dat toekomstplan is door Van Luxemborg & De 
Kok gemaakt. Daar toetsen we aan.’ Hij ziet het 
ook graag wanneer zijn accountant proactief 
bezig is: ‘Zij hebben nu eenmaal kennis op 
andere gebieden dan ik heb. Mijn interesse ligt 
in de techniek, niet in de cijfers. Ik vertrouw op 
het advies dat ik krijg. Daar vaar ik blind op. Ik 
word nooit verrast door hoe we ervoor staan. 
Met het KPI dashboard heb ik alles realtime in 
beeld. Daar wilde ik helemaal niet aan, maar dat 
hebben zij erdoor gepusht.’ Herman de Jager 
hoort het met een glimlach aan: ‘Tobroco is een 
mooie klant, waar we trots op zijn.  Toine heeft 
er nu ook een vestiging in het buitenland bij. De 
organisatie maakt een professionaliseringsslag 
door, is aan het opschalen. Wij bewaken daarbij 
het groeiscenario.’

http://www.luxemborg.nl/
mailto:info@luxemborg.nl


Het Sportbedrijf van de Gemeente Tilburg organiseert een 
bedrijvencompetitie golf voor decisionmakers van ondernemingen in 

Tilburg en omgeving. Ans Vincent, sportconsulent, vertelt waarom deze 
Golfcompetitie Buiten Bedrijf al enkele jaren zo’n succes is. 

Golf 
en gezelligheid, 

een prima match
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Sport Buiten Bedrijf is dé sportieve uitdaging 

voor alle Tilburgse bedrijven om in het 

voor- en najaar de competitie met elkaar 

aan te gaan. Enkele jaren geleden, in 2013, 

nam Ans Vincent het initiatief om ook voor 

de decisionmakers een sportdiscipline te 

bedenken. ‘Werkgevers doen enorm hun 

best om voor hun werknemers een sportieve 

uitdaging te zoeken en te betalen. Ik vond 

het tijd worden om ook de directieleden 

en beslissingsmakers te soigneren.’ In 

crisistijd moest Ans een nieuw sportief 

format bedenken. Ze koos voor de golfsport 

ná werktijd. ‘Ik wil graag een kleinschalige 

community creëren met een divers 

gezelschap, bestaande uit directies van 

midden- en grootbedrijf met meer dan vijf 

werknemers.’ Het concept sloeg aan. Dit 

jaar viert Ans het eerste lustrum van de 

Golfcompetitie Buiten Bedrijf.

Brabantse gezelligheid
In een prachtige bosrijke omgeving ten 

zuiden van Tilburg ligt Prise d’eau Golf 

met een uitdagende 27 holes golfbaan, 

een volwaardige 9 holes Par-3 baan en 

uitgebreide oefenfaciliteiten. De schitterende 

golfbaan heeft een A-status en wordt door de 

greenkeepers tot in de puntjes verzorgd. In de 

door Bonheur Horeca Groep geëxploiteerde 

Brasserie wordt men ondergedompeld 

in gastvrijheid. Niet alleen de Brabantse 

gezelligheid staat op het menu maar vooral 

de smakelijke gerechten. Dit alles maakt Prise 

d’eau Golf tot een toplocatie voor iedere golfer, 

van beginnend tot professional.

Ontmoeten
De Golfcompetitie Buiten Bedrijf vindt plaats 

in mei en juni op vijf avonden, inclusief een 

slotavond. Na een gezamenlijke ontvangst 

om 17:30 uur spelen de deelnemers een 

9-holes golfwedstrijd, waarbij soep en lekkere 

broodjes geserveerd worden. Tijdens de derde 

helft kan eenieder napraten onder het genot 

van een borrel met bittergarnituur. Op de 

slotavond wordt er getrakteerd op culinaire 

hapjes op de baan en is er een gezamenlijk 

diner met de leden van de Business Club 

van Prise d’Eau. Ans vertelt enthousiast: ‘We 

spelen 9 holes qualifying middels een shotgun 

start, waarbij alle spelers op hetzelfde tijdstip 

starten op verschillende holes en ongeveer 

allemaal weer tegelijkertijd binnenkomen. 

Leuk is dat er gedurende de vijf avonden op 

verschillende baanlussen gespeeld wordt, 

zodat je steeds een ander stukje van deze 

prachtige golfbaan ontdekt. De wedstrijdvorm 

is individueel Stableford. Iedereen speelt 

dus voor zichzelf met uiteindelijk een overall 

prijswinnaar. individueel maar ook als 

bedrijf.’

Bij Sport Buiten Bedrijf gaat het met name 

om het ontmoeten, de gezelligheid en 

teambuiling. Golf is daarbij een middel en 

netwerken een logisch gevolg. De meerwaarde 

van Sport Buiten Bedrijf is dat de werkgever 

niet de gehele dag weg is, maar dat hij, net 

als de werknemer, pas na 17:00 uur aan zijn 

pleziertjes toekomt.

Voor meer informatie en/of deelname aan de 

Golfcompetitie kunt u contact opnemen met 

ans.vincent@tilburg.nl.

Pierre van Diesen, Head of systems 
Benelux bij DB Schenker Logistics 
Tilburg: ‘Het is heerlijk om aan het 
einde van de dag een paar holes te 
lopen. Het is ontspannend en een prima 
moment om je netwerk te vergroten en 
te onderhouden. Terwijl het in feite geen 
werktijd kost. Erg relaxed vond ik het, 
vanwege - of misschien wel ondanks - het 
competitie-element. Golf Buiten Bedrijf 
2016 was top, erg gezellig. Dit smaakt 
naar meer!’
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Wie in Midden- en West-Brabant op zoek is naar automaterialen, 
komt al snel bij APS uit. Met zes vestigingen een toonaangevende 
speler en al sinds jaar en dag een naam in service en kwaliteit. Dat 
maakt APS Automotive een betrouwbare partner voor een breed 

scala aan bedrijven. Onder meer merkdealers, universele garages, 
transportbedrijven en schadebedrijven doen niet voor niets een beroep 

op APS. En lang niet alleen meer voor automaterialen.



TILBURG IN BUSINESS  33TILBURG IN BUSINESS  33APS AUTOMOTIVE  | Konijnenberg 51  | 4825 BC Breda  | (076) 572 50 00  | www.aps-bv.nl
De Kroonstraat 40   | 5000 AT Tilburg  | (013) 532 10 71  | www.aps-bv.nl

APS Automotive is een begrip in Brabant. Met vestigingen in Waalwijk, Tilburg, Oosterhout, Breda, 

Roosendaal en Bergen op Zoom bestrijkt men geheel Midden- en West-Brabant. Veruit de grootste van die 

vestigingen staat in Breda. Van daaruit wordt ook de planning gedaan voor het gehele werkgebied. En dat is 

een vak apart, uitgaande van de zeven (!) routes die dagelijks vanaf alle vestigingen worden gereden. “Soms 

zelfs acht, want we hebben ook een spoeddienst”, vertelt manager operations Mark van Iersel. “Voor al 

die routes werken we onder de naam Fource Logistics. Wat de klant ’s avonds bestelt, heeft ie 

de volgende ochtend binnen.”

Sales manager Tjebbe Nijpels onderstreept dat APS Automotive veel méér 

is dan een reeks goedgevulde magazijnen vol automaterialen. “Wij willen 

dat onze klanten ons als partner gaan zien. We proberen die klant zovéél 

mogelijk uit handen te nemen. Zo maken we alles inzichtelijk: voorraden, 

prijzen, levertijden. Wat we beloven, doen we ook. En daar gaan we ver 

in.” Dat blijkt bijvoorbeeld uit de eigen APS Academy, gevestigd in Breda, 

waar monteurs van klanten hun kennis op niveau kunnen houden. Ook 

worden daar meer commerciële trainingen gehouden, om in kaart te 

brengen waar een klant staat en waar de kansen en mogelijkheden 

voor die klant liggen.

Mobiele communicatie
APS is ook groot in mobiele communicatie. Zo verzorgt men 
in het werkgebied de complete portofonie voor onder meer 
ziekenhuizen, betaald voetbalorganisaties en attractieparken, 
uiteraard volledig beveiligd. Ook is het mogelijk om zowel 
voertuigen als personen nauwkeurig te volgen en verzorgt 
APS signalering voor hulpdiensten en andere bedrijven.

Totaalleverancier
APS Automotive is totaalleverancier voor de automotive-

branche en heeft werkelijk álles in huis voor het complete 

onderhoud, inclusief banden. Kwaliteit voert over de hele 

linie de boventoon. En die kwaliteit is nog betaalbaar ook. 

APS werkt volgens de Good – Better – Best – strategie, met 

zowel A-merken als goedkopere varianten in huis. Bij 

APS grijpt de klant nooit mis,  mede dankzij de extra hub 

in Tilburg: een magazijn boordevol materialen, waar 

vanuit alle vestigingen dagelijks meerdere malen naartoe 

wordt gereden om voorraad aan te vullen. Daarom kan 

rustig gesteld worden: als APS het niet heeft, dan heeft 

niemand het!

http://www.aps-bv.nl/
http://www.aps-bv.nl/
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Zeg je hydrauliek: 
dan denk je aan 

Hydro Vasli
Hydro Vasli is ook in 2017 nog altijd uw totaalpartner in hydrauliek. Sterker nog: ‘We doen álles 
in hydrauliek’, stelt sales manager Justin Koning. Hij kan terugkijken op een prima jaar, waarin 

een aantal mooie projecten werd opgeleverd. De ambities voor 2017 zijn helder: 
verder doorgroeien in service en onderhoud op locatie én het magazijn verder profileren.

Hydro Vasli, trotse 
partner van het Tilburgse 
team tijdens Top Trucks 

Dakar 2017.
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Zo draaien 
onze 

oplossingen 
onder andere 

in Amerika



HYDRO VASLI  |  Pegasusweg 6  |  5015 BZ Tilburg  |  (013) 536 58 06
www.hydrovasli.nl

Als er iets is waaraan ze bij Hydro Vasli een hekel 

hebben, dan is het aan stilstand. Stilstand bij 

klanten, want dat betekent kapitaalvernietiging. 

En stilstand binnen de eigen organisatie. Hydro 

Vasli wil voorúit en profileert zich dan ook 

graag in de markt. Justin Koning kan met een 

tevreden gevoel terugkijken op het jaar 2016. ‘We 

hebben een aantal mooie projecten opgeleverd’, 

concludeert hij. ‘Zo draaien onze oplossingen

onder andere in Amerika. We hebben we voor

onze buurman Lan|Abar een op maat gemaakte

hydrauliek-oplossing geïnstalleerd welke bij 

hun klanten in Amerika het verschil maakt.’ 

Maar ook dichter bij huis liet Hydro Vasli zich 

gelden. Zo pakte men samen met Waterschap De 

Dommel de rioolwaterzuiveringsinstallatie /de 

energiefabriek in Tilburg aan.

Magazijn
Ook werd er afgelopen jaar een nieuwe 

productlijn toegevoegd. Hydro Vasli is nu 

importeur voor de Benelux van de Italiaanse 

OMT accumulatoren. ‘Daarmee kunnen we onze 

klanten en machinebouwers optimaal van dienst 

zijn’, stelt Koning. Die klant heeft sowieso niets 

te klagen over het assortiment waaruit men kan 

putten. Hydro Vasli beschikt namelijk aan de 

Pegasusweg over hét hydrauliekmagazijn van 

Tilburg, met zo’n 40.000 artikelen. ‘Dat loopt 

uiteen van een afdichting tot een complete 

cilinder en van een losse koppeling tot een 

compleet slangenpakket.’ Het magazijn is van 

maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 

17.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Preventief onderhoud
Hydro Vasli is steeds meer aandacht gaan 

besteden aan preventief onderhoud. Bij een 

groeiend aantal klanten wordt het complete 

machinepark periodiek geïnspecteerd. De 

waarnemingen worden met foto’s ondersteund. 

Daar horen uiteraard onderhoudsadvies én –

uitvoering bij. Zo helpt Hydro Vasli werkgevers 

te voldoen aan hun zorgplicht op het gebied van 

veilig werken. ‘We minimaliseren daardoor

het aansprakelijkheidsrisico en voorkomen

dat machines stil komen te staan’, aldus de

sales manager. Die ziet tot zijn genoegen dat

steeds meer bedrijven hier werk van maken.

‘Neem MCB uit Valkenswaard’, noemt hij als

voorbeeld. ‘Dat is een schoolvoorbeeld van hoe

het moet. Maandelijks pro-actief onderhoud en 

géén ongeplande stilstand meer.’

De klantgedrevenheid is hoog in het team van 

Hydro Vasli. Men gaat ver voor de klant. In 

service en onderhoud op locatie bijvoorbeeld, 

een discipline waarin het bedrijf graag door wil 

groeien. Daarom is men doorlopend op zoek naar 

mensen die graag in de hydrauliek werken. Vol 

ambitie is Hydro Vasli er klaar voor om van 2017 

opnieuw een topjaar te maken. 

Sponsoring

Hydro Vasli laat zich ook in de sportsponsoring niet 
onbetuigd. Zo was het bedrijf al partner van het Tilburgse 
team Top Trucks Dakar. Die sponsoring is uitgebreid en 
zo staat Hydro Vasli prominent op de truck, waarmee 
coureur Vick Versteijnen tot medio januari door Paraguay, 
Bolivia en Argentinië scheurde. ‘Het team bestaat uit 
klanten van ons’, vertelt Justin Koning. ‘Techniek is wat 
ons verbindt. Wij waren vorig jaar maar wát trots toen we 
zagen wat Vick allemaal deed in deze loodzware rally. 
Daar dragen we graag ons steentje aan bij.’
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’Doen wat je zegt en 
zeggen wat je doet’
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Zijn ogen worden bijna vochtig als Dennis begint te 
vertellen over waarom hij doet wat hij doet. “Het klinkt 
misschien cliché, maar ik wil mensen helpen. Helpen om 
hun ultieme bouw- of verbouwwens te realiseren. Vaak 
zegt een opdrachtgever het een, en bedoelt iets heel anders. 
Het voortraject van een bouw of verbouwing is daarom de 
belangrijkste fase en het contact met de opdrachtgever is 
dan intensief. Mijn oren zijn gespitst en door de juiste vragen 
te stellen, in de huid te kruipen van de opdrachtgever, 
komen de daadwerkelijke wensen bovendrijven. Dan pas 
kunnen we adviseren, zorgen die er liggen wegnemen en de 
lijn uitzetten om de juiste mensen op het juiste tijdstip in te 
zetten om het gewenste eindresultaat te creëren.”

Trots, trotser, trotst 
Deze werkfilosofie heeft Dennis de afgelopen 15 jaar ingezet, 
verder ontwikkeld en overgebracht op zijn team. Een team 
dat inmiddels uit 11 mensen bestaat en dat hij met zorg 
heeft samengesteld. “Ik ben supertrots op die gasten. Ieder 
heeft zijn eigen kracht en unieke karaktereigenschappen. 
Door heel bewust een projectleider, tekenaar en calculator 
in een team te plaatsen komt het juiste naar voren voor 
een bepaalde opdrachtgever.” Op deze manier werkt het 
ook voor de vaste samenwerkingspartners van Vogels, 
zoals onderaannemers, adviesbureaus en de partijen van 
het Huis van de Bouw. Een initiatief van Dennis waarbij 
onafhankelijke specialisten uit de bouwsector bij elkaar zijn 
gebracht onder een dak. 

Wederzijds vertrouwen
Vogels Bouwmanagement kan zo de volledige bouwpartner 
zijn. De expertise is ruimschoots in huis, maar voor Dennis 
is het van cruciaal belang dat er wederzijds vertrouwen 
is. “Wij stellen ons volledig open voor onze opdrachtgever 
en zijn transparant. Dit verwachten wij ook van onze 
opdrachtgever. Dit is nodig zodat er interactie ontstaat. 
Ook wanneer iets niet goed loopt, moet dit op tafel gelegd 
worden. De combinatie van expertise en transparantie 
zorgt ervoor dat we gezamenlijk de kwaliteit kunnen 
waarborgen.”

Leef je dromen
Vogels Bouwmanagement is doorgegroeid tot een volwassen 
bedrijf en daardoor richten ze zich voornamelijk nog op 
MKB-bedrijven die een groei of transformatie doormaken. 
Kantoorpanden waarbij creativiteit volledig de vrije 
loop heeft gehad, logistieke projecten met extreem korte 
voorbereidings- en uitvoeringstrajecten en projecten die een 
geheel nieuwe uitdaging zijn, zoals een haventerminal zijn 
de vinkjes die Vogels mag zetten op hun bouwprojectenlijst. 
“Er zijn zeker nog dromen”, vertelt Dennis. “Een ziekenhuis 
of zorgcomplex bouwen, dat staat nog op onze bucketlist. 
In zo’n project komen het wegnemen van zorgen en het 
zorgen voor, bij elkaar. Je bent van meerwaarde voor 
de mensen die er werken en voor de bewoners zelf. Bij 
woonlandschap de Leyhoeve in Tilburg en Groningen 
hebben wij ondersteuning mogen bieden in het bouwproces 
en bij de eindoplevering, maar het bouwmanagement 
voor een ziekenhuis is net een stap verder.” Gestaag en vol 
enthousiasme werkt Dennis met zijn team verder om zijn 
droom waar te maken. Want dat hij weet wat hij wil, is wel 
duidelijk. 

Een ziekenhuis 
of zorgcomplex 

bouwen, dat 
staat nog op onze 

bucketlist

Een gevoel van rust en thuiskomen sijpelt binnen als je het pand 
van Vogels Bouwmanagent betreedt. Voor eigenaar Dennis Vogels 

heeft dit allemaal te maken met emotie en dat is exact wat er 
nodig is bij het verwezenlijken van een bouwproject. De passie 

van Dennis en zijn team is om samen met de opdrachtgever een 
kwalitatief hoogstaande bouw of verbouwing te realiseren die 

volledig voldoet aan de wensen, binnen budget is en het liefst nog 
ruim voor de afgesproken oplevertermijn klaar is. 

Foto: Studio1974 - Jeannette Grotenhuis
Tekst:  Bold & Blauw - Jessica Lambooij

mailto:info@vogels.nu
http://www.vogels.nu/
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Een tip voor de bezoeker van Textielstad. Doe de deur voorzichtig open, stap rustig 
naar binnen en laat de overweldigende wereld die je binnenstapt even op je gemak op 
je inwerken. Eenmaal over de drempel aan de Ringbaan Noord betreed je namelijk een 
kleurrijke wereld, waar werkelijk álles om textiel draait. ‘Een stoffen-Walhalla’ is het al 

genoemd. ‘Snoepwinkel’ ook. Feit is dat je bij Textielstad écht ogen tekort komt.

Je komt 
ogen tekort 

bij Textielstad



TEXTIELSTAD | Ringbaan Noord 101a | 5046 AA Tilburg | (013) 532 28 88
www.textielstad.nl
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Van couturier 
tot atelier en 
van zakelijke 

klant tot 
thuisnaaister

Eddie Lahaije is een telg uit een rasecht textielgeslacht. 

Hij groeide daarin op en voelt zich er zelf ook als een 

vis in het water. Sinds een jaar of twee huist hij met 

Textielstad in het pand waar vroeger een weverij zat, 

en waar daarná een aantal kleinere bedrijfjes huisden. 

Textielstad is allesbehalve een klein bedrijfje. Met 

een vloeroppervlak van zo’n 2000 vierkante meter én 

een paar honderd meter aan magazijn, is het plek die 

inspiratie biedt voor velen. ‘Wij willen een experience 

zijn’, stelt Eddie. ‘We geven hier workshops, we gaan 

hier filmpjes opnemen. Dit is een plek voor iedereen 

die iets met textiel heeft: van couturier tot atelier en 

van zakelijke klant tot thuisnaaister. We krijgen ze hier 

allemaal over de vloer.’

Trekpleister
Van het misschien wel best bewaarde geheim van 

Tilburg is Textielstad in rap tempo uit aan het groeien 

tot een trekpleister van formaat. Of het nu gaat om 

stoffen, fournituren, breien en haken, borduren, 

gordijnen, patronen, boeken of zelfs paspoppen: 

Textielstad heeft het in huis. En allemaal in verre van 

bescheiden hoeveelheden. De keuze is er zó enorm 

dat een webshop niet uit kon blijven. Het is bekend 

dat er mensen zijn die een bezoek aan Textielstad 

combineren met het Textielmuseum en er zo een dagje 

uit in stijl van maken. Dagelijks gaan er honderden 

pakketten met bestellingen de deur uit. Die vinden 

hun weg door heel Europa. Textielstad voert een 

breed assortiment aan merken. Zo is men trots op de 

stoffencollectie van Liberty of London, een traditioneel 

topmerk.

Zakelijk
Los van veel particuliere klanten krijgt Textielstad 

ook heel wat zakelijke klanten over de vloer. Die 

zijn bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe gordijnstof 

voor op kantoor, een frisse meubelstof voor 

in de vergaderkamer of naar stof voor nieuwe 

bedrijfskleding. Ook carnavalsverenigingen lopen 

er met de regelmaat van de klok binnen, op zoek 

naar nieuwe outfits. En het mooie is: ze slagen 

allemaal. Want als Textielstad het niet heeft … 

‘Er gaat hier vrijwel niemand met lege handen de 

deur uit’, bevestigt Eddie lachend. Met een aanbod 

dat uiteenloopt van een klosje garen tot complete 

couture is dat ook weer niet zo verwonderlijk. 

Textielstad weet een divers publiek aan zich te 

binden, zo gevarieerd als het textiel experience 

center zélf ook is. Van heinde en verre krijgt het 

team foto’s toegestuurd waarop klanten vol trots 

laten zien wat ze met de in Tilburg aangeschafte 

stoffen en toebehoren gemaakt hebben. In 2017 

wil Textielstad het aanbod aan workshops verder 

uitbouwen. Daarnaast blijft snelle levering een 

speerpunt. ‘We willen voorop blijven lopen en dan 

zijn service en kwaliteit van groot belang.’

Textielstad is zes dagen per week geopend: van 
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 18.00 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur. In de 
webshop kan men zeven dagen per week, 24 uur 
per dag terecht.

http://www.textielstad.nl/
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Of u nou op zoek bent naar een mooie 

(feest)jurk, een perfect zittend (maat)

pak of een nieuwe favoriete jeans, 

Gimbrère heeft het. Naast de in Tilburg 

en omstreken bekende jassencollectie, 

vindt u er alles wat uw hart begeert 

op modegebied. Schoenen en tassen 

van Michael Kors en sieraden van 

onder andere KMO maken uw outfit 

compleet. 

Komend seizoen is de nautische streep 

niet weg te denken uit het modebeeld. 

Zowel voor dames als heren is de 

streep alom vertegenwoordigd en deze 

mag dan ook niet ontbreken in uw 

garderobe. 

Daarnaast is dit het seizoen van 

de applicaties. Bloemen, sterren, 

borduursels, patches, u kunt het zo 

gek niet bedenken, of u vindt het op 

verschillende items. We love it! Wat 

kleur betreft is niets te gek. Naast 

heel veel (oranje)rood, metallics, 

alle denkbare blauwtinten zien we 

ook heel veel (donker)groen. Ervaren 

personeel zorgt er bij Gimbrère voor 

dat u naar huis gaat met de trends die 

bij u passen en waar u lang plezier van 

zult hebben.



TILBURG IN BUSINESS  45

Hoewel de klassieke klant nog altijd perfect kan slagen bij Gimbrère, vinden 

ook steeds meer jongeren de weg naar de winkel. Het gevarieerde aanbod 

zorgt ervoor dat iedereen bediend kan worden. Gimbrère staat voor klasse 

en stijl, maar ook voor lef en de laatste mode. Door in te spelen op trends 

en de behoefte van de klant, worden nieuwe en exclusieve merken als 

eerste bij Gimbrère aan de collectie toegevoegd. Zo shopt u er de te gekke 

collectie van Fabienne Chapot, het exclusieve sportmerk Deblon Sport en de 

diervriendelijke en lichtgewicht jacks van Save the Duck.

Dorst gekregen na al dat geshop? In de coffee corner kunt u genieten van een 

heerlijk kopje Nespresso en u laten inspireren door de mooiste woontrends. 

Servies van Van Verre en must-haves van Pols Potten zorgen ervoor dat niet 

alleen uw garderobe, maar ook uw huis fashionable is! 
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verstand 
van slapen

‘Slapen is ons vak’. Het is het 
alleszeggende motto van Ditvoorst 

Slaapwinkel. En daar is geen letter aan 
gelogen. Met een historie die teruggaat 
tot 1878 is het overduidelijk: wie goed 

en comfortabel wil slapen, kiest voor de 
slaapvoorlichters van Ditvoorst. 

Ditvoorst Slaapwinkel is een begrip in 

Tilburg en vér daarbuiten. Met meer 

dan 135 jaar ervaring is dat ook niet 

vreemd. Uitgeslapen klanten die kiezen 

voor kwaliteit en kennis, weten de royale 

slaapwinkel al sinds jaar en dag te vinden. 

De afgelopen 34 jaar huist die aan de 

Schouwburgring 122. Daar hebben Karin 

en Marlon de beschikking over zo’n 800 

vierkante meter, verdeeld over twee 

verdiepingen. Daar vindt de klant een 

indrukwekkende collectie kwaliteitsbedden, 

alsmede een keur aan bijpassende 

accessoires en bedtextiel.

Proefslapen
Het belang van een goede nachtrust staat 

buiten kijf. Daar weten de slaapvoorlichters 

van Ditvoorst alles van. Met een schat aan 

ervaring weet men voor elke klant een passende 

en comfortabele slaapoplossing te vinden. 

Desgewenst is die klant van harte welkom om 

in de winkel te komen proefslapen. De keuze 

van het juiste matras is van essentieel belang. 

We slapen daar immers al snel 10 tot 12 jaar 

lang op.  De samenwerking met tal van bekende 

merken leidt steeds weer tot een slaapoplossing 

op maat. De klant kan blindelings op de kennis 

en kunde van het team vertrouwen. 
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De keuze 
van het juiste 
matras is van 

essentieel 
belang

 DITVOORST SLAAPWINKEL  |  Schouwburgring 122  |  5038 TL Tilburg 
info@ditvoorst.nl  |  www.ditvoorst.nl

Sfeerbeleving
De slaapkamer wordt tegenwoordig steeds meer 

gebruikt als een soort tweede woonkamer. We 

brengen er heel wat tijd door en die mag prettig 

en comfortabel worden ingevuld. Dat is ook bij 

Ditvoorst te merken. De sfeerbeleving viert hoogtij 

in de diverse opstellingen. Daarbij ontbreken 

ook moderne snufjes en technieken niet. Van een 

verstelbaar bed kijken we al niet meer op, maar 

het is tegenwoordig zelfs mogelijk om dat bed met 

je mobiele telefoon te bedienen. En wat te denken 

van de hoog-laagbedden, die zelfs als een fauteuil 

overeind kunnen worden gezet? 

Bij Ditvoorst blijft het ligcomfort echter 

uitgangspunt nummer 1. Om dat zo optimaal 

mogelijk te creëren komt men ook bij de klant 

aan huis. Om te zorgen dat het bed van de keuze 

perfect in de slaapkamer past, wordt er desgewenst 

samengewerkt met een heuse interieurarchitect. 

Dat alles maakt van Ditvoorst Slaapwinkel hét 

adres voor iedereen die waarde hecht aan een 

goede nachtrust. 

De winkel is op maandag gesloten. Op dinsdag, 

woensdag en vrijdag kan men er tussen 9.00 en 

18.00 uur terecht, op donderdag zelfs van 9.00 

tot 21.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 

17.00 uur. Iedere laatste zondag van de maand is 

Ditvoorst van 12.00 tot 17.00 uur open.

mailto:info@ditvoorst.nl
http://www.ditvoorst.nl/


48  TILBURG IN BUSINESS



TILBURG IN BUSINESS  49

Het adres zegt genoeg. Ericssonstraat 2. 
Dat moét wel iets te maken hebben met het 
Zweedse telecommunicatiebedrijf. Zo is het 

ook. Waar ooit telefooncentrales werden 
vervaardigd heet het nu alleen Aeroparc, 
met het centrale Crown Business Center. 
Het terrein, op een steenworp van Tilburg 

Reeshof, biedt ongekende mogelijkheden voor 
ondernemers. Werken, innoveren, vergaderen, 

ontmoeten: het kan in Rijen allemaal.

Crown Business Center Aeroparc: 

de kroon 
op het werk



We willen 
dichtbij de 

partijen zitten, 
begrijpen 

wat die nodig 
hebben
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Gilze-Rijen staat wijd en zijd bekend vanwege de 

vliegbasis óf vanwege Ericsson. Crown Business Center 

Aeroparc wordt niet in dat rijtje genoemd. Maar wat niet 

is, kan zómaar nog komen. Want het immense complex 

Aeroparc bestaat eigenlijk in deze vorm pas drie jaar. 

Geert-Jan van Bakel is er de trotse locatiemanager. 

Hij schetst het multifunctionele terrein: “Op het hele 

Aeroparc staat een twaalftal panden. Ericsson zit 

hier overigens nog steeds. Maar er is nog zovéél meer. 

Kantoorpanden, kantoorruimtes, vergaderruimtes: 

we hebben het allemaal.” Ook Gate 2, het Aerospace & 

Maintenance Center in Midden-Brabant, huist op het 

terrein. Het Aeroparc is echter lang niet alleen voor 

luchtvaart-gerelateerde bedrijven bedoeld.

Crown Business Center
Er mogen op het terrein dan heel wat  verschillende 

concepten te vinden zijn: het Crown Business Center is 

het kloppend hart. Daar zijn centrale faciliteiten als de 

receptie en het Countdown Café te vinden. Die laatste 

ruimte leent zich perfect voor ontbijt, lunch of een 

borrel, maar is ook geschikt voor zakelijke besprekingen. 

Daarnaast heeft het Crown Business Center de 

beschikking over een tiental ruimtes voor activiteiten 

van 2 tot wel 200 personen. Ook zijn er diverse 

flexwerkplekken beschikbaar. En het is dus mogelijk om 

er bedrijfs- of kantoorruimte te huren. Van Bakel: “Dat 

kan al vanaf 20 vierkante meter. De mogelijkheden lopen 

uiteen van flexibel, met korte looptijd en flexibele huur, 
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tot veel permanenter, met aparte kantoorruimte en 

opslagruimte. We hebben het allemaal.”

Rijen ligt mooi centraal in het werkgebied van 

Midpoint Brabant. Van Bakel benadrukt de gunstige 

ligging ten opzichte van De Reeshof: “Je bent van 

daaruit sneller hier, dan in het centrum van Tilburg.” 

Hij vult aan dat Rijen een station heeft, goed ontsloten 

wordt door de snelwegen én dat er op het Aeroparc 

volop parkeerruimte is: “Wel 1800 plaatsen.” 

Daarmee is meteen ook duidelijk dat de potentie van 

Crown Business Center Aeroparc niet tot de regio 

beperkt hoeft te blijven. Esther Lagendijk is dan ook 

aangetrokken als accountmanager vergaderingen 

& events. Zij moet alle mogelijkheden op het gebied 

van vergaderen, evenementen en andere activiteiten 

breder uit gaan dragen. “Daarbij gaan we nadrukkelijk 

stilstaan bij het verleden van het terrein”, vertelt ze. 

“Vergaderzalen worden bijvoorbeeld genoemd naar 

Ericsson, maar bijvoorbeeld ook naar Bell en Watt.”

Kwaliteit
Er mag dan volop bedrijvigheid heersen op het 

Aeroparc: uitgangspunt is wél dat het een parkachtige 

entourage blijft. Die kan uiteraard wél worden benut, 

voor ontspannen of meer sportieve activiteiten. “Er zit 

met The Factory ook een sportschool op het terrein”, 

vertelt Esther Lagendijk. “Daarmee kunnen we ook 

arrangementen aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan 

een teambuildingdag, die wordt afgesloten met een 

bootcamptraining.” Ze geeft aan dat de mogelijkheden 

op het terrein ongekend breed zijn. “We staan ook 

overal voor open, voor allerlei ideeën. Van beurzen tot 

congressen en evenementen. We hebben hier volop 

ruimte en die willen we graag benutten.”

Crown Business Center Aeroparc is ideaal voor zzp’ers, 

die op zoek zijn naar een eigen werkplek. Maar ook 

voor ondernemers die zich willen vestigen in een 

inspirerende omgeving. In beide gevallen geldt dat 

er volop groeipotentieel voorradig is. Of het nu om 

20 of om 2000 vierkante meter kantoorruimte gaat: 

er is gegarandeerd iets te vinden. Op het Aeroparc 

zijn daarnaast diverse andere mogelijkheden voor 

bedrijfshuisvesting: van een heuse kantoorvilla tot en 

met kantoorruimtes van allerlei omvang. Geert-Jan 

van Bakel en zijn team voorzien u graag vrijblijvend 

van alle relevante informatie.

http://www.aeroparc.nl/


De naam Van Mossel is sinds 1949 diep 
geworteld in de Nederlandse autobranche. 
Door de merken Volkswagen en Audi bouwde 
men in Midden-Brabant een grote en goede 
naam op. Die naam heeft het bedrijf anno 
2017 nog steeds, maar ondertussen wél 
landelijk. Met een palet van inmiddels 10 
verschillende merken en met 68 vestigingen 
in Nederland, België en Duitsland is de Van 
Mossel Automotive Groep een autobedrijf 
met alles onder één dak.
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Van Mossel biedt meer dan u verwacht. Dat is het motto 

waarmee het bedrijf zich anno 2017 in de automotive-

branche presenteert. En aan dat motto is geen letter gelogen. 

Het draait in de bedrijfsvisie van algemeen directeur Eric 

Berkhof immers om synergie: het effect van samenwerking 

dat groter is dan wat de afzonderlijke partijen in totaal bereikt 

zouden hebben. Van Mossel is anno 2017 dan ook allang 

geen regionale autodealer meer. Verspreid door heel het 

land beschikt men over een netwerk van dealerbedrijven, 

leasebedrijven, schadebedrijven én ook nog eens 3 Mega 

Occasion Centra. Daar komen alle auto’s – jong gebruikt, uit 

de lease of van een dealer – terug en is op occasiongebied dus 

alles in één oogopslag te vinden. 

Sterk gegroeid
Van Mossel is met name de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid.  

Zo is het bedrijf inmiddels ook actief in België en Duitsland. 

Van Mossel: 
van regionale dealer naar 

landelijke 
automotive groep



VAN MOSSEL AUTOMOTIVE GROEP | Biesbosweg 14 | 5145 PZ Waalwijk | +31 416 82 07 00
www.van-mossel.nl
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Daarnaast zijn Volkswagen en Audi allang niet meer de enige merken 

waarvan Van Mossel dealer is. Ze hebben de voorbije jaren gezelschap 

gekregen van Ford, Opel, Peugeot, Jaguar, Landrover, Kia, Citroen 

en DS. En het einde van die groei lijkt nog niet in zicht. International 

Car Lease Holding, met een wagenpark van ruim 50.000 voertuigen 

en behorend tot de top 5 van leasemaatschappijen van Nederland, 

maakt ook deel uit van de Van Mossel Automotive Groep. Daarmee 

is Van Mossel in elk segment goed vertegenwoordigd: van klein tot 

groot en van off-road tot oerdegelijk. Zo kan zowel de zakelijke als de 

particuliere klant optimaal worden bediend. Een auto koop of lease je 

dus niet meer bij een merkendealer: dat doe je bij Van Mossel.

De ambitie van de Van Mossel Automotive Groep is niet per definitie 

om de grootste te zijn, maar wél de beste. Die gedachtegang 

vertaalt zich in een bedrijf dat alles onder één dak biedt: het meest 

complete aanbod, tegen de beste prijs. Binnen dat kader passen ook 

overnames, zoals recent van vijf vestigingen van Care schadeservice, 

in Eindhoven, Hengelo, Breda, Rotterdam en Utrecht. Van Mossel 

maakt hier werk van een landelijke spreiding. Bij alle stappen 

die gemaakt worden staan 7 kernwaarden centraal. Dat 

zijn gastheerschap, maatschappelijk verantwoord, 

onderscheidend, gedreven, resultaatgericht, 

klantgericht en eerlijk en open.

Dat alles resulteert in een organisatie waar 

de betrokkenheid op alle fronten hoog is. 

De Van Mossel Automotive Groep is een 

modern en dynamisch bedrijf en heeft 

dan ook op tal van fronten heel veel 

te bieden. Meer dan u verwacht …

+31 416 82 07 00
http://www.van-mossel.nl/


Altijd twee stappen 
vooruit in 

web & marketing
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Two Step 
maakt van 

jouw website 
een succes! 

Nóg een typerende uitspraak: ‘Een website 

kan zoveel méér zijn dan een online brochure’. 

Hij verdiept deze: ‘Het is je verhaal, je imago, 

de uitleg van je businessmodel en je online 

vertegenwoordiger. Heb je een potentiële 

klant gesproken, dan zal die zeker even naar 

je website gaan om ‘je verhaal’ na te lezen. De 

juiste uitstraling is van groot belang. Wellicht 

nóg belangrijk is een site die nieuwe prospects 

voor je aantrekt. Daarvoor dien je vindbaar te 

zijn! 

Two Step Web & Marketing is dé partner voor 

een full service online ervaring. Zoals de naam 

al belooft, denken ze bij Two Step altijd twee 

stappen vooruit. Two Step Web & Marketing 

bestaat sinds 2012. Toen begonnen Kamiel 

van Riel en Peter de Kort op een zolder in 

Kaatsheuvel een specialistisch bedrijfje. Ze 

hielpen andere internet marketingbedrijven, 

met zaken die zij niet beheersten of waarvoor 

ze te weinig mankracht hadden. In 2015 ging 

het roer drastisch om. Omdat lokale bedrijven 

erom vroegen besloot Two Step regionaal 

te gaan werken. Er werden medewerkers 

aangetrokken, er werd een pand op een 

zichtlocatie betrokken en Two Step profileerde 

zich als een full service specialist in web & 

marketing. ‘Hoewel er meer concurrentie 

is zijn we nog steeds uniek’, weet Kamiel. 

‘Ons zakelijk model draait om ons unieke 

stappenplan. Hiermee kunnen we vooraf elke 

ondernemer transparant vertellen wat het kost 

om succesvol te worden op internet.’ 

Stappenplan
In Midden-Brabant helpt Two Step 

ondernemers met het bouwen, profileren, 

vindbaar én succesvol maken van hun 

websites. Middels een doordacht plan wordt, 

stap voor stap, gestructureerd maatwerk 

geleverd. Dat werkt! Scroll maar eens door 

de referenties van tevreden klanten op de 

website. Bij Two Step geldt: meten is weten. 

‘Meten, weten én regelen”, maakt Kamiel 

daarvan, om er met een knipoog naar zijn 

vestigingsplaats aan toe te voegen: ‘Wij 

geloven niet in sprookjes. Het is zonde van het 

geld om eerst een website te ontwikkelen en 

dan te realiseren dat deze ook vindbaar moet 

zijn. Onderzoek vooraf wie je klant is, hoe die 

zoekt en hoe die dus op jouw website gaat 

komen. Dat bespaart geld, tijd en ergernis. 

Vaak wordt vergeten rekening te houden 

met de kosten voor het vindbaar maken. Met 

het stappenplan maken we ook die kosten 

vooraf inzichtelijk.’  Het team van Two Step 

weet door gedegen onderzoek precies op 

welke termen er op internet gezocht wordt. 

Ze vertalen dat transparant en ongedwongen 

naar de klant, zonder verplichtingen. 

Kamiel benadrukt: ‘Wij werken niet met 

abonnementen.’ Het credo luidt: Een 

tevreden klant is de beste verkoper. Zij 

leveren met plezier nieuwe opdrachtgevers 

aan. Naast volledige trajecten, van onderzoek 

en ontwerp naar vindbaar zijn en resultaat 

boeken, doet Two Step ook ‘verbouwingen’ 

van websites. ‘We maken een bestaande 

website dan succesvol.  Je website is een 

middel’, verduidelijkt Kamiel. ‘Het doel 

is conversie: dat die site geld voor je gaat 

verdienen: leads genereert, de telefoon laat 

rinkelen, noem maar op.’

Succes
Two Step maakt van jouw website een 

succes! Daarvoor wordt alles uit de kast 

gehaald, uiteraard in goed overleg. Van 

adverteren en SEO tot social media en het 

samenwerken met bloggers en influencers. 

Zie het losse nieuwste concept Blog Brains 

(www.blogbrains.nl), het creëren van unieke 

content rondom een merk via influencers. Dat 

gebeurt zónder schreeuwerig te zijn, maar 

gewoon op basis van doen wat je belooft en 

wát je doet goed doen. Nieuwsgierig naar wat 

ze in Kaatsheuvel voor u kunnen betekenen? 

Ga maar eens naar www.twostep.nl of meld 

je aan voor de gratis Masterclass Internet 

Marketing op 11 mei in de professionele 

presentatieruimte op het kantoor van Two 

Step. 

‘De online aanwezigheid van een bedrijf is zó ontzettend belangrijk’. 
Was getekend: Kamiel van Riel, eigenaar van Two Step Web & Marketing. 

Hij doelt daarmee op het feit dat iedere zoektocht naar bedrijven, mensen, producten 
of diensten tegenwoordig op het internet begint. Al deze opdrachten worden ingetikt 
in een zoekmachine. Het is dus essentieel om relevant in de top van die zoekmachine 

te staan. Dat begint met een goede website, maar daar eindigt het niet …

TWO STEP WEB & MARKETING  |  Belgiëstraat 21  |  5171 PN Kaatsheuvel  |  (0416) 53 72 87  |  www.twostep.nl TILBURG IN BUSINESS  55TILBURG IN BUSINESS  55

http://www.blogbrains.nl/
http://www.twostep.nl/
http://www.twostep.nl/
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Mountainbiken 
doe je vanaf 

De Rustende Jager
Midden in het hart van de Loonse en Drunense duinen ligt één van de mooiste 

mountainbikeroutes van Nederland, namelijk bij café De Rustende Jager in 
Biezenmortel. Niet alleen een plek om heerlijk te genieten, maar óók het perfecte 
startpunt voor een uitdagende mountainbikeroute of wat voor fietsroute dan ook. 
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Vanaf De Rustende Jager kunnen 

mountainbikers direct op pad voor een 

sportieve route van naar keus 16 of 26 

kilometer. Deze route staat niet voor niets in 

de top drie van mooiste mountainbikeroutes 

van Nederland. Hoogteverschillen, technische 

tracks, zand en modder: je komt het onderweg 

allemaal tegen. Dat maakt het gebied tot 

een ultieme uitdaging voor zowel beginners 

als gevorderde mountainbikers. Het is zelfs 

mogelijk om de beide routes aan elkaar te 

koppelen, tot één heerlijke toer van maar liefst 

42 kilometer.

Partnership met Rings
Bij de Rustende Jager is het mogelijk om 

Merida kwaliteitsmountainbikes te huren, 

waarmee men direct van start kan. De kosten 

voor het gebruik van een mountainbike en de 

route, bedragen 20 euro. Voor de gevorderde 

mountainbikers heeft De Rustende Jager 

de beschikking over mountainbikes uit 

het topsegment van het kwaliteitsmerk 

Specialized. Hiervoor is een partnership 

aangegaan met Rings uit Goirle, een 

Specialized Concept Store. Via Rings kunnen 

deze exclusieve mountainbikes ook bij De 

Rustende Jager worden gehuurd en direct mee 

de natuur in worden genomen, compleet met 

de nieuwste Specialized fietshelmen.

Na afloop ontspannen
De Rustende Jager en Rings bieden voor 

groepen mountainbikers – zowel beginners als 

gevorderden – de mogelijkheid om 

met ervaren instructeurs op pad te gaan. 

Zo leer je de ins en outs van het mountainbiken 

pas écht kennen. Na afloop van de tocht 

kan bij de Rustende Jager de fiets worden 

schoongespoten. Tevens is het daar mogelijk 

om te douchen. En het is na inspanning 

natuurlijk heerlijk ontspannen in het 

sfeervolle etablissement. Of het nu gaat om 

koffie of warme chocolademelk met een 

punt  Brabantse Broeder of een smakelijk 

worstenbroodje, een lekkere lunch of een 

heerlijk bruin biertje om de verbruikte 

calorieën weer aan te vullen: De Rustende 

Jager biedt het allemaal.

Andere fietshuur
Behalve op mountainbikes is het vanaf de 

Oude Bosschebaan óók mogelijk om op diverse 

soorten andere fietsen op pad te gaan. De 

Rustende Jager heeft de beschikking over 

een ongekende collectie eigen fietsen: van 

stadsfietsen tot tandems en van kinderfietsen 

tot       E-bikes. Met de nieuwste elektrische 

fietsen komt u gegarandeerd zonder al teveel 

inspanning de Loonse en Drunense Duinen 

door. Gezelschappen van allerlei grootte zijn 

welkom om bij De Rustende Jager hun fietsen te 

huren. Met een assortiment van wel 700 fietsen 

én zelfs een eigen fietsenmaker in dienst, hoeft 

men niemand teleur te stellen. De Rustende 

Jager: hét adres voor heerlijk inspannen en 

ontspannen in Nationaal park De Loonse en 

Drunense Duinen!
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http://www.rings-goirle.nl/


58  TILBURG IN BUSINESS

1 + 1 = 3 
bij Markkant 

Advies
Hij zit al 35 jaar in het vak. Na een lange carrière in loondienst waagde 

Niek de Lang 6 jaar geleden de sprong in het diepe en begon hij voor zichzelf. 
Als onafhankelijk elektrotechnisch adviseur werkt Niek met zijn bedrijf Markkant 
Advies nauw samen met een vijftal collega W-adviseurs. Met hun gezamenlijke 

kennis en kunde leveren zij altijd en overal meerwaarde in projecten. 
Een typisch geval van 1 + 1 = 3 dus.
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Flexibiliteit 
is daarbij 

welhaast even 
belangrijk als 

kwaliteit 

Niek de Lang kan bogen op een lange loopbaan, 
die hem langs diverse werkgevers van naam 
bracht. Hij werkte onder meer voor Van Gerwen, 
Hoppenbrouwers, GTI, Unica, Rosval, Burgers 
Ergon en Valstar Simonis en bouwde in die jaren een 
breed palet aan kennis op. Hij mag dan van zichzelf 
zeggen een praktijkman pur sang te zijn: De Lang 
bleef altijd leren, wilde altijd méér. Zes jaar geleden 
was de tijd rijp om voor zichzelf te beginnen, aan de 
elektrotechnische advieskant. Daar voelt Niek zich als 
een vis in het water. Hij startte Markkant Advies en 
begon met calculeren. Al snel kreeg hij een langdurige 
parttime opdracht als technisch beheerder/
projectleider bij de gemeente Tilburg. Die keuze voor 
parttime was een bewuste. Niek de Lang mag dan wel 
lange werkweken maken: hij pint zich bij voorkeur 
niet vast op één opdracht. ‘Ik houd graag veel balletjes 
hoog’, zo verwoordt hij het zelf.

Samenwerking
De afgelopen jaren bouwde Markkant Advies een 
hechte samenwerking op met vijf andere zelfstandige 
adviseurs en een technisch tekenbureau. Die zijn 
bijna allemaal actief aan de W-kant, Niek als enige 
aan de E-kant. Samen met Wijnand Zwegers (W-inst 
Eindhoven), Emiel Smets (W-inst Tilburg), Mickel 
Roumans (dq-control Beek), Marnix Zwegers (IBH 
Installatie Bureau Heeze),  Kees van de Zilver 
(VadeZi) en Martijn Heeren (HeBB) vormt hij een 
sterk collectief. De heren bewegen zich op een 
snijvlak van belangen, van meerdere partijen: 
‘We staan zowel aan de kant van de adviseur, de 
opdrachtgever als de installateur’, stelt Niek. Met zijn 
pragmatische kijk weet hij bij uitstek te doorgronden 

waar elektrotechnische problemen liggen en hoe 
deze moeten worden aangevlogen. ‘Het liefst doe 
ik gewoon álles’, klinkt het enthousiast. ‘Van een 
directiebegroting maken tot een adviesstuk schrijven 
(bestek), controleren van installaties, het controleren 
van installatiebegrotingen: het hele traject tot aan de 
oplevering. Van klein tot groot.’

Projectmatig
De helft van de samenwerkende adviseurs heeft als 
uitvalsbasis een kantoor op industrieterrein Bukkum 
in Hilvarenbeek. De andere helft opereert vanuit een 
kantoor in het Eindhovense Klokgebouw. Vanaf beide 
locaties worden de zaken projectmatig optimaal op 
elkaar afgestemd. Dat resulteerde in opdrachten door
heel Zuid en midden-Nederland en zelfs ook 
daarbuiten. ‘Iedereen doet een bepaald deel 
van de installaties’, schets De Lang. ‘Dat loopt 
van de onderhoudskant tot de controles van 
gebouwgebonden installaties, zoals lucht- en 
klimaatinstallaties. Ik ben de enige elektra-man, 
knoop eigenlijk alle elektra-touwtjes aan elkaar. De 
W-kant kent nu eenmaal een grotere problematiek 
dan elektra. ’ Wanneer nodig wordt er specialistische 
ondersteuning ingezet, bijvoorbeeld van een tekenaar, 
een lichtadviseur of een inspecteur.

Niek de Lang heeft zich door de jaren heen perfect 
leren aanpassen in zijn werk. Als een ware kameleon 
werkt hij veel én hard. Hij geniet ook na zes jaar nog 
volop van alles wat Markkant Advies hem brengt. 
Flexibiliteit is daarbij welhaast even belangrijk als 
kwaliteit. ‘Maar die kwaliteit voert hoe dan ook altijd 
de boventoon.’ En zo hoort het ook.

http://www.markkantadvies.nl/
mailto:ndlang@markkantadvies.nl
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Eigenzinnige 
twist

Een gemoedelijk modewinkeltje in het 
stadsdeel Reeshof. Vlakbij het station aan het 
Ketelhavenplein is Irma de Lang (54) in haar 
element. Kleding met een eigenzinnige twist in 
de maten 34 t/m 58. ‘Ik ben blij wanneer mijn 
klanten met het wow-gevoel de deur uit gaan.’



probeer 
gewoon eens 

een keer 
iets anders
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Eigenzinnige 
twist

De vrolijke zachte lentekleuren 

van de nieuwe collectie 

trekken meteen de aandacht 

wanneer je bij Jin’s damesmode 

binnenstapt. ‘We hebben een 

kleine oplage die we zoveel 

mogelijk wisselen en aanvullen. Er 

is dus altijd wel een reden om even 

binnen te lopen. Iedereen die graag wil 

snuffelen, advies wil of nieuwsgierig is, is bij 

ons van harte welkom onder het genot van een kopje 

koffie’, nodigt Irma uit. 

Van kleins af aan is Irma al met mode bezig. Ze heeft het 

inzicht om dames aan te kleden en vindt het leuk daarmee 

te spelen. Als Irma haar kledingstijl moet omschrijven, zegt 

ze: ‘Eigenzinnig. Maar mijn eigenzinnigheid is te klein om 

een winkel te runnen, dus ik zet het breder in. Apart is een 

ander woord, maar weer niet zo apart dat we het niet ieder 

dag kunnen dragen’, lacht ze. We houden het op elegante, 

vrouwelijke, draagbare en betaalbare kleding met een 

eigenzinnige twist! 

Probeer eens wat anders
De kunst is een vrouwelijke vrouw te creëren, casual 

of in business. Als voorbeeld haalt Irma een mooie 

tregging uit het rek, met daarop een kleurige tuniek, een 

spijkerjackje en een gezellige sjaal. ‘Met stoere sneakers 

eronder is het net een andere stijl en haal je iemand 

uit haar comfortzone’, vertelt de modebewuste vrouw 

enthousiast. Irma merkt soms aan dames dat ze twijfelen 

over de combinaties die ze kunnen maken en ziet ze 

vervolgens weer veilig een setje kiezen. ‘Ze vertellen ook 

dat ze eigenlijk altijd hetzelfde aan hebben. Mijn advies: 

probeer gewoon eens een keer iets anders. Ik nodig ze uit 

om ‘s ochtends om 9.30 uur te komen, voordat de winkel 

opengaat. Dan kunnen we op ons gemak verschillende 

stijlen proberen; een ander model, eens een andere kleur 

en verschillende combinaties. Soms gaan ze met niks de 

deur uit en dat is niet erg, want ze komen wel weer een keer 

terug. Maar dan weten ze in ieder geval wat er mogelijk is.’ 

Garderobecheck
Een bomvolle kledingkast en nog niet weten wat je aan 

moet doen; het komt iedereen vast bekend voor. Irma 

kijkt graag eens met je mee als je door de bomen het bos 

niet meer ziet. ‘Klanten kunnen hun kleding mee naar de 

winkel brengen, maar op verzoek kom ik ook bij mensen 

thuis. Samen lopen we door de kast, ik geef tips en tricks, 

maak een goede mix tussen privé en zakelijk en stel weer 

een draagbare collectie samen.’ Irma tipt de leukste 

combinaties met bestaande kleding en nieuwe items. 

Dat wordt erg gewaardeerd door haar vaste klantenkring. 

‘Het gaat me om het totale plaatje, belangrijk is dat de 

klant happy is en zich er goed bij voelt. Als er ’s avonds een 

appje van een klant binnenkomt, waarin staat dat zij haar 

nieuwe outfit zo mooi vindt, dan ben ik echt blij. Daar doe 

ik het voor!’

JIN’S DAMESMODE | Ketelhavenplein 41 | 5045 NE Tilburg |  06-52442640 
info@jins-damesmode.nl | www.jins-damesmode.nl

Wil je op de hoogte blijven van alle ins en outs, volg Jins Fashion dan op Facebook.

http://www.jins-damesmode.nl/
mailto:info@jins-damesmode.nl
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Als je me 
dit negen jaar 
geleden had 
voorspeld, 

had ik je niet 
geloofd

Kwaliteit met 

de grote Q
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De roots van Basiq Cleaning liggen in Oisterwijk. Daar 

startte Roy Heessels in 2008 zijn bedrijfje. Hij waste 

vrachtwagens op locatie. Dat deed hij kennelijk dermate 

goed, dat zich al snel klanten van behoorlijk formaat 

begonnen te melden, zoals de inmiddels niet meer 

bestaande supermarktketen C1000. Basiq Cleaning 

groeide uit zijn jasje, verkaste naar Udenhout, later weer 

terug naar Oisterwijk en belandde uiteindelijk in 2015 

een royaal pand in Breda. Oisterwijk bleef echter toch 

trekken, want daar beschikt het schoonmaakbedrijf 

inmiddels over een tweede locatie.

Truckwash is nog altijd één van de pijlers van het 

bedrijf. Daarin behoort men tot de grote spelers op 

de landelijke markt. De ambities reiken zelfs tot in 

België. ‘Daar halen we ook steeds meer klussen’, vertelt 

Roy. ‘Dat is vanuit Breda een mooi achterland. Maar 

we willen álle klanten kunnen bedienen.’ Nee zeggen 

staat eigenlijk dan ook niet in zijn woordenboek. 

De landelijke expansie wordt ook al zichtbaar, door 

de samenwerking met een collega in Hoogeveen. 

Daarnaast opent Basiq Cleaning in juni een wasstraat 

in het Limburgse Echt. Heessels: ‘In samenwerking 

met truckservice Simons wordt tegenover het 

distributiecentrum van de Action nieuwbouw 

gerealiseerd voor een truckservice point met diverse 

garages en een vaste truckwash . Action is een van onze 

grote klanten, dus daar gaan we graag in mee.’

Basiq Group
Waar Basiq Cleaning zich blijft richten op de truckwash-

activiteiten en – bescheiden – op de particuliere markt, 

komt er met Basiq Group een nieuw bedrijf, dat zich louter 

met de grote industriële projecten bezig gaat houden. Want 

ook op dat vlak is het bedrijf sterk aan het groeien. ‘We doen 

ons specialistische reinigingswerk voor VvE’ en gemeentes 

maar we reinigen bijvoorbeeld ook kantoorpanden, stations 

en vloeren van uiteenlopende aard’, schetst Heessels. ‘Daar 

hebben we de mensen, kennis en apparatuur voor.’ In beide 

delen van het bedrijf geldt hetzelfde uitgangspunt: ‘Wat we 

doen, doen we ook goed’, klinkt het kernachtig. En dan bij 

voorkeur met vaste gezichten bij de klant.

Of het nu gaat om Peter Appel, Action, Simon Loos, Sita 

of Euser: ze maken allemaal gebruik van de diensten van 

Basiq Cleaning. Flexibiliteit, efficiency en kwaliteit zijn de 

speerpunten van het specialistische reinigingsbedrijf. Het 

spreekt voor zich dat de bussen waarmee de medewerkers 

hun werk op locatie doen tiptop zijn uitgerust. En 

uiteraard wordt er bij het schoonmaken duurzaam en 

milieuvriendelijk gewerkt. Met een herkenbaar wagenpark 

én een uniform gekleed team weet Basiq Cleaning overal 

een goede indruk achter te laten. De klantenkring blijft dan 

ook gestaag doorgroeien, veelal via mond-tot-mondreclame. 

‘Als je me dit negen jaar geleden had voorspeld, had ik je niet 

geloofd’, lacht Roy Heessels. En het einde lijkt nog lang niet 

in zicht …

Wat ooit begon met het wassen van vrachtwagens op locatie, 
is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende specialist op het gebied van 

industriële reiniging. Daarvan had Roy Heessels 9 jaar geleden niet durven dromen. 
Zijn Basiq Cleaning is ondertussen zó groot geworden, dat een splitsing in twee 

bedrijven niet uit kon blijven. En zo is er naast Basiq Cleaning nu ook Basiq Group, 
voor de grote industriële schoonmaakprojecten.

Kwaliteit met 

de grote Q

http://www.basiq-cleaning.nl/
http://www.basiqgroup.nl/
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Theaters Tilburg: 
hét podium 

voor uw
 zakelijke event!
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Theaters Tilburg is een culturele 

ontmoetingsplek voor de hele stad 

en regio. Naast zo’n 350 bijzondere 

voorstellingen in de Schouwburg, 

Concertzaal en Studiozaal wordt er ook 

een podium geboden aan bedrijven en 

organisaties om zichzelf op unieke wijze 

te presenteren.

Rob van Steen, directeur/bestuurder 

van Theaters Tilburg: ‘Theaters Tilburg 

is goed ingebed in het bedrijfsleven. 

We dragen bij aan een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat in Midden 

Brabant. We richten ons vanuit onze 

culturele kern dus ook bewust op de 

zakelijke markt. Naast onze eigen 

programmering hebben we nog heel wat 

dagen en avonden beschikbaar, waarop 

we graag activiteiten organiseren voor 

het bedrijfsleven. Dat kan variëren van 

kleine, wat meer intieme activiteiten 

tot grootschalige businessevents. Als 

geen ander in Tilburg zijn we in staat om 

hoogwaardige events, voorstellingen 

en concerten te organiseren en daarbij 

de juiste artiesten te contracteren. 

Uiteraard in combinatie met culinaire 

horeca-arrangementen van ons eigen 

restaurant en cateraar Lucebert.’

Levendige plek
‘We zijn een levendige en bruisende 

organisatie, een huis barstensvol 

mensen en activiteiten. Ieder seizoen 

hebben we evenementen in huis 

die er toe doen voor de regio, zoals 

bijeenkomsten van BORT en BZW, 

maar ook Tilburg Fashion en het 

Sportgala. We zijn trots op onze goede 

contacten met het bedrijfsleven en op 

onze businessclub KoBra waarvoor 

we verschillende activiteiten mogen 

organiseren. We faciliteren niet alleen: 

we willen ook graag laten zien dat we 

buiten de kaders denken. Dan is er 

vaak heel veel mogelijk. Zo is het voor 

ons een uitdaging om een business 

event een theatrale touch te geven, 

of om onze theaterprogrammering 

te verbinden aan het bedrijfsleven. 

Daarbij kunnen we alle mogelijke 

ruimtes in ons complex benutten 

en natuurlijk maken we gebruik van 

onze relaties met producenten en 

evenementenorganisaties. Zo kunnen 

we ervoor zorgen dat elke activiteit 

aansluit bij de belevingswereld van de 

gasten en de verwachtingen overtreft’, 

vertelt Van Steen. 

Theaters Tilburg heeft allure en stijl. 

Naast de Schouwburgzaal, Concertzaal 

en Studiozaal (850, 750 en 200 personen) 

met elk een eigen foyer, zijn er ook 

kleinere ruimtes zoals de Audaxzaal, 

Theaterkelder Bertje en de Vrije Ruimte, 

die op verschillende manieren kunnen 

worden ingezet. 

Samen de regie
‘We hebben alles in huis’, vervolgt Rob 

van Steen. ‘Zowel op technisch als op 

culinair vlak blinken we uit in kwaliteit. 

Dat verzin ik niet zelf, maar horen we erg 

vaak terug van onze gasten. Daarnaast 

laten we op organisatorisch gebied niets 

aan het toeval over. We denken niet 

alleen mee, maar denken zelfs verder. 

Veel zaken waaraan een opdrachtgever 

nog niet heeft gedacht, brengen wij 

onder de aandacht. Waar gewenst doen 

we een voorstel. Op deze manier kun je 

samen mooie dingen maken. Daar is het 

theater uiteindelijk toch voor bedoeld!’

Nieuwsgierig geworden? 
Ga naar www.theaterstilburg.nl/
zakelijk of neem vrijblijvend
 contact met ons op:
 013-5490390

We hebben 
alles 

in huis

Foto’s: Jostijn Ligtvoet

http://www.theaterstilburg.nl/


Perfecte 
match 
tussen cultuur en 
bedrijfsleven
Het samenspel tussen bedrijfsleven en cultuur bevordert het 
economische en maatschappelijk leven in de stad en maakt 
een stad aantrekkelijk. Stichting Kunst & Onderneming 
Brabant (KoBra) is een samenwerkingsverband tussen Midden-
Brabantse ondernemingen en Theaters Tilburg met als doel 
cultuur en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. 
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Sinds 2010 is burgemeester Peter 

Noordanus voorzitter van KoBra: ‘KoBra 

ontstond als uitvloeisel van de befaamde 

sponsoractie van mijn voorganger Gerrit 

Brokx om de bouw van Concertzaal Tilburg 

mogelijk te maken. Na meer dan 20 jaar 

is KoBra uitgegroeid tot een de meest 

toonaangevende netwerken van Midden-

Brabant. Het is een hechte, enthousiaste en 

vitale club. Dat komt met name door de reis 

die we jaarlijks maken met de deelnemers 

en hun partner.

De sfeer daarbij is informeel, ook al hebben 

we ook een avond met een wat meer 

officieel karakter. Zo’n reis biedt natuurlijk 

uitstekende mogelijkheden om elkaar op 

een andere manier te leren kennen en het 

is zeer inspirerend om te zien hoe cultuur, 

overheid en bedrijfsleven in andere steden 

samenwerken. Als bestemming voor de 

reizen wordt bewust gekozen voor minder 

voor de hand liggende, maar cultureel 

en economisch gezien interessante 

bestemmingen. Voor 2017 staan de steden 

Wenen en Bratislava op het programma. 

Steden die de afgelopen jaren zijn 

bezocht zijn bijvoorbeeld Bilbao, Tunis 

en Marrakech en,  dichterbij huis, Luik, 

Amsterdam en Brussel.’

Warm hart voor de stad
‘Het aantal bedrijven dat aan KoBra kan 

deelnemen is gelimiteerd. Bijjna alle grote 

bedrijven in Tilburg en omgeving zijn aan 

KoBra verbonden. Interpolis, Fuji, ABAB, 

Sacha Shoes, Heerkens van Bavel Bouw en 

Vollenhoven Olie zijn, net als veel andere 

bedrijven, vanaf het begin aan KoBra 

verbonden. De vaste deelnemer (in bijna 

alle gevallen de directeur of een van de 

directieleden) wijzigt natuurlijk wel, want 
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We definiëren 
KoBra wel eens als 

relatiemanagement 
in een culturele 

omgeving

verjonging is van groot belangrijk. Er wordt 

gewerkt met een wachtlijst en het bestuur 

bepaalt welke bedrijven worden uitgenodigd 

om deel te nemen. Bedrijven met een warm 

hart voor Tilburg en voor cultuur nodigen 

wij van harte uit om deel te nemen aan 

KoBra. Ook bieden we jonge en startende 

ondernemers de mogelijkheid om tegen een 

gereduceerd bedrag kennis te maken met 

KoBra en zo hun netwerk te vergroten. ‘

Exclusieve gala-avonden
‘We definiëren KoBra wel eens als 

relatiemanagement in een culturele 

omgeving. Naast de tot in de puntjes 

verzorgde reis organiseert KoBra jaarlijks 

twee gala-avonden in Theaters Tilburg 

met een (internationale) topvoorstelling, 

waarbij de deelnemende bedrijven 

de gelegenheid krijgen om gasten uit 

te nodigen. De gasten worden in stijl 

ontvangen  en zijn na afloop van de 

voorstelling welkom op de afterparty.’

Kobra-cultuursponsoring
‘KoBra doet veel voor de deelnemers, maar 

is ook van betekenis voor de cultuur in 

Tilburg. Jaarlijks wordt 25 procent van 

de deelnemersbijdrage opzij gezet voor 

de sponsoring van cultuur. Met een deel 

van dit bedrag worden internationale 

topvoorstellingen in Theaters Tilburg 

mogelijk gemaakt. Een ander deel 

is bestemd voor regionale culturele 

initiatieven met betrekking tot de 

podiumkunsten.’

Voelt u zich aangesproken en heeft 
u interesse om deel te nemen aan 
KoBra? Neem dan op met het 
KoBra-management:
Jeanet van der Horst,
Email: kobra@theaterstilburg.nl, 
tel. (013) 549 03 21.

Foto’s: Jostijn Ligtvoet

mailto:kobra@theaterstilburg.nl
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Geloofwaardige 
kwaliteit

‘Wij gaan voor de eeuwigheid, niet voor de 
vluchtigheid’. Zómaar een uitspraak tijdens 

het gesprek met broeder Isaac van de 
abdij Koningshoeven. Wél een die perfect 

typeert hoe de monniken in de kleine 
kloostergemeenschap in het leven staan. 

Met hun trappistenbier La Trappe ver-
kregen zij wereldfaam. Maar wat velen niet 
weten is dat er op het terrein van de abdij 
ook brood, jam, honing, kaas en chocolade 

worden gemaakt … én verkocht.
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Er wordt al sinds 1884 bier gebrouwen op de abdij 

Koningshoeven, onder de rook van Tilburg. Dat trappistenbier 

draagt de naam La Trappe en staat bij liefhebbers bekend als 

een bier om van te genieten. De brouwerij voert met trots het 

Authentic Trappist Product-label. Daarvoor dient aan een 

drietal voorwaarden te worden voldaan. Het bier moet binnen 

de muren van een trappistenabdij te worden gemaakt, door of 

onder toezicht van trappisten monniken én er moet een deel 

van de opbrengst naar goede doelen gaan. De monniken zijn 

anno 2017 nog altijd eigenaar van het merk La Trappe. Het 

brouwproces verloopt daardoor authentiek en ambachtelijk. En 

dat moet het blijven óók. 

Ora et labora
‘Wij zijn méér dan alcohol’, stelt broeder Isaac, die vanuit 

de monniken deel uitmaakt van de tweekoppige directie. 

Verantwoord alcoholgebruik vormt naast kwaliteit een 

speerpunt voor de zakelijke trappisten. ‘Wij leven van het werk 

van onze handen’, legt de broeder uit. ‘Ora et labora – bid en 

werk – is waar het hier om draait. En dan in een goede balans. 

Onze core business is en blijft monnik zijn. De rest is daaraan 

ondergeschikt.’ Spiritualiteit gaat binnen de muren van de 

abdij dan ook hand in hand met zakelijkheid. Broeder Isaac 

vervolgt: ‘Wij hebben de verantwoordelijkheid om de wereld 

mooier achter te laten dan we hem gekregen hebben. Daarom 

doen wij ook dingen die commercieel misschien minder 

rendabel zijn, gewoon: omdat we erin geloven.’

Hij somt op wat er allemaal nog meer voor lekkers ontstaat op 

de abdij. ‘We bakken brood. Voor onszelf, voor het gasthuis hier 

op het terrein en voor het proeflokaal. We zijn ook een jam-

makerij gestart. Dat is een resocialisatieproject met cliënten 

van Kentron. Die zijn hier fruit gaan verbouwen. En we zijn 

een imkerij begonnen, met als voornaamste argument om de 

bij te behouden.’ Ook chocolade – altijd fair trade – behoort 

inmiddels tot het palet van de abdij. En niet te vergeten is 

er de trappistenkaas, die sinds een jaar of twee in de eigen 

kaasmakerij wordt bereid.

Monnikending
De gedachte achter de totstandkoming van die kaasmakerij is – 

hoe kan het ook anders – bijzonder. ‘Wij hebben een groeiende 

communiteit’, legt broeder Isaac uit. ‘Daar maken ook jongere 

monniken deel van uit. Dat zijn individualisten, die hier 

intreden. Om die novicen te leren samenwerken zijn we met de 

kaasmakerij gestart. Dat is echt een monnikending. We wilden 

gewoon mooie kazen maken.’ Die kazen worden nu echter ook 

aan de man gebracht. ‘Als een redelijk exclusief product. We 

maken alleen maar biologische kazen, met geitenmelk van 

de boer op ons eigen land. Dat is authenticiteit. Het verhaal 

moet kloppen.’ Van pakweg 4000 liter melk per week – de 

helft geitenmelk, de helft koemelk – wordt zo’n 400 kilo kaas 

gemaakt. ‘Vooral bierkazen en bepaalde kruidenkazen. We 

willen wel iets onderscheidend doen. We zijn ook SKAL-

gecertificeerd’, klinkt het met gepaste trots. Die certificering 



ABDIJ ONZE LIEVE VROUW VAN KONINGSHOEVEN |  Eindhovenseweg 3 |  5056 RP Berkel-Enschot |  (013) 540 85 08 
info@koningshoeven.nl  |  www.koningshoeven.nl |  www.latrappe.nl
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wordt alleen toegekend aan aantoonbare betrouwbare 

biologische producten. 

De monniken hebben naast maatschappelijk verantwoord 

ondernemen ook duurzaamheid hoog in het vaandel. 

‘Maar de 3 p’s – people, planet, profit – zijn niet voldoende’, 

laat broeder Isaac weten. ‘De vierde p moet erbij, die van 

profoundness (diepzinnigheid). Het moet wel vanuit een 

innerlijke overtuiging komen.’ Met zonnepanelen, een Tesla 

voor de deur en de ontwikkeling van een circulair-economische 

waterzuivering gaat men innovatie in elk geval niet uit de weg. 

‘Ons werk is onderdeel van onze spiritualiteit’, onderstreept 

broeder Isaac nog maar eens. ‘Wij hebben hier een zekere 

rijkdom, die we moeten leren delen. We doen dit ergens voor.’

Proeflokaal
Naast een eigen kloosterwinkel (ook digitaal vindbaar via 

kloosterwinkelonline.nl) beschikt de abdij Koningshoeven over 

een breed toegankelijk proeflokaal. Daar kan van al het lekkers 

worden geproefd en genoten, in de meest optimale beleving. 

Het proeflokaal is – behoudens feestdagen – elke dag geopend. 

Van november tot en met maart kan men er tussen 11.00 en 

18.00 uur terecht, van april tot en met oktober zelfs van 11.00 

tot 19.00 uur. Op zondagen is het proeflokaal vanaf 12.00 uur 

geopend. Rondleidingen reserveren kan via de website. Voor 

zakelijke mogelijkheden op maat kan altijd contact worden 

opgenomen.

mailto:info@koningshoeven.nl
http://www.koningshoeven.nl/
http://www.latrappe.nl/
http://kloosterwinkelonline.nl/
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TILBURG IN BUSINESS  73SPORT-BSO T2 EN SPORT-BSO DRIEBURCHT  |  Jurgen Wens  |  (06) 83 20 18 36  |  j.wens@kinderstadtilburg.nl  |  www.sportbso-tilburg.nl
SPORT-BSO PELLIKAAN EN OUTDOOR-BSO WARANDE  |  Wout Jansen  |  (06) 46 39 86 48  |  w.jansen@kinderstadtilburg.nl  | www.sportbso-tilburg.nl

Sporten is leuk en gezond voor alle 
leeftijden. In Tilburg gaan wekelijks circa 300 

basisschoolleerlingen naar een van de vier 
Sport-BSO locaties. Jurgen Wens (30), directeur 

van Sport-BSO T2 en Sport-BSO Drieburcht 
vertelt welk scala aan sportieve mogelijkheden 

deze buitenschoolse opvang kinderen biedt. 

na school 
is leuk

Sporten

mailto:j.wens@kinderstadtilburg.nl
http://www.sportbso-tilburg.nl/
mailto:w.jansen@kinderstadtilburg.nl
http://www.sportbso-tilburg.nl/
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Een groepje kinderen, allemaal in een uniform oranje T-shirt, staat 

enthousiast te trappelen om deze middag de BSO te starten met hun gekozen 

sport. Wordt het zwemmen, yoga, fun-boxing, dans, badmintonnen, 

schaatsen of survival? Jurgen lacht bij de opsomming: ‘En dit is nog niet alles. 

We bieden per locatie een breed sport- en spelprogramma.’ Bij Outdoor-BSO 

Warande staat outdoor sporten in een bosrijke omgeving centraal, waar 

ook gesport wordt op de velden van HC Tilburg. Sport-BSO Pellikaan maakt 

gebruik van de faciliteiten van Club Pellikaan die ook zwemlessen verzorgt en 

waar de kinderen tijdens de BSO hun zwemdiploma kunnen halen. 

Jurgen legt het concept uit: ‘Sport-BSO werkt steeds in blokken van 3 weken, 

waarin 6 verschillende sporten worden aangeboden. De groepen worden 

ingedeeld naar leeftijd: van 4-8 jaar en van 8-12 jaar, zodat de kinderen 

zich ook in dezelfde leeftijdscategorie sociaal kunnen ontwikkelen. 

Iedereen is gelijk en daarom krijgen ze per locatie allemaal hetzelfde kleur 

T-shirt aan. Het voordeel van dit alles is dat kinderen onder begeleiding 

van sportinstructeurs en bewegingsdocenten aan allerlei sport- en 
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spelactiviteiten kunnen deelnemen en ontdekken welke sport ze leuk 

vinden. Voor een sport-bso worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

De kosten zijn hetzelfde als voor een gewone bso.

Spannend
De kinderen worden op school opgehaald door de taxi en naar de Sport-

BSO locatie gebracht. Dat vinden sommige ouders best spannend. ‘Het zijn 

vaste taxichauffeurs en dus zien de kinderen ook in de taxi een vertrouwd 

gezicht’ verzekert Jurgen. De chauffeur loopt altijd mee naar binnen 

waar hij de kinderen overdraagt aan de sportinstructeur. Kinderen gaan 

dan heerlijk sporten en worden uiterlijk om 19:00 uur door de ouders 

opgehaald. Mijn collega directeur Wout Jansen (32) en ik staan ook zelf 

twee dagen op de groep op onze locaties, zodat we weten wat er speelt en 

aanspreekpunt zijn voor de ouders.’ De betrokkenheid van ouders vindt 

Jurgen erg belangrijk. ‘Vier à vijf keer per jaar organiseren we gezamenlijke 

activiteiten, zoals een ouder-kind toernooi, mud-masters, de jaarlijkse 

afsluiting en Tilburg Ten Miles.’

We bieden 
per locatie een 
breed sport- en 

spelprogramma



Beleef 
het effect 
van licht

Alhoewel licht essentieel is, blijkt het vaak een onderbelicht 
onderwerp. Licht bepaalt de sfeer in iedere ruimte. Maurice Janssens, 

directeur van lichtstudio Viaverne en Lightstore, vertelt hoe de branche 
de laatste jaren is veranderd. Samen belichten we lichtplannen op 

maat, kostenbesparingen, de webwinkel en mooie projecten.
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LIGHTSTORE  |  Jules Verneweg 94  |  5015 BM Tilburg  |  info@lightstore.nl  |  www.lightstore.nl
VIAVERNE LICHTSTUDIO  |  Jules Verneweg 94a  |  5015 BM Tilburg  |  (013) 468 92 93  |  info@viaverne.nl  |  www.viaverne.nl

Maurice ontvangt mij eerst in de grote lichtstudio Viaverne op de eerste 

verdieping aan Jules Verneweg 94. Op de plafonds en wanden prijken 

prachtige lampen en stijlvolle lichtarmaturen van gerenommeerde 

merken. Tijdens een inspirerende rondleiding beleef ik duidelijk het 

verschil in lichttoepassingen en ervaar het ruimtelijk aspect. Het heeft 

op mij het gewenste wow-effect. Licht bepaalt echt de sfeer in iedere 

ruimte. Maurice vertelt: ‘Lichtstudio Viaverne creëert lichtconcepten 

voor particulieren in het hoger segment en de zakelijke markt.’ Om 

een indruk te geven somt hij een aantal projecten op: een woonhuis/

villa, notariskantoor, hotel, juwelier, kleurmakerij, mortuarium, 

parkeergarage, distributiecentra en een bedrijfshal van 30.000 m2. 

Maurice lacht. ‘Ja, het is echt heel divers, wat natuurlijk mijn werk 

ontzettend interessant maakt en steeds een nieuwe uitdaging biedt. 

Licht kan een product maken en breken. Warm licht ontspant, helder 

licht geeft je energie.’ 

Specifieke wensen
Door Viaverne in een vroeg stadium bij een (nieuwbouw)proces te 

betrekken, kunnen veel kosten en ergernissen bespaard blijven. Maurice 

legt uit: ‘Wij komen het liefst in beeld voordat de leidingen in de vloer 

en muren gaan, maar helaas zien we dat licht nog te vaak een sluitpost 

is. Dat moeten we zien te voorkomen met een vooraf goed uitgewerkt 

lichtplan, eventueel in samenspraak met een (binnenhuis)architect. Het 

is belangrijk vooraf te bepalen welke sfeer men wil creëren, welke Arbo-

omstandigheden er vereist zijn en niet onbelangrijk: de kosten. Door 

bijvoorbeeld een kantoorpand van Philips LED-panelen te voorzien, 

kunnen er kosten bespaard worden met behoud van de lichtkwaliteit. In 

magazijnen en winkels zie je dat huidige TL-D Buizen vervangen worden 

door duurzame LED tubes. Zo hebben we een woontoren in Tilburg 

omgebouwd naar LED. Ieder lichtplan wordt uiteindelijk op de specifieke 

wensen van de eindgebruiker afgestemd en is in harmonie met het 

interieur of exterieur.’

Toekomst van licht
Voor de praktische uitvoering van een lichtplan gaan we naar Lightstore 

op de begane grond. In deze Cash & Carry store is iedere lichtbron 

verkrijgbaar. Terwijl mijn blik glijdt langs een enorm assortiment 

LED-, spaar-, halogeen-, gloei-, PL- en TL-lampen, vertelt Maurice dat 

Lightstore uit een groothandelsbedrijf voortkomt, dat al sinds 1950 

bestaat. ‘Tot 7 jaar geleden hadden we echt een groothandelsfunctie 

voor de retailmarkt. Maar de markt veranderde: van de 2.000 winkels 

die wij beleverden, is er een groot aantal dat hun deuren heeft gesloten 

en de verlichtingsmarkt maakte een omslag naar ledverlichting met een 

langere levensduur. Ik heb heel veel kennis van verlichting, dus daar 

moest ik op voortborduren. Zo is de lichtstudio ontstaan en hebben we 

Lightstore doorontwikkeld met een webwinkel. Met 65 jaar ervaring 

koopt Lightstore.nl groots en rechtstreeks in bij de fabrikanten van 

A-merken, zoals bijvoorbeeld Philips. De webwinkel biedt je dezelfde 

voordelen als een fysieke winkel, maar dan tegen lage prijzen met een 

snelle thuislevering, kortom veel gemak.’
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Restaurant 

Altijd 
Welkom



RAW RESTAURANT  |  Burg. Brokxlaan 79-8  |  5041 BS Tilburg  |  (06) 225 876 05
info@raw013.nl  |  www.raw013.nl  |  facebook.com/raw013

TILBURG IN BUSINESS  79

‘De oude NS-werkplaats aan de Spoorzone gaf me een goed onderbuikgevoel 
en dan moet ik ondernemen en plezier maken’, aldus horecaman Rien van 

Linschoten, compagnon van de Brabo Horecagroep en Mundial-investeerder. 
Restaurant RAW opende half juni 2016 haar deuren en de authentieke sfeer 

versterkt de kwaliteit van het genieten.

Op een steenworp afstand van het Centraal 

Station Tilburg schiet ik onder het voetgangers-, 

fietstunneltje door dat het stadscentrum 

verbindt met de Spoorzone. Na de Willen II 

passage schittert de vintage lichtreclame van 

restaurant RAW. De oude NS-werkplaats is 

omgetoverd tot een gezellig restaurant voor 

lunch, drinks & dinner. Ik ben wat aan de 

vroege kant voor mijn afspraak en geniet aan de 

bar van een heerlijke cappuccino met stevige 

melkschuim. Ondertussen kom ik ogen te 

kort om alle details van dit oude fabriekspand 

te bekijken: centraal in de ruimte staat een 

klassieke romneyloods met daarin de keuken. Er 

hangt een wel heel bijzondere lampenkap: een 

wedstrijdboot van roeivereniging Vidar. Hoog 

boven in de nok een foto van een trein, er staat 

een zoeklicht van een oud Russisch oorlogsschip, 

koffers hangen ingenieus aan de muur en de 

oude leidingen over de muur fungeren nu als 

verlichting.

Creatief
‘De NS heeft deze 350m2 veegschoon 

opgeleverd’, vertelt horecaman Rien van 

Linschoten terwijl we naar een tafeltje aan 

het raam lopen. ‘Samen met mijn vriend en 

fotograaf Ron Tetteroo en zijn vrouw hebben 

we samen naar dit object gekeken. Ik ben 

hobbyfotograaf, maar Ron kijkt echt als een 

kunstenaar naar deze loods, denkt creatief en 

koos voor een revolutionair concept met een 

knipoog naar zijn eetcafé in Amsterdam Noord: 

Rolling Rock Kitchen. De industriële, rauwe 

kant van de Spoorzone inspireerde Ron en in de 

geest van de fotograaf moet het plaatje kloppen. 

Dat doet RAW; de zaak is ook hier één grote foto 

geworden. RAW staat oorspronkelijk voor het 

bestandsformaat voor onbewerkt fotomateriaal. 

Intern gebruiken we RAW als “Restaurant Altijd 

Welkom”. Voor onze exploitanten Leander 

Willemstein en Daniëlle van Lamoen en hun 

team staat de gast centraal.’

Rawtatouille
‘Wij zijn altijd open voor lunch, borrel en diner. 

Binnen heeft RAW 100 zitplaatsen en buiten is 

er plek voor 120 personen.’ Rien bladert door 

de menukaart: ‘Wist je dat we zonder kaart 

gestart zijn? We serveerden alleen een biefstuk 

en couscous salade! Zijn vinger tikt op de Aussie 

Eggs. ‘Een must voor de lunch! Het is een in 

stokbrood gebakken eitje met spek en kaas. 

Uniek in Tilburg. Op de avondkaart is onze 

biefstuk RAW favoriet.’ Eén keer per maand op 

zaterdag gaan alle tafels en stoelen aan de kant 

voor de Rawtatouille avond (gratis toegang). 

Verschillende DJ’s staan achter de platenspelers 

en pakken de dansvloer in met opzwepende 

tunes.

Bedrijfsuitjes
‘Ook de zakenwereld is van harte welkom’ 

benadrukt de horecaman. ‘We zijn blij 

met alle bedrijfsuitjes, personeelsclubjes 

en weekafsluitingen. We hebben een 

borrelcapaciteit tot 250 personen. De ferme 

borrelplanken zijn zeer uitgebreid en worden 

naar ieders wens samengesteld. Het restaurant 

beschikt over verschillende intieme hoekjes 

en nissen, waar steeds een andere sfeer 

is gecreëerd. Een borrelgezelschap bijt de 

restaurantliefhebbers niet en in een andere hoek 

kan er zelfs rustig gewerkt worden (gratis Wifi) 

voor mensen die op doorreis zijn of een afspraak 

hebben. Op vrijdag tussen 18:00 en 19:00 is 

het enorm gezellig en kun je uitgaan in een 

restaurant’, besluit Rien uitnodigend.

http://www.raw013.nl/
http://facebook.com/raw013
mailto:info@raw013.nl
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itlinx 
‘strikt en verbindt’ 

vergeten IT-er

Con van Rijswijk en Sebastian Hoogers runnen nu 
twee jaar itlinx. Met een frisse blik, enthousiasme 

en decennialange ervaring in de IT-wereld, generen 
zij de perfecte match tussen werkgever en de IT-
er. itlinx zet nu een volgende stap. ‘We koppelen 
een stuk opleiding aan de inzet van mensen. We 

merken dat de dealkans veel groter is wanneer we 
kandidaten goed opgeleid met een strik afleveren.’ 



ITLINX |  Stationsstraat 24-01 |  5038 ED Tilburg |  (013) 5914965
info@itlinx.nl |  www.itlinx.nl
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Ottmar (56)
Vanwege een reorganisatie bij Philips 
viel Ottmar buiten de boot. Hij was 
bijna vier jaar werkloos. In 2015 nam 
itlinx Ottmar onder haar hoede voor 
een werkstage. ‘Op deze manier 
kwam hij weer in een werkritme. We 
hebben hem gedetacheerd en bij 
onze opdrachtgever behaalde Ottmar 
een Microsoft Certificering. Het 
dienstverband eindigde daar en na 
een korte periode bij een andere partij, 
appte Ottmar ons en sloot hij zich eind 
2016 weer aan bij de community van 
itlinx. Ottmar is qua kennis up-to-date 
en met zijn ervaring haal je een senior 
binnen voor de prijs van een medior.’

Jaap Mulders (33) 
Adviseur Werkgeversdiensten UWV
‘Bij de eerste kennismaking met itlinx was er meteen 
een klik. Het is een no-nonsense club die een grote 
toegevoegde waarde biedt aan onze kandidaten. Wij 
selecteren werkzoekende IT-ers op drive en potentie en 
sturen die door naar itlinx. Con en Sebastian hebben 
jarenlange ervaring in het werkveld, waardoor zij beter 
weten te screenen op ervaring dan menig recruitmentpartij. 
Zij weten welke potentie de kandidaten hebben en kunnen 
het beste uit die mensen halen. itlinx koppelt altijd houding 
en gedrag terug aan kandidaten; een zeer waardevolle 
leer.  Samen met itlinx bekijken wij welke regelingen het 
UWV kan inzetten, bijvoorbeeld scholing met behoud 
van uitkering. De uiteindelijke actie ligt altijd bij itlinx. De 
afgelopen jaren heeft itlinx in Brabant een ruim 30-tal 
‘vergeten’ IT-ers uit de bestanden van het UWV geplaatst.’ 

itlinx helpt de werkzoekende IT-er aan een 

nieuwe baan. ‘Daarbij werken we intensief 

samen met het UWV, maar zijn absoluut geen 

reïntegratiebedrijf,’ benadrukt Sebastian. ‘Wij 

geven vergeten IT-talent graag weer een kans 

op de arbeidsmarkt.’ Zoals iedereen weet gaan 

de ontwikkelingen in de IT-branche ontzettend 

hard. Een tijdje uit het arbeidsproces en de 

IT-er loopt achterop in deze snelle wereld. 

Uit ervaring weten Con en Sebastian dat 

een werkzoekende IT-er met up-to-date 

certificeringen beter in de markt ligt. 

De volgende stap
Om het kennisniveau up-to-date te houden, 

heeft itlinx, samen met een partner, een 

online opleidingsomgeving ontwikkeld. 

‘We zijn geen scholingsinstituut waarbij wij 

klassikale scholing geven, maar we bieden een 

online opleidingsomgeving aan op basis van 

zelfstudie, op maat voor elke kandidaat. Zij 

moeten zelf gemotiveerd zijn om hun kennis 

te actualiseren en daarvan de toegevoegde 

waarde te zien voor hun kansen in de 

arbeidsmarkt. Wij zien snel of de kandidaat 

gemotiveerd is en wat hij ervoor wil doen om 

weer aan werk te komen. Mensen met frustratie 

zoeken we niet’, aldus Sebastian. ‘We gooien ze 

natuurlijk niet in het diepe, want daar 

is onze filosofie niet op 

gebaseerd’, benadrukt Con. ‘Het bijspijkeren 

van kennis gaat maatwerkgericht. Wij kijken 

welke competenties iemand al heeft en wat 

ontbreekt. Op basis daarvan adviseren we een 

bepaalde opleiding. Gedurende het gehele 

traject coachen we kandidaten, monitoren we 

de voortgang en bieden een examenplanning. 

Wij begeleiden ze dus naar de volgende stap.’

Kostenbesparing
Werkgevers vinden het erg prettig wanneer 

itlinx ervaren én gecertificeerde kandidaten 

aandraagt. Niet alleen omdat het kwaliteit 

biedt, maar ook omdat het veel geld scheelt. 

Con legt uit dat er landelijk afspraken gemaakt 

zijn voor de samenwerking met het UWV. 

‘Bij onze afspraken gelden de landelijke 

algemene scholingsregels van het UWV. itlinx 

is een officiële scholingspartner en koopt 

opleidingen gunstiger in dan een werkgever. 

De opdrachtgever bespaart daarmee soms 

wel een kwart tot meer dan de helft aan 

opleidingskosten.’ Een opleiding kan ook 

onderdeel uitmaken van het plaatsingstraject. 

‘Wanneer we bij detachering op voorhand 

weten dat een kandidaat na een half jaar in 

dienst zal treden van onze opdrachtgever, 

dan zorgen wij ervoor dat de kandidaat zijn 

opleiding heeft afgerond. Deze ontbindende 

voorwaarde legt druk bij de medewerker om 

zijn competentie te halen, maar verzekert hem 

wel van een baan. Zo ontstaat een win-win 

situatie en leveren wij de opdrachtgever een 

medewerker met een strik eromheen!’ lacht 

Sebastian. 

itlinx Community
Con en Sebastian hebben in een korte tijd 

een goed netwerk van medewerkers en 

kandidaten om zich heen gecreëerd. Een 

community waaruit itlinx kan putten voor haar 

opdrachtgevers. ‘Wij zijn voortdurend op zoek 

naar werkzoekende IT-ers om onze community 

te versterken’, tipt Sebastian. Heb je interesse? 

Ga dan naar de website (www.itlinx.nl) en 

neem contact op. ‘Regelmatig organiseren we 

borrels hier op kantoor. In een ongedwongen 

sfeer leren we de kandidaten nog beter kennen 

en creëren we ambassadeurs. De bar is ook de 

plek waar we onze magische successen vieren, 

samen met onze medewerkers!’ lacht Con tot 

besluit.

Rene (43)
In oktober 2015 was René 
een jaar werkloos. itlinx zette 
hem op een korte spoedklus 
van 6 weken. Via de door itlinx 
georganiseerde borrels hielden 
ze steeds contact. ‘Regelmatig 
hadden we intakegesprekken 
met René, maar daar kwamen 
geen opdrachten uit. In overleg 
met een opdrachtgever 
gaat itlinx René nu na de 
inwerkperiode van een half 
jaar, bijscholen via het UWV 
scholingsprotocol. We leveren 
deze kandidaat af met een strik 
eromheen!’

Mensen 
met frustratie 

zoeken 
we niet

mailto:info@itlinx.nl
http://www.itlinx.nl/
http://www.itlinx.nl/
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Wanneer je als ondernemer of als vermogend particulier wilt invsteren in vastgoed, 
staan de Nederlandse geldverstrekkers niet altijd te trappelen om met je in zee te gaan. 

Gelukkig zijn er alternatieven. Adelaer Real Estate is zo’n alternatief. Als intermediair weet 
men perfect naast de Nederlandse banken de connecties te leggen met Duitse banken, 
pensioenfondsen en investeringsbanken. Niet voor niets luidt de pay-off van het bedrijf 

van Daan Reekers: financial architects in Real Estate.

VASTGOED 
FINANCIEREN? 

ADELAER REAL ESTATE!

Ogenschijnlijk is er nog niets 
aan de hand maar wij hebben

 het fundament al gelegd.
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Adelaer Real Estate financiert vastgoed en 

beleggingsplannen. Zo simpel als dat er staat, 

is het echter niet. Daan Reekers: ‘Nederland 

heeft maar een paar geldverstrekkers die 

vastgoed financieren. De banken houden hoge 

buffers aan voor het financieren van vastgoed. 

Op dit moment zijn nog maar 2 van de 5 grote 

banken actief op dit gebied.’ Door de crisis 

kwam fors de klad in de financieringsmarkt. 

Reekers kende vanuit zijn achtergrond 

als financieel intermediair en zelfstandig 

ontwikkelaar het klappen van de zweep. Hij 

besloot met Adelaer RE de blik buiten de eigen 

landsgrenzen te richten. ‘Wij hadden al een 

netwerk: Duitse banken, pensioenfondsen en 

investeringsbanken. Die bleken wél open te 

staan voor(her) financiering van vastgoed hier.’

Kennis
Of het nu om kantoorpanden, woningen of 

retail gaat: Adelaer RE weet voor elk potje en 

passend dekseltje te vinden. ‘We weten waar 

we over praten’, stelt Reekers. ‘We hebben 

volop kennis opgebouwd aan de kant van 

de banken maar ook met de poten in de klei 

gestaan, zelf klappen gehad.’ Adelaer RE heeft 

dan ook al indrukwekkende projecten voor 

elkaar weten te krijgen. Zo werd in juni 2015 



ADELAER REAL ESTATE BV  |  Vughterweg 47 N  |  5211 CK ’s-Hertogenbosch  |  (088) 1 300 400
www.adelaer-re.nl
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HET IS BELANGRIJK
WAT JE FINANCIERT,
MAAR NOG BELANGRIJKER
WIE HET FINANCIERT.

een gedeelte van de High Tech Campus in 

Eindhoven voor een bedrag van 85 miljoen 

euro her gefinancierd! En dat is niet het 

enige project van omvang, getuige de serie 

herinneringsplaquettes op het kantoor van 

Reekers.

Adelaer RE is actief in 4 verschillende 

disciplines. Equity Partnerships richt zich 

op het geld ophalen om zaken te kunnen 

realiseren. Hierbij delen de investeerders 

mee in het risico, maar ook in de winst. 

Bij Debt Finance gaat het er niet om wat 

je financiert, maar wie het financiert. 

Exit wordt ingezet als het advies om op 

het juiste moment uit te kunnen stappen. 

En van Structurering is sprake wanneer 

de vastgoedbelegging voor derden van 

A tot Z wordt ingevuld. Daarnaast is er 

Adelaer Direct. Dit is een eigen label van 

Adelaer Real Estate, dat gespecialiseerd 

is in het financieren van residentiele 

beleggingspanden van 100 duizend tot 10 

miljoen euro financieringsbehoefte.

Intermediair
De rol van Adelaer RE is die van 

intermediair: de schakel tussen vraag en 

aanbod. ‘Wij hebben maar één specialisme’, 

stelt Reekers. ‘En dat is vastgoed 

financieren.’ De enige voorwaarde om met 

een financieringsvraag aan de slag te gaan, 

is dat men erin gelooft. Als het Adelaer 

RE niet lukt, lijkt de financieringsvraag 

welhaast kansloos. ‘Bij ons heb je met één 

loket toegang tot 16 financiers. En zonder 

kostenverhogende factor. De klant betaalt 

ons en dan gaan de fees bij de bank naar 

beneden.’ Herfinanciering bij een Duitse 

bank levert ondernemers voor de lange 

termijn direct voordeel op. ‘Wij houden 

de snelheid in het proces, werken uiterst 

professioneel.’ Daarvoor is kennis van de 

klant essentieel: ‘Wij kijken eerst naar het 

vastgoed en de huurders, daarna naar de 

klant.’

De basis van Adelaer Real Estate ligt in 

’s-Hertogenbosch maar het bedrijf kent 

een tweede vestiging in Amsterdam. 

Van daaruit zijn twee adviseurs actief. 

Aan de Vughterweg in ’s-Hertogenbosch 

opereert een team van 6 adviseurs, elk 

met hun eigen specialisme. Dit zijn 

veelal voormalige bankiers, met diverse 

achtergronden. Daardoor kan Adelaer 

RE altijd en overal kennis en kunde op 

maat bieden. Daan Reekers beseft terdege 

dat de financiële crisis het pad voor zijn 

bedrijf heeft geëffend: ‘Voor de crisis was 

er voor een partij als wij geen ruimte in de 

markt.’ Anno 2017 heeft Adelaer RE een 

scherp oog voor de markt en de innovaties 

die daarop hun intrede doen. 'We zitten 

op onze stoel, zoals een ondernemer, 

belegger of ontwikkelaar op zijn stoel zit. 

We overzien wat er gebeurt en vragen 

ons af of wij het ook zo zouden regelen, 

of anders. Daarnaast kan de ondernemer 

zich weer focussen op zijn werk en 

nemen wij de tegenwoordig ingewikkelde 

vastgoedfinanciering uit handen’

De naam Adelaer RE maakt in één klap 

duidelijk waar het bedrijf voor staat. Het 

is een krachtige naam, die associaties met 

Duitsland oproept, een vogel die alles 

overziet. En daarmee perfect passend bij de 

financial architects in Real Estate. 

Onthoud u de naam: Adelaer Real Esate.

http://www.adelaer-re.nl/
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Scheiden 
doe je samen

Een echtscheiding hoeft 
lang niet altijd uit te 

monden in een vechtsc-
heiding. Daarover zijn  

advocaat Marjon Habets 
en psycholoog-mediator 
Ingeborg Sandig het ro-

erend eens. Beide dames 
voelen veel meer voor de 

overlegscheiding, een 
vorm van uit elkaar gaan 
die ruim 10 jaar geleden 
over kwam waaien vanuit 
de Verenigde Staten. De 
overlegscheiding, waarbij 
wordt samengewerkt met 
geschoolde professionals, 

is eigenlijk ideaal voor 
ondernemers. 
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Het is wellicht voor velen een herkenbaar plaatje. De ondernemer, die 

zich vol overgave in zijn werk stort. Dat houdt niet op om vijf uur. Er 

moet immers ook genetwerkt worden. En dat gaat maar door. Ook de 

zaterdagen worden werkdagen. De partner, die zich ontfermt over de 

kinderen en het huishouden, begint te klagen. Dat klagen neemt toe en 

uiteindelijk komt het onvermijdelijke moment: een scheiding. Met alle 

gevolgen van dien.

‘In dit traditionele model wordt een ondernemer vaak met de scheiding 

geconfronteerd’, weet Marjon Habets. Zij is advocaat, vFAS-mediator 

en collaborative divorce lawyer bij HabetsKremers Advocaten in Breda. 

De overlegscheiding hoort bij de praktijk van alledag op haar kantoor. 

Dat geldt ook voor Ingeborg Sandig, collaborative divorce coach, met 

haar praktijk Sandig Mediation in het Oost-Brabantse Berlicum. Zij 

is juridisch geschoold, maar heeft ook een achtergrond als 

psycholoog en familie-mediator. Sandig werkt regelmatig 

samen met Marjon Habets en met andere (familierecht) 

advocaten. Dat is ook precies de kracht van een 

overlegscheiding: ‘Dat 

daarin de verschillende disciplines samenwerken.’

Anders
Een overlegscheiding is dus ánders. Marjon Habets: 

‘Bij een normale scheiding heb je te maken met 

twee advocaten. Dat mondt regelmatig uit in een 

gevecht. Die willen allebei het maximale voor hun 

cliënten eruit halen.’ Het gaat om gelijk krijgen 

bij de rechter! En dan ontaardt de scheiding soms 

ook zonder dat partijen dat zelf willen in het vaak 

gebruikte modewoord ‘vechtscheiding’. Maar 

het kan dus ook op een andere manier. ‘In het al 

geschetste traditionele plaatje heeft de ondernemer 

vaak alle financiële kennis van de onderneming, en 

de partner niét’, weet Ingeborg Sandig. ‘Die partner 

blijft dan zitten met allerlei vragen: wat betekent 

deze scheiding, waar heb ik recht op, hoe ziet mijn 

financiële toekomst eruit?’

Bij een echtscheiding wordt vaak pijnlijk duidelijk dat 

ondernemers zakelijk en privé gescheiden houden. ‘Partners zien 

alleen maar de mooie kanten van het ondernemerschap, maar 

schrikken vaak van het verschil tussen de voor- en achterkant’, 

weet Habets. ‘Er komt een moment dat dat gaat opbreken. Het gaat 

niet om het geld, maar om de aandacht.’ Bij een overlegscheiding 

is het van cruciaal belang aandacht te geven aan de relationele en 

emotionele aspecten. Daarvoor komen deskundigen van beide 

kanten bij elkaar. Ingeborg Sandig neemt dan de rol van coach 

op zich, vanuit haar gedragswetenschappelijke achtergrond. ‘Er 

komen mensen bij mij die speciaal kiezen voor een niet-advocaat.’ 

Ze onderstreept dat er wél twee advocaten bij dit traject betrokken 

zijn:  ‘Maar die ondersteunen. Ze werken samen, als een team.’

Twee modellen
Volgens Marjon Habets zijn er bij scheiden eigenlijk twee 

modellen: ‘Het ene is een samenwerkingsmodel. Daarbij kan 

gekozen worden voor een overlegscheiding maar ook voor 

bemiddeling. Bij het andere model is de individuele wens van een 

partij leidend. Dan gaat het om het ‘winnen’. Het kiezen voor welk 

traject je gaat is van wezenlijk belang voor de uitkomst. Om een 

weloverwogen keus te maken, is het goed om op tijd met de juiste 

persoon te spreken. Dus met iemand die je vertelt wat voor keuzes 

je hebt en welke keuzes het best bij de situatie en jouw persoon 

passen.’ Er zijn in ons land inmiddels zo’n 200 professionals 

opgeleid om actief te kunnen zijn in overlegscheidingen.
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Daarvoor 
ga je meer 
áchter je 

cliënt staan, 
dan ervóór

Dat is een apart specialisme. ‘Het vraagt van een advocaat een 

heel andere houding’, beseft Habets. ‘Overlegscheidingsadvocaten 

zijn geschoold als mediator. Dat vraagt om andere technieken en 

vaardigheden. Je moet de verbinding zien te maken. Daarvoor ga je 

meer áchter je cliënt staan, dan ervóór.’

Vergelijk een overlegscheiding maar met het maken van een 

projectplan. ‘Het mag dan maatwerk zijn: er zit vaak wel een vaste 

structuur in’, weet Marjon Habets. ‘De check aan het begin is 

essentieel: wat zijn de mogelijkheden? Die maakt duidelijk of de beide 

partijen kunnen wat ze zeggen dat ze kunnen.’ Ingeborg Sandig voegt 

een belangrijk element toe: ‘We spreken aan het begin met het team 

en de cliënten af dat we niét naar de rechter gaan, dat we het samen 

oplossen. Je kiest echt voor overleg. Dat vraagt om commitment.’ En 

dus niet om verborgen agenda’s: ‘De ondernemer moet er blind op 

kunnen vertrouwen dat alles wat vertrouwelijk is ook vertrouwelijk en 

veilig blijft’, benadrukt de advocaat nog maar eens. 

Wie kiest voor een overlegscheiding, kiest voor een traject waarin alle 

partijen de ruimte hebben om tot de meest ideale oplossing te komen. 

Indien gewenst wordt ondersteuning ingeroepen op financieel, fiscaal 

en pensioen vlak. Dat leidt in heel veel gevallen tot een goede en zo 

prettig mogelijke oplossing. ‘Het lukt niet in alle gevallen’, weet het 

betrokken tweetal. ‘Maar áls het niet lukt, heeft dat vaak te maken met 

bepaalde verwachtingen. Snel tot resultaat komen is in veel gevallen 

óók van belang voor de onderneming in kwestie.’

http://www.habetskremers.nl/
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Sven is elf jaar lid van de club en is trots op de enorme 

ontwikkeling die ACES Direct heeft doorgemaakt. ‘Tom 

Coehorst begon in 2000 in zijn ouderlijk huis te Goirle en 

ACES Direct is nu één van de grootste IT-dienstverleners 

van Nederland.’ Op 19 december 2016 nam het IT-bedrijf 

haar intrek in het opvallende glazen pand, omringd door 

water, op industrieterrein De Katsbogten aan de A58. Het 

interieur is transparant en vooruitstrevend, net als de 

bedrijfscultuur. Geen standaard kantoorinrichting maar 

ontmoetingsplekken op verschillende verdiepingen 

en experience centra waar 3D printers zoemen. ACES 

Direct heeft een eigen dorp gecreëerd binnen dit unieke 

gebouw: ‘The Village’. De creatieve bewegwijzering 

wijst naar het treinstation, metro, campus, speeltuin en 

boulevard waar geborreld kan worden. 

Employee first
Het cliché ‘de klant staat centraal’ gaat bij ACES Direct 

niet op. Sven: ‘Ons motto is: Employee first. Als onze 

collega happy is, is de klant ook gelukkig. Openheid, 

ondernemen en fun, is voor ons de ACES Direct 4.0 die 

wij willen zijn. Dit karakter willen we uitstralen naar 

klanten en relaties. Altijd een warm gevoel.’ Trots geeft 

Sven een rondleiding: ‘Wij faciliteren een inspirerende 

omgeving, kijk naar dit pand! Het draagt enorm bij aan 

de cultuurversterking en samenwerking. Het heeft de 

gemoedelijkheid van een dorp en de faciliteiten van de 

stad. Dat mag je als collega én klant ervaren. Tijdens de 

ACES Direct verhuisde eind vorig jaar naar hun 
droomlocatie op De Katsbogten in Tilburg. 
‘Hier kunnen we onze gigantische ambitie 
waarmaken.’ Sven van Boxtel, commercieel 
manager van ACES Direct vertelt over de 
transitie naar zelfsturende multidisciplinaire 
teams en branchegericht werken. 

Hoe kan 
IT de motor 

zijn van jouw bedrijf?
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A goal 
is a dream 

with a 
deadline

Bedrijvenronde Hart van Brabant op zondag 9 april 2017 

staan onze deuren open. De officiële opening van het 

pand vindt tegen de zomer plaats.’

Zelfsturend
Het interieur sluit naadloos aan op de cultuur die nu 

heerst binnen ACES Direct. Sven vertelt: ‘We zijn de 

laatste jaren veranderd van een traditionele organisatie 

naar een organisatie waar de verantwoordelijkheid 

en besluitvorming in de teams ligt. Dit zorgt ervoor 

dat we snel en met maatwerk kunnen reageren op 

marktontwikkelingen en behoeften van onze klanten.’

Het managementteam, dat bestaat uit vier 

leden, stimuleert en coacht de 80 collega’s in 

zelfsturende teams. De teams krijgen alle vrijheid en 

verantwoordelijkheid om hun doelen te realiseren. 

Deze werkwijze vraagt van iedereen een aanpassing 

in mentaliteit, want iedereen kan, mag en moet elkaar 

aanspreken op gedrag om samen de eindstreep te halen. 

Als (nieuwe) medewerker moet je binnen het team 

passen, dat is op de eerste plaats heel belangrijk; kennis 

kun je leren. 

Gigantische ambitie
Het resultaat van de transitie wordt duidelijk zichtbaar. 

Op dit moment heeft ACES Direct 13 multidisciplinaire 

teams. ‘Het is ontzettend mooi dat je een proces 

ziet ontstaan waarbij ieder team zijn eigen identiteit 

ontwikkelt. Door te sparren met elkaar ontwikkelt 

het ondernemerschap zich in rap tempo. We remmen 

liever collega’s af dan dat we ze moeten aansporen’, 

aldus de commercieel manager. In 2030 moeten er 100 

brancheteams actief zijn. ‘Een gigantische ambitie en 

nu nog een stip aan de horizon’, vertelt Sven gedreven. 

‘Door branchegericht te werken, begrijpen we onze 

klant, weten we wat er in de sector speelt en wat de 

exacte behoefte van het bedrijf is. Samen kijken we naar 

welke mogelijkheden en verbeteringen ACES Direct kan 

realiseren en hoe IT de motor kan zijn van jouw bedrijf. 

Je merkt aan klanten dat deze nieuwe aanpak deuren 

opent. We zijn partners die elkaar begrijpen, ACES Direct 

is de adviseur voor de toekomst.’

ACES Direct de afgelopen 3 jaar:
•  Medewerkerstevredenheid van 7.5 naar 8.3
•  Klanttevredenheid van 7.3 naar 8.5
•  Omzetgroei van 25% (2016)
•  Geen verloop van mensen, ziekteverzuim 
 minder dan 1 %

ACES Direct onze ambitie:
•  Groei medewerkerstevredenheid naar 9
•  Groei klanttevredenheid naar 9
• Jaarlijkse omzetgroei met 20%
•  Steeds meer focus op diensten en 
 contracten/abonnementen

mailto:info@acesdirect.nl
http://www.acesdirect.nl/
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Het verschil 

hoort 
iedereen
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De basis 
van goed 

geluid is een 
versterker 
met goede 
speakers

Je kunt maar een leuke hobby hebben; de een houdt van exclusieve 
horloges, de ander van klassieke auto’s. iEar’ is het Walhalla voor 

iedereen met passie voor muziek. Je vindt er alle topmerken op het 
gebied van beeld en geluid. Bij een bezoek aan iEar’ gaan ogen en 

oren weer open; er is meer dan Bose en Sonos.

Het is alsof ik beland ben in de James Bondfilm 

Spectre. Freek van Ham demonstreert aan de hand 

van deze film verschillende wireless surround 

systems. Het verschil hoort iedereen! De speciaalzaak 

voor high end audio, home cinema en domotica 

is fantastisch uitgerust. Er zijn 7 luisterruimtes, 

waarvan 4 klassieke luisterruimtes, die ingedeeld zijn 

op de prestatie van de geluidsinstallatie; van basis 

tot topsegment. Daarnaast zijn er nog 3 ruimtes met 

specifieke toepassingen: een bioscoopopstelling, een 

streaming audioruimte en domotica toepassingen. 

Freek vertelt welke ervaring een klant bij iEar’ beleeft: 

‘Na een kennismakingsgesprek en inventarisatie 

hebben we een indruk van wat de klant op dit moment 

heeft, gewend is en wat de wensen zijn. We kunnen 

diverse mogelijkheden demonstreren in onze speciale 

ruimtes, waarbij we advies geven over apparatuur en 

combinaties van topmerken. Je kunt het bij iEar’ zo 

gek maken als je zelf wilt; van reguliere hedendaagse 

streaming audioproducten tot een top high end audio-

installatie. Uiteindelijk gaat het om het geluid waar de 

klant een prettig gevoel bij krijgt.’

Specialist
Waar moet een geluidsinstallatie aan voldoen? ‘Deze 

moet goed betaalbaar zijn en dan heb ik het niet 

over de laagste prijs, de installatie moet duurzaam 

zijn en gemakkelijk te bedienen. Als zelfstandig 

bedrijf bepalen we zelf ons assortiment. We hebben 

een gepassioneerd team met 7 collega’s dat klaar 

staat om advies te geven, een installatieservice en 

we onderscheiden ons met uitgebreide after sales. 

Wij zijn dé specialist die de behoeften scant en alle 

mogelijkheden kan laten zien. Wij denken mee en 

geven een op maat passend advies aan de klant. 

Tegenwoordig zie je ook steeds vaker dat mensen 

binnenstappen met een plan en budget. De ene keer 

gaat het om een geluidsinstallatie voor 3 ruimtes 

zonder kabels, de andere keer betreft het een 

grootschalig nieuwbouwproject met geïntegreerde 

bediening van beeld, geluid, gordijnen en beveiliging. 

Wij kunnen alle vragen uit de markt inrichten.’

Pionier
iEar’ is klaar voor 2017. Vorig jaar werd er verbouwd 

en is de winkel uitgebreid met een aparte streaming 

audio experience ruimte van 60 vierkante meter. Nu 

is streaming audio niet meer weg te denken uit ons 

dagelijks leven, maar toen het woord streaming nog 

niet eens bestond was Freek was al een pionier op 

het gebied van digitale audio. Een andere groeimarkt 

is domotica, waarbij alle elektrische apparaten en 

infrastructuur binnen de woning op afstand bediend 

worden. ‘De ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Wij 

volgen continu trainingen en zijn op de hoogte van 

de prestaties van ieder product. iEar’ gaat heel ver in 

kennis, maar de basis van goed geluid is en blijft nog 

altijd een versterker met goede speakers. Dit wordt 

vaak onderschat, maar dat zal nog 100 jaar zo blijven’, 

verklapt Freek tot slot.

IEAR’ ULTIMATE SOUND AND VISION  | St. Ceciliastraat 28  | 5038 HA Tilburg  | (013) 5443510
iear@iear.nl  | www.iear.nl

mailto:iear@iear.nl
http://www.iear.nl/
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Seeing
is 

believing
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Het gebeurt niet vaak dat je je moet legitimeren om bij een bedrijf binnen 
te komen. Bij Datacenter Brabant maakt dat onderdeel uit van de standaard 

procedure. En niet voor niets. In Waalwijk heeft een groot aantal bedrijven zijn 
gevoelige data opgeslagen: op een fysieke server of in een private cloud. Met 

die keur aan privacygevoelige gegevens, spreekt het voor zich dat de veiligheid 
bij Datacenter Brabant op en top geregeld is. Dit wordt nog eens onderstreept 

doordat Datacenter Brabant ISO 27001 is gecertificeerd.

‘Een vijfsterrenhotel voor servers’. Zo noemt Sales Manager Gertjan 

Ketelaars Datacenter Brabant. Daarmee slaat hij eigenlijk de spijker 

op zijn kop. Het datacenter is gehuisvest in een nieuwbouwpand, 

speciaal gebouwd voor deze invulling. Het was in 2011, dat de deuren 

op Industrieterrein Haven 7 in Waalwijk open gingen. ‘Met het idee 

om van daaruit regionale bedrijven te helpen bij hun IT-vraagstukken’, 

legt Gertjan uit. ‘Bij veel van die bedrijven stonden de servers nog op 

de eigen locatie. En daar komt een heleboel bij kijken. Vaak komen ze 

voor een keus te staan om naar een datacenter te gaan, wanneer de 

eigen server kapot gaat of wanneer de eigen serverruimte toe is aan 

nieuwe investeringen. Wat doe je dan? Blijf je intern of ga je extern? En, 

als je voor dat laatste kiest, sla je je data dan op op je eigen servers of in 

de cloud?’, zo schetst hij het voor velen herkenbare dilemma.

Continuïteit
Een voornaam argument om voor een datacenter te kiezen, is dat de 

continuïteit van de bedrijfsprocessen daar gewaarborgd is. Koeling 

en stroom werken er altijd gegarandeerd. Er zijn volop voorzieningen 

getroffen om een uitval te voorkomen. En in de betonnen bunker is de 

veiligheid bovendien 100 procent op orde. Niet voor niets komen de 

bedrijven in het zeer diverse klantenbestand van Datacenter Brabant 

zowel uit de regio als vanuit heel Noord-Brabant en zelfs verder uit het 

land. Datacenter Brabant bedient ze met co-locatie (waarbij de eigen 

server wordt ondergebracht in het datacenter), cloud-dienstverlening 

of één van de andere mogelijkheden. Zo is het mogelijk om eerst 

de eigen hardware neer te zetten in het datacenter en van daaruit 

gefaseerd naar een private cloud te gaan. 

Kennispartij
‘Wij zijn een kennispartij’, onderstreept Gertjan. ‘Wij kunnen 

helpen bij heel veel IT-vraagstukken. Denk daarbij voorbeeld aan 

consultancy, in de vorm van een cloud-ready assessment.’ Dat gebeurt 

rechtstreeks met de bedrijven en de eigen IT-professionals, maar ook 

met de ICT-partners van klanten. ‘Die ICT-partners zijn gebaat bij 

een strategische partner zoals Datacenter Brabant, bijvoorbeeld voor 

clouddiensten waarmee zij de eigen klanten weer kunnen bedienen 

of voor die klanten met een eigen datacenter die een nog hogere 

beschikbaarheid zoeken.’ Niet voor niets is Gertjan dan ook altijd op 

zoek naar nieuwe geïnteresseerde ICT-partners: ‘Samen staan we 

sterk’.  

Wie voor Datacenter Brabant kiest weet dat het goed zit. De 

ISO 9001, 14001 en 27001 certificeringen spreken wat dat betreft voor 

zich. Gertjan zet graag in op het vergroten van de bewustwording bij 

bedrijven, die hun data nog in eigen huis hebben. Geïnteresseerde 

bedrijven zijn van harte welkom om in Waalwijk een kijkje te komen 

nemen. ‘Seeing is believing’ weet Gertjan. Vergeet u dan niet om uw 

legitimatie mee te nemen …?

voor een 

veilig gevoel

mailto:info@datacenterbrabant.nl
http://www.datacenterbrabant.nl/
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In het Dwaalgebied van Tilburg aan de Noordstraat is Scheersalon 
Du Nord gevestigd. Een baard- en haarsalon waar barbier Stephan de 
liefde voor het kappersvak bedrijft door zich uit te leven op baarden. 

Oude blues klinkt zacht op de achtergrond. Twee statige kappersstoelen 

staan centraal in de salon. Achterin de zaak, voorbij de rode coulissen 

kun je onderuit zakken in een chesterfield bank met een heerlijke kop 

koffie, fles bier of een glas goede whisky. De ingetogen sfeer van de 

Scheersalon biedt een professionele uitstraling en een relaxt gevoel.

Liefde bedrijven
Stephan is vol van baarden en staat voor kwaliteit. Het is zijn passie, 

ontstaan uit het ouderwetse herenkappersvak. Hij begon ooit als 

dames- en herenkapper en maakte een uitstapje naar de exclusieve 

sneakers- en modewereld. Toen de baardencultuur een aantal jaren 

geleden weer zijn intrede deed, was de keuze voor Stephan niet zo 

moeilijk. Hij begon als 49-jarige opnieuw met trainingen, liep stage bij 

collega barbiers en specialiseerde zich in het knippen van baarden. 

In november 2015 opende hij de Scheersalon. ‘Mijn liefde voor het 

kappersvak kan ik niet anders bedrijven dan door me uit te leven 

op baarden. Ik vind het kappersvak leuk, dat is ook de basis, maar 

daarbinnen vind ik baarden nog leuker. Kapsels knippen doe ik dan 

ook niet meer, dat kan altijd nog. Daarvoor staat mijn collega barbier 

Myke hier.’

Met open mes
Baarden zijn nu al een lange tijd in. Het lijkt dat de hype is 

overgewaaid, maar baarden zullen er altijd blijven in alle soorten en 

maten. ‘Er zijn nog genoeg mannen die zich niet glad laten scheren. Ik 

heb klanten uit heel het land en België, die voor een gespecialiseerde 

Vol van 
baarden
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 Het is 
belangrijk 
dat je goed 

het vak 
beheerst

barbier naar Tilburg komen’, aldus een trotse Stephan. Hij 

adviseert altijd om de baard zo natuurlijk mogelijk in model 

te zetten. ‘Natuurlijk kijk je eerst naar de gezichtsvorm van de 

klant. Afhankelijk van de functie die iemand heeft, verschilt 

het model van de baard. Stephan lacht: ‘De creatieve geest 

heeft een wat langere baard en bij mensen met een duidelijke 

representatieve functie zet ik een kortere baard strak. Het is 

belangrijk dat je goed het vak beheerst, want bij het knippen van 

baarden gebruik je heel andere technieken dan bij een kapsel. 

Het is een andere haarsoort, je moet rekening houden met de 

krul, weerborstels en de vorm van de baardgroei. Een natuurlijke 

baard is veel makkelijker bij te houden voor de klant. Ik scheer op 

de authentiek wijze met een enkel, open mes en gebruik warme 

en koude doeken. Het is een beleving om hier in de stoel te zitten’, 

verzekert Stephan. 

Gevoelig
Om continu de hoge kwaliteit te waarborgen houdt de 

barbier graag zelf alle touwtjes in eigen hand. Over de nieuwe 

uitbreidingsplannen wil hij wel een tipje van de sluiter oplichten: 

‘Er staat een derde kappersstoel achter de coulissen klaar. We 

willen extra behandelingen op het gebied van gezichtsverzorging 

gaan geven om de service nog verder te verhogen. Zelf blijf ik altijd 

de baarden knippen, want een man wil zijn baard het liefst door 

een man geknipt hebben; een baard ligt nogal gevoelig’,knipoogt 

Stephan tot besluit.

mailto:scheersalondunord@hotmail.com
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Parkmanagement: 
samen het 

succes creëren
Tilburg kent nogal wat bedrijventerreinen. Op steeds meer grote bedrijventerreinen is 

sprake van parkmanagement. Daarmee wordt opgekomen voor gezamenlijke belangen van 
de bedrijven en wordt het contact tussen ondernemers en gemeente optimaal gehouden. 
Met eigenlijk pas twee jaar parkmanagement ‘op de teller’ overheerst het positieve gevoel.
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“Als je goed rondkijkt, kun je nuttige dingen 

voor de stad gaan doen.” Jan Gevers zegt het 

niet in zijn hoedanigheid als voorzitter van 

de Algemene Directie van Van Spaendonck. 

Nee, hij spreekt als voorzitter van de 

Stichting Tilburgs OndernemingsFonds, 

voorheen beter bekend als de Stichting 

Parkmanagement Tilburg. Gevers weet dat 

het huidige parkmanagement vooral het 

resultaat is van twee partijen die, in een 

convenant, hun verantwoordelijkheid namen: 

“Dat waren de gemeente Tilburg en BORT, het 

Bedrijven Overleg Regio Tilburg.”

Er werd een model ontwikkeld met heldere 

uitgangspunten. Gevers: “Er moest geld 

komen, er moest sprake zijn van een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid en het 

moest voelen als ván en vóór de ondernemers.” 

Hij vergelijkt parkmanagement met een 

appartementencomplex: “Daar zorgt 

de VvE ervoor dat het schoon en veilig 

is. Ook een bedrijventerrein moet veilig 

en schoon zijn. En representatief, maar 

dat is een verantwoordelijkheid voor de 

gemeente. Die heeft ook belang bij een goed 

vestigingsklimaat. Ondernemers moeten 

een huisvesting hebben die hen optimaal 

ondersteunt. En ook voor een pandeigenaar is 

het prettig wanneer zijn gebouw op een mooi 

bedrijventerrein staat.”

Verenigingen Vitaal
De gemeente trok er 3,5 ton per jaar voor uit. 

Dat bedrag moest worden gematcht door de 

ondernemers, vanuit de reclamebelasting. 

Het totaal diende volledig te worden 

besteed aan parkmanagement. Het Tilburg 

OndernemingsFonds zette Verenigingen 

Vitaal op acht bedrijventerreinen op: 

Kraaiven, Vossenberg, Vossenberg West II, 

Katsbogten, Het Laar, Loven, Kanaalzone 

en Kreitenmolen. In het bestuur van die 

verenigingen zitten ondernemers van het 

betreffende bedrijvenpark. “Zij maken de 

plannen en begrotingen”, stelt Gevers. “De 

reclamebelasting die de leden betalen vloeit 

terug naar het eigen terrein en komt bij het 

geld van de gemeente. Dat wordt naar rato 

van de omvang van de terreinen verdeeld.” 

Het parkmanagement draait sinds 2015.

Voor een aantal bedrijventerreinen is de 

samenwerking aangegaan met Solaris 

Parkmanagement BV uit Nieuwkuijk. 

François van Son startte daarmee in 2010, 

vond in de gemeente Heusden zijn eerste 

klant en is met zijn bedrijf inmiddels ook 

actief in Waalwijk, Kaatsheuvel, Loon op 

Zand en Berkel-Enschot. Solaris heeft twee 

parkmanagers actief in Tilburg: Marloes 

van Best en Christel Tax - Gloudemans. 

Zij hebben allebei drie bedrijventerreinen 

onder hun hoede. “Het is van belang dat 

iedereen die parkmanagers kent”, stelt 

Van Son. “Ze moeten toegankelijk zijn, 

er zijn als het nodig is. Wij ontzorgen 

het bestuur van de Verenigingen Vitaal. 

Met alleen die vereniging ga je het als 

bedrijventerrein niet redden. Samen 

creëren we het succes.” Gevers vult aan 

dat op Kreitenmolen en Loven voorzien 

wordt in de functie van parkmanager door 

inschakeling van een ondernemer van het 

eigen bedrijventerrein. Besturen bepalen 

Je ziet dat 
de structuur 

geland is
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zelf op welke wijze ze invulling geven aan 

deze functie.

Cohesie
Er is draagvlak voor de Vitaal-structuur, zo 

onderstreept de deelname van gemiddeld 

tussen de 60 en 80 procent van de bedrijven 

op de parken. “Daarmee blijkt dat dit ook 

een mooi vehikel is om de cohesie toe te 

laten nemen op een bedrijventerrein”, merkt 

Gevers op. “Zo krijg je ook slagkracht aan de 

vergadertafel. Er zit een achterban achter.” De 

parkmanagers spelen volgens Van Son ook 

de rol van intermediair tussen ondernemers 

en gemeente: “Alles staat of valt met goede 

communicatie. Door betrokkenheid ontstaat 

begrip.” En er worden ook resultaten geboekt. 

Van Son: “Op de terreinen is afgelopen jaar 

het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. 

Dat is een mooi begin van een collectief 

veiligheidsbeleid. Op een aantal terreinen 

wordt nu ook camerabeveiliging ingevoerd, 

proactief.” De overlast van parkerende trucks 

is met de komst van een truckparking op 

Vossenberg West II ook adequaat aangepakt.

Jan Gevers beseft terdege dat er na twee 

jaar nog vooral aan de basisbehoeften van 

de ondernemers wordt gewerkt. “Er zullen 

na verloop van tijd heel andere zaken 

op de bestuurstafel komen”, schat hij in. 

François van Son beaamt dat: “Dat zien we 

in Waalwijk, waar we al langer bezig zijn. 

Daar gaat het nu bijvoorbeeld over personeel 

zoeken, of over zonnepanelen leggen: dingen 

die je voor de lange termijn samen doet.” 

Beide heren loven de rol van de gemeente. 

Van Son: “Tilburg heeft een bekwaam team 

accountmanagers. Die gaan door het vuur om 

samen succes te boeken. We zijn met z’n allen 

bezig voor een beter Tilburg.” “Er is politieke 

moed voor nodig om geld te geven en niet 

over de besteding te gaan”, vervolgt Gevers. 

“De gemeente krijgt daar natuurlijk wel wat 

voor terug: een goed vestigingsklimaat en een 

waardevolle gesprekspartner. Je ziet dat de 

structuur geland is.” 

In die structuur is ook de rol van BORT 

van groot belang. BORT faciliteert het 

voorzittersoverleg en is de spreekbuis van de 

Verenigingen Vitaal richting de gemeente. 

“Dat geeft meer gewicht aan de lobby en 

voorkomt dat de gemeente met meerdere 

clubjes om tafel moet over beleidsmatige 

onderwerpen.”

Lange termijn
Hij onderstreept nog maar eens dat het 

om een lange termijnverhaal gaat: “De 

kunst van goed parkmanagement is dat 

de terreinen ook na 20, 30, 40 jaar nog 

modern en courant zijn.” Daar sluit Van Son 

zich volmondig bij aan: “Waardebehoud 

van bedrijfsparken en –panden voor 

de lange termijn: dat is de kracht van 

deze manier van werken.” Gevers stelt 

dat men ook bij toekomstige, nog te 

ontwikkelen bedrijvenparken graag weer 

parkmanagement inzet. “Bij nieuwe 

bedrijventerrein zou je parkmanagement al 

vanaf het begin in moeten kunnen voeren”, 

valt Van Son hem bij. “Parkmanagement 

zou eigenlijk gewoon verplicht moeten 

zijn.” Gevers deelt die mening: “Het heilige 

geloof dat het kán is er. We moeten niet 

allemaal zo snel mogelijk naar 5 sterren.

Parkmanagement werkt in Tilburg bottom-

up, met ondernemers aan het stuur. En 

daarbij bepaalt iedereen zijn eigen ambitie.”

SOLARIS PARKMANAGEMENT BV  |  Hopbrouwer 18A  |  5253 RE Nieuwkuijk  |   073 844 2180
www.solarisparkmanagement.nl

http://www.solarisparkmanagement.nl/
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Latenzo is een begrip in modeland, een prachtig 

voorbeeld van een weidewinkel: een grote, op 

zichzelf staande winkel, buiten de bebouwde 

kom. Want Latenzo is niet gesitueerd in het 

winkelcentrum van Tilburg, Eindhoven of Den 

Bosch: de trekpleister van formaat bevindt zich 

sinds jaar en dag aan de Kreitenmolenstraat 

in Udenhout. Daar heeft men de ruimte, met 

drie verdiepingen boordevol mode, schoenen, 

accessoires en tassen. De Basement is voor de 

jongeren, de begane grond voor de dames en 

heren en de bovenverdieping is dé plek voor 

maatwerk en kostuums. Daar kiest bijvoorbeeld 

menig aanstaand bruidegom voor een kostuum 

op maat, voorzien van een gepersonaliseerde 

voering.

Verrassen
De vaste én wisselende collectie topmerken 

weet tal van trouwe klanten telkens weer te 

verrassen. Het gevoel van verrassing is sowieso 

groot, voor wie voor het eerst bij Latenzo komt. 

Zo is er volop – gratis – parkeerruimte rondom 

het pand. De grootte van dat pand brengt veelal 

de volgende verrassing teweeg. De ultieme 

verrassing bestaat echter uit de enorme keus, 

die Latenzo voor alle doelgroepen biedt. Tel 

daarbij op een gastvrij en vriendelijk ontvangst, 

een trouw team van medewerkers en de 

gezellige lunchroom (waar klanten van dinsdag 

tot en met zaterdag gratis mogen lunchen) en 

het warme gevoel dat veel mensen bij Latenzo 

krijgen is méér dan verklaard. Latenzo is alleen 

op maandagochtend gesloten. Koopavond is 

op vrijdag (tot 20.00 uur) en de zaak is ook elke 

zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend.

Naast de hoofdvestiging beschikt Latenzo ook 

nog over een winkel aan de Margrietstraat in 

Goirle én over een eigen outlet aan de Slimstraat 

in Udenhout. Twee keer per jaar pakt men uit 

met een groot fashion event: de merkenweek. 

De eerstvolgende editie staat gepland voor 

het weekend van 11 en 12 maart. Dat wordt 

een Lente Fair, compleet met live muziek, een 

nagelstyliste, een kleurenadviseuse en een 

hapje en een drankje. Laat je verrassen bij 

Latenzo!

Alles onder 
één dak

Latenzo Fashion Lifestyle is een mode-totaalzaak, die in 
geen enkele grote winkelstad zou misstaan. Toch huist 
Latenzo al meer dan 55 jaar in het landelijke Udenhout. 

Daar biedt het 2000 vierkante meter aan mode, schoenen 
en accessoires onder één dak. De grote merken, gecombineerd 

met de Brabantse gastvrijheid, maken van een bezoek 
aan Latenzo telkens weer een beleving.



LATENZO FASHION LIFESTYLE  | Kreitenmolenstraat 80  | 5071 BH Udenhout  | (013) 511 60 96
info@latenzo.nl  | www.latenzo.nl
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Herenmerken o.a.:
PME Legend
Boss Orange
Pierre Cardin

Meyer

Damesmerken o.a.:
Gerry Weber
Supertrash
Penn & Ink

Nikkie Plessen
Cambio

mailto:info@latenzo.nl
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Wist u dat er beneden de rivieren ook één grote greenscreen studio 
gevestigd is? En dat die studio óók beschikbaar is voor úw bedrijf, 
bijvoorbeeld voor het houden van webinars? PLUGr.tv uit Tilburg is het 
bedrijf achter die studio. Een full-service videoproductiebedrijf, sterk in 
visual storytelling. PLUGr.tv is klaar om Brabant te veroveren als creatieve 
spin in de wereld van de easy webinars.

De spin in 
het webinar 

Bossche_Zaken_2016.indd   64 23-1-2017   11:28:13
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PLUGr.tv is in 2016 verhuisd naar een grotere 

 studio, op bedrijventerrein T58 in Tilburg. 

Daar is een prominente plek ingeruimd 

voor de indrukwekkende greenscreen studio, 

mét Limbowand (De wand, vloeren en hoeken 

lopen naadloos in elkaar over). Deze studio 

wordt gebruikt voor eigen producties, wordt 

verhuurd aan andere AV-bedrijven én is breed 

beschikbaar voor easy webinars. “Dat zijn live 

interactieve ‘tv-programma’s’ op het internet”, 

zo verduidelijkt Dave van Opdorp, één van de 

creatieve geesten achter PLUGr.tv. Webinars 

zijn bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld live 

online events, voor interne communicatie en 

voor marketing- en salesdoeleinden, maar 

bijvoorbeeld ook voor E-learning. 

LIVE CONTACT
Marco Stevens streeft er als manager business 

development bij PLUGr.tv naar om het product 

easy webinar zo breed mogelijk op de kaart te 

zetten. “Er zijn geen beperkingen in afstand 

en tijd”, stelt hij. “Een webinar is bovendien 

overal op te bekijken: op je pc, tablet, laptop of 

BALI JAMES | Markendaalseweg 68 | 4811 KD  BREDA 
T: 076-521 32 06 | I: www.restaurantbali.com

telefoon. Voor de klant is het een groot voordeel 

dat er live contact is. Kijkers – ongeacht of dat 

nu klanten, potentiële klanten, medewerkers 

of stakeholders zijn – kunnen vragen stellen. 

Die worden live behandeld. Wij bieden bij het 

gehele proces redactionele begeleiding. Een 

easy webinar moet immers wél leuk zijn om 

naar te kijken. Je praat toch over uitzendingen 

van een half uur tot pakweg vijf kwartier.” 

Dave vult aan: “Ná de live uitzending beschikt 

de klant over een schat aan gegevens over de 

kijkers. Wie zijn ze, hoe lang hebben ze gekeken 

en welke vragen hebben ze gesteld? Een mooie 

ingang voor persoonlijk contact op een later 

moment.” Met name binnen de fi nanciële 

sector, de zorg en het onderwijs wordt al volop 

gebruik gemaakt van het fenomeen webinar.

NIET ALLEEN PRATENDE HOOFDEN
Een easy webinar in de greenscreen studio 

van PLUGr.tv biedt bovendien de gelegenheid 

om het gehele virtuele decor optimaal 

aan te laten sluiten bij de smaak 

of huisstijl van de klant. 

“We tonen bovendien tijdens de uitzending 

ondersteunende zaken als sheets of korte 

fi lmpjes live in beeld. Je ziet dus veel meer dan 

alleen pratende hoofden. Het is ook mogelijk 

om polls en andere interactieve elementen 

toe te voegen”, vertelt Dave. Door vaker voor 

een easy webinar te kiezen als onderdeel van 

je communicatie, bouw je een stevige band 

met je kijker op. “Daarnaast zorgt herhaling 

voor het vergroten van de betrokkenheid”, zegt 

Marco Stevens. “Wat is er nu mooier dan een 

interactieve live-uitzending te laten produceren 

voor je klanten, over een onderwerp waar jij het 

graag over wilt hebben?”

Behalve voor easy webinars is de klant bij 

PLUGr.tv óók aan het juiste adres voor 

bedrijfsfi lms, beleidsvideo’s, commercials, 

productpromoties, journalistieke producties en 

tal van andere videoproducties.

 PLUGr.tv: 

Imagine it, create it!

PLUGR.TV  |  Droogdokkeneiland 6  |  5026 SR TILBURG 
013-203 20 88  |  info@plugr.tv  |  www.plugr.tv
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Behalve voor easy webinars is de klant bij 

PLUGr.tv óók aan het juiste adres voor 

bedrijfsfi lms, beleidsvideo’s, commercials, 

productpromoties, journalistieke producties en 

tal van andere videoproducties.

 PLUGr.tv: 

Imagine it, create it!
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wél leuk zijn 
om naar te 
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PLUGr.tv is in 2016 verhuisd naar een grotere 

 studio, op bedrijventerrein T58 in Tilburg. 

Daar is een prominente plek ingeruimd 

voor de indrukwekkende greenscreen studio, 

mét Limbowand (De wand, vloeren en hoeken 

lopen naadloos in elkaar over). Deze studio 

wordt gebruikt voor eigen producties, wordt 

verhuurd aan andere AV-bedrijven én is breed 

beschikbaar voor easy webinars. “Dat zijn live 

interactieve ‘tv-programma’s’ op het internet”, 

zo verduidelijkt Dave van Opdorp, één van de 

creatieve geesten achter PLUGr.tv. Webinars 

zijn bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld live 

online events, voor interne communicatie en 

voor marketing- en salesdoeleinden, maar 

bijvoorbeeld ook voor E-learning. 

LIVE CONTACT
Marco Stevens streeft er als manager business 

development bij PLUGr.tv naar om het product 

easy webinar zo breed mogelijk op de kaart te 

zetten. “Er zijn geen beperkingen in afstand 

en tijd”, stelt hij. “Een webinar is bovendien 

overal op te bekijken: op je pc, tablet, laptop of 

BALI JAMES | Markendaalseweg 68 | 4811 KD  BREDA 
T: 076-521 32 06 | I: www.restaurantbali.com

telefoon. Voor de klant is het een groot voordeel 

dat er live contact is. Kijkers – ongeacht of dat 

nu klanten, potentiële klanten, medewerkers 

of stakeholders zijn – kunnen vragen stellen. 

Die worden live behandeld. Wij bieden bij het 

gehele proces redactionele begeleiding. Een 

easy webinar moet immers wél leuk zijn om 

naar te kijken. Je praat toch over uitzendingen 

van een half uur tot pakweg vijf kwartier.” 

Dave vult aan: “Ná de live uitzending beschikt 

de klant over een schat aan gegevens over de 

kijkers. Wie zijn ze, hoe lang hebben ze gekeken 

en welke vragen hebben ze gesteld? Een mooie 

ingang voor persoonlijk contact op een later 

moment.” Met name binnen de fi nanciële 

sector, de zorg en het onderwijs wordt al volop 

gebruik gemaakt van het fenomeen webinar.

NIET ALLEEN PRATENDE HOOFDEN
Een easy webinar in de greenscreen studio 

van PLUGr.tv biedt bovendien de gelegenheid 

om het gehele virtuele decor optimaal 

aan te laten sluiten bij de smaak 

of huisstijl van de klant. 

“We tonen bovendien tijdens de uitzending 

ondersteunende zaken als sheets of korte 

fi lmpjes live in beeld. Je ziet dus veel meer dan 

alleen pratende hoofden. Het is ook mogelijk 

om polls en andere interactieve elementen 

toe te voegen”, vertelt Dave. Door vaker voor 

een easy webinar te kiezen als onderdeel van 

je communicatie, bouw je een stevige band 

met je kijker op. “Daarnaast zorgt herhaling 

voor het vergroten van de betrokkenheid”, zegt 

Marco Stevens. “Wat is er nu mooier dan een 

interactieve live-uitzending te laten produceren 

voor je klanten, over een onderwerp waar jij het 

graag over wilt hebben?”

Behalve voor easy webinars is de klant bij 

PLUGr.tv óók aan het juiste adres voor 

bedrijfsfi lms, beleidsvideo’s, commercials, 

productpromoties, journalistieke producties en 

tal van andere videoproducties.

 PLUGr.tv: 

Imagine it, create it!
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Eigenaar van Source Personal Training, Roel van Buggenum 

Roel van Buggenum ging een mooie toekomst tegemoet. Na de Sporthogeschool kwam 
hij als stagiair bij HealthCity in de Heuvelpoort terecht. Hij beklom de carrièreladder 

en kreeg promotie na promotie en werd uiteindelijk regiomanager van vier HealthCity 
clubs. In die periode ontving hij diverse awards zoals ‘manager van het jaar’ en ‘club van 
het jaar’. Na een geweldige periode van negen jaren vertrok Roel naar Valkenswaard om 
leiding te gaan geven aan Health & Sports Club Valkencourt, een van de mooiste high-
end clubs van Nederland met meer dan 100 medewerkers en 10.000m aan faciliteiten.

‘Totdat zijn eigen lijf hem een halt toeriep en hij in een heftige burn-out belandde’. 

Maximaal 
resultaat 
met minimale 

tijdsinspanning
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Totdat zijn eigen lijf hem een halt toeriep en 

hij in een heftige burn-out belandde.  Zijn 

lijf was op, kapot en moe na jaren van hard 

werken, nooit nee zeggen en alleen maar 

doorgaan. In het ziekenhuis stelden de artsen 

zelfs een verwaarloosde burn-out vast. Hij 

belandde in de ziektewet, zat thuis en raakte 

de zogenaamde rock bottom zeer hard. Juist 

datgeen waar zijn passie lag, het helpen van 

mensen naar een fitte en vitale levensstijl, was 

compleet naar de achtergrond verdwenen. 

Source Personal Training
Er volgde een lange herstelperiode van ruim 

twee  jaar, die hij nu als een groot geschenk 

ziet.  Door het volgen van diverse trainingen 

in persoonlijke ontwikkeling, het progressief 

belasten van het lichaam en het op de juiste 

manier voeden van zijn lichaam, werkte 

Roel aan zijn herstel. Tijdens deze periode 

kwam Roel tot het inzicht dat hij zijn kennis 

en expertise van 18 jaar op het gebied van 

training, voeding, mindset en herstel wil 

gaan inzetten om mensen te helpen bij hun 

transformatie naar een fit en vitaal leven. 

Source Personal Training was geboren. 

Sinds de zomer van 2016 is Source PT met 

een multidisciplinair team van vijf personal 

trainers, een diëtiste, een fysiotherapeut en een 

sportmasseuse gevestigd aan het Koningsplein 

in het centrum van Tilburg. 

Bewegen versus Trainen, Sportschool versus 
PT studio
’Wij coachen onze klanten op de vier pijlers 

van een lifestyle change: Training, Voeding, 

Mindset en Herstel. Alleen als deze vier pijlers 

in balans zijn, zal maximaal resultaat haalbaar 

zijn. En wij gaan niet voor minder! Deze pijlers 

zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals 

leeftijd, lengte, gewicht, geslacht, beroep en 

mate van sport. Het kan dus niet zo zijn dat je 

een standaard voedings- en beweegschema 

ontvangt in de sportschool en hier maximaal 

resultaat mee boekt.” “De wetenschappelijk 

onderbouwde methode die we bij Source 

PT gebruiken, is uitermate geschikt voor 

ondernemers. Bij ons boek je met twee uur 

trainen in de week meer resultaat dan met vier 

keer per week bewegen in een sportschool. Dat 

komt omdat je bij Source PT  traint in plaats 

van beweegt. Dat is een wezenlijk verschil. 

De meeste mensen werken hun favoriete 

trainingsrondje af in de sportschool zonder 

zich te houden aan de wetten van training, 

voeding en herstel en boeken hierdoor weinig 

tot geen progressie. Vervolgens geven ze op 

omdat het niet voor hen werkt. “

Met voeding zorg je voor gewichtscontrole, 
trainen doe je voor een sterk en krachtig 
lichaam  
Waar velen al de mist ingaan is dat ze gaan 

sporten om gewicht te verliezen. “Niet slim”, 

vertelt Roel. “Trainen doe je voor een sterk en 

krachtig lichaam. Met een goed voedingsplan 

hou je controle over je gewicht. Training 

voegt nauwelijks iets toe aan een negatieve 

energiebalans. En laat dit nu juist de vereiste 

zijn om gewicht te verliezen. Minder energie 

innemen dan je lichaam nodig heeft, is 

namelijk makkelijker en minder tijdrovend 

dan meer energie verbruiken door beweging 

en belasting.” ‘’Openheid, eerlijkheid, 

vertrouwen, fun en commitment zijn onze 

belangrijkste kernwaarden. Wanneer je open 

en eerlijk tegen elkaar bent en tegelijkertijd 

plezier beleeft, kunnen we de beste service 

leveren. We snappen echt wel dat het 

veranderen van een levensstijl een proces is 

van vallen en opstaan. Het mooie is echter dat 

veel van onze klanten de feedback geven dat 

ze alles kunnen eten wat ze willen en het niet 

voelt als een dieet.”

SAY IT, MEAN IT, DO IT!
‘SourcePT is niet voor iedereen’, staat er 

op de website. SourcePT is voor mensen 

die krachtige resultaten willen behalen en 

behouden in hun persoonlijke én zakelijke 

leven. We werken alleen met mensen die 

uitzonderlijk gemotiveerd zijn en een 

committent willen aangaan van minimaal 90 

of 180 dagen. 

SOURCE PT  | Koningsplein 248  | 5038 WK Tilburg  | T: 06-14484956
info@sourcept.nl  |  www.sourcepersonaltraining.nl
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Tommy Grein, oprichter en eigenaar van Q-Promotions, zegt nooit nee. 
‘Als het technisch kan, regelen wij het.’ Deze drukwerkmakelaar begon 15 
jaar geleden op zijn slaapkamer en zijn groeiambitie is niet te stuiten. In 
2016 realiseerde Q-Promotions een omzetgroei van 13 procent. Dit jaar 
staat er geen groei op de agenda maar ligt de focus op automatisering, 

een verbouwing en uitbreiding van de signingtak. Over groei gesproken …

Tommy Grein, oprichter en eigenaar van Q-Promotions, zegt nooit nee. 
‘Als het technisch kan, regelen wij het.’ Deze drukwerkmakelaar begon 15 
jaar geleden op zijn slaapkamer en zijn groeiambitie is niet te stuiten. In 
2016 realiseerde Q-Promotions een omzetgroei van 13 procent. Dit jaar 
staat er geen groei op de agenda maar ligt de focus op automatisering, 

een verbouwing en uitbreiding van de signingtak. Over groei gesproken …

 De laatste 
ontwikkeling 
is uitbreiding 

van de 
signing-tak
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Jouw drukwerk, 
onze zorg

Ontdek kwaliteit… zo begint het prachtige promotieboek 

met hardcover van Q-Promotions, dat drukwerk laat 

spreken. Tommy Grein: ‘Q-Promotions levert dagelijks de 

mooiste drukwerken af bij diversen klanten. We zijn niet 

zomaar een drukwerkleverancier. Naast visitekaartjes, 

flyers, posters en spandoeken zijn wij de perfecte 

partner als het gaat om drukwerk op maat. En er is altijd 

meer mogelijk dan je denkt. Wij vinden altijd de juiste 

producent. Elke opdracht is een uitdaging en alleen het 

beste resultaat is goed genoeg.’

Op tijd
Ieder bedrijf heeft drukwerk nodig en zoals dat in de 

praktijk vaak gaat: het liefst gisteren. ‘Het niet op tijd 

en kwalitatief leveren van drukwerk was mijn grootste 

ergernis toen ik als bedrijfsleider in de horeca werkte. 

Daarom begon ik zelf met het leveren van drukwerk aan 

horeca- en evenementenorganisaties.’ Nu onderscheidt 

Q-Promotions zich van andere drukwerkleveranciers 

met een totaalservice. ‘We gaan een stap verder voor 

onze klanten; we willen ontzorgen. Q-Promotions staat 

garant voor een snelle, betrouwbare levering op het 

gewenste tijdstip met eigen transport. Wij denken graag 

met klanten mee in oplossingen. Diverse klanten gaven 

bijvoorbeeld aan dat het handig zou zijn als vestigingen 

of filialen gepersonaliseerd drukwerk konden bestellen. 

Q-Promotions ontwikkelde een aantal praktische online 

bestelsystemen. Ook verzorgen we voor meerdere klanten 

het voorraadbeheer.’

Extra slagen
Ondanks dat er geen omzetgroei op de agenda staat, 

wil Tommy nog wel wat extra slagen maken. 2017 staat 

in het teken van automatisering in de breedste zin van 

het woord. ‘We gaan onze website aanpakken, ook voor 

de klant. Op dit moment gaan we in de stroom mee, 

maar over 5 tot 10 jaar is het hele proces nog verder 

geautomatiseerd. Dan kun je precies op je telefoon of 

tablet aangeven wat je wilt hebben. Daarop moeten wij 

nu anticiperen. Voor de klanten die niet online willen of 

kunnen bestellen blijven we natuurlijk altijd persoonlijk 

en telefonisch bereikbaar om wensen te inventariseren. 

Klanten hebben binnen ons bedrijf ook altijd één 

contactpersoon, wat voor iedereen prettig werkt.’

Binnenkort wordt er verbouwd binnen Q-Promotions. 

In 2006 verhuisde het bedrijf van de Galjoenstraat naar 

de Andromedastraat op industrieterrein Loven. ‘In 

2010 en 2011 hebben we het kantoor, de buitengevel en 

tuin aangepakt,’ vertelt Tommy, ‘dit jaar wordt intern 

geschoven met wanden, afdelingen en kantoren. Dan 

hebben we de komende jaren weer plaats voor 10 tot 12 

man extra in ons team’, lacht hij. De laatste ontwikkeling 

is uitbreiding van de signing-tak. ‘Signing zoeken klanten 

altijd regionaal en ik heb helaas slechte ervaring met 

het uitbesteden ervan. Daarom breiden wij onze eigen 

Signing activiteiten uit, zodat ik onze kwaliteit kan blijven 

waarborgen’, besluit Tommy gedreven.

mailto:info@q-promotions.nl
http://www.q-promotions.nl/
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Bij Kopak kunt u terecht voor alle marketingacties op basis van 
direct mail. Koert van de Kerkhof is een praktisch ondernemer: 

gedreven, perfectionistisch en altijd op zoek naar zijn grenzen. Met 
de aanschaf van een nieuwe, grootformaat printer zet Koert weer 

een stap in de ontwikkeling van zijn bedrijf.

Nieuwe printer 
geeft nog meer 

speelruimte
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Onze 
uitgangspunten 
blijven kwaliteit 

en snelheid

Deze full-service dienstverlener staat voor alles 

wat te maken heeft met direct mail. ‘Kopak zorgt 

ervoor dat de persoonlijke communicatie-uitingen 

op tijd, professioneel en op het juiste adres bezorgd 

worden. Dat is onze core business. We hebben alle 

mogelijkheden in huis om alles te verwerken van 

envelop, magazine en display tot groot formaat printen’, 

legt Koert uit. ‘Doordat wij grote contracten hebben 

afgesloten met drukkers en verspreiders als PostNL 

en Sandd ontvangen wij inkoopvoordeel. Dit voordeel 

berekenen wij door aan de klant, zodat die altijd 

goedkoper uit is dan wanneer hij het zelf zou doen.’

Heel veel mogelijkheden
Direct mail kent heel veel mogelijkheden. ‘Wij geven 

graag een passend advies zodat de klant optimaal 

gebruik kan maken van direct mail, zwart en fullcolour 

printen, drukken, fulfilment en cross media. Wij 

zorgen ervoor dat het hele logistieke proces vloeiend 

verloopt en dat de klant er verder geen omkijken meer 

naar heeft’, vertelt Koert. Bij direct mail komt veel meer 

kijken dan alleen personaliseren. Denk aan sealen, 

couverteren, grafische afwerking en handling. 

De fulfilment activiteiten van Kopak nemen veel werk 

uit handen na een geslaagde direct mail actie of bij 

een succesvolle webshop actie (e-fulfilment). ‘Wij 

houden alle producten op voorraad, van briefpapier tot 

marketing- en webshop-artikelen. Op afroep versturen 

we de bestellingen naar het juiste adres.’ Ook op het vlak 

van cross media heeft de direct mail specialist ruime 

ervaring en geavanceerde software om campagnes 

cross mediaal uit te voeren.

Printing on demand
Kopak heeft geïnvesteerd in uitstekende printers 

om digitaal drukwerk professioneel te printen. 

De allernieuwste aanwinst is een groot formaat 

Flatbedprinter (2,5 x 3,5 m flat bat). ‘Een nieuwe 

activiteit van Kopak die je niet op iedere hoek van de 

straat kunt vinden’, vertelt Koert trots. ‘We kunnen alles 

printen en overal op printen, bijvoorbeeld vlaggen, 

banners, bartafels en de kartonnage voor de displays.’ 

Met deze investering heeft Koert weer een grens verlegd 

en zet hij een stap in de eigen productie. ‘Onze missie 

is blijven groeien en ontwikkelen door innovatie en 

investeringen. Onze uitgangspunten blijven kwaliteit 

en snelheid. Met Printing on Demand kunnen we de 

klant nog beter van dienst zijn. We printen één op één 

wat we nodig hebben. Dit scheelt opslagruimte en dus 

kosten.’ 

Grenzen verleggen
Koert is een praktisch ondernemer, gedreven, 

perfectionistisch en altijd op zoek naar zijn grenzen. 

‘Ik onderneem voor mezelf om te ondernemen. Als iets 

goed op de rit staat, ben ik weer toe aan een nieuwe 

uitdaging. Kopak moet zo groot worden dat ik de 

controle blijf houden, zonder dat ik de bedrijfsleider 

voor de voeten loop. Ik wil wel altijd weten wat er links 

en rechts speelt. Neem bijvoorbeeld deze nieuwe 

printer. De diversiteit aan specialisten binnen dit 

bedrijf is heel groot. Toch ga ik ook zelf de opleiding 

doen om de printer te kunnen bedienen. Dat brengt 

natuurlijk een risico met zich mee; je loopt het gevaar 

dat alle 60 personeelsleden de hele dag ‘Koert’ roepen’, 

lacht hij. 

mailto:info@kopakbv.nl
http://www.kopakbv.nl/
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Ouderwets vakmanschap en hightech ontmoeten 
elkaar bij Schadenet Van Gestel. De enorme hal van het 
schadebedrijf wordt gevuld door geklop, getimmer en 
geschuur. Maar er zijn ook computers en schermen met 
ingewikkelde grafi eken te zien. “Hier werken we aan 
70 tot 80 auto’s per week” aldus Bas van Gestel. 
Zijn vader startte de onderneming in 1976 in 
Bavel en Bas bouwde het schadebedrijf uit. 
Inmiddels telt het bedrijf ruim 40 man 
personeel verdeeld over drie vestigingen. 

“Een auto heeft 
meer software 
dan een vliegtuig”
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BASIS MOET GOED ZIJN
“De basis van onze dienstverlening moet 

helemaal goed zijn,” aldus Van Gestel. 

“Onze toegevoegde waarde zit in de service 

daaromheen.” Dat doen ze bijvoorbeeld door 

een klant eerst op verhaal te laten komen, 

voor we de schade gaan opnemen. “We geven 

ze even een kop koffie, praten met ze en 

stellen ze gerust.” Medewerkers helpen het 

schadeformulier in te vullen en met het bellen 

van de verzekeraar. “Natuurlijk zijn er ook 

mensen die snel geholpen willen worden, maar 

dat schat je gauw genoeg in. Die zijn binnen vijf 

minuten weer op weg met een leenauto.”

UP-TO-DATE BLIJVEN
Het schadeherstelbedrijf bedient veel 

zakelijke klanten zoals leasemaatschappijen, 

dealerbedrijven en ondernemingen met een 

eigen wagenpark. Het grootste deel komt toch 

nog uit de particuliere hoek. Van kleine krassen 

en deuken tot grote schades. Om iedereen 

te helpen, blijven het bedrijf en de mensen 

up-to-date van alle ontwikkelingen. “De 

auto die vandaag op de markt komt, kan hier 

morgen binnen staan. Die wil ik ook kunnen 

repareren.” 

ALLES UITLEZEN EN HERSTELLEN 
De verschillen tussen auto’s van nu en tien, 

vijftien jaar geleden is enorm. “Tegenwoordig 

zit er in de gemiddelde nieuwe auto meer 

software en bekabeling dan in een vliegtuig. 

Al die meetapparatuur, comfort-, milieu- en 

veiligheidssystemen, het motormanagement. 

We kunnen het allemaal uitlezen en bijna 

alles herstellen. Bijna alles, want fabrikanten 

schermen een deel af,” glimlacht hij.

NIEUWSTE APPARATUUR
Van Gestel investeert daarom veel in mensen, 

middelen en opleiding. “De trend is hybride 

en elektrisch rijden. Om dat goed en veilig te 

kunnen doen, moeten mensen zijn opgeleid.”  

Het bedrijf heeft zich bijvoorbeeld ook 

toegelegd op herstel van aluminium, wat niet 

ieder herstelbedrijf in huis heeft. Helemaal bij 

de tijd dus.

De nieuwste apparatuur staat in Breda. Maar 

als een klant in Etten-Leur of Tilburg komt, is 

dat geen probleem. “Iedere vestiging heeft zijn 

eigen transport, dus we brengen de auto dan 

gewoon naar Breda. Reparaties van een minder 

hightech niveau worden uiteraard op alle drie 

de vestigingen uitgevoerd.”

ÉÉN MINUUT RIJDEN VAN DE SNELWEG
De Bredase hoofdvestiging ligt op slechts één 

minuut rijden van de A27 en op 5 minuten 

van de A58. Makkelijk bereikbaar dus. “Toen 

we hier 10 jaar geleden naartoe verhuisden, 

merkten we dat meteen. Door de locatie en 

zichtbaarheid vanaf de weg, groeiden we 

direct flink. Mensen van buiten de stad 

die in Breda werken, komen hun auto 

langsbrengen. En als het even kan, 

halen ze hem aan het einde van 

diezelfde dag weer op.”
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DFB in Diessen kan bogen op méér dan 25 jaar 
ervaring in de flightcases. Door de jaren heen is 

het acccent er verschoven van die specifieke kisten 
naar een veel breder assortiment aan koffers. ‘Wij 
zijn daardoor verpakkingsdeskundigen geworden’, 

stelt Richard Henderiks. DFB Cases heeft maatwerk 
oplossingen voor elke verpakkingsvraag.

Altijd 
de juiste 
verpakkings-
oplossing
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DFB (Dielen Flightcase Bouw) staat al sinds 

jaar en dag voor kwaliteit in flightcases. Met 

de komst van Richard Henderiks is men 

het blikveld aanmerkelijk gaan verbreden. 

Henderiks komt vanuit de kunststof koffers 

en zag daar steeds meer vraag naar maatwerk 

ontstaan. Met zijn toetreden als partner 

bedient nu twee werelden. ‘We zijn onszelf de 

vraag gaan stellen: Wat voor klant moet welke 

koffer krijgen?’, vertelt Richard. ‘Daarom zijn 

we er ook presentatiekoffers bij gaan voeren en 

later ook gereedschapskoffers. Zo zijn we als het 

ware verpakkers geworden.’

Maatwerk schuiminterieurs
Voor het optimale gebruik van elke koffer 

ontwikkelt DFB maatwerk schuiminterieurs. 

Ook de flightcases worden nog altijd zelf 

geproduceerd. De koffers en interieurs 

vinden gretig aftrek bij grote klanten in 

binnen- en buitenland. ‘Dat is de kracht 

van de combinatie’, weet Henderiks. Van de 

muziekwereld is het accent voor de flightcases 

sterk verschoven, naar de industrie. Zo heeft 

DFB een koffer ontwikkeld voor het vervoer van 

radioactief materiaal, met name in de medische 

industrie. ‘We maken bijvoorbeeld een lijn 

koffers, die wordt gebruikt voor het vervoer van 

lithium batterijen.’ In samenwerking met ASML 

werd een gecoate foam ontwikkeld, bij uitstek 

geschikt voor cleanroom-toepassingen. 

Kwaliteitsmerken
De showroom aan de Molenstraat toont 

echter ook een groot aantal koffers van 

andere merken. Kwaliteit voert daarbij de 

boventoon. Zo voert DFB als één van de 

drie importeurs in Nederland de collectief 

kunststof koffers van het Italiaanse merk 

HPRC. Henderiks: ‘Dat zijn ‘hufterproof’ 

koffers, die dus tegen een stootje kunnen. 

HPRC is met name actief binnen de fotomarkt. 

Ze maken bijvoorbeeld statiefkoffers, koffers 

van bijzondere afmetingen. Tevens voert men 

met het Amerikaanse merk Peli-Hardigg nóg 

een topmerk, gespecialiseerd in bijzonder 

maatwerk. Daarnaast maken ze regietafelsets, 

ook een stukje onderscheidend vermogen.’ 

DFB kan echter ook een op maat gemaakt 

schuiminterieur voor Samsonite koffers maken. 

Met de Touring Case lijn beschikt men tevens 

over een reeks flightcases, die kan concurreren 

op basis van prijs. ‘Dat is het zeg maar het 

instapmodel’, vertelt Henderiks. ‘De Touring 

Case serie is slim ontworpen, van slim 

materiaal en verkrijgbaar voor een mooie prijs. 

Daarvoor geldt echt: ‘what you see is what you 

get’.’

Webshop
DFB Cases ontwikkelt zich steeds meer in de 

richting van de bijzondere verpakkingen. Zo is 

men bezig met een rugged book bescherming 

voor tablets en mobiele telefoons. En er wordt 

gewerkt aan een gps-tracker die ingebouwd 

kan worden in koffers, waardoor deze altijd en 

overal vindbaar zijn. De website – te vinden op 

www.dfb-flightcases.nl – betekent het venster 

naar de wereld. Daar wordt overduidelijk wat 

dat bedrijf uit het kleine Diessen allemaal te 

bieden heeft. DFB Cases: meerwaarde door 

maatwerk.

What you 
see is what 

you get
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EnergieAnders: 
voor de meest 

duurzame 
oplossing

Zonnepanelen. Je vindt ze in Nederland nog méér op particuliere woningen dan op 
bedrijfsgebouwen. Hoogste tijd dus dat daar verandering in komt. EnergieAnders maakt zich 
hard voor die verandering. Met de installatie van kwaliteits-zonnepanelen geeft dit initiatief 
duurzaamheid een goed én veilig gezicht. ‘Zonnepanelen zijn interessant voor elke zakelijke 

klant, die ook eigenaar is van het dak’, onderstreept Harm Kiewit nog maar eens.
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EnergieAnders bestaat sinds 2009 en hielp 

sindsdien honderden klanten met het 

kiezen, installeren en certificeren van hun 

zonnepanelen. ‘Wij kijken altijd naar de meest 

duurzame oplossing’, stelt Harm Kiewit. 

‘Zonnepanelen op gebouwen zijn duurzamer 

dan windmolens. En op een plat dak komen ze 

nog beter tot hun recht dan op een schuin dak.’ 

EnergieAnders kent zijn hoofdlocatie in Tilburg, 

maar is in heel het land actief.  ‘We zijn een 

installateur: doen alles van ontwerp tot turn-

key realisatie en alle service achteraf’, vertelt 

Kiewit. Het uitgangspunt daarbij is helder: 

duurzame kwaliteit leveren. Klanten overtuigen 

van de toegevoegde waarde van kwaliteit en 

veiligheid valt niet altijd mee in een markt die 

behoorlijk door prijzen wordt gedomineerd.

Topmerken
EnergieAnders is één van de eerste 

gecertificeerde bedrijven in het land. Daarmee 

maakt men deel uit van een nog altijd maar 

kleine kopgroep. Het keurmerk Zonnekeur 

wordt dan ook met trots gevoerd. Er wordt 

gewerkt met een aantal vaste leveranciers. 

Voor zonnepanelen de topmerken in de 

markt: Sunpower (waarvoor EnergieAnders 

‘authorised partner’ is) en Solarwatt, waarbij 

men het predicaat ‘premium partner’ mag 

voeren. Kiewit: ‘Wij werken alleen met partijen 

die een bewezen goed product hebben. We 

willen onze klanten langdurige garanties 

bieden. Dan moet je het ook écht duurzaam 

doen, niet zomaar goedkoop van alles 

neerleggen. Wij staan achter onze producten en 

werkwijze, willen onze klanten recht in de ogen 

blijven kijken.’

Lange termijn
Met het oog op de Nederlandse markt kan 

Kiewit niet anders dan concluderen: ‘Dat er 

nog genoeg groeimogelijkheid is. Wij zijn een 

kolen-, olie- en gasland. Het is veelzeggend 

dat de particuliere zonnepanelenmarkt 

hier groter is dan de zakelijke.’ Klanten van 

EnergieAnders beseffen dat duurzaamheid 

een zaak van de lange termijn is. ‘Natuurlijk 

moet daarbij de financiële opbrengst op de 

investering goed zijn’, weet Kiewit. ‘Maar of 

je nu 6, 8 of 10 procent rendement haalt: het 

resultaat is sowieso prachtig, toch? Iets méér 

uitgeven voor een betere kwaliteit betaalt zich 

altijd terug.’ Die kwaliteit komt ook terug in de 

5 jaar garantie op eigen werkzaamheden én in 

de veiligheid waarmee die werkzaamheden 

worden uitgevoerd.

Subsidie
Zonnepanelen zijn en blijven interessant 

voor elke bedrijf met een eigen dak. ‘Panelen 

leggen kan zowel met eigen geld als groen 

gefinancierd. Voor kleinverbruikers is een forse 

belastingaftrek mogelijk. Voor grootverbruikers 

is er de SDE+-subsidie. EnergieAnders regelt 

voor bedrijven ook de Energie Investerings 

Aftrek of SDE+. Als je een pand hebt, waar je nog 

langere tijd zit, kun je  fiscaal heel aantrekkelijk 

je energiekosten verlagen. Dan ben je 

duurzaam, voor jezelf en je omgeving. Het geeft 

ook een positieve uitstraling.’ EnergieAnders 

helpt daar graag bij, met stabiele leveranciers, 

kwaliteitsproducten en garanties. 

Klanten van 
EnergieAnders 

beseffen dat 
duurzaamheid een 
zaak van de lange 

termijn is
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Smart Hub: 
De oplossing voor iedere 
logistieke uitdaging
Al vele tientallen jaren levert Spierings Smart Logistics 
BV maatoplossingen voor iedere logistieke uitdaging. De 
introductie van de Smart Hub medio oktober is de nieuwste 
tak van de Bossche onderneming. “Veel mensen denken bij het 
woord ‘logistiek’ niet direct aan Den Bosch. Wij tonen dat hier 
wel degelijk een logistieke hotspot gerealiseerd wordt.”

De Smart Hub is een groot logistiek centrum 

waar bedrijven terecht kunnen voor 

passende bedrijfsruimtes, een uitgebreid 

scala aan logistieke diensten, warehouses, 

douanefaciliteiten en een binnenhaven. Het 

idee voor de Smart Hub komt uit de koker 

van Frank Bruurs, directeur van Spierings 

Smart Logistics BV. “Spierings is 38 jaar 

geleden opgericht als stuwadoorsbedrijf 

(een stuwadoor is belast met het laden en 

lossen van (zee)schepen en kan ook voor de 

opslag van de goederen zorg dragen, red.). 

Wij zijn daar goed in, nog steeds, maar de 

markt vraagt erom dat je als bedrijf meer 

kunt bieden. Vandaar dat wij onze diensten 

en werkzaamheden zijn gaan uitbreiden”, 

aldus Frank Bruurs. Hij schreef al in 2005 

een businessplan dat door de jaren heen 

in de praktijk werd uitgewerkt. In 2009 

veranderde de naam van stuwadoorbedrijf 

Spierings in Spierings Smart Logistics, 

vooral ook om aan te geven dat de term 

‘stuwadoorsbedrijf’ bij lange na niet meer 

toereikend is.  

Met de drie bouwstenen van de organisatie 

- Slim Laden en Lossen, Slimme Opslag 

en Slimme Diensten  - wordt al jarenlang 

een passende constructie voor iedere klant 

gebouwd. Of het nu gaat om de volledige 

supply chain of om slechts één onderdeel 

van de logistieke keten; de klant bepaalt 

welke logistieke stappen door Spierings 

Smart Logistics worden verzorgd. 

26  BOSSCHE ZAKEN

SMART HUB 
De Smart Hub maakt het plaatje compleet. “De 

afgelopen jaren hebben wij hard gewerkt aan ons 

groeiscenario door te investeren in nieuwbouw 

en door gronden en leegstaande panden aan te 

kopen”, legt Frank Bruurs uit. Hierdoor is aan de 

Rietveldenkade, direct aan het water, een enorme 

Smart Hub Area van 90.000 vierkante meter 

ontstaan, die bruist van de activiteit. Het is een 

plek waar zowel beginnende als reeds gevestigde 

ondernemers kunnen profiteren van de grote 

flexibiliteit en jarenlange logistieke knowhow van 

Spierings Smart Logistics. Het gaat om opslag 

en/of vervoer en alles wat daarbij komt kijken. 

Flexibiliteit is daarbij volgens Frank Bruurs het 

trefwoord. “Zo bieden we passende huisvesting 

aan die aansluit bij de ontwikkelingsfase van 

een bedrijf. Bij groei kan de huisvesting worden 

aangepast aan de nieuwe situatie. Binnen ons 

eigen terrein, maar ook in de directe omgeving 

op industrieterrein De Rietvelden in Den Bosch. 

Daarmee wil ik aangeven dat de Smart Hub niet 

alleen geschikt is voor de goederenstroom van 

grotere bedrijven. Ook startende ondernemers 

ondersteunen wij met onze logistieke diensten en 

huisvesting in de belangrijke fase van hun bedrijf.”

Met eigen gebouwen in de eigen regie, met een 

eigen team van mensen en in nauwe samenwerking 

met partners, kan Smart Hub tegemoet komen aan 

een vergaand pakket van klanteisen. Frank Bruurs: 

“Het is simpel: bedrijven ‘droppen’  hun logistieke 

uitdaging, goederen of huisvestingsbehoefte bij ons 

en Smart Hub regelt het!” 

Bossche_Zaken_2016.indd   26 19-10-2016   17:14:11
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Wat is er nu leuker dan sporten op kosten van de baas? Niets toch. Zou dat dan de 
verklaring zijn voor het succes van Sport Buiten Bedrijf? Al sinds 1991 – inmiddels dus 

ruim 25 jaar – houdt dit initiatief gemiddeld zo’n 1000 actieve sporters in beweging. 
Waar het ooit allemaal begon met zaalvoetbal, badminton en volleybal worden er 

tegenwoordig niet minder dan 13 verschillende sportieve activiteiten aangeboden. 

laat Tilburg al 25 jaar bewegen
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Sport Buiten Bedrijf werd in 1991 mede 

gelanceerd om gaten in de exploitatie  

van de Tilburgse sportaccommodaties 

te vullen. “Bedrijvensport was hier 

destijds nog niet zo goed ontwikkeld, 

op de bedrijvenhockeycompetitie na”, 

weet sportconsulent Ans Vincent van de 

gemeente Tilburg nog. “We zijn toen gaan 

kijken welke sporten populair waren, en 

laagdrempelig bovendien. Dat werden dus 

zaalvoetbal, badminton en volleybal. Later 

kwam daar ook nog tennis bij.” Ooit deden 

er 24 teams mee. De primaire doelgroep 

voor Sport Buiten Bedrijf waren en zijn de 

inactieve werknemers. “We proberen die 

via een aanbod op maat aan het bewegen 

te krijgen. Dat doen we via sportclinics en –

competities van 4 tot 10 ontmoetingen.”

Veel veranderd
Er is in de afgelopen 25 jaar veel veranderd 

bij Sport Buiten Bedrijf. Wat zeker niét 

veranderd is, is het ongebonden karakter. 

“Er zitten geen verplichtingen aan vast”, 

beaamt Ans. Ook de gezelligheid staat 

nog steeds hoog in het vaandel: “De 

derde helft is net zo belangrijk.” Waar 

aanvankelijk alleen in het voorjaar gesport 

kon worden, is er sinds een jaar of vijf nu 

ook een najaarscompetitie. Het aanbod aan 

sporten is bovendien enorm verbreed. In 

het voorjaar van 2017 kan uit maar liefst 13 

verschillende sportieve activiteiten worden 

gekozen. Zaalvoetbal is onverminderd 

populair, ook badminton, volleybal en 

tennis zijn nog altijd van de partij, maar er 

zijn heel wat nieuwe, uitdagende, sporten 

bijgekomen. 

Makkelijke overstap
Wat te denken van karten, in De Voltage? 

Zowel voor beginners als gevorderden 

mogelijk. Klimmen, handboogschieten, 

mountainbiken, skeeleren: het kan allemaal 

bij Sport Buiten Bedrijf. Maar ook squash, 

skeeleren, fitness outdoor, salsadansen en 

body & mind hebben hun plek in het aanbod 

verworven. “Vanuit de kennismaking bieden 

wij, als mensen dat willen, een makkelijke 

overstap aan naar een vereniging, 

organisatie of andere aanbieder”, vertelt Ans 

Vincent. Zijn er eigenlijk sporten die niét in 

het programma passen? “Zwemmen”, klinkt 

het direct. “Dat willen collega’s niet, elkaar 

in badkleding zien. Verdedigingssporten 

liggen ook lastig.”  Het gros van de Sport 

Buiten Bedrijf-activiteiten vindt tussen 20.00 

en 22.00 uur plaats. 

Fit Buiten Bedrijf
Uit Sport Buiten Bedrijf is ook het 

vitaliteitsaanbod Fit Buiten Bedrijf 

voortgekomen. “Dat gaat verder dan 

sportstimulering. In samenwerking met 

vitaliteitsconsulente Wilma Wouters van 

Vitalavie bieden we straks als tweede lijn 

lunchwandelen, hardlopen en fietsen aan. 

Van daaruit is een spin-off naar Sport Buiten 

Bedrijf mogelijk.” 

Sport Buiten Bedrijf is ook na een kwart 

eeuw nog springlevend in Tilburg. De één 

kiest er voor de krachtmeting, de ander 

vooral voor de gezelligheid en ontspanning. 

Ans Vincent heeft voor het komende seizoen 

één wens: “Ik zou graag meer vrouwen in 

actie zien”, zo klinkt het. Dus: dames van 

Tilburg … 

Ook de 
gezelligheid 

staat nog 
steeds 

hoog in het 
vaandel
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Maak het de 
inbreker 
moeilijk

Ongewenst bezoek, vandalisme en 

inbraak in een bedrijfspand of woonhuis: 

dat wil niemand. Wie zakelijk denkt, 

twijfelt niet over het nut van beveiliging. 

Jack vertelt: ‘Bij iedere ondernemer gaat 

beveiliging van het bedrijfsproces zelfs 

boven de beveiliging van de waarde van 

zijn product. Je kunt een object op veel 

verschillende manieren beveiligen. Creëer 

niet meteen Fort Knox, maar begin eerst 

eens met het pand rondom van opvallende 

schrikpreventie te voorzien. Maak het de 

inbreker moeilijk: voorkomen is beter dan 

genezen!’ Verzekeringsmaatschappijen 

stellen beveiliging verplicht en daarbij 

zijn de eisen niet gering. Beveiliging moet 

sowieso professioneel aangelegd worden. 

Mijland Security is VEB-erkend voor CCV 

Beoordelingsrichtlijnen (BORG) en CCV 

Certificatieschema Brandmeldinstallaties 

(BMI), wat garant staat voor vakmanschap, 

kwaliteit, kennis en ervaring.

Een begrip
Jack Mijland heeft bijna twintig jaar 

ervaring in de beveiligingsbranche en 

biedt zijn diensten aan op het gebied van 

inbraakbeveiliging, brandbeveiliging, 

toegangscontrole en/of camerasystemen. 

In de regio Tilburg is Mijland Security een 

begrip. Zijn opdrachten krijgt hij veelal via 

zijn netwerk en mond-tot-mond-reclame. 

Jack geeft aan waarom zijn klanten hem 

aan het werk houden: ‘Ik geef eerlijk advies, 

mijn prijs-kwaliteit verhouding is goed, ik 

ben hét aanspreekpunt en altijd flexibel.’ 

Jack werkt samen met verschillende 

partners, zodat continuïteit en de 24 uurs 

storingsdienst gewaarborgd zijn. Mijland 

Security adviseert, levert en installeert, 

beschikt over een eigen reparatie en 

onderhoudsdienst en indien gewenst, 

Beveiliging in de ruimste zin van het woord: Jack Mijland (46) uit Goirle is deskundig op het 
gebied van security. Of het nu gaat om inbraak- of brandbeveiliging, toegangscontrole en/of 

camerasystemen: Mijland Security verzekert u een beveiligd bedrijfsproces.
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kan alarmopvolging plaatsvinden door de surveillancedienst of 

is aansluiting op een gecertificeerde Particuliere Alarm Centrale 

mogelijk. De ontwikkelingen in de beveiligingsbranche gaan 

heel snel. Jack: ‘Op het gebied van brandbeveiliging zijn de eisen 

enorm streng. En op het gebied van camerabeveiliging is de 

bewakingscamera niet meer weg te denken. Deze is tegenwoordig 

vaak IP-gebaseerd, waardoor je bewakingsopnames kunt bekijken 

via een app op je smartphone of op de computer. Op 

deze manier heb je altijd zicht op jouw bezit.’

Ondernemerschap
Sinds 2006 werkte Jack afwisselend onder 

een baas en dan weer zelfstandig. Het eigen 

ondernemerschap ervoer hij in eerste instantie 

als erg hectisch. Maar eenmaal geproefd aan 

de vrijheid als zelfstandig ondernemer waren 

de paar jaar daarna in loondienst geen succes. 

In 2013 zette Jack definitief de stap naar het 

eigen ondernemerschap. Zijn kantoor aan huis 

verruilde hij voor een kantoor op het terrein 

van de Havep in Goirle, waardoor hij de juiste 

balans tussen privé en zakelijk hervond. 

Hij begon zakelijk weer opnieuw en dat 

was moeizaam in de crisistijd. Dit jaar 

trekt het werk weer goed aan. Inmiddels 

wordt Jack steeds vaker gevraagd voor 

elektrawerkzaamheden, het vak waar 

hij ooit in begon. ‘Het elektrawerk 

komt steeds vaker op mijn pad, 

waarbij ik rechtstreeks werk 

voor de eindgebruiker, zoals 

bijvoorbeeld voor lichtstudio 

Via Verne (zie artikel elders 

in dit blad). Momenteel 

wordt een groot project 

gerealiseerd bij Karwei 

Goirle. Dus wie weet 

verander ik mijn 

bedrijfsnaam 

binnenkort in 

Mijland Installaties 

en Security’, lacht 

hij tot besluit.

mailto:info@mijland-security.nl
http://www.mijland-security.nl/


124  TILBURG IN BUSINESS

Als de
gesmeerde
bliksem
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Als de
gesmeerde
bliksem

Op Industrieterrein Vossenberg II in 
Tilburg zit het kloppend hart van AlQuilar 
Techniek BV, specialist in aardings- en 
bliksembeveiliging. Corné Adriaenssen (53) 
heeft een team van bekwame vaklui om 
zich heen verzameld en daarmee klaart 
hij iedere klus. Zijn werk is zijn leven!

In 2006 begon Corné als zelfstandig ondernemer. ‘Wat ik 

in loondienst deed, kan ik zelf ook, was mijn gedachte.’ 

Privé en zakelijk werden vanaf het begin meteen streng 

gescheiden: ‘Anders ben ik dagelijks tot 23:00 uur bezig. 

Iedere werkdag ben ik tot 17:00 op de zaak en in het 

weekend tot 13:00 uur. Eenmaal thuis is thuis! Daar heb 

ik zelfs geen computer staan. Voor spoedklussen ben 

ik natuurlijk altijd telefonisch bereikbaar, want in deze 

branche kun je niet wegkomen met een negen-tot-vijf-

mentaliteit.’

Niet te overzien
AlQuilar Techniek verzorgt bliksembeveiliging 

en aardingssystemen, overspanningsbeveiliging, 

engineering, geeft goed advies en vraagt een eerlijke 

prijs. ‘Wij doen eigenlijk al het voorbereidende werk 

van de elektrotechnische installateur. We leggen 

wandgoten, kabelgoten en ladderbanen 

aan, trekken kabels en monteren 

projectverlichting, etc.’ 

legt Corné uit.

Bliksembeveiliging wordt door verzekerings-

maatschappijen voorgeschreven, maar is niet verplicht. 

Veel klanten laten het achterwege: het is een te grote 

investering. Helaas is de schade aan het bedrijfsproces 

niet te overzien wanneer de bliksem inslaat. ‘De inslag 

hoeft niet rechtstreeks te zijn, maar kan ook indirect via 

een lantaarnpaal binnenkomen, waardoor overspanning 

ontstaat. Die inslag kan een stuk uit je pand slaan, de fik 

kan erin vliegen of het dak kan eraf klappen. Machines 

staan stil, personeel zit thuis en de uitkering van de 

verzekering duurt maanden. Vaak moet een ondernemer 

eerst zo’n schade hebben gehad, voordat hij stappen 

onderneemt; dat is Nederlanders eigen.’ 

Samen bouwen
Afspraken maken is de basis van ieder project. ‘In 

mijn vak ben ik altijd afhankelijk van andere partijen. 

Samen bouwen is samenwerken en afstemmen; soms 

is dat erg lastig. Mijn jongens zijn zeer bekwaam, maar 

soms moet ik naar de bouwplaats om een brandje te 

blussen.’ Nu de branche weer aantrekt heeft Corné goed 

te werken in de regio Tilburg en over de grens in België. 

AlQuilar Techniek heeft twaalf vaste medewerkers in 

dienst en als het nodig is werkt Corné met inloners en 

zzp-ers. Wanneer de nood aan de man is, staat hij zelf 

op de werkvloer. ‘Het probleem waar iedereen in onze 

branche mee zit, is aan goede vaklui komen. Daarom 

werk ik alleen met mijn vaste mensen en altijd hetzelfde 

uitzendbureau waar ik de mensen ken. Daar kan ik van 

op aan en kan ik mijn afspraken nakomen. Ik word zelf 

ook steeds vaker als uitzendbureau gebruikt’, vertelt 

hij. ‘Hoe groot AlQuilar in de toekomst wordt? Op dit 

moment zou ik er nog vier man bij kunnen gebruiken, 

maar zestien is mijn maximum. Ik heb helaas (nog) geen 

investeerder gevonden’, lacht Corné uitdagend. ‘Ik sta 

altijd open voor overname en dan begin ik gewoon weer 

opnieuw, want ik moet toch tot mijn dood werken. Vissen 

doe ik al zes jaar niet meer, want daar heb ik geen tijd 

voor.’ 

Samen 
bouwen is 

samenwerken 
en afstemmen

http://www.clubpellikaan.nl/
mailto:info@alquilartechniek.nl
http://www.alquilartechniek.nl/


Heel wat ondernemers in Tilburg en omgeving 
brachten hun productie geheel of gedeeltelijk in het 
buitenland onder. Maar is dat nog wel altijd de meest 

interessante optie? Steeds meer bedrijven kiezen 
voor reshoring: ze heroverwegen hun businessmodel 
en halen werk terug naar de eigen regio. Daarmee is 
reshoring een innovatief model van formaat. Midden-

Brabant loopt hiermee voorop.

Reshoring 
stimulans voor 

innovatiekracht 
bedrijven
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‘Reshoring is méér dan het terughalen van productie uit het buitenland.’ 

Ton Wilthagen stelt het duidelijk. De hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg 

University vervolgt: ‘Het is eigenlijk het tegenovergestelde van offshoring. Het 

is een heroverweging van het businessmodel van bedrijven. Die kijken waar ze 

produceren, wat ze uitbesteden en wat ze voor nieuwe activiteiten kunnen doen. 

Daarvoor maken ze hun businesscase opnieuw transparant, door te kijken naar 

kosten en kansen.’ 

Wilthagen zag reshoring opkomen in Amerika en proefde dat dit ook mogelijkheden 

bood voor de Nederlandse maakindustrie. ‘Wij willen met z’n allen graag dat het 

goed gaat met de economie en dat er werk voor meer mensen komt. Ook voor hen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dan moet je zorgen dat de koek groter wordt, 

dan komt er weer trek in de schoorsteen. Je moet af van het eenzijdige verhaal. We 

waren hier heel sterk aanbodgericht. Er werd niet gedacht vanuit de ondernemers. 

Dat doet reshoring wél. Het stimuleert de businesscase.’ 

Wanneer hij om zich heen keek zag Wilthagen soms overduidelijke voorbeelden van 

hoe het allemaal niét moest. Hij geeft een voorbeeld: ‘Dat een bedrijf in Nederland 

garnalen vangt, die vervolgens in Marokko laat pellen en ze dan hier weer verkoopt. 

Veel ondernemers zijn blind voor de lage loonkosten gegaan en hebben dat al 

jaren geleden zo ingezet. Ze hebben zich eigenlijk nooit goed gerealiseerd wat dat 

allemaal kost: contact houden met de productielocatie, sturing op kwaliteit en 

alleen al die vliegreisjes naar China.…’ 

Tool
Hij breekt een lans voor een goede bedrijfseconomische 

benadering. Niet voor niets haalde Wilthagen reshoring-

goeroe Harry Moser vanuit de VS naar Nederland. ‘Dit 

was nieuw voor Nederland. Eigenlijk was er maar één 

bedrijf dat hieronder paste: Ferrofix, een producent 

van straatmeubilair van staal.’ Tilburg University 

besloot de modellen van Moser door te gaan 

rekenen. Dat resulteerde uiteindelijk in een 

tool, bedoeld om meer inzicht te creëren in de 

kosten die een relocatie-beslissing met zich 

meebrengt. ‘Dat is een heroverweging voor 

je businessmodel ’, stelt Wilthagen. Tilburg 

en Midden-Brabant zijn proeftuin voor de 

tool. ‘Die tool heeft bijna 130 variabelen, 

die worden gemeten. Dat is een scope 

aan onderwerpen: van douanekosten tot 

transport en van energiekosten tot zelfs 

politieke stabiliteit. Daar komt informatie 

uit over de total cost of ownership: 

de kosten in  landen als Polen of 

China, vergeleken met hier.’

Ton Wilthagen

Reshoring is 
méér dan het 

terughalen 
van productie 

uit het 
buitenland
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De businesscase: 
Smartwares Group
‘De tool van Tilburg University heeft me doen realiseren dat we het 

proces moesten veranderen.’ Juriaan Ronkes, Operationeel Manager 

bij Smartwares Group (de overkoepelende naam voor onder meer de 

consumentenartikelen van Princess, Tristar en Smartwares) besloot 

kritisch naar het gehele bedrijfsproces te gaan kijken. ‘Wij halen veel 

producten uit China’, vertelt hij. ‘Daar zijn een paar honderd fabrieken, 

waar een belangrijk deel van ons assortiment vandaan komt. Deze 

fabrieken hebben wij niet in eigendom. Dat deel van activiteiten zie 

ik nog niet zo snel terugkomen in Nederland. Een ander verhaal is het 

echter met producten die geretourneerd worden: gerepareerd moeten 

worden om een tweede leven te krijgen. Die stuurden wij in het verleden 

naar Polen toe. We hadden het gevoel dat het goedkoper zou zijn om in 

Polen de retourwerkzaamheden weg te leggen. Op enig moment zaten 

we 6 keer per jaar in Polen en waren we zeer actief en frequent aan 

het bijsturen. Daarbij krijg je de consument niet uitgelegd waarom de 

herstelwerkzaamheden zo lang op zich laten wachten. Dat was voor ons 

het moment om het proces aan te pakken.’ 

Kostenbesparing
Door het invullen van de tool werd het beeld helder. ‘Die activiteiten 

terug naar Nederland halen, scheelt 30 procent in de kosten’, schetst 

Ronkes. ‘Onze core business is die waterkoker, föhn, brandmelder 

The Reshoring Connection
Carmen de Jonge is kwartiermaker bij het platform The 

Reshoring Connection. Dit informeert, faciliteert en 

verbindt regionale bedrijven rondom reshoring. ‘Reshoring 

werd in mijn beleving te veel  gezien als het terughalen van 

banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Terwijl het 

natuurlijk allereerst gaat om het businessmodel voor de 

toekomst. Met reshoring willen we bedrijven verleiden voor 

de langere termijn naar hun business case te kijken. En dat 

is een totaal ander proces.’ 

Wanneer je er vanuit gaat dat je precies hetzelfde 

productieproces, zoals je dat in het buitenland hebt 

neergezet, weer gaat kopiëren naar de Nederlandse markt 

is dat geen duurzaam model. Je moet het dus ook anders 

willen doen. ‘Ons motto is dan ook ‘groeien door innovatie’. 

Het gaat erom dat bedrijven gaan nadenken over hoe hun 

totale proces is ingericht en welke rol ze in de keten pakken. 

Midden-Brabant is van huis uit industrieel sterk. Je ziet nu 

tal van bedrijven die zich opnieuw uitvinden. Die moeten 

duurzaam kunnen blijven functioneren. Bij de conclusie 

uit de tool begint het pas voor sommige bedrijven. Die 

krijgen dan te maken met forse investeringen, robotisering, 

financiering et cetera. Wij helpen daarvoor de condities 

te creëren. En ook door bedrijven gewoon heel simpel in 

contact met elkaar te brengen om daarmee ideeën op te 

doen.’

Wilthagen is blij dat The Reshoring Connection er is. 

‘Daar zit heel veel kennis. We lopen hierin als Tilburg echt 

voorop. Dit is goed voor de maakindustrie, waar Tilburg 

zo sterk in is. Hier moeten we zuinig en trots op zijn.’ De 

Jonge beaamt dat: ‘De gemeente en Midpoint waren al 

enthousiast over de tool. Met het projectbureau kunnen 

we bedrijven inspireren, laten zien hoe slim en innovatief 

Midden-Brabant te werk gaat. Dit is erg goed voor het 

imago van de maakindustrie. En daar is misschien wel juist 

door nieuwe technologische mogelijkheden ook weer alle 

ruimte voor ’
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Jurriaan Ronkes

THE RESHORING CONNECTION  |  Postbus 4076  |  5004 JB Tilburg  |  (013) 594 41 64
info@re-shoring.nl  |  www.re-shoring.nl

of wat voor product dan ook. Niét de logistiek, niét het 

repareren. Het is van essentieel belang om je producten 

te blijven verbeteren. Dat doe je niet door je product niet 

dichtbij je te hebben. De transportkosten, de afstand, de 

cultuur, de taal: het bleek uiteindelijk ons tegen te werken.’ 

Besloten werd om de reparatie-afdeling terug naar Tilburg 

te halen. ‘We hadden daar de ruimte voor. We zijn ons 

magazijn extern onder gaan brengen, de samenwerking 

gaan zoeken met de gemeente en sociale werkplaatsen en 

een productieomgeving op gaan starten. Daar hebben we 

een jaar voor uitgetrokken. De Participatiewet pusht ons 

daarbij. Op het ogenblik lopen er al 12 mensen rond, die 

displays maken en klein reparatiewerk uitvoeren.’ 

Ronkes beseft dat de organisatie een helder onderbouwd 

verhaal neer kan zetten: ‘We kunnen hard maken 

waarom we deze beslissingen hebben genomen: om 

onze kwaliteit op orde te krijgen, om sneller te kunnen 

reageren, om dichter op ons product te zitten en voor het 

consumentenvertrouwen. Tel daarbij op de besparing in 

kosten, tijd en footprint en het is duidelijk. We investeren 

hier nu bewust in. En dat levert ons groei op. In omzet, in 

marge en in klanttevredenheid.’ 

Smartwares is overigens niet het enige Tilburgse bedrijf 

dat voor reshoring heeft gekozen. Onder meer CAPI 

Europe (luxe, lichtgewicht bloempotten), All Tape 

Supplies (zelfklevende tapes) en CUPSZ (bedrukte 

kartonnen bekers) hielden hun business case 

tegen het licht en plukken daar nu de 

vruchten van.

We kunnen 
hard maken 

waarom we deze 
beslissingen 

hebben 
genomen

http://www.re-shoring.nl/
mailto:info@re-shoring.nl


NIEUWE
KOZIJNEN, 
WEILIG
WONEN

Oisterwijkplantsoen 1 · 5133 CM Riel
Tel.: 013 518 60 99 · www.kenckozijnen.nl

Nieuwe kozijnen zijn een investering in de toekomst. Kees van Kasteren 
(57), directeur van K & C Kozijnen weet de ambitie naar een perfecte 

woonomgeving waar te maken. K & C Kozijnen is puur gericht op kwaliteit. 
Kees overtreft ieders verwachtingen en heeft altijd tevreden klanten. 

Tevredenheid 
begint met

 vakkundig advies

NIEUWE
KOZIJNEN, 
WEILIG
WONEN

Oisterwijkplantsoen 1 · 5133 CM Riel
Tel.: 013 518 60 99 · www.kenckozijnen.nl
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Het team van K & C Kozijnen levert en monteert premium kozijnen, 

schuifdeuren, voordeuren, rolluiken en zonwering. Kwaliteit is het 

sleutelwoord. ‘In mijn werk ben ik puur op kwaliteit gericht’, vertelt 

Kees trots. ‘Ik kom altijd eerst op locatie om de situatie te bekijken 

en de wensen en beste oplossing te bespreken. In overleg komen 

we altijd tot het mooiste en beste resultaat. Ik kan geen prijs door 

de telefoon of via de website doorgeven; ik ken de situatie niet! K 

& C Kozijnen heeft de ambitie om het verlangen naar een perfecte 

woonomgeving te vervullen. En tevredenheid begint met het 

vakkundig advies.’ 

Alles kan!
‘Nieuwe kozijnen zijn een investering in de toekomst’ benadrukt Kees. 

Een modern kozijn moet aan zoveel eisen voldoen: onderhoudsvrij, 

energiezuinig, warmte- en geluidsisolerend, gebruiksvriendelijk, veilig en 

moet ook nog eens esthetisch mooi zijn. Kees heeft een zeer ruim assortiment. 

‘We bieden de meest uiteenlopende uitvoeringen, bijna elke denkbare vorm, 

kleur en maat, alle toebehoren en technische snufjes. Alles kan! Wij leveren aan 

particulieren en aan kleine aannemers. Ik zeg altijd “wie het kleine niet eert, is het 

grote niet weerd”. Eén raam kan een grote klant worden. Al jaren doe ik zaken met 

dezelfde leveranciers. Zij zijn betrouwbaar en leveren kwalitatief hoogwaardige 

materialen. De kunststof kozijnen komen van de Duitse leverancier Kochs en de 

aluminium kozijnen bestel ik bij Reynaers in België.’

Kunststof of aluminium?
Afhankelijk van de bouwstijl van het huis, traditioneel of 

modern, kies je voor kunststof of aluminium. Wil je een houten 

kozijn imiteren, dan kies je kunststof. De firma Kochs heeft een 

speciaal kunststof kozijn met houtnerfstructuur ontwikkeld voor de 

Nederlandse markt. Kees lacht: ‘Er is geen land dat zulke hoge eisen 

stelt aan functionaliteit, esthetica en kleur van kunststof kozijnen, 

ramen en deuren als Nederland. Je ziet geen verschil met echt 

hout en dat moet je altijd blijven schilderen.’ Aluminium is iets 

duurder en heeft een moderne, zakelijke uitstraling. Vroeger was 

aluminium koud, grijs en er was nog weleens condensvorming 

te ontdekken. ‘Daar is nu helemaal geen sprake meer van. Een 

aluminium kozijn is van geïsoleerd materiaal en kun je in 

iedere RAL-kleur bestellen’, legt Kees uit.

Showroom
Tot een jaar geleden werkte Kees nog mee en monteerde 

kozijnen, ramen en deuren. ‘Nu regel ik alles eromheen 

en doe de nazorg. Wij proberen altijd de verwachting van 

de klant te overtreffen en dan is het prettig om dichtbij 

die klant te staan. Gemiddeld heb ik drie mensen in 

vaste dienst voor de montage. Ons team is vertrouwd 

met de plaatselijke omstandigheden, maakt gebruik 

van korte lijnen en communiceert snel in een sterk 

netwerk. Aan de Kraaivenstraat 21 is het magazijn. 

Vaak wordt gevraagd naar mijn showroom. Die heb 

ik niet. Wie weet als over een paar jaar als mijn zoon 

(22) in de zaak komt, maar nu zeg ik altijd: ga maar 

kijken waar ik werk gemonteerd heb, dat is mijn 

showroom.’

mailto:info@kenckozijnen.nl
http://www.kenckozijnen.nl/
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Zolang er 
genoeg wordt 

verdiend, 
klaagt geen 

enkele 
ondernemer

In dit verband is het bericht in de NRC van 18 juli 

2016 interessant. De Wereldbank krijgt in Paul 

Romer, hoogleraar aan New York University, 

een nieuwe hoofdeconoom voor internationale 

ontwikkelingsstrategie. Romer verwierf faam als een 

van de aanhangers van de ‘endogene groeitheorie’: 

ontwikkeling van binnenuit. Op grond van deze theorie 

investeerden vele landen, met succes, de afgelopen 

jaren aanzienlijk in menselijk kapitaal, onderwijs en 

technologische innovatie. 

‘Ontwikkeling van binnenuit’ is naar de mening 

van Maarten Edelman Bos teveel op de achtergrond 

geraakt. “Klanten zijn veeleisender geworden en 

verwachten dat de ondernemingen met wie zij te 

maken hebben hun zaken op orde hebben. Dat zorgt 

in veel bedrijven voor spanningen. Als onafhankelijke 

buitenstaander denk ik met ondernemers mee 

over deze zaken en help hen vervolgens om tot een 

succesvolle aanpak te komen, uitgaande van de stelling 

dat succes van binnenuit komt”.

Verbeteren
Maarten Edelman Bos wil zijn ruim 25 jaar 

bedrijfskundige ervaring graag gebruiken om in grote 

en kleine bedrijven ondernemingssucces te realiseren. 

“ Daarbij ga ik gestructureerd te werk. Allereerst stel ik 

samen met de ondernemer vast wat bepalend is voor 

het ondernemingssucces. Vervolgens maken we een 

plan van aanpak en zorgen ervoor dat er samen 

met de organisatie, dus ‘van binnenuit’, aan 

oplossingen wordt gewerkt”.

Vliegwiel
De bedrijfskundig adviseur stelt dat het geen 

schande is wanneer het management van een bedrijf 

niet overal aan toe komt. “Zolang er genoeg wordt 

verdiend, klaagt geen enkele ondernemer. Maar als 

de zaken minder gaan, moeten er oplossingen 

worden gevonden”. Door er een buitenstaander 

als Maarten bij te betrekken zal het 

‘vliegwiel van verandering’ van 

binnenuit eerder opgang komen.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
bel of mail mij: 06 16641159,
edelmanbos@live.nl

Maarten Edelman Bos
MBA Rotterdam School 
of Management
Bedrijfskundig Support
Waalwijk

“Ondernemings-
succes komt van 
binnenuit”
De ondernemer wordt vandaag doodgegooid met verhalen over 

veranderen en vernieuwen, over innoveren en heroriënteren. 
Maar zoals familiebedrijven ons leren, komt succes vooral van 

binnenuit. Een waarheid die te vaak wordt vergeten.

MAARTEN EDELMAN BOS MBA
06-16 64 11 59 | edelmanbos@live.nl

mailto:edelmanbos@live.nl
mailto:edelmanbos@live.nl
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Bedrijvenindex
Bedrijfsnaam Adres Postcode Vestigingsplaats Telefoonnummer Website Pagina

Aces Direct B.V. Rosa Castellanosstraat 1 5032 MG  Tilburg 013 - 7621860 www.acesdirect.nl 90,91

Adelaer Real Estate Vughterweg 47 N 5211 CK  ‘s-Hertogenbosch 088 - 1300400 www.adelaer-re.nl 83,84,85

Aeroparc Crown Business Center Ericssonstraat 2 5121 ML  Rijen 0161 -  747800 www.crown-bc.nl 49,50,51

Alquilar Techniek B.V.  Pallasstraat 50 5048 CJ  Tilburg 06 - 22609301 www.alquilartechniek.nl 124,125

APS Automaterialen B.V. De Kroonstraat 40 5048 AP  Tilburg 013 - 532 1071 www.aps-bv.nl 32,33

Basiq Cleaning Hoeksteen 16 4815 PR  Breda 076 - 532 4712 www.basiq-cleaning.nl 62,63

Claassen Logistics Asteriastraat 8 5047 RM  Tilburg 013 - 5720500 www.claassen.nu 12,13

Club Pellikaan Tilburg Rueckertbaan 219 5042 AE  Tilburg 013 - 463 4746 www.clubpellikaan.nl 23,24,25

CVT Keukens & Interieur  Hestiastraat 10 5047 VA  Tilburg 013 - 583 9797 www.cvt.nl 4,5

Datacenter Brabant Gragtmansstraat 1B 5145 RA  Waalwijk 0416 - 767210 www.datacenterbrabant.nl 94,95

De Rustende Jager Oude Bosschebaan 11 5074 RC  Biezenmortel 013 - 511 1269 www.de-rustende-jager.nl 56,57

Ditvoorst Slaapwinkel Schouwburgring 122 5038 TL  Tilburg 013 - 5422122 www.ditvoorst.nl 46,47

Edelman Bos Bedrijfskundige Management Assistence Paulus Potterstraat 13 5143 GW  Waalwijk 06 -16641159  133

EnergieAnders B.V. Jac. Van Vollenhovenstraat 221 5012 AC  Tilburg 085 - 877 1822 www.energieanders.nl 116,117

Flex Carrent B.V. Veldhovenring 68 5041 BD  Tilburg 013 - 5436666 www.flexcarrent.com 18,19

Gemeente Tilburg Postbus 90155  5000 LH  Tilburg 14 013 www.tilburg.nl 8,910,11

Gemeente Tilburg/ Sport in bedrijf Postbus 90155 5000 LH  Tilburg 013 - 5326093 www.tilburg.nl 30,31,120,121

Gijsje Eigenwijsje Postbus 249 5050 AE  Tilburg  www.gijsjeeigenwijsje.com 42

Gimbrére Mode Heuvelstraat 41 5038 AB  Tilburg 013 - 5435250 www.gimbreremode.com 43,44,45

HabetsKremers Advocaten Sophiastraat 35 4811 EM  Breda 076 - 5210725 www.habetskremers.nl 87,88,89

Helico BV Molenstraat 34 5087 BN  Diessen 013 - 5042591 www.dfb-flightcases.nl 114,115

Hydro Vasli - Totaalpartner in hydrauliek Pegasusweg 6 5015 BZ  Tilburg 013 - 536 5806 www.hydrovasli.nl 35,36,37

iEar’ St. Ceciliastraat 28 5038 HA  Tilburg 013 - 5443510 www.iear.nl 2,3,38,39

itlinx - Connects Carreers Stationsweg 24-01 5038 ED  Tilburg 013 - 5914965 www.itlinx.nl 80,81

Jambo Safari Club Eekholt 42 1112 XH  Diemen 020 - 201 2740 www.jambo.nl 136,137

Jin’s Damesmode Ketelhavenplein 41 (Stadsplein Forum Reeshof) 5045 NE  Tilburg 06 - 52442640 www.jins-damesmode.nl 60,61

K & C Kozijnen Oisterwijkplantsoen 1 5133 CM  Riel 013 - 5186099 www.kenckozijnen.nl 130,131,138,139

Kopak BV Rheastraat 24 5047 TL  Tilburg 013 - 5774549 www.kopakbv.nl 110,111

Latenzo Fashion Lifestyle Kreitenmolenstraat 80 5071 BH  Udenhout 013 - 511 6096 www.latenzo.nl 102,103

Markkant Advies & Projectmanagement Ringbaan Oost 298 5018 AL  Tilburg 06-29490443 www.markkantadvies.nl 58,59

Martijn Struijk Verhuur Bosuil 17 5306 GP  Tilburg 06-55326092 www.martijnstruijkverhuur.nl 132

Mijland Security Postbus 275 5050 AG  Goirle 013 7200915 www.mijland-security.nl 122,123

PLUGr.tv Droogdokkeneiland 6 5026 SR  Tilburg 013 203 2088 www.plugr.tv 104,105

Q-Promotions B.V. Andromedastraat 2b 5015 AV  Tilburg 013-5820968  www.q-promotions.nl 108,109

RAW Burgemeester Brokxlaan 79-8 5041 BS  Tilburg 06 22587605 www.raw013.nl 78,79

Restaurant Indonesia Bunga Melati B.V. Oude Rielseweg 2 5131 NR  Alphen 013 508 1728 www.bungamelati.nl 20,21

Ruimte Voor Ruimte  Magistratenlaan 138 5201 AB  ‘s-Hertogenbosch 073 615 4959 www.ruimtevoorruimte.com 16,17

Schadenet van Gestel Mascagnistraat 6 5049 BL  Tilburg 013-5431147 www.schadenetvangestel.nl 112,113

Scheersalon Du Nord Noordstraat 44 5038 EJ  Tilburg 06-11116116  96,97

Smartwares Group Jules Verneweg 87 5015 BH  Tilburg 088 - 594 0500 www.smartwaresgroup.com 126,127

http://www.acesdirect.nl/
http://www.adelaer-re.nl/
http://www.crown-bc.nl/
http://www.alquilartechniek.nl/
http://www.aps-bv.nl/
http://www.basiq-cleaning.nl/
http://www.claassen.nu/
http://www.clubpellikaan.nl/
http://www.cvt.nl/
http://www.datacenterbrabant.nl/
http://www.de-rustende-jager.nl/
http://www.ditvoorst.nl/
http://www.energieanders.nl/
http://www.flexcarrent.com/
http://www.tilburg.nl/
http://www.tilburg.nl/
http://www.gijsjeeigenwijsje.com/
http://www.gimbreremode.com/
http://www.habetskremers.nl/
http://www.dfb-flightcases.nl/
http://www.hydrovasli.nl/
http://www.iear.nl/
http://www.itlinx.nl/
http://www.jambo.nl/
http://www.jins-damesmode.nl/
http://www.kenckozijnen.nl/
http://www.kopakbv.nl/
http://www.latenzo.nl/
http://www.markkantadvies.nl/
http://www.martijnstruijkverhuur.nl/
http://www.mijland-security.nl/
http://plugr.tv/
http://www.plugr.tv/
http://www.q-promotions.nl/
http://www.raw013.nl/
http://www.bungamelati.nl/
http://www.ruimtevoorruimte.com/
http://www.schadenetvangestel.nl/
http://www.smartwaresgroup.com/
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Bedrijfsnaam Adres Postcode Vestigingsplaats Telefoonnummer Website Pagina

Solaris Parkmanagement BV Hopbrouwer 18A 5253 RE  Nieuwkuijk 073 - 844 2180 www.solarisparkmanagement.nl 99,100,101

Source PT Koningsplein 248 5038 WK  Tilburg 06 - 14484956 www.sourcepersonaltraining.nl 106,107

Spierings Smart Logistics Rietveldenkade 15 5222 AJ  ‘s-Hertogenbosch 073 - 6242219 www.stuwalogistics.nl 118,119

Sport - BSO Tilburg Olympiaplein 382 5022 DX  Tilburg 06 - 83201836 www.kinderstad.nl 73,74,75

Textielstad Ringbaan Noord 101a 5046 AA  Tilburg 013 - 5322888 www.textielstad.nl 40,41

Theaters Tilburg Louis Bouwmeesterplein 1 5038 TK  Tilburg 013 - 543 2220 www.theaterstilburg.nl 64,65,66,67

Tristar Europe B.V. Jules Verneweg 87 5015 BH  Tilburg 013 - 594 0300 www.tristar.eu 128,129

Two Step Internet Marketing Belgiestraat 21 5171 PN  Kaatsheuvel 0416 - 537 287 www.twostep.nl 54,55

Van Luxemburg & De Kok B.V. Ringbaan West 328 5025 VB  Tilburg 013 - 4638355 www.luxemborg.nl 27,28,29

Van Mossel Automotive Group Biesbosweg 14 5145 PZ  Waalwijk 0416 - 820794 www.van-mossel.nl 52,53

Van Zegveld International B.V.  Jules Verneweg 94 5015 BM  Tilburg 013 - 570 0055 www.zegveld.nl 76,77

Vogels Bouwmanagement eraclesstraat 8 5048 CG  Tilburg 013 - 870 0076 www.vogels.nu 38,39

 

Alvast ruimte reserveren voor Tilburg in Business 2018?
Neem contact op met Salesmanager Martijn van der Haar van 
ZPRESS Media Group. Telefoon: 06 - 115 134 90 of stuur een 
e-mail naar m.vanderhaar@zpress.nl voor meer informatie.

BEDRIJVENINDEX

http://www.solarisparkmanagement.nl/
http://www.sourcepersonaltraining.nl/
http://www.stuwalogistics.nl/
http://www.kinderstad.nl/
http://www.textielstad.nl/
http://www.theaterstilburg.nl/
http://www.tristar.eu/
http://www.twostep.nl/
http://www.luxemborg.nl/
http://www.van-mossel.nl/
http://www.zegveld.nl/
http://www.vogels.nu/
mailto:m.vanderhaar@zpress.nl


Afrika is een prachtig continent, 
dat voor iedere bezoeker tot nieuwe 
ontdekkingen leidt. Al onze bestem-
mingen bezoeken wij regelmatig. Op 
deze manier is onze kennis van de 
bestemmingen, accommodaties en 
mogelijkheden ter plaatse altijd up-
to-date. 

DÉ AFRIKA SPECIALIST!

“Het organiseren van reizen 
naar Afrika doen wij al 
meer dan 35 jaar met veel 
passie en motivatie”
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SAFARI IN AFRIKA?

Ruim 100 uitgekiende reizen in 13 landen vindt u op 
jambo.nl en in onze brochure. U kunt ook bellen met onze 
Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat. 

De mogelijkheden zijn eindeloos, 
privéreizen geheel conform uw wensen!

456x300_Jambo_Spread.indd   2 07-03-17   16:39

http://jambo.nl/


Oisterwijkplantsoen 1 · 5133 CM Riel
Tel.: 013 518 60 99 · www.kenckozijnen.nl

UW ERKENDE BEDRIJF TER PLEKKE

Wij zijn uw erkende bedrijf voor kozijnen en deuren. Wij adviseren u 
deskundig bij de keuze van uw nieuwe, hoogwaardige kozijnen en deuren, 
verzorgen de levering en staan garant voor een vakkundige montage. Alles 
voor uw perfecte woonomgeving. Alles onder één dak. Zo kunt u ervan op 
aan dat u uw investering in de toekomst terugverdient en lang plezier zult 
hebben van uw nieuwe kozijnen en deuren.

VOOR UW  
PERFECTE 
WONING

// KOZIJNEN // DEUREN
// SCHUIFPUIEN SERRES
// TERRASOVERKAPPINGEN
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