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Wijchen bouwt aan
morgen
De bouw is booming. Het doel van het
kabinet is om jaarlijks 100.000 nieuwe
woningen te bouwen. Of dat doel gehaald
zal worden is echter de vraag. Bouwend
Nederland heeft te maken met een gebrek
aan bouwlocaties, stroperige procedures
rond vergunningverlening, maar vooral
ook personeelsschaarste, stijgende grondstof- en energieprijzen en
problemen in de aanvoerketen. Steeds meer wordt ingezet op circulair
bouwen, prefab-woningproductie en tijdelijke woningbouw. Hoe dan
ook, de bouw bruist. Dat zien we ook in de gemeente Wijchen. Diverse
nieuwbouwprojecten zijn gestart of in planning. Denk aan de nieuwe
wijk in Wijchen-West met 1300 nieuwe woningen en de volgende
bouwfasen van de Huurlingsedam. In deze uitgave presenteren we
u enkele bouwprofessionals in de regio. Op het gebied van zakelijke
bouw is het markante bedrijfspand Technoforum een echte eyecatcher
en aanwinst voor de gemeente Wijchen. We spraken diverse ondernemers die betrokken waren bij de bouw van Technoforum. Nagenoeg
allemaal Wijchense ondernemingen die met passie en enthousiasme
vertelden over hun aandeel in dit schitterende bouwproject. Simon de
Luij, directeur van Modderkolk en bouwheer van Technoforum, kan
trots zijn op het resultaat. Maar vooral ook op het co-makership van de
Wijchense bouwbedrijven, die hij de opdracht gunde. Technoforum is
daarmee een toonbeeld van ambacht, creativiteit en kwaliteit. Proficiat
Wijchen, met dit geweldige bouwconcept. Wijchen bouwt volop aan
morgen!
Arie Craanen - hoofdredacteur
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Aanwinst voor Wijchen:
Technoforum verrijst op
industrieterrein Oost

Simon de Luij, directeur van Modderkolk en
Mark van Heel, directeur van Bouwbedrijf Sleenhoff.

Simon de Luij, eigenaar van Modderkolk en bedenker van het visionaire Technoforum vertelt: “Technoforum is een
plek waar wordt samengewerkt op een nieuwe manier. Waarbij we zorgen dat er betere oplossingen ontstaan voor
onze klanten. Dit biedt niet alleen een mogelijkheid om Modderkolk en de andere partijen die Technoforum als hun
thuisbasis gaan beschouwen verder te laten groeien, ook zijn we hiermee klaar voor de toekomst.”
Maar wat maakt Technoforum daadwerkelijk onderscheidend? Wat wordt de rol
van Modderkolk binnen Technoforum en
hoe is de samenwerking met bouwbedrijf
Sleenhoff, het bedrijf dat Technoforum
daadwerkelijk bouwt, ontstaan?
Het antwoord op die vragen is te vinden
bij de ambities van Simon de Luij. Hij nam
Modderkolk in 1984 over van zijn vader en
maakte van innovatie het uitgangspunt.
Hij heeft ervoor gezorgd dat Modderkolk
zich heeft ontwikkeld tot expert op het
gebied van industriële elektrotechniek
en de automatisering voor het water
management, de industrie en de gezondheidszorg. Modderkolk is een bedrijf met
250 medewerkers maar behoudt toch zijn
kleinschaligheid door te werken met cellen:
kleine klantteams die zelfstandig opereren.
De lijnen binnen de organisatie en naar
de klanten toe zijn kort. Van minuut tot
minuut vastleggen wat er van medewerkers
verwacht wordt past niet bij Modderkolk.
Het credo ‘afspraak is afspraak’, een goede
sfeer en een eigen bedrijfsschool wel.
Medewerkers krijgen wat ze nodig hebben,
van materiaal ‘in het veld’ tot scholingen
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en mogelijkheden om door te groeien
of zichzelf verder te ontwikkelen. Ook de
samenwerking met en de ondersteuning
van de lokale gemeenschap is belangrijk
voor Modderkolk.
De overtuiging en ervaring is dat de jongere generatie medewerkers behoefte heeft
aan het nastreven van een hoger doel. Zij
willen het verschil maken en meer zeggenschap ervaren binnen hun eigen baan. De
cellenstructuur van Modderkolk sluit op
deze behoefte aan, evenals de hoge mate
van eigen verantwoordelijkheid die de
medewerkers krijgen. Werken binnen de
technische branche is bovendien meewerken aan oplossingen voor de uitdagingen
van de toekomst.

TOEKOMST KANSRIJK VOOR TECHNISCHE
BEDRIJVEN

De toekomst is kansrijk voor technische
bedrijven Zo maakt alleen de vergrijzing al
dat de beroepsbevolking krimpt. Slimme
technologische oplossingen moeten er dan
in voor zorgen dat het technische werk in
allerlei sectoren doorgang kan vinden.

Ook de huidige duurzaamheidstrend zorgt
voor kansen. Zo is Modderkolk momenteel
bezig om voor het bedrijf Qirion alles aan
te sluiten om zonne-energie om te zetten
in waterstof. Binnen waterbeheer spelen
solaroplossingen een grote rol. Modderkolk heeft samen met SPIRIT solar lighting
verschillende producten ontwikkeld om
duurzaam watermanagement mogelijk te
maken. De oplossingen opereren volledig
standalone en hebben dus geen netwerkaansluiting nodig.
Innovatie komt binnen Modderkolk zelf
echter vooral tot uiting in de manier
waarop met elkaar wordt samengewerkt:
de cellenstructuur, een goede sfeer, en
afwezigheid van hiërarchie zorgen voor een
gezellig familiebedrijf met korte lijnen.
Technoforum, met Modderkolk als een van
de ‘bewoners’, onderscheidt zich door de
medewerkers te stimuleren mee te denken
over hoe opdrachten het beste kunnen
worden uitgevoerd. Binnen Technoforum
gaan we daarin nog een aantal stappen
verder, geeft Simon de Luij aan:
“Toekomstige bewoners gaan echt
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samenwerken op een nieuwe manier om
oplossingen te bedenken en uit te voeren
voor klanten. Juist ook die oplossingen
die de klant nog niet als mogelijkheid ziet.
Naast klantgedreven werken willen we, samen met andere partijen die Technoforum
als hun thuisbasis mogen gaan beschouwen, totaaloplossingen aanbieden. Daarom
ook is het zo belangrijk dat de bewoners
van Technoforum elkaar versterken. Daar
worden klanten en de bedrijven zelf beter
van. Welke bedrijven dit precies gaan
worden is nog niet bekend”.
Simon de Luij vertelt gepassioneerd over
de kansen die hij ziet voor deze manier
van samenwerken. Hij gelooft dat dat de
richting is die ingeslagen moet worden.
Medewerkers die dingen met passie doen
en echt iets willen en kunnen bijdragen zijn
hierbij onontbeerlijk.

ONTMOETEN EN VERBINDEN

Ook bij Technoforum blijven kleinschaligheid, goede sfeer en innovatie belangrijke
pijlers. Technoforum wordt een plek waar
je elkaar ontmoet, waar dingen gebeuren,
ook op andere dan het technische vlak.
Denk bijvoorbeeld aan bijeenkomsten over
aanpalende onderwerpen die een ieder
aangaan, aan ondernemers die elkaar bij
Technoforum ontmoeten. Er is plek voor

Een gebouw als Technoforum dat op maat gemaakt
is, heeft zoveel meer uitstraling.

bedrijven die hun sporen al hebben
verdiend maar er wordt ook ruimte
gemaakt voor start ups. “Jongeren worden
enthousiast gemaakt voor techniek, door
hen te laten zien: zo ziet een technisch
bedrijf eruit en dit kan er allemaal binnen
zo’n bedrijf. Geesten blijven scherp en
innovatieve ideeën worden gewaardeerd.
Zo gaan we bijvoorbeeld hackatons, brainstormsessies en technische presentaties
organiseren.” Technoforum kan zo helpen
om industrieterrein Oost tot een plek te

Bij de bouw waren veel lokale partijen betrokken. Dat is belangrijk omdat
het de gemeenschap versterkt en Wijchen op de kaart zet.

maken waar bedrijven zich graag willen
vestigen. Voor het gebouw heeft Simon de
Luij zich laten inspireren door pleinen die
je ziet in Zuid-Europa. Die grote pleinen
met aan de randen een galerij en een
centrale plek waar je elkaar treft. Daar komt
het idee van de systematiek met torens,
verbindingshallen en een binnentuin
vandaan. Via de tuin kun je van de ene naar
de ander toren lopen en heb je toegang
tot het bedrijfsrestaurant. Het restaurant
heeft een cruciale functie als plek waar
medewerkers en klanten elkaar ontmoeten,
samen drinken, eten en successen vieren.
Iemand die de visie van Simon de Luij kon
vertalen naar een concreet bouwplan is
Mark van Heel, directeur van bouwbedrijf
Sleenhoff. Hij snapte de essentie meteen.
“Toen Sleenhoff de uitnodiging kreeg om
de plannen voor het project Technoforum
toe te lichten ben ik persoonlijk naar dat
gesprek gegaan. Ik doe altijd zelf het voortraject en kan zo antwoord geven op alle
vragen. Het toekomstige gebouw kende
ik al, van A tot Z. Alles zat al in mijn hoofd.”
Vanaf het begin was het duidelijk dat beide
partijen elkaars taal verstaan. De samenwerking verloopt dan ook uitstekend.
Open en duidelijke communicatie is voor
beide bedrijven belangrijk, evenals de
wens om met lokale partijen te werken.
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Van de stukadoor tot de schilder, het
grootste deel van de medewerkers komt
uit Wijchen of omgeving. “Dat is belangrijk
omdat het de gemeenschap versterkt en
Wijchen op de kaart zet. Je komt elkaar
tegen. Op de werkvloer en daarbuiten. Je
bent er voor elkaar in goede en minder
goede tijden”, aldus Mark van Heel.

“Toekomstige
bewoners van Technoforum gaan echt op een
nieuwe manier
samenwerken om
oplossingen te
bedenken”
FAMILIECULTUUR

Een persoonsgerichte benadering is voor
Sleenhoff erg belangrijk. Niet alleen voor
Technoforum, maar voor alle opdrachtgevers. Er wordt maatwerk geleverd.
Sleenhoff denkt hierbij aan de voorkant
mee en stelt zich proactief op.

Daarnaast kenmerkt ook Sleenhoff zich
door ‘afspraak is afspraak’: het waarmaken
van wat is beloofd. Kwaliteit is hierbij de
belangrijkste graadmeter. “Als ik ergens
kom en zie dat het niet is gemaakt zoals
afgesproken breek ik het af om opnieuw te
gaan bouwen. Zonder discussie.”
Sleenhoff en Technoforum vormen een
goed team omdat beiden gewend zijn
te denken in oplossingen in plaats van in
problemen. Een goede sfeer is voor beide
partijen belangrijk, evenals zorgen voor het
welzijn van de eigen medewerkers.
Vijftig procent van de medewerkers die bij
Sleenhoff hun carrière begon werkt er nog
steeds. De pensioengerechtigde leeftijd
bereiken is nog altijd veruit de grootste
reden waarom medewerkers bij Sleenhoff
vertrekken. Mark van Heel geeft aan: “Wij
starten altijd samen op. Dan drinken we
koffie en nemen we de dag door. Aan het
einde van een werkdag vang ik de
mensen weer op en sluiten we samen af. Er
is veel ruimte voor ontspanning. Samen iets
drinken, een barbecue. Iedereen is daarbij
welkom. Ook zzp’ers die voor ons werken
horen erbij. Onze familiecultuur is een
belangrijke factor die maakt dat mensen
zich thuis voelen bij ons.”

Ondanks dat Sleenhoff relatief klein is kan
de productie zich meten met die van een
groter bedrijf. Dit komt door de korte lijnen
en een grote betrokkenheid bij elkaar en
bij de opdrachtgevers. De manier van
werken, waarbij maatwerk wordt geleverd,
precies volgens de wensen van de klant, is
de juiste richting, de toekomst van
Sleenhoff.
Prefab, kant en klare bouwpakketten, zoals
je nu vaak ziet is niet hetzelfde als een
bedrijf dat precies volgens de wens van
de opdrachtgever werkt. Een gebouw dat
op maat gemaakt is heeft zoveel meer
uitstraling. Kijk maar naar Technoforum.
Kleinschaligheid, een familiecultuur waar
een goede sfeer belangrijk is, voor je
mensen zorgen, samenwerken om voor
klanten de juiste oplossingen te kunnen
bedenken en uitvoeren. Betrokkenheid bij
elkaar en de lokale gemeenschap. Mark
van Heel en Simon de Luij werken beiden
zeer succesvol volgens deze principes. Zij
geloven dat deze manier van werken de
toekomst heeft. Het eerste evenement in
Technoforum heeft al plaatsgevonden. Op
16 juni is in het pand van Technoforum,
de ondernemers award uitgereikt. Alle
aanwezigen kregen op dat moment een
preview van hoe het gebouw eruit komt
te zien. In dit magazine is te vinden wie de
winnaars zijn geworden.
Het is de planning dat Technoforum aan
het einde van deze zomer definitief wordt
opgeleverd.
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IN BEELD

Heb je het
al gezien?

De website van de
gemeente Wijchen
is vernieuwd

Beste
ondernemers,
De komende 4 jaar ben ik weer jullie wethouder op het gebied Economie &

Toerisme, Onderwijs, Werk & Inkomen, Armoede- & Minimabeleid en Arbeidsmarkt.
Ik kijk er weer naar uit om samen met ondernemend Wijchen en andere stake
holders aan de slag te gaan.
De afgelopen jaren hebben we, ondanks
corona, mooie en goede zaken gerealiseerd,
zoals het vaststellen van visies met impact
zoals de Economische & Toeristische visie,
de Toekomstvisie Wijchen-Oost en de
Detailhandelsstructuurvisie en toekomstvisie
centrum. Daarnaast is het Kasteel Wijchen
helemaal gerenoveerd en onderzoeken we
de uitbreiding van bedrijventerreinen

Bijsterhuizen en Breekwagen.
Nu zullen we ook samen aan de slag moeten
om handen en voeten te geven aan de uitvoering van de visies. Daar heb ik het volste
vertrouwen in want Wijchen= Samen Sterk
en Wijchen=Samen Ondernemen.
Een ondernemende groet,
Nick Derks

Subsidie Circulaire
Ketenprojecten
Wil je samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair
ontwerpen, produceren of organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren
procesbegeleider?
De subsidie Circulaire ketenprojecten kan je daarbij ondersteunen.
De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers.
De subsidie is vanaf 3 mei tot en met 30 september 2022 weer open
voor aanvragen. Binnen de regeling zijn er wel een aantal veranderingen
aangekondigd die van belang zijn voor je samenwerkingsverband en aanvraag:
• De subsidie zal verstrekt worden als de-minimissteun. Ofwel,
elke ondernemer in het ketensamenwerkingsverband moet dan een
de-minimis verklaring indienen bij de aanvraag van het project.
• De definitie van de subsidiabele activiteiten gaat veranderen.
Wat deze definitie wordt is niet bekend. De inhoud van de regeling
zelf verandert niet.
• Tot slot: per samenwerkingsverband
mag één groot bedrijf meedoen welke
ook subsidie aan mag vragen.
Het budget voor deze openstelling is
€ 6.125.000. De subsidie bedraagt
50% van de subsidiabele kosten met
een maximum van € 20.000,- per
ondernemer.
De voorwaarden en meer informatie kun
je vinden op de website van www.rvo.nl

Wethouder Nick Derks
Foto: HenkHulshof fotografie

Nieuwe website van
de gemeente Wijchen

Wat is er bijvoorbeeld veranderd?
Voor toeristische gedeelte kunnen
bezoekers tegenwoordig terecht op
www.wijchenis.nl. Op deze site vind je
alles wat er te zien, te doen en te beleven
is in Wijchen. Ook voor een leuke plek
om een hapje te eten of een overnachting
kun je terecht.

Projecten hebben op de homepagina
een plek gekregen. Zo kunnen wij je snel
informeren over grote projecten.

Als je een melding wilt doen van een
kapotte lantaarnpaal of van een milieuklacht dan kun je een melding doen via
www.wijchen.nl/melding-doen

MEER WETEN

www.wijchen.nl
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Het nieuwe normaal is gewoon
weer het oude normaal
Eindelijk we mogen weer: familie ontvangen, op bezoek
gaan, naar de film gaan, sporten, lekker uiteten, met vrienden
naar de kroeg, winkelen, een theatervoorstelling bezoeken,
de woonboulevard op, met de businessclub op reis of een
netwerkbijeenkomst van MKB Wijchen bezoeken. We zien
het ledenaantal in enkele maanden fors stijgen; ondernemers
hebben, juist nu, weer behoefte om elkaar te ontmoeten en
hun ervaringen van de afgelopen twee jaar te delen.
Voor veel ondernemers zullen 2020 en 2021 jaren zijn om het
liefst snel te vergeten. Of niet? Vele namen de afgelopen jaren
de tijd om na te denken over hun business en sommigen haalden misschien hun businessplan van een aantal jaren geleden
uit de kast en hebben er een dikke laag stof af gehaald.
Nieuwe markten gaan aanboren? Of het roer in één keer
volledig omgooien? Als je het mij vraagt heeft COVID-19
ondernemers creatiever gemaakt. Ik heb zelfs het idee dat
ze anders zijn gaan denken over de keuzes en stappen die ze
maken.

VISIE EN MISSIE VAN MKB WIJCHEN

MKB Wijchen is met het nieuwe bestuur vanaf januari 2022
voortvarend aan de slag gegaan. Onze bestuursvergaderingenzijn zeer frequent, de activiteitenkalender 2022
is nagenoeg ingevuld, ledenwerving staat hoog op de agenda
en we hebben een start gemaakt om eens kritisch naar de
doelstellingen van MKB Wijchen te kijken. Anders gezegd:
hoe zien wij onze visie en missie voor de komende vijf jaar?
Onze eerste brainstormsessie was openhartig en inspirerend
en als bestuur gaan we in 2022 vaker op deze manier samen
zitten om zo het vizier weer scherp te krijgen. Uiteraard zijn
tips en tricks van leden en betrokkenen altijd van harte
welkom.

NAJAARSCONGRES 2022

De activiteitencommissie bestaande uit; Pascale van Lubeek,
Imke Adolfs, Carolien Jansma en Michel de Wildt is druk bezig
om voor maandag 14 november 2022 weer een ouderwets
groots najaarscongres op te zetten. Dit evenement zal
plaatsvinden in theater ’t Mozaïek en is voor iedere
ondernemer uit de Gemeente Wijchen toegankelijk. De
spreker van die avond is nog een verassing, maar past zeker in
de rij van sprekers welke MKB Wijchen in het verleden al naar
Wijchen haalde. Dus, Save the date!!

LID WORDEN?

Het contact tussen de leden van MKB Wijchen is gemoedelijk
en laagdrempelig, wat bijdraagt aan een ontspannen sfeer en
gezelligheid. De kosten van een lidmaatschap bedragen
€ 250,- exclusief btw per kalenderjaar. Wil je een keer
vrijblijvend één van onze activiteiten bijwonen? Laat het ons
weten. Je bent van harte welkom. Check daarom snel onze
website www.mkbwijchen.nl voor de komende activiteiten.
Namens het bestuur van MKB Wijchen,
Michel de Wildt | voorzitter
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LAATSTE NIEUWS

Noteer in je agenda!
7 JULI 2022: BBQ-WORKSHOP BIJ HET KOOK COLLEGE

Op 7 juli 2022 staat het zomerevent van MKB Wijchen gepland.
Wij zijn dan te gast bij ons nieuwe lid Marcel Weber van Het
Kook College Wijchen / Weber Grill Academy. Wij gaan daar
een BBQ-workshop (t.w.v. € 75,00) volgen en heerlijk genieten
van het eten en dinken.
Op donderdag 7 juli 2022 om 17:00 uur bent u van harte welkom aan de Edisonstraat 1b (6604 BT) Wijchen. De netwerkbijeenkomst wordt geopend door onze voorzitter. Daarna neemt
Marcel Weber het stokje over en zal hij iets vertellen over zijn
onderneming, de locatie en zal hij vervolgens zijn uiterste best
doen om van al onze leden ware Grill-masters te maken!
Nog niet ingeschreven? Schijf je dan hier snel in. We zien jullie
allen graag op 7 juli 2022!

15 SEPTEMBER 2022: MKB WIJCHEN OPEN

Op donderdag 15 september 2022 gaan ondernemers uit
Wijchen en omstreken een gezellige 18 holes golfdag
beleven bij Golfclub De Berendonck in Wijchen. Ondernemen
en golfen wordt veel met elkaar in verband gebracht. Niet
alleen vanwege de ups en downs die ondernemers
meemaken, maar ook omdat golf mensen verbindt.
Deelname is mogelijk door afname van een hele (4ball) of een
halve (2ball) flight. Voor de minder ervaren golfer bestaat de
mogelijkheid om een clinic te volgen.

NIEUWE LEDEN
De afgelopen periode mochten we
de volgende nieuwe leden
verwelkomen:
1. Vigilant mediation & coaching
2. Verkleij Kaas en Noten
3. Café Anneke
4. Zitstabureau24.nl

Tarief voor een hele flight (4 ball) is € 495,- en voor een halve
flight, (2 ball) is dat € 295,-. Kosten clinic is € 75,-. Inbegrepen:
een compleet verzorgde dag inclusief koffie, baancatering
& avondmaaltijd. De flight kunt u vervolgens helemaal zelf
samenstellen. De prijs voor 1 flight is inclusief (
hole)sponsoring, zodat uw bedrijf (flightafnemer) bij alle
deelnemers de hele dag extra opvalt!
Programma:
12.00 uur: Ontvangst met koffie en wat lekkers.
12.45 uur: Lopen naar de holes voor de shotgun start
13.00 uur: Start golfronde 18 holes (Texas Scramble )
15.00 uur: Ontvangst deelnemers golfclinic
17.30 uur: Aankomst clubhuis met borrel & bitterbal
(eventueel omkleden)
18.30 uur: Prijsuitreiking
18.45 uur: Start diner
20.00 uur: Einde MKB Wijchen Open
Aanmelden kan nu al via: wijchenopen@mkbwijchen.nl
of onze website.

5. MR4PT
6. Teuns Design
7. Autoschade van Dijk
8. F14
9. Het Kook College Wijchen
10. De Markies, restaurant
11. Leaders Shift High End
Performance Coaching
(Lawrence Paintsil)
12. Drukkerij De Kleijn Wijchen BV

Mocht je interesse hebben lid te worden van MKB Wijchen of wil je een keer vrijblijvend één van onze activiteiten bijwonen?
Laat het ons weten. Je bent van harte welkom! Inschrijven kan via: www.mkbwijchen.nl/lid-worden/
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De Klein AV:
groot in audio- en
beeld, netwerk en domotica

Rob de Klein (l)
en Mark Reijnen

De Klein Audiovisuals in Ewijk is al bijna een eeuw lang een begrip in de beeld- en geluidbranche. Grootvader Hent
de Klein verwisselde in 1930 met vooruitziende blik zijn loonbedrijf voor een winkel in radio, TV en witgoed in Hernen.
Zijn zoon Toon volgde hem op en verhuisde in 1980 naar een winkelpand in Ewijk. Inmiddels zwaait Rob de Klein (50)
al een aantal jaren de scepter in de derde generatie.
Anno 2022 levert en installeert De Klein
Audiovisuals high-end geluid en beeld
apparatuur, netwerkinstallaties, domotica-
systemen en witgoed voor zowel de
particuliere als zakelijke markt. “Ongeveer
60% van onze klanten is particulier en 40%
zakelijk”, opent Rob de Klein. “Wel krijgen
we steeds meer nieuwe klanten uit de
zakelijke markt. Dat komt onder meer door
de toename van thuiswerken en daarmee
het belang van professionele video
conferencing en netwerkverbindingen.
Beeld en geluid nemen in onze samen
leving zowel privé als zakelijk sowieso
een steeds belangrijkere plaats in. Wij
installeren professionele videoconferencing systemen met kwaliteitsmonitoren,
soundbar en geïntegreerde slimme camera
die automatisch de sprekers volgt. Maar
ook omroepinstallaties en zogeheten multiroom-systemen. We leveren dus niet alleen
AV-apparatuur van de topmerken, maar we
installeren het ook. Bovendien beschikken
we over een eigen reparatiedienst aan huis.
Waar vind je dat nog? Service staat bij ons
op een hoog level en we doen er alles aan
om de klant in alle opzichten te ontzorgen.”
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DOMOTICA OOK STEEDS MEER IN DE
ZAKELIJKE OMGEVING

Mark Reijnen is allround accountmanager
bij De Klein AV, maar vooral gespecialiseerd in domotica en netwerken. “De
domoticamarkt bestaat al een aantal jaren
en was tot nu toe vooral gericht op particulieren. Nu zie je dat domotica ook steeds
meer in de zakelijke omgeving wordt
toegepast. Met domotica kun je eigenlijk
alles besturen: verlichting, klimaat, alarmsysteem, rolluiken en zonneschermen,
tuinverlichting en -sproeiers, de elektrische
openhaard, airco, av-installatie, jacuzzi tot
en met het koffiezetapparaat.”
In de privé omgeving is domotica vooral
gericht op meer comfort. Op één schakelpaneel kunnen bijvoorbeeld verschillende
'scenes' zoals 'ochtend', 'avond', of '
dineren' worden geprogrammeerd met
passende sfeerverlichting, klimaatinstelling, gordijnen open/dicht, achtergrondmuziek, openhaard aan of rolluiken sluiten/
openen. In de zakelijke markt past domotica juist prima binnen het smart-building
concept waarbij meer de nadruk ligt op

efficiency, optimale klimaatbeheersing,
(energie) kostenbesparing en veiligheid.

“We verzorgden een
mooi prestigeproject op
de Floriade 2022 in
Almere”
Mark vervolgt: "De installatie van netwerken is eveneens één van onze specialismen. Daar is nog enorm veel winst te
behalen, want wat we af en toe in praktijk
tegenkomen is ronduit beroerd te
noemen. De verbinding van thuisnet
werken met de zaak is vaak beneden peil
en de netwerkbeveiliging een regelrechte
ramp. Het begint al bij de wachtwoorden.
Maar al te vaak komen we nog ‘welkom
123’-wachtwoorden tegen of combinaties
met de naam van de hond en de postcode.
Voor criminele ‘professionals’ zijn deze
slecht beveiligde netwerkverbindingen
snel te kraken. En als er dan ook nog

SPECIAL
BOUW & WONEN

Het voormalige pand in Hernen

gegevens van je bedrijf op hebt staan,
dan kun je ook nog een fors AVGprobleem krijgen. Wij leveren complete
en goed beveiligde netwerkinstallaties en
programmeren alles in. We onderhouden
hiervoor ook rechtstreeks contacten met
de providers, voor de klant is dat vaak
lastig. Een belangrijke technologische
ontwikkeling is Wifi 6. Ongeveer zoals 5G
voor mobiel internet, zorgt Wifi 6 voor vast
internet voor een snellere, veiligere en
stabiele verbinding."

Wij tekenen in waar welke aansluitingen
komen en overleggen dit met de
installateur. Ook bespreken we met de
interieurbouwer hoe bijvoorbeeld subwoofers in kastenwanden kunnen worden
ingebouwd of met de aannemer hoe de
speakers kunnen worden weggewerkt in
het stucwerk. Dat zijn mooie inspirerende
processen en een vruchtbare collegiale
samenwerking, waar je echt blij van wordt.
Met deze vaste projectpartners kunnen we
letterlijk lezen en schrijven."

VRUCHTBARE COLLEGIALE SAMENWERKING

Voor de gesprekken met klanten neemt
De Klein AV ruimschoots de tijd.
Meestal wordt de klant uitgenodigd in de
showroom in Ewijk om daar de wensen en
plannen te bespreken. In de aangrenzende
geluidsstudio kan men diverse geluid
systemen beluisteren en zo een gerichte
keuze maken. Na een inventarisatie van
de huidige situatie op locatie, worden alle
leidingen en aansluitingen van een project
afgestemd met de klant en/of eventuele
betrokken projectpartners en vervolgens
nauwkeurig ingetekend. Dan volgt een
heldere offerte met het projectplan en
alle specificaties. De Klein AV levert enkel

Rob de Klein knikt: “De systemen bij onze
klanten worden door ons dagelijks twee
keer per dag via onze server gemonitord.
Eventuele onregelmatigheden in hun
systeem hebben we vaak eerder in beeld
dan de klant zelf. Deze proactieve aanpak
wordt zeer op prijs gesteld. Om de klant
optimaal van dienst te zijn werken we bij
bepaalde projecten samen met partners,
zoals elektrotechnische installatiebedrijven,
architecten, interieurbouwers of projectinrichters. We vertalen de wensen van de
klant naar een optimale oplossing, waarbij
alle werkzaamheden perfect matchen.

apparatuur van de toonaangevende topmerken en staat daarvoor niet alleen in de
regio bekend.
"Onze belangrijke merken zijn onder meer
Ubiquiti voor netwerken, Control4 voor
domotica, Bowers & Wilkins, Kef en Focal.
(inbouw)speakers, Samsung, LG en Loewe
displays, en Denon, Marantz, Yamaha,
BlueSound, Hegel geluidsapparatuur.
Verder witgoed van merken als Miele,
Liebherr en Bosch. We werken voor
klanten in heel Nederland. Tevreden
klanten schakelen ons bijvoorbeeld ook
weer in voor een project in hun vakantiewoning aan de kust. Voor restaurantketens verzorgden we installaties in diverse
vestigingen in Nederland. De ene dag
hebben we een uitdagend project in een
bedrijfspand in de regio, de andere dag
zijn we in een grachtenpand hartje Amsterdam aan de slag. Onlangs verzorgden we
een mooi prestigeproject op de Floriade
2022 in Almere. Daar installeerden we een
nieuw Ubiquiti Unifi (W)LAN-netwerk en
Audac audio installatie. Meer dan 90 jaar
optimale kwaliteit en service leveren, werpt
zo zijn vruchten af”, sluit Rob de Klein af.

MEER WETEN

De Klein Audiovisuals is specialist
in high-end geluid en beeldapparatuur, netwerkinstallaties,
domotica-systemen en witgoed

Julianastraat 8, 6644 BR Ewijk
Julianastraat
8 - Ewijk
www.deklein-av.nl
0487 521 615
info@deklein-av.nl
www.deklein-av.nl
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LAATSTE NIEUWS

Solaris Parkmanagement is er
voor de ondernemer!
Bedrijventerreinen maken een transitie door. Dit als gevolg dat gevestigde
ondernemers de handen ineen slaan en
met een steeds grotere regelmaat een bedrijvenvereniging oprichtten met het oog
op duurzaamheid, kwaliteit en het milieu.
Zo zijn op de bedrijvenparken Bijsterhuizen en Wijchen-Oost al enkele jaren twee
bedrijvenverenigingen actief!
Een onmisbaar onderdeel hierin is
Parkmanagement. En daar komt Solaris
Parkmanagement om de hoek. Solaris
Parkmanagement heeft per 1 april 2022
de parkmanagementdienstverlening voor
beide bedrijvenverenigingen met veel
enthousiasme opgepakt!
Parkmanagement wordt ingezet als
middel om te komen tot een duurzame
kwaliteit en een bestendige betrokkenheid van gebruikers bij het bedrijvenpark.
Daarnaast biedt een parkmanagementorganisatie een platform, waarop ondernemers en overheid elkaar kunnen treffen
voor het maken van concrete afspraken op
allerlei thema’s.
Het doel van Parkmanagement is om, met
een gezamenlijke inzet, de kwaliteit van
het bedrijvenpark te verbeteren en te borgen zodat een duurzame, representatieve
en veilige werkomgeving ontstaat waarin
het aanwezige vastgoed haar waarde
behoudt en er een aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat. Het bereiken van
“duurzame resultaten” heeft tot gevolg dat
overheden en bedrijven zich als ‘vanzelfsprekend’ aansluiten bij Parkmanagement.

PARKMANAGEMENT

De Parkmanagers van Solaris Parkmanagement ondersteunen en behartigen
de belangen van de ondernemers die
zich hebben aangesloten bij de Bedrijventerreinverenigingen Bijsterhuizen en
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Wijchen-Oost. Dit doen zij door middel
van expertise, daadkracht en passie.
Zodat de ondernemer zich kan richten op
de corebusiness. Dit is ook een van de
onderscheidende onderdelen van Solaris
Parkmanagement: wij maken parkmanagement persoonlijk en actief.

HET DOEL

Het doel van Solaris Parkmanagement is
het verbinden van bedrijven, gemeente,
politie, brandweer, provincie en organisaties in concrete projecten met maatschappelijke betekenis en met winst voor alle
betrokken partijen. Zo dragen we allemaal
bij aan een hechtere samenleving en bereiken we samen meer! Want alleen ga je
sneller, maar samen kom je verder.
Solaris Parkmanagement verzorgt het
parkmanagement op basis van de volgende thema’s:
• Identiteit & Communicatie
• Infrastructuur & Ruimte
• Milieu & Duurzaamheid
• Arbeidsmarkt & Onderwijs
Parkmanager Ben van de Wijgert: “Vanuit
onze rol zijn wij de verbindende factor
Ben van de Wijgert en Karen Louwers
(foto Patrick Bongartz)

tussen de ondernemers en bijvoorbeeld
de gemeente. Door een onderlinge
samenwerking kunnen wij, samen met de
ondernemer, het bedrijvenpark op een
duurzame wijze naar een hoger niveau
tillen. Wij houden ondernemers via snelle
communicatiemiddelen op de hoogte van
zaken die voor hen belangrijk zijn.
Wij, Solaris Parkmanagement, zijn een professionele en persoonlijke parkmanagementorganisatie die zorgt voor uitvoering,
vernieuwing en continuïteit.”

CONTACT

Bent u als ondernemer gevestigd op
bedrijventerrein Bijsterhuizen of Wijchen
Oost en wilt u lid worden van de Bedrijventerreinvereniging? Neem dan gerust
contact met ons op en wij komen graag
bij u langs! Bel naar 085-0640647 of stuur
een mail naar info@bijsterhuizenwijchenoost.nl.

HET TEAM:

• Ben van de Wijgert (Parkmanager)
• Karen Louwers (Keurmerk Veilig
Ondernemen)
• Dante van Dal (Backoffice)

AWARDS

De genomineerden
en prijswinnaar
'Ondernemer van
het Jaar 2022'
Jurriën Aalbers en
Brian de Groot van
DGA Vending
(1e en 2e van links).

Ondernemers Awards
Wijchen 2022
Op donderdag 16 juni jl. vond weer een mooie Ondernemers Awards Wijchen-uitreiking plaats in het Technoforum.
Om kans te kunnen maken op een award moeten ondernemers een positieve bijdrage leveren aan de welvaart in
Wijchen. Dit kan door innovatie, het starten van nieuwe creatieve concepten, of door te voorzien in werkgelegenheid.
De onafhankelijke jury bestond dit jaar uit Patrick van Beek
(voorzitter), Rolf Schouten, Sander van Gelder en Wim van Schie.
Zij hebben alle genomineerden grondig onder de loep
genomen. Het publiek kon via de website meestemmen en deze
publieksstemmen telden voor 1/5 deel (ofwel als 5e jurystem)
mee bij het bepalen van de uitslag.
De genomineerden voor Ondernemer van het jaar 2022 waren
Tim Borgers van restaurant Document 12, Jurriën Aalbers en
Brian de Groot van verkoopautomatenbedrijf DGA Vending en

Mariska de Wildt van PressPower reclamevormgevers.
Prijswinnaar was DGA Vending en daarom mochten Jurriën
Aalbers en Brian de Groot de award voor ‘Ondernemer van het
Jaar’ 2022 in ontvangst nemen.
De genomineerden voor Aanstormend Talent 2022 waren
Diego Willems van Flavour Kitchen & Lounge, Bas van den Broek
van Top Tennis Service en Enzo Cassaro van Vershal Boontjes. De
award ‘Aanstormend Talent’ 2022 werd aangereikt aan
Enzo Cassaro van Vershal Boontjes.
Het officiële gedeelte van de avond was rond 21.00 uur
beëindigd, daarna was er een gezellige netwerkavond met een
hapje, drankje en entertainment. Kortom een wederom zeer
geslaagde Ondernemers Awards-uitreiking.
Wijchen Zakenvisie wenst de award winnaars DGA Vending en
Vershal Boontjes van harte proficiat en natuurlijk ook veel positief
imago- en marketingeffect van deze belangrijke Wijchense
awards toegewenst.

VOOR MEER INFORMATIE EN DE FOTOIMPRESSIE

www.ondernemersawardswijchen.nl
De genomineerden en prijswinnaar 'Aanstormend Talent 2022'
Enzo Cassaro van Vershal Boontjes (3e van links) met Antoine
Driessen (links) directeur Coöperatieve Rabobank | Gelderland.

ZOMER 2022 13

Sjoerd Rossen bij een met latjes
afgewerkte kastenwand met ingebouwde koelkast

Ferdinand geeft
ruimte inhoud
‘Ferdinand Geeft Ruimte Inhoud’, is de filosofie van de Wijchense interieurbouwer en meubelmaker Ferdinand. In 1996
startte Ferdinand Rossen zijn bedrijf met maatwerk meubels. Zoon Sjoerd werd medevennoot en gaf de aanzet voor
een uitbreiding van de activiteiten met interieurbouw.
“Na het veel te vroeg overlijden van mijn
vader, tien jaar geleden, moest ik op mijn
24e de directie volledig op me nemen”,
blikt Sjoerd Rossen terug. “Samen met
een vriend ben ik volop aan de slag gegaan om het bedrijf van mijn vader voort
te zetten en zijn we gestaag gegroeid.
Er kwamen nieuwe collega’s in dienst en
al snel was onze werkplaats achter het ouderlijk huis op de Kelvinstraat te klein. In
2016 kregen we de kans om te verkassen
naar dit pand op Bijsterhuizen en hier
hebben we flink gemoderniseerd. Inmiddels werken we bij Ferdinand met een
team van tien mensen. Naast mezelf, twee
medewerkers op kantoor voor werkvoorbereiding, calculatie en design uitwerking
en zeven medewerkers in de productie
en voor de montage.”
Hij vervolgt: “Sommige klanten willen een
nieuw interieur of keuken, maar hebben
geen exact omlijnd idee voor ogen. Wij
vertalen dan hun wensen naar een mooi
ontwerp en werken dit dan uit. Andere
klanten hebben zelf een binnenhuisarchitect in de arm genomen. Die legt dan

14 WIJCHEN ZAKENVISIE

een ontwerp bij ons neer dat wij verder
technisch uitwerken en geheel volgens
plan realiseren. We werken dus zowel
rechtstreeks voor particulieren als ook
voor binnenhuisarchitecten. Het gaat
dan om maatwerk keukens, complete
maatwerk interieurs in nieuwbouwwoningen of bij verbouwing. Ook doen we
regelmatig projectmatige opdrachten in
de zakelijke markt, bijvoorbeeld interieurs in de horeca of maatwerk inrichting
en meubilair voor kantoorpanden. We
hebben diverse klanten in de regio waar
we mooie interieurprojecten hebben
verzorgd. In Wijchen onder meer bij
Jewels & Trends, Markt 19, Bufkes, Marks
en Restaurant De Tyd. In Nijmegen verzorgden we het interieur van bistrobar
Berlin, bistrobar Bankoh, Bleeckerstreet,
Wijnhandel Arentz maar ook Bistrobar
Beaune in Rozendaal. We hebben hierbij
een goede samenwerking met binnenhuisarchitecten. Met Studio Daph van
mijn zus Daphne maar ook veel andere
architecten uit de regio. In samenwerking met Janssen Lastechniek hebben
we onlangs nog de raadzaal van het pas

gerenoveerde Kasteel Wijchen helemaal
ingericht. In het kantoorgebouw van
Acture aan de Wijchenseweg in Nijmegen verzorgden we op drie verdiepingen
het volledige interieur. Bij Van Steen, hier
op Bijsterhuizen, hebben we de kantoorinrichting verzorgd met kastenwanden,
bureaus tot aan een pantry compleet met
apparatuur. Zo dicht mogelijk in de buurt
samenwerken en elkaar business gunnen,
is ons motto.”

DUURZAME MATERIALEN EN AMBACHTELIJK
KWALITEITSAFWERKING

“Je ziet een trend naar meer luxe interieurs. De klant is bereid om te investeren
in de thuisomgeving, mogelijk onder
invloed van het meer thuiswerken of
vanwege de stagnerende woningmarkt.
Vooral op keukengebied zien we een
stijgende vraag. Dat komt omdat de wat
meer luxe midden- en hoge segment
keukens van reguliere keukenaanbieders
en onze maatwerk keukens qua prijsstelling steeds dichter bij elkaar liggen.
Het voordeel bij ons is echter maatwerk
in alle opzichten. Geen losse elementen

IN BEELD
BOUW & WONEN

meer die aan elkaar worden gemonteerd,
maar maatwerk van vloer tot plafond,
inbouwkasten in nissen en dergelijke. Je
benadrukt zo de hoogte en de lengte van
een pand, verbindt op een rustgevende
manier de woonkamer en de keuken.
Ofwel, we geven zo diepgang aan de
dimensies van de ruimte. Het gebruik van
natuurlijke kwaliteitsmaterialen geven de
finishing touch. De klant wil uitstraling en
kwaliteit tegen een goede prijs en de
binnenhuisarchitect wil zijn ontwerp
op goed niveau verwezenlijkt zien. Aan
al deze wensen en eisen kunnen wij
absoluut voldoen en onze kwaliteit/prijs
verhouding is daarbij prima!

INTERIEUR BELANGRIJK
MARKETINGINSTRUMENT

De orderportefeuille is goed gevuld en
Ferdinand is qua mankracht op volle
sterkte. “Natuurlijk hebben we ook last
van de stijgende energieprijzen en zijn
bepaalde grondstoffen, zoals bijvoorbeeld Russisch berkenhout, schaars.
Ook de levering van keukenapparatuur
verloopt soms wat trager, maar al met al
krijgen we onze projecten mooi volgens
plan afgewerkt. Flexibiliteit is denk ik
onze grootste kracht. Er kan altijd op het
laatste moment nog iets in het ontwerp
worden aangepast en in de zakelijke
markt moet je je werkzaamheden flexibel
plannen zodat de klant ongestoord kan
doorwerken.”
Wat zijn de groeiplannen? “We hebben
een prima ingewerkt team en hoeven niet

per se in aantal medewerkers te groeien
maar gouden handjes zijn altijd welkom.
De komende jaren willen we onze werkprocessen vooral verder verfijnen door
digitalisering, nog slimmere toepassing
van kwaliteitsmateriaal en uitbreiden van
onze samenwerking met andere partners
in de regio.
In de zakelijke markt heeft het interieur
zich steeds meer ontwikkeld tot een
belangrijk marketinginstrument, zowel
intern als extern. Medewerkers zijn
productiever in een goed verzorgde
werkomgeving en die draagt zo bij aan
personeelsbinding. Een mooie inrichting is een wezenlijk onderdeel van het
horecaconcept en versterkt de optimale

“Het voordeel bij ons is
vooral maatwerk in
alle opzichten
en flexibiliteit”
gastbeleving. In de kantooromgeving creëer je met een goed afgestemd interieur
een fijne werkplek voor je medewerkers.
De zakelijke bezoeker krijgt bij binnenkomst in een kantoor met uitstraling
meteen een positieve eerste indruk van
jouw bedrijf. Kortom, interieur is meer
dan inrichting alleen. Het geeft diepgang,
zorgt voor uitstraling, geeft vorm aan
identiteit, versterkt je imago en levert zo
in alle opzichten winst op”, benadrukt
Sjoerd Rossen.

MEER WETEN

Maatwerk is troef in de werkplaats van Ferdinand

Bijsterhuizen 2105 - Wijchen
(024) 3737 351
info@ferdinand.nl
www.ferdinand.nl
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Pieter Bernts en Henk Knuiman

Metaalbedrijf Bernts
sterk door synergie
Metaalbedrijf Bernts is een van de Wijchense bedrijven die vanaf de fundering betrokken was bij de bouw van het
Technoforum-gebouw. Naast de complete staalconstructie realiseerde Metaalbedrijf Bernts hierin ook diverse trappen,
balustrades en loopbordessen. Een gesprek met algemeen directeur Pieter Bernts en compagnon Henk Knuiman.
Metaalbedrijf Bernts werd 35 jaar
geleden – in 1987 – opgericht door Wim
Bernts en zijn zoon Pieter. In 1998 stapte
vader Wim Bernts eruit en werd het
bedrijf door de broers Bernts voortgezet.
In 2017 nam Henk Knuiman, tevens directeur van Henstek Wijchen, de aandelen
van Jan Bernts over en werd daarmee
compagnon van Pieter Bernts.
“Na een paar verhuizingen zitten we nu
in dit prachtige en ruime bedrijfspand
op Bijsterhuizen”, vertelt Pieter Bernts.
“Ik was al enkele jaren op zoek naar een
synergie partner met wie we gezamenlijk een toekomstbestendige strategie
konden uitstippelen. Synergie is immers
in het MKB de sleutel tot succes. In 2016
kwam ik in gesprek met Henk Knuiman en
we merkten dat we qua visie en bedrijfsvoering veel raakvlakken hadden. Henk
heeft net als ik zijn roots ook in een
familiebedrijf in de metaalsector. We
zaten daardoor snel op dezelfde golflengte.” Henk Knuiman knikt: “Ik zag net
als Pieter de voordelen van een krachtenbundeling en een strategische samenwerking bovendien was er in het pand op
Bijsterhuizen voldoende ruimte, zodat we
met ons bedrijf Henstek Wijchen van
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Wijchen Oost hierheen kon verhuizen.
Bernts en Henstek zijn twee op zichzelf
staande bedrijven, maar door onze
specialismen vullen ze elkaar prima aan.
Bovendien biedt de huisvesting op één
locatie flinke efficiency- en capaciteitsvoordelen, kunnen we ruimten en
bedrijfsmiddelen delen en zijn de werklijntjes zeer kort. Kortom, volop
synergievoordelen.”
Niet alleen qua vakkennis en ervaring zijn
de twee bedrijven complementair aan
elkaar, ook qua relatienetwerk vullen ze
elkaar goed aan en is er weinig overlap.
Bijvoorbeeld voor Modderkolk Projects &
Maintenance BV is Metaalbedrijf Bernts
de bouwtechnische partner en neemt
Henstek Wijchen de industriële en waterschap werkzaamheden op zich.
Pieter Bernts: “We hebben in het
verleden al vaker gezamenlijke projecten
met Henstek Wijchen uitgevoerd en dat
werkte prima. We kunnen nu nog meer
gestructureerd gezamenlijk grotere
projecten aannemen en de uitvoering
compleet in eigen hand houden: van
klantbenadering, ontwerp, engineering,
productie tot en met montage.“

172 TON STAAL EN 4250 MANUREN

Bouwbedrijf Sleenhoff is de hoofdaannemer van Technoforum en schakelde
Metaalbedrijf Bernts in voor de staalbouw
en staalconstructies. Pieter Bernts:
“Opdrachtgever Modderkolk en Bouwbedrijf Sleenhoff zijn echte Wijchense
bedrijven die ook zoveel mogelijk
opdrachten gunnen aan Wijchense
ondernemers. Toevallig was Sleenhoff
onze eerste grotere klant toen we met
ons bedrijf begonnen in 1987. Ik herinner me die eerste kennismaking nog als
de dag van vandaag en het doet goed
dat we dan 35 jaar later nog steeds
met elkaar zaken doen. Technoforum
is natuurlijk een prachtig project, ook
voor ons. We zijn vanaf de fundering
betrokken geweest en hebben de gehele
staalconstructie met maar liefst 172 ton
staal voor onze rekening genomen.
Daarnaast hebben we de grote entreetrap geproduceerd en geplaatst, verder
nog diverse trappen, rvs-balustrades,
loopbordessen, galerijen, pergola’s en
vele kleine staalwerken. Bovendien hebben we de stalendakplaten geleverd en
hebben we de staalplaatvloeren voor de
verdiepingsvloeren gemonteerd. Deze
verdiepingsvloeren werden pas achteraf
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met gelamineerd hout niet onmogelijk.
“Eén van onze specialismen zijn trappen
in de ruimste zin van het woord; Steektrap, spiltrap, wenteltrap of bordestrap,
allemaal realiseerbaar als interieurtrap,
industrietrap of als vluchttrap. Metaalbedrijf Bernts realiseert complete
bedrijfshallen, maar levert en monteert
ook de meest uiteenlopende staalconstructies voor bouwbedrijven zoals bij
Technoforum.”

MARKTKANSEN IN INDUSTRIE EN MET RVS

De speciaal ontworpen entreetrap
bij Technoforum

"Bij deze willen we
Bouwbedrijf Sleenhoff en
Simon de Luij bedanken
voor het vertrouwen en
feliciteren met dit
geweldig mooie pand"

in het ontwerp meegenomen en moesten
lichter worden uitgevoerd. Daarom werd
gekozen voor staalplaat-betonvloeren.
Met het totale project waren in totaal
4250 manuren gemoeid.”
Metaalbedrijf Bernts werkt zowel voor de
particuliere als zakelijke mark en is specialist in alle mogelijk constructies in staal,
roestvaststaal, aluminium en cortenstaal.
Tevens zijn constructie gecombineerd

Staaltjes van staalconstructies van
Metaalbedrijf Bernts

“We zijn een zeer gevarieerd metaalbedrijf met een uitgebreid machinepark en
veel deskundigheid en vakmanschap onder één dak”, benadrukt Henk Knuiman.
“Als Wijchens bedrijf zetten we daarbij
volop in op samenwerking en dat werpt
zijn vruchten af. We worden ingeschakeld
voor nieuwbouw en renovatie en werken
ook steeds meer voor de industrie.”
Volgens Pieter Bernts liggen er in de
industrie, maar ook bijvoorbeeld bij
waterschappen grote kansen voor
Metaalbedrijf Bernts. “Op het gebied
van rvs willen we onze dienstverlening
eveneens verder uitbreiden. We hebben
in ons bedrijf een rvs-productieafdeling die ter voorkoming van vliegroest
gescheiden is van de rest van de metaalproductie. Ook in deze markten staan we
vanwege ons synergie-partnerschap veel
sterker. MKB-bedrijven zouden veel meer
in synergie de samenwerking moeten
zoeken. Bedrijven kunnen zo hun krachten bundelen, kennis en netwerken delen,
efficiënter en kostengunstiger werken en
zo zorgen voor een stevigere marktpositie. Metaalbedrijf Bernts is door synergie
een veelzijdig, deskundig maar vooral
ook toekomstbestendig metaalbedrijf”,
sluit Pieter Bernts af.

MEER WETEN

Bijsterhuizen 51-20 - Wijchen
(024) 343 07 07
info@bernts.nl
www.bernts.nl
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Hoofd Verkoop Leon Berens en
directeur Bas Wille voor het VDP
bedrijfspand

VDP Beveiligingstechnieken
geeft veiligheid vorm
VDP Beveiligingstechnieken is een begrip in beveiligingsland en heeft klanten in geheel Nederland, zowel in de
zakelijke als particuliere markt. VDP Beveiligingstechnieken werd voor het Technoforum-complex gevraagd als
specialist in inbraakbeveiliging, toegangscontrole en camerabewaking.
“Wat weinig mensen weten is dat ‘VDP’
staat voor Van der Putten”, licht Hoofd
Verkoop Leon Berens toe. “Zo’n 80 jaar
geleden startte de heer Van der Putten
een elektriciteitswinkel aan de Sint Annastraat, Van der Putten Electrotechniek.
In 1988 ging het bedrijf zich vooral
toeleggen op beveiliging en werd de
naam VDP Beveiligingstechnieken.”
Onder het motto ‘Wat goed is, moet
je goed laten’ hielden de opvolgende
eigenaren en ook de huidige directeur
Bas Wille de naam aan. Inmiddels zijn er
twee zusterbedrijven VDP Automation en
NedKom opgericht, die een aanvullend
specialistisch dienstenpakket aanbieden.
Samen zijn de drie bedrijven gehuisvest
in een ruim representatief pand aan de
Biezenstraat 75 in Nijmegen.
Bas Wille: “Het 34-koppige team van VDP
Beveiligingstechnieken houdt zich vooral
bezig met de installatie en het onderhoud
van brandmeld- en ontruimingsinstallaties,
inbraaksignaleringssystemen, cameraobservatiesystemen en toegangscontrole.
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VDP Automation telt inmiddels 13
medewerkers en is specialistin managed
hosting, cloud oplossingen,VoIP oplossingen en verzorgt complete online
werkplekken.NedKom is met een team
van 10 collega’s expert in zogeheten
kritische communicatieals aanvulling
op zorgsystemen. Organisaties in de
zorgsector schakelen ons in voor het
communicatiestuk: stille alarmering,
verpleegoproepsystemen, BHV-communicatie, persoonsbeveiliging met
locatiebepaling en zorgcommunicatie.
Wij hebben op al deze gebieden jarenlange expertise in huis en de positieve
kruisbestuiving tussen de drie bedrijven
onderling is evident.”
Leon Berens onderhoudt de rechtstreekse
contacten met opdrachtgever Techno
forum. “Modderkolk en VPD Beveiligingstechnieken kenden elkaar al van eerdere
projecten. Zo’n twee jaar geleden heb
ik contact gehad voor het nieuwbouwproject Technoforum en werden we
uitgenodigd om te komen praten over de
beveiliging. We hebben eerst alle wensen

en eisen geïnventariseerd.Samengevat
waren die: toekomstgericht, modulair
uitbreidbaar,modern, efficiënt en
effectief,smart, innovatief en goed vormgeven. We hebben daarop een passend
beveiligingsplan en prijsvoorstel neergelegd en daarna werd ons de opdracht
gegund voor de inbraakbeveiliging, de
camerabewaking en de toegangscontrole
van dit campus-achtige gebouwencomplex”, vertelt Leon Berens
enthousiast.“Een mooi project waarbij
we al onze kennis en deskundigheid
volop tot hun recht kunnen laten komen.
Technoforum is niet alleen de nieuwe
thuishaven van Modderkolk, maar zal ook
diverse huurders herbergen die gebruik
gaan maken van gemeenschappelijke
faciliteiten en ruimten.Hierop hebben we
met ons beveiligingsplan geanticipeerd,
zodat we later probleemloos zaken
kunnen uitbreiden of aanpassen. We
moesten er dus ook voor zorgen dat alle
aansluitingen op de juiste plaats zitten als
ze in een volgende fase nodig zijn. Het
hele systeem is zoals gezegd later met
modules verder uit te breiden.

IN BEELD
BOUW & WONEN

Bullet bewakingscamera’s

In de ontvangsthal prijkt de
Waalbrug aan de wand

systeem gepland waarbij 63 deuren met
kaartlezers worden beveiligd.”
Zowel wat betreft de functie als de vorm
stelt de eigenaar van Technoforum hoge
eisen aan de bij de nieuwbouw betrokken
bedrijven. Dat geldt ook voor de
beveiliging.
De PTZ bewakingscamera camera kan
om zijn as bewegen en in- en uitzoomen

“Wij zijn full service in
beveiligingstechniek”
We werken nu tot en met toren 4, het
facilitaire deel van Technoforum dat ook
door andere gebruikers benut zal gaan
worden en die ruimten willen reserveren.“

INBRAAKBEVEILIGING EN TOEGANGSCONTROLE GEÏNTEGREERD

De toegangsverlening is een geïntegreerd
systeem binnen de inbraakbeveiliging van
het merk Vanderbilt die wordt gekoppeld
aan het gebouw-automatiseringssysteem.
“We plaatsen rondom het Technoforum-
gebouw een camera-observatiesysteem”,
aldus Leon Berens. “Het gaat hierbij nu
om 22 camera’s die draaien op het
securitymanagementsysteem Milestone,
een surveillanceplatform voor opslag en
back-ups van bewakingsvideo’s. Voor
een optimale beveiliging en toegangs
controle hebben we een complex

Leon Berens hierover: “De wens was een
optimale beveiliging, waarbij zo weinig
mogelijk van het systeem te zien is en
wat te zien is, moet er goed uitzien. We
hebben daar in de engineering met de
collega’s van Modderkolk, de heren
Frits van Enk en Hans Wouters, terdege
rekening mee gehouden en veel aandacht besteed aan het positioneren
van de camera’s en het inplannen van
het kabelwerk. Het is fijn als je al in een
prille fase van het project aan tafel zit
en kunt meedenken in het ontwerp en
de aanleg van het beveiligingssysteem.
Zo worden we vaker door opdracht
gevers in heel Nederland bij de plannen
betrokken om onze inbreng te geven
bij het beveiligingshoofdstuk. We doen
zowel met particulieren als met grote en
kleine bedrijven zaken en kunnen bogen
op een jarenlange klantentrouw. VDP
Beveiligingstechnieken is groot geworden,
omdat we ook heel veel kleine projecten
hebben uitgevoerd. ‘Nee’ komt in ons
vocabulaire niet voor. We hebben op die
manier een brede klantenkring opgebouwd waarvoor we tevens het onderhoud blijven doen. Deze klanten kloppen
dan weer bij ons aan voor een volgende
beveiligingsklus, maar schakelen ons ook

vaker in voor aanvullende diensten die
onze twee zusterbedrijven aanbieden. Wij
zijn full service in beveiligingstechniek:
van tekening, engineering, calculatie tot
oplevering. We zijn in beeld bij de be
kabeling, zorgen dat alle componenten
op de juiste plaats komen en schrijven
het Programma van Eisen voor goedkeuring door de autoriteiten. Vervolgens
verzorgen we de montage van componenten, de programmering en inbedrijfstelling van het hele systeem en voeren
we 24/7 service en onderhoud uit. Wij
groeien nog steeds, zowel regionaal als
landelijk. Beveiligingstechniek is bovendien leuk werk en vooral gevarieerd.
Vandaag zit je bij een particulier die
camera’s wil laten plaatsen, morgen bij
ondernemer die een brandmeldinstallatie
in zijn bedrijf wil, overmorgen bij architect
die je betrekt bij de beveiligingsplannen
voor een nieuwbouwproject. Of het nu
een klant in de particuliere of zakelijk
markt is, VDP Beveiligingstechnieken
werkt altijd volgens dezelfde kwaliteitsstandaard: uitmuntend!”

MEER WETEN

Biezenstraat 75 - Nijmegen
088-378 22 33
info@vdp-beveiliging.nl
www.vdp-beveiliging.nl
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IN ALLE OPZICHTEN VOORUITSTREVEND

Audi Q4 e-tron 40
Bij Audi draait het naast techniek
natuurlijk vooral om design en uitstraling.
Niet vreemd dus dat we Wijchenaar Bert
van Bennekom uitnodigden voor een
impressierit in deze prachtige Audi Q4
e-tron 40. In het dagelijkse leven is hij
directeur/eigenaar van BeautyBalloon,
een keten beautysalons in Wijchen (hair &
skin), Nijmegen centrum (hair), Nijmegen
Lent (skin) en Den Bosch (hair). Bert van
Bennekom kan een doordachte uitstraling
en elegantie dus extra waarderen.
Bovendien is hij een echte autoliefhebber
en hoefde dus over de uitnodiging niet
lang na te denken.
De Audi Q4 e-tron 40 oogt zowel elegant
als robuust. Het ontwerp is een geslaagde
combinatie van klassiek, vooruitstrevend,
sportief en comfortabel. In één woord, een
zelfverzekerde en krachtig ogende SUV.
Een mooie feature zijn de Matrix LEDkoplampen, waarmee je vier verschillende
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lichtsignaturen kunt toepassen. De Audi
Q4 e-tron is een volgende innovatiestap in
duurzame elektrificatie. Niets voor niets
lezen we ook in een rijtest van AutoWereld: “De Audi Q4 e-tron bewijst dat we
aan de tweede fase zitten van de evolutie
van de elektrische wagen.”
Het interieur van deze Audi Q4 e-tron 40
overtuigt, is uitnodigend, modern,
innovatief en ruim. Comfortabele zittingen,
een zeshoekig stuur en de bedieningsunits en schermen zijn echte designelementen. Het SONOS premium sound
system met tien krachtige luidsprekers
zorgt voor volle bassen en een briljant
heldere weergave van hoge en lage
tonen. “Ik werd aangenaam verrast door
het direct activeren van de auto zodra
je instapt”, vertelt Bert van Bennekom.
“Ik maakte een mooie proefrit door de
omgeving rond Wijchen en vindt het een
zeer prettige en complete auto, met veel

comfort en een goed afwerkingsniveau.
Er waren nog wel wat veel handelingen
nodig om te switchen tussen de diverse
functies in het bedieningspaneel. Dat was
even wennen. De in- en uitstap van deze
Audi scoort bij mij zeer goed en ook de
bagageruimte is meer dan voldoende.
Persoonlijk vond ik dit model, mede door
de vele extra opties wat aan de prijzige
kant. Maar dan heb je wel een zeer representatieve auto, zowel zakelijk als privé.”
De Audi Q4 e-tron is standaard voorzien
van Audi e-care: een uitgebreid servicepakket, speciaal samengesteld voor de
elektrische auto. Dat omvat o.a. 7 jaar
fabriek voorgeschreven onderhoud en
APK; 8 jaar fabrieksgarantie op de accu; 2
jaar fabrieksgarantie; mobiliteitsservice;
online map updates en een Audi e-tron
gebruikerstraining.

AUTO IMPRESSIE

TRIED
& TESTED

2022

“De Audi Q4 e-tron
biedt veel comfort en
heeft een goed
afwerkingsniveau”

MEER WETEN

Nieuwe Dukenburgseweg 13 - Nijmegen
(024) 381 7100
info@valleiautogroep.nl
www.valleiautogroep.nl

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Merk en type: Audi Q4 E-tron 40
Motor: Elektromotor		
Vermogen KW: 150 kW/204 PK
Topsnelheid:160 km/u - acceleratie 0-100 km/u
in 8,5 seconden
Gewicht: 2.125 kg
Trekgewicht: 1.000 -1.200 kg
Accu: 77 kWh 400 V li-ion
CO2-uitstoot / Energielabel: 0 /A
Bagageruimte: 520 l en 1.490 l met neergeklapte achterbank 		
Fiscale bijtelling: 16 % tot € 35.000,- en daar
boven 22%
Prijs: € 69.883,- (vanaf € 52.900,-)
Extra’s: S-edition, optiekpakket zwart en
21 inch wielen

BEOORDELING
BERT VAN BENNEKOM
Rijcomfort
Uitrusting
Prestatie
In- en uitstap
Afwerkingkwaliteit
Geluidsniveau
EINDCIJFER

8

Zakelijke representativiteit
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Gert-Jan van den Broek voor het
prachtige bedrijfspand

Installatiebedrijf Toonen
legt de focus op energietransitie
Installatiebedrijf Toonen uit Wijchen is een vakbekwame en betrouwbare partner op het gebied van installatietechniek. Afgelopen maart werd de bouw van hun moderne bedrijfspand aan de Pieter Zeemanstraat in Wijchen
afgerond. We spraken met directeur-eigenaar Gert-Jan van den Broek over brancheontwikkelingen, bedrijfsvisie en
hun betrokkenheid bij het nieuwe Technoforum-gebouw.
Gert-Jan van de Broek kwam in 1991 als
service coördinator in dienst bij Installatiebedrijf Toonen en werd vervolgens
projectleider. Nadat hij de opleiding
Hogere Installatietechniek aan de
Hogeschool in Den Bosch had afgerond,
nam hij in 2005 het bedrijf over. Nu 17
jaar later werkt Gert-Jan en zijn installatieteam voor een brede groep van veelal
vaste klanten. “Installatiebedrijf Toonen is
vooral gespecialiseerd in de W-installatietechniek, d.w.z. loodgieterswerk, sanitaire
installaties, waterleiding, riolering, maar
ook klimaatinstallaties voor verwarmen,
koelen en ventileren”, omschrijft Gert-Jan
van den Broek het dienstenpakket. “In de
utiliteitsbouw verzorgen we daarbij nog
een stuk regeltechniek. Onze opdrachten komen voor ongeveer 40% uit de
woningbouw, voor 40% uit de utiliteit en
voor 20% uit de particuliere markt. Bij die
laatste groep gaat het dan voornamelijk
om de vervanging van apparatuur zoals
Cv-ketels, warmtepompen en airco’s. Kleine verbouwingen doen we eigenlijk niet
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“Onze correcte manier
van werken wordt door
de klant zeer
gewaardeerd”
meer, hiervoor kan men ook beter terecht
bij zzp-ers. Wij zijn met onze organisatie
meer ingesteld op seriematige woningbouw van 1 of meer woningen. Voor service en onderhoud hebben we een team
van vijf servicemonteurs en een loodgieter stand-by en bij calamiteiten zijn we
ook buiten kantoortijden 24/7 bereikbaar.
In veel gevallen sluiten we met de klant
een onderhoudscontract af en kunnen
we de installaties op afstand beheren.
Klantenservice en dienstbaarheid staan
bij ons met hoofdletters geschreven.”

PARTNERSHIPS

Installatiebedrijf Toonen was net als

diverse andere Wijchense ondernemingen betrokken bij de bouw van het
Technoforum, het paradepaardje van
Modderkolk. Gert-Jan van den Broek
vervolgt: “Bij Technoforum hebben we
het loodgieterswerk verzorgd, d.w.z. de
gehele waterleiding, riolering, hemelwaterafvoer en sanitair. We werden hiervoor
rechtstreeks benaderd door Modderkolk,
maar de opdracht had net zo goed via
de aannemer Bouwbedrijf Sleenhoff
binnen kunnen komen. We werken veel
met Sleenhoff samen in diverse projecten
en hebben ook buiten de regio dit soort
partnerships. Voor de gerenommeerde
gebieds- en projectontwikkelaar Schipper
Bosch in Amersfoort zijn we bijvoorbeeld
al meer dan vijftien jaar huisinstallateur
en verzorgen voor hen grote utiliteitswerken. Op dit moment zijn we voor hen aan
de slag op Industriepark Kleefse Waard in
Arnhem, het voormalige bedrijfscomplex
van AkzoNobel. Daar worden oude bedrijfsruimten getransformeerd tot nieuwe
kantoorruimten en bedrijfshallen. We

IN BEELD
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zijn nu bezig met het Connectr Energy
Innovation Lab, een soort campusgebouw met afzonderlijke business units
voor innovatieve bedrijven op het gebied
van energietransitie en kennisinstellingen
zoals de HAN. Dichter bij huis hebben
we veel vaste klanten waarvoor we het installatiewerk en het periodiek onderhoud
doen, zoals bijvoorbeeld de ARN, Fermacell, Eromesmarko, Rafti Sugar Solutions
of kinderopvang De eerste stap.”

Volop transparantie in de
overlegruimte

VOLOP DOORGROEIKANSEN EN DIVERSE
VACATURES

Installatiebedrijf Toonen telt op dit moment 35 vaste medewerkers. “De gemiddelde leeftijd ligt hier onder de 40 jaar”,
aldus Gert-Jan van den Broek. “Zij hebben in ons bedrijf volop ontwikkelingskansen om van monteur door te groeien
naar werkvoorbereider of tekenaar en
van werkvoorbereider naar projectleider. We hebben diverse openstaande
vacatures en werken daarnaast met
inleenkrachten en zzp-ers. Alle vaklieden
die wij inzetten, moeten over de juiste
vakopleidingen en diploma’s beschikken.
Om aan de steeds wijzigende en nieuwe
wet- en regelgeving te voldoen, worden
ze ook permanent bijgeschoold voor de
vereiste certificaten. Dat geldt ook voor
ons als bedrijf. We zijn lid van Techniek
Nederland, zijn Stek erkend installateur
en hebben het VCA-keurmerk. We zijn
volop bezig met de vereiste certificering
volgens de nieuwe Wet kwaliteitsborging
voor het bouwen (Wkb), die 1 januari
2023 in werking treedt. De wet heeft als
doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Bovendien wordt de
aansprakelijkheid van aannemers ten
opzichte van particuliere en professionele

opdrachtgevers uitgebreid. Het kost ons
natuurlijk veel tijd en energie, maar het is
op zich een goede zaak waarvan de klant
extra voordeel heeft.”
Bij Installatiebedrijf Toonen staat de klant
al jaren op een voetstuk en is klantenservice en nazorg dan ook min of meer een
handelsmerk geworden. Niet voor niets
scoort Installatiebedrijf Toonen een 9,6
op de review-site ‘klantenvertellen’ en
beveelt 99% van de klanten het bedrijf
aan. “Onze monteurs zijn getraind in
correct klantencontact, werken nauwgezet en passen zich aan de situatie aan.
Persoonlijk voorstellen, even melden als
het water eraf gaat, de trap afdekken en
de werkplek netjes na afloop schoonmaken. Die dingen zijn zeker niet vanzelfsprekend in onze branche, maar daarmee
kun je je onderscheiden en deze manier
van werken wordt door de klant zeer gewaardeerd. Ook de nazorg krijgt bij ons
volle aandacht. Klanten worden bij ons
dan ook vaak vaste klanten en die groep
groeit nog steeds.”

Ook Installatiebedrijf Toonen heeft
last van verstoorde aanvoerketens en
leverproblemen van apparatuur en
onderdelen. Als installatiebedrijf zijn
ze ook een schakel in het bouwproces
van de aannemer bij wie ook weer de
nodige stagnatie optreedt. “We krijgen
wel 15 aanvragen per week voor warmtepompen en kunnen gezien de schaarste
hooguit 3 klanten helpen. De tijd dat we
actief achter nieuwe opdrachten moesten
aanjagen beviel me beter, dan nu tegen
klanten ‘nee’ moeten zeggen. Los van
deze tijdelijke problemen zien we de
toekomst positief. De aangekondigde
hybride warmtepompen-golf in de komende jaren zal ons veel werk opleveren.
We leggen daarom nog meer de focus
op diensten die te maken hebben met
de energietransitie en hebben besloten
diensten als dakwerk af te stoten. Alle
monteurs die gaszijdig zijn geschoold en
opgegroeid, maken nu de omslag naar
all-elektra installaties. Door specialisatie
is ons dienstenpakket helemaal ingesteld
op de technologische ontwikkelingen
van dit moment en tevens klaar voor de
toekomst.”

MEER WETEN

Werkvoorbereider en tekenaar aan het werk

Pieter Zeemanstraat 29 - Wijchen
024 641 25 91
info@installatiebedrijf-toonen.nl
www.installatiebedrijf-toonen.nl
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Taxateur Harry Gerritz, officemanager
Lisette van Wijk en aankoopmakelaar
Judith Cornelissen (rechts)

Aankoopmakelaar biedt
meerwaarde bij woningaankoop
Aankoopmakelaardij Attis van der Horst & Judith Cornelissen is het enige makelaarskantoor in de regio Nijmegen dat
zich uitsluitend bezighoudt met de begeleiding van woningkopers. Persoonlijk maatwerk, geen website met
woningaanbod en geen etalage met de gebruikelijke woningfolders. De Wijchense Judith Cornelissen nam begin
dit jaar het makelaarskantoor over. Samen met haar twee collega’s helpt zij klanten bij het zoeken van een passende
woning en verzorgt taxaties.
Judith Cornelissen heeft al jaren ervaring
als makelaar en kreeg vorig jaar het
aanbod van Attis van der Horst om haar
kantoor over te nemen. “Ik was natuurlijk
vereerd over het aanbod om voor mezelf te beginnen en heb het met beide
handenaangenomen”, vertelt Judith
Cornelissen. “Op 1 januari jl. was de overname een feit en werk ik nu met collega
Lisette van Wijk en Harry Gerritz binnen
dit kantoor samen. Lisette werkt hier al
meer dan tien jaar en is verantwoordelijk
voor alle werkzaamheden op kantoor
en ondersteunt op alle gebieden. Harry
Gerritz is taxatiespecialist met zeer veel
kennis en jarenlange ervaring. Zelf houd
ik me voornamelijk bezig met de aankoopbegeleiding. Als aankoopmakelaar
heeft Attis al een uitstekende reputatie
opgebouwd in de regio. Na de overdracht heb ik daarom aan de bestaande
bedrijfsnaam Aankoopmakelaardij Attis
van der Horst trots mijn eigen naam
toegevoegd.”
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NEUTRALE EN OBJECTIEVE BLIK

Binnen het kantoor zijn aankoopbegeleiding en taxatie duidelijk gescheiden
disciplines. Een makelaarskantoor mag
nu eenmaal niet voor hetzelfde object
zowel de aankoopbegeleiding als de
taxatie doen. Judith Cornelissen: “In de
huidige oververhitte woningmarkt is het
zeker geen luxe om goed doordacht de
zoektocht naar een woning te beginnen,
vervolgens gefundeerd een bod te doen
en het koopproces zorgvuldig af te
ronden. Woningzoekers – en zeker
onervaren starters – gaan vaak met veel
emotie de woningmarkt op en laten zich
leiden door de waan van de dag. Bij
favoriete woningen is het qua
bezichtiging dringengeblazen en heeft
de koper soms slechts 30 minuten de tijd
om 4 ton uit te geven. Dat is natuurlijk
bizar. Het vak van aankoopmakelaar
spreekt mij enorm aan, omdat je niet de
hele dag bezichtigingen hebt in hetzelfde
pand. Ik heb bijna alle te koop staande

woningen in de regio van binnen gezien
en daarom een goed beeld van het
huidige aanbod. Het is dan boeiend om
met een klant gericht een woning te
bezichtigen en hem/haar verder te
adviseren, een bod te bepalen en over de
prijs te onderhandelen. Als aankoopmakelaar nemen we voor de koper alle zorg
uit handen. De klant kijkt bij de bezichtiging vooral naar de uitstraling van een
woning, is gecharmeerd van de ligging
en de leuke tuin of is in gedachten al
kamers aan het inrichten. De aankoopmakelaar kijkt met een meer neutrale en
dus objectievere blik naar een woning.
Na de bezichtiging laten we alles nog
eens rustig de revue passeren en zetten
we samen de voors en tegens op een
rij. De koper heeft zo een deskundige
sparringpartner en krijgt meer tijd om na
te denken over de mogelijke keuze, in
plaats van gehaast en hals over kop een
bod te doen.”

IN BEELD
BOUW & WONEN

Sommige klanten melden zich rechtstreeks bij de aankoopmakelaar wanneer
ze zelf al een woning op het oog hebben,
anderen zijn nog blanco in het zoekproces. Ze zien op de woningmarkt door
de bomen het bos niet of hebben geen
zin in al het geregel er omheen. Judith
Cornelissen vervolgt: “Wij hebben
natuurlijk als NVM-makelaar toegang
tot diverse databases en weten al veel
eerder welke woningen er op de markt
komen voordat ze op Funda staan. Bij een
mogelijke zoektocht betekent dat voor
onze klant een wezenlijk voordeel. Los
daarvan beschikken wij natuurlijk zelf ook
over een goed netwerk in de regio en
zijn wij in staat om voor de kopende klant
de juiste match te maken. We brengen
vooraf met de klant het wensenpakket
in kaart. Daarbij kijken we allereerst wat
haalbaar is in de huidige markt qua
woningaanbod, maar ook financieel
gezien. We nemen ook mee wat er
aan de woning moet gebeuren om te
voldoen aan de huidige en toekomstige
normen voor duurzaamheid. Is een iets
goedkopere woning nog wel zo goedkoop als je straks met flinke investeringen
te maken krijgt voor verduurzaming?
Of kun je beter voor een iets duurdere
woning met extra voorzieningen, die
al meer toekomstbestendig is. In 2026
moeten bijvoorbeeld alle Cv-ketels
worden vervangen door hybridewarmtepompen. Misschien heb je nu door
een lagere koopprijs misschien minder
hypotheeklasten, maar daarvoor later
veel hogere energiekosten. Daarmee
moet je bij de aankoop rekening houden,
evenals duurdere grondstoffen bij een
mogelijke verbouwing. Zo zijn er veel
aspecten waar je als koper vaak zelf niet
meteen bij stilstaat. De koper moet vooral
met plezier kijken naar de leefbaarheid
en aantrekkelijkheid van een woning, wij
houden de meer zakelijke en bouwtechnische aspecten in de gaten.”

WERKEN VOOR WONINGZOEKERS,
NIET VOOR BELEGGERS

Aankoopmakelaar Judith Cornelissen
richt zich vooral op startende woningzoekers en doorstromers, maar werkt niet
voor beleggers. “In een stad als Nijmegen is het heel normaal om een aan-

koopmakelaar in te schakelen. In kleinere
plaatsen zoals Wijchen zijn de functie en
de voordelen van een aankoopmakelaar
misschien nog wat minder bekend. Ik
kom zelf uit Wijchen en ken daarom de
markt in de regio goed ken. Wij verkopen
zelf geen woningen, daardoor kan er
geen belangenverstrengeling ontstaan
en behartigen altijd de belangen van
alleen de kopende partij. Het maakt voor
ons niet uit of men op zoek is naar een
echte starterswoning, een twee-ondereen-kapper, een dertiger jaren huis of
een markante villa. Onze meerwaarde
is dat we een stuk emotie uit het koopproces halen en daarvoor waardevolle
bedenktijd inbouwen. Voor de aankoopbegeleiding hanteren wij concurrerende
vaste prijzen, gebaseerd op de tarieven
van de Vereniging Eigen Huis.”

Bij de taxatie worden de bouwkundige
aspecten van de woning nauwkeurig onder
de loep genomen

Aankoopmakelaar Judith Cornelissen heeft
goed zicht op het regionale woningaanbod

“De koper heeft soms
maar 30 minuten de tijd
om 4 ton uit te geven.
Dat is bizar!”
Taxatie voor aankoop en verbouwingen
Harry Gerritz heeft al meer dan twintig
jaar ervaring als taxateur. “Taxatie is van
belang voor de financieringsaanvraag bij
het aankopen van een woning en/of een
verbouwing of voor het oversluiten van
een hypotheek. Wij worden rechtstreeks
door opdrachtgevers ingeschakeld, of
soms via een makelaar of hypotheekverstrekker. Vanaf 1 oktober 2021 is er
een nieuw taxatierapportmodel. Hierbij
wordt er naast de bouwkundige aspecten
van de woning, dieper ingegaan op de
verwachte onderhoudskosten op korte
en lange termijn en op zaken als duurzaamheid en energiezuinigheid. Er zit
een veel uitgebreidere opnamestaat bij,
waarmee je de koper en hypotheekverstrekker nog beter kunt informeren over
de onderhoudsstatus van de woning.
Vanwege de woningschaarste doen we
nu ook meer taxaties voor financieringsaanvragen voor een verbouwing van een
bestaande woning of het oversluiten van
een hypotheek”, aldus Harry Gerritz.

MEER WETEN

Aankoopmakelaardij

Attis van der Horst
Judith Cornelissen

Van Welderenstraat 108 6511 MT Nijmegen
(024) 324 38 38
info@attisaankoop.nl
www.attisaankoop.nl
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Stucadoorsbedrijf Rosmalen:
specialist in isolerende
gevelbekleding

Stucadoorsbedrijf Rosmalen in
Wijchen is specialist in stuc- en
pleisterwerk. In april jl. vierde Marco
Rosmalen en zijn team het 25 jarig
bedrijfsjubileum. Het werkgebied van
Stucadoorsbedrijf Rosmalen is vooral
de regio Wijchen, maar regelmatig is
het stucadoorsbedrijf voor speciale
projecten ook ver buiten de regio
aan de slag. Met een vast team van
elf collega’s en een goed gevulde
opdrachtenportefeuille ziet Marco
Rosmalen de toekomst rooskleurig
tegemoet.
“Vanaf augustus 2021 zijn we volop aan
de slag bij TechnoForum’, opent Marco
trots. “Tot nu toe het grootste project in
mijn carrière. Het gaat hierbij om maar
liefst 2100 m² gevelisolatie en ca. 5000
m2 binnen stucwerk. Buitengevelisolatie
is één van de specialismen waarop we de
afgelopen flink hebben ingezet. Tegen de
buitenmuur brengen we dan eerst een
isolatieplaat aan. Vervolgens voorzien we
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die isolatieplaat van een speciale stucen spachtellaag. Daarna wordt het in de
gewenste kleur geschilderd. Bij TechnoForum hebben we als afwerking ook
nog steenstrips als een rollaag boven de
ramen aangebracht. De isolatiewaarde van
deze gevelbekleding is erg hoog en interessant als je een bedrijfspand of woning
energieneutraal of gasloos wilt maken.
We doen dit werk al jaren, maar omdat
steeds meer opdrachtgevers erom vragen,
hebben we nu bovendien de KOMO-certificering voor buitengevelisolatie met
gepleisterde afwerking aangevraagd.”
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding

“De isolatiewaarde van
deze gevelbekleding is
erg hoog”
Zoals gezegd is de opdrachtenportefeuille
goed gevuld, alleen ontkomt ook Stucadoorsbedrijf Rosmalen niet aan de stijgende grondstofprijzen. Onze opdrachtgevers zijn voor 50% particuliere en 50%
zakelijk klanten. We doen zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. We werken
dan in de zakelijke markt voor woningcorporaties en aannemers. Met name de
laatste groep zie je ook flink worstelen met
de stijgende grondstof- en energieprijzen.

Men weet ons echter altijd goed te vinden
vanwege onze uitstekende prijs/kwaliteit
verhouding. We staan bovendien bekend
om onze betrokken en kwaliteitsbewuste
manier van werken. Anders hou je het in
deze branche ook geen 25 jaar vol!
Onze medewerkers hebben allemaal
jarenlange ervaring en zijn zeer bedreven
in het stucadoorsvak. We hebben eigenlijk
geen verloop in personeel, het gemiddelde dienstverband schommelt tussen de 24
en 15 jaar. Ik heb laatst nog de zoon van
een van onze medewerkers aangenomen.
Het vak wordt hier dus letterlijk van vader
op zoon doorgegeven. Loyaliteit moet
van beide kanten komen. Als je goed
bent voor je werknemers, zijn ze goed
voor jou! Een website hebben we niet,
onze tevreden klanten zorgen voor prima
mond-tot-mond-reclame. Wie meer wil
weten over onze specialismen kan graag
een vrijblijvende afspraak maken”, nodigt
Marco Rosmalen uit.

MEER WETEN

Kamerlingh Onnesstraat 4 - Wijchen
06 22 39 55 70

Het team van Jacobs Meubels
in eigen spuiterij

Jacobs Meubels: klantvriendelijk
meubel- en kastenmaatwerk
Jacobs Meubels is specialist in maatwerk meubels en vooral kasten. Dat maatwerk begint al bij het eerste
persoonlijke contact met de klant. Stijl, materiaal en kleurwensen worden vertaald naar een optimaal ontwerp en alles
wordt nauwkeurig op locatie ingemeten. De gehele productie gebeurt in eigen huis, van ambachtelijk meubelwerk tot
en met spuitwerk en installatie.
Marcel Jacobs en compagnon Martijn
Kersten startten hun bedrijf elf
jaar geledenen vormen met hun
medewerkerseen vast vijfkoppig team.
“Aanvankelijk maakten we vooral hoogglans tv-meubels,salon- en eettafels, nu
hebben we ons vooral gericht op (inbouw)
kasten. We doen geen betimmeringen en
interieurbouw, dat is echt een andere tak
van sport. Onze kasten maken we in drie
varianten: MDF met mat, zijdeglans of
hoogglans gepolijste lak in elke gewenste
kleur, MDF met een kunststof HPL-laag in
diverse dessins en kleuren of MDF met
een fineerlaag in tientallen houtsoorten. Alle kasten zijn volledig op maat en
ambachtelijk gemaakt. Zo krijgt de klant
een kast die optimaal aansluit qua ruimte,
maar ook passend bij zijn stijl en het
interieur.“
De meeste klanten komen uit de
particulieremarkt, maar Jacobs Meubels heeft ook diverse klanten in zakelijk
markt. “Regelmatig komt het voor dat een
ondernemer een kast op kantoor wil, maar
dan besluit voor thuis ook nog inbouw-

kasten in opdracht te geven. Andersom
komt ook voor. Een tevreden particuliere
klant die ons ook voor een klus op kantoor
inschakelt.We hebben geen showroom
met een standaardassortiment. In onze
toonzaal presenteren we vooral de materiaalsoorten, stellen we het kleurenpallet
samen, adviseren we in hang en sluitwerk
en daarna maken we de tekeningen
en maken we proefstalen. Ter inspiratie
kunnen we sprekende foto’s van eerdere
projecten laten zien.”

PARTNERS IN PROJECTEN

“We zijn ook dealer van Dimplex sfeerhaarden en Marmitek audio-oplossingen.
Deze prachtige opties, maar bijvoorbeeld
ook ledverlichting of glas kunnen we op
verzoek in het ontwerp inpassen. We gaan
letterlijk helemaal mee in het wensenpakket van de klant.”
Jacobs Meubels werkt samen met een
vijftal interieurarchitecten en stylisten die
hen regelmatig inschakelen bij projecten.
“Al onze kasten zijn in principe unica en
echte eyecatchers, want ze worden geheel

op maat en met elke gewenste indeling
en uitvoering gemaakt voor een specifiek
project. We geven onze klanten graag een
rondleiding door onze werkplaats, zodat
die zelf kan zien hoe we het materiaal
zagen, afwerken en spuiten. De klant krijgt
zo al meteen een eerste ‘touch’ met zijn
meubel of kast en het gewenste ontwerp
wordt meer tastbaar. We werken vooral op
afspraak en maken ruimschoots de tijd om
met de klant de wensen door te nemen
en deskundig te adviseren. Klanten uit het
hele land weten ons te vinden vanwege
onze goede service, flexibiliteit en
prachtige kwaliteitsmeubels op maat!”
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Pieter Zeemanstraat 19 - Wijchen
(024) 260 02 14
info@jacobsmeubels.nl
www.jacobsmeubels.nl
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Frank Aarts, Business Unit Manager
Occasions & Inkoop Vallei Auto Groep

Vallei Auto Groep dé oplosser
van mobiliteitsvraagstukken
Vallei Auto Groep is de officiële dealer van Volkswagen, Audi, VW Bedrijfswagens, SEAT en ŠKODA. Vallei Auto Groep
nam onlangs Zijm over en heeft op dit moment elf vestigingen in de regio, waaronder de vestiging Nijmegen. Klanten
kunnen hier terecht voor een breed aanbod nieuwe personen- en bedrijfsauto’s en occasions. Maar ook voor financiering, leasing, onderhoud en reparatie, schadeherstel, onderdelen en accessoires.
Frank Aarts is nu binnen Vallei Auto
Groep als Business Unit Manager
Occasions & Inkoop voor alle vestigingen
eindverantwoordelijk voor het occasionbeleid en de verkoop en inkoop/import
van gebruikte auto’s.
“De occasionmarkt is een belangrijk aandachtsveld in automotive Nederland en
dus ook binnen Vallei Auto Groep. Waar
vroeger in enkele van onze vestigingen
alleen maar nieuwe auto’s werden aangeboden, wordt nu ook een ruim aanbod
occasions aangeboden. Nieuwe auto’s
zijn op dit moment erg moeilijk leverbaar
en klanten moeten rekening houden met
lange levertijden. Door de coronapandemie moesten veel autofabrikanten enige
tijd hun deuren sluiten. Nu ze volop bezig
zijn om de achterstand in te lopen, kampen ze met tekorten bij de toelevering
van chips en andere auto-onderdelen.
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Wij willen natuurlijk onze klanten zo goed
en snel mogelijk blijven bedienen en als
het aanbod nieuwe auto’s er gewoonweg niet is, dan kunnen we nu met een
passende occasion een goed alternatief
bieden. Er worden de laatste jaren vanwege de leveringsproblemen en marktontwikkelingen dus minder nieuwe auto’s
verkocht en daardoor daalt dan ook het
aantal inruilers. We kopen jong gebruikte auto’s in in heel Europa: Duitsland,
België, Frankrijk, Spanje, Polen, Tsjechië
enzovoorts. Om onze occasionvoorraad
op peil te houden hebben we de
handen vol, maar gelukkig onderhouden
we goede en rechtstreekse contacten
met de buitenlandse inkoopkanalen.
Daar profiteren we nu van en dat geeft
ons in de occasionmarkt een concurrentievoordeel. Gemiddeld hebben we in de
Vallei Auto Groep op deze manier zo’n
1000 occasions steeds op voorraad.”

Volgens Frank Aarts zijn veel klanten
nog in afwachting hoe de transitie naar
e-auto’s gaat verlopen en welke ontwikkelingen er komen qua technologie en prijsstelling. “Ook in de e-auto markt zie je
een stagnerende levering en tegelijkertijd
stijgt de vraag naar hybride auto’s enorm.
De oorlog in Oekraïne gooit hierbij nog
eens extra roet in het eten. Elektronica en
auto-onderdelen zoals kabelbomen voor
onze merken worden bijvoorbeeld in
Oekraïne geproduceerd en die productie
hapert nu ook van alle kanten.”
Veel autofabrikanten hanteren qua
onderdelentoevoer een ‘just-in-time-delivery’- principe en kampen nu met
onderdelentekorten in hun magazijnen.
Autoleveranciers als Vallei Auto Groep
hebben te maken met een veranderende
marktvraag, problemen in de leverketen,
technologische ontwikkelingen, transitie

IN BEELD

“We hebben al lang goede en rechtstreekse
contacten met de buitenlandse inkoopkanalen”

van brandstofauto naar elektrische auto’s
en economische/geopolitieke veranderingen. Dat vergt flexibiliteit en snel
aanpassingsvermogen en anticiperend
strategisch inkoopbeleid.
Frank Aarts vervolgt: “Als dealer verkopen
we zo’n 8.000 auto’s per jaar. We zien ons
echter niet meer als een aanbieder van
personenauto’s en bedrijfswagens, maar
meer als oplosser van mobiliteitsvraagstukken en hebben hiervoor een breed
dienstenpakket. Met onze eigen leasemaatschappij Vallei Autolease bieden we
interessante mogelijkheden voor Operational lease. Voor klanten die de periode
tot de levering van hun nieuwe auto moeten overbruggen, biedt Euromobil Nederland, de verhuurorganisatie van Volkswagen-, Volkswagen Bedrijfswagens-,
Audi-, SEAT- en ŠKODA-dealers, uitkomst.
Euromobil heeft maar liefst 40 hoofdvestigingen en meer dan 150 uitgiftepunten

en beschikt over een verhuurvloot met
10.000 auto’s en 1.700 Volkswagen Bedrijfswagens. Hier kunnen bijvoorbeeld
ook zzp-ers met een tijdelijke vervoersbehoefte terecht voor shortlease. Zo bieden
we klanten flexibele mobiliteit aan voor
één dag, maar ook tot zelfs twee jaar. Om
het mobiliteitsplaatje compleet te maken,
zijn wij officieel dealer voor verschillende merken en soorten fietsen onder
de naam Vallei Bike. Voor deze fietsen
verzorgen we ook het onderhoud en de
reparaties en bieden we met Lease a Bike
ook een fiets-leaseconstructie aan.”

INNOVATIES MET BETREKKING TOT
ELEKTRISCHE MOBILITEIT

Volgens Frank Aarts maken steeds meer
ondernemers gebruik van het occasion-aanbod. Ook leasemaatschappij
bieden hun klanten steeds vaker ter
overbrugging een jonge gebruikte
auto aan als tijdelijk alternatief als het
leasecontract afloopt. “We zijn op de
landelijke markt een grote speler, naar
kiezen daarbij voor een sterke regionale
focus in onze klantbenadering. Onze
vaste klanten hebben in alle opzichten
voorrang als het gaat om het vinden
van een vervoersoplossing. Vooral ook,
omdat we voor hen al jarenlang het onderhoud mogen doen. Ik heb vanuit mijn
eigen bedrijf nog veel klanten in de regio
die we nog steeds mogen bedienen.

Dan is het fijn als je voldoende aanbod
hebt. Zoals gezegd zijn er veel ontwikkelingen in onze branche. De elektrificatie
is een belangrijk issue, waarop we ons
toekomstgericht instellen. Voor de werkplaats bijvoorbeeld zal er een kentering
komen qua onderhoudswerkzaamheden,
want er hoeft aan elektrische auto’s nu
eenmaal minder gesleuteld te worden.
Fabrikanten als Volkswagen zetten volop
in op elektrificatie, met name ook in het
segment bedrijfswagens. Voor kleiner
transport en distributie door koeriers- en
pakketdiensten is er bijvoorbeeld de
elektrische bedrijfswagen van Volkswagen: de e-Crafter. Ideaal voor duurzaam
vervoer in de binnensteden. Onlangs
hebben we ook de eerste kennismaking
gehad met de volledig elektrische ID.
Buzz. Er zijn twee varianten: de ID. Buzz
als personenwagen en de ID. Buzz Cargo
als bedrijfswagen. De ID. Buzz is uitgerust met intelligente assistenten, digitale
features, connectiviteit, een ruim interieur en is volop duurzaam. Ook voor de
andere merken van Vallei Auto Groep zijn
er volop innovaties met betrekking tot
elektrische mobiliteit. In prijsstelling zijn
onze auto’s vergelijkbaar met concurrenten in dezelfde klasse, maar onze auto’s
bieden daarbij in veel opzichten absolute
meerwaarde in uitvoering, functionaliteit,
innovatie en comfort. Vallei Auto Groep
zorgt er met een range aan mobiliteitsoplossingen voor dat de klant altijd een
antwoord op zijn mobiliteitsvraagstuk
ligt. Neem een kijkje in onze showroom
in Nijmegen en maak een afspraak om
de passende mobiliteitsmogelijkheden te
bespreken”, nodigt Frank Aarts uit.
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Nieuwe Dukenburgseweg 13 - Nijmegen
(024) 381 7100
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Let op wanbetalers

Ik vertrek…
Volgens een onderzoek van HR-adviesbureau
Personio zegt ongeveer de helft (46%) van de
Nederlandse werknemers in het mkb de komende
tijd een nieuwe baan te willen zoeken. Ook ruim de
helft (54%) van de HR-managers verwacht het komende jaar meer talent kwijt te raken. Als voornaamste
reden voor werknemers voor een mogelijk vertrek
wordt het gebrek aan waardering genoemd (31%)
Ook stress op het werk (28%), een slechte werk/
privébalans (26%) en een gebrek aan carrièremogelijkheden (26% procent) en slecht leiderschap (26%)
worden als reden genoemd. Een salarisverhoging
lijkt toch nog altijd de beste manier te zijn om
werknemersvast te houden. Voor bijna de helft
(48%) van de respondenten die willen vertrekken bij
hun huidige werkgever, zou een hoger salaris en/
of bonus een reden zijn om alsnog te blijven. Meer
waardering voor hun werk komt op plaats twee (29%)
en een verbetering van de werk/privébalans (27%) op
plaats drie. Volgens het onderzoek zijn de belangrijkste HR-uitdagingen en issues voor het mkb op dit
moment: Nieuw talent vinden (25%), Hoog percentage burn-out/hoog verzuim (20%), Lage productiviteit
(18%). Het hele onderzoeksrapport is hier te zien/
downloaden:
www.personio.nl/downloads/hr-study-2022

Volgens onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade gaat het
risico van laat of niet betaalde facturen toenemen. Het eerdere
optimisme bij de heropening van de economie na de
coronapandemiemaakte plaats voor de Russische invasie in
Oekraïne.Consumenten zijn pessimistischer en bedrijven beginnen
ook de gevolgen te voelen. Hogere energieprijzen, hogere grondstofprijzen, hogere financieringskosten en langdurige verstoringen
van de toeleveringsketen gooien roet in het eten. Uit het onderzoek
kwam naar voren dat bedrijven zich schrap gaan zetten voor omzetverlies door de afnemende vraag naarmate het conflict langer duurt.
Maar ze zijn ook bang voor wanbetaling omdat veel bedrijven de
gevolgen van covid-19 nog aan het verwerken zijn. Door de
hogere grondstof en energiekosten dreigt ook de wanbetaling toe
te nemen, omdat afnemers de liquiditeit nodig hebben om hun
bedrijf draaiende te houden. Een prijsverhoging op de korte termijn
is voor veel bedrijven geen optie en dus komt de winstmarge onder
druk te staan. Goed op de debiteuren letten dus!

Feiten en cijfers
bouwsector
Aantal bedrijven Q2: 227.785
Index omzetontwikkeling Q1: 137,5 (2015 = 100)
Bouwbedrijven met tekort aan arbeidskrachten Q2:
21,7%
Openstaande vacatures Q1: 26400
Ontwikkeling cao-lonen in de bouw 2021: +2,1%
(t.o.v. 2020)
Ontwikkeling bouwproductievolume drie hoofdsegmenten
(in %, jaar-op-jaar)
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FACTS & FIGURES

Zakelijke dienstverleners
optimistisch
De zakelijke dienstverleners
zijn optimistisch over de
huidige markt. 83% verwacht
dit boekjaar een hogere
omzet te scoren dan vorig
jaar. Tevens verwacht 82%
ook hun klantenkring te
kunnen laten groeien. Dat
zijn de bevindingen uit een onderzoek van Unit4 onder
beslissers bij 250 Europese zakelijke dienstverleners. Net
als in andere branches heeft een groot deel van de
zakelijke dienstverleners (60%) te maken met
personeelsverloop.

Werkvoorraad bouwnijverheid
Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EBI) kwamen
afgelopen maart de orderportefeuilles in de totale bouwnijverheid per saldo uit op 10,4 maanden werk, een daling van
één tiende maand ten opzichte van februari. In de burgerlijke en
utiliteitsbouw is de werkvoorraad in maart met één tiende maand
gedaald naar 11,9 maanden. In de woningbouw daalden de
orderportefeuilles met twee tiende maand naar 13,1 maanden
werk, terwijl de gemiddelde werkvoorraad in de utiliteitsbouw
met één tiende maand afnam tot 10,2 maanden werk.

Na-corona: to be
of not to be
Volgens de Kamer van Koophandel lopen
200.000 ondernemers een groot risico op
faillissement of insolventie nu de corona-steun
is beëindigd. Een onderzoek van kredietrisicoadviseur Experian laat zien dat ondernemers in
de logistiek, bouw, IT-dienstverlening en
financiële dienstverlening het grootste risico l
open om failliet te gaan. Vanwege problemen
in de leveringsketen en inflatie kunnen de risico's in de bouwsector en logistieke sector de
komende 18 maanden nog verder oplopen.
Maar er is volgens het onderzoek van Experian
ook goed nieuws. De voedsel- en drankensector, de kunst- en cultuursector en de
horecasector herstellen bijna allemaal tot het
niveau van voor de pandemie. De vooruitzichten voor de recruitment/HR-sector en productiesector zijn het meest rooskleurig en overtreffen zelfs het niveau van voor de pandemie.
Grotere mkb-bedrijven herstellen zich in het
eerste kwartaal 2022 beter en het herstel bij
eenmanszaken is gestagneerd.
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INNOVATIE IN DE REGIO

Startup50 Gelderland
Als innovatiemakelaar van RCT Gelderland
kom ik de mooiste bedrijven tegen. Daar
vallen zeker ook startups onder. Meestal
zijn startups op zoek naar financieringof
partijen die prototypes kunnen maken.
Vaak kunnen we ze verwijzen naar
organisatiesals BRISKR (www.briskr.eu ).
BRISKR is een netwerkorganisatie in onze
regio die kan helpen met verwijzingen naar
financieringsmogelijkheden als vouchers,
subsidies en partijen die willen investeren
in startende ondernemingen. Ook kunnen
startups in contact gebracht worden met
ervaren ondernemers die hun feedback
kunnen geven op plannen, producten of
mogelijke afzetmarkten. Er zijn ook partijen
in de regio die zich specialiseren in het
bouwen van prototypes. Het is niet alleen
voor de startup interessant om te sparren
met een ervaren ondernemer. Ook voor
bestaande MKB-ers is vaak het contact met
een startup een mogelijkheid om nieuwe
kennis te vergaren of projecten te doen die
medewerkers nieuwe uitdagingen bieden.
Dit is dan een win/win situatie want dit
is een manier om vaste medewerkers te
blijven boeien en binden.
Recent werden we als innovatiemakelaars
benaderd door Julian Leijser. Verzoek
was om het event Startup50 Gelderland
dat op 24 mei 2022 werd gehouden,
bekend te maken onder de startups in
onze regio. Startup50 Gelderland werd
vijf jaar geledenvoor het eerst met succes

gelanceerd. De 50 meest veelbelovende
startups werden toen in het zonnetje gezet
in een magazine.

fabriek van de partij. Ruud heeft recent een
crowdfunding actie opgezet (zie: www.
versfabriek.nl ) om zijn landbouwproducten elektrisch te kunnen vervoeren. Rond
Health is onder andere Micro-Cosmos
(www.micro-cosmos.eu/nl ) van Eef Lamers
aanwezig. Hij creëert in ziekenhuizen een
micro omgeving voor patiënten wat kosten
bespaart in de zorg. Ook Eef zit in een
netwerk met ervaren ondernemers.

Uit onze regio zijn de partijen die het
evenement mogelijk maken onder andere
de gemeentes Arnhem en Nijmegen, de
HAN University of Applied Sciences en
Artez Hogeschool voor de Kunsten, Startup
Nijmegen en Orion. Overige partners zijn
te vinden via www.startup50gelderland.nl.
Naast gemeentes en regionale organisaties
is in 2008 the European Institute of Innovation and Technology (EIT) opgericht om
de Europese innovatiekracht te vergroten.
Onder EIT hangen verschillende
communities. Voor Energie is er EIT Innoenergy met als doel bedrijven te helpen
pionieren in sustainable energy.
Uit onze regio meldde de Nijmeegse
High Tech startup EnginX van Thomas
Bronzwaer zich aan. Zijn bedrijf EnginX i.o.
bouwt software voor machine bouwers.
Thomas spart regelmatig met ervaren
ondernemers. Daarnaast is rond Food de
stadslandbouwer Ruud Klep van Vers-

HET STERKE NETWERK VAN
RCT GELDERLAND
RCT Gelderland ondersteunt ondernemers uit de maakindustrie bij het
slimmer, schoner en socialer werken.
De vraag van de ondernemer naar
ondersteuning bij innovaties is daarbij
leidend. Wat betreft slimmer werken
helpen we ondernemers onder andere
bij digitalisering. Schoner betreft
energiebesparing, schonere energie
en de omslag naar een circulaire
economie. Sociale innovatie kan
bedrijven helpen sneller te groeien. We
bezoeken ondernemers, leggen contacten met andere ondernemers, onderwijs
en kennisinstellingen. Ook organiseren
we events over vragen van onder
nemers en leggen verbindingen met
organisaties, die innovatieprojecten
kunnen begeleiden.

MEER WETEN

RCT Gelderland
U kunt zich aanmelden bij
ruud@rctgelderland.nl of
06 23 85 70 46
www.rctgelderland.nl
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HYPOTHEEK SHOPPEN?
DAT REGELT U DIRECT VIA HEILBRON

Het kopen van een woning is één van de grootste financiële beslissingen die u in uw leven neemt.
Heeft u uw eerste koopwoning op het oog? Of wilt u juist uw bestaande hypotheek oversluiten?
In beide gevallen bent u gebaat bij de beste oplossing voor uw situatie. Ook wilt u achteraf niet voor
onverwachte situaties komen te staan.
Bij Heilbron Wijchen snappen we dat en daarom ondersteunen we u graag met professioneel advies; niet
alleen bij uw verzekeringen en pensioen, maar voortaan ook rechtstreeks bij uw hypotheek ... en meer.
Bel ons of loop gerust eens binnen!

HEILBRON WIJCHEN Kasteellaan 30, Wijchen •

024 64 95 000 •

VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN

wijchen@heilbron.nl •

PENSIOENEN ... EN MEER.

www.heilbron.nl/wijchen

IN BEELD

Nu met NL Leert Door subsidie:
geef jouw medewerkers een goede start!
Mirian van Leeuwen (GROW coaching
en training in Wijchen) werkt samen met
Van Kraaij Educatie in het aanbieden van
scholing en coaching mogelijkheden met
de subsidie “NL Leert Door met inzet van
Sectoraal Maatwerk”. De overheid neemt
daarbij het grootste gedeelte van de
investering voor haar rekening. Een
aantal cursussen is zelfs kosteloos.
GROW coaching en training biedt
binnen dit programma de volgende
coaching mogelijkheden aan:
• Groepstraining “Constructief samenwerken in een team” van 10 uur.
In de training gaan we met behulp
van TMA voor teams aan de slag om
medewerkers beter en constructief
samen te laten werken. We brengen
in kaart wat nodig is en hoe het team
er samen voor kan zorgen dat de
talenten ten volle worden benut.
De training bestaat uit twee groeps

sessies en een terugkom moment.
• P
 ersoonlijk coaching traject “Ontdek
je unieke talenten en kernkwaliteiten”
van 5 of 10 uur.
Om goed inzetbaar te blijven, moeten
mensen zich blijven ontwikkelen.
De arbeidsmarkt verandert. Banen
verdwijnen en daar komen weer andere
banen voor terug. Ook als bedrijf is leren
en ontwikkelen belangrijk: zo blijf je
wendbaar en concurrerend. Door de
aantrekkelijke mogelijkheden die NL Leert
Door biedt, is nu het moment voor werkgevers om hierover in gesprek te gaan
met hun werknemers.

GROW coaching en training biedt
begeleiding aan bedrijven en mede
werkers die verandering willen in hun
werk en daar zelf niet uitkomen. Naast
assessments behoren loopbaan coaching,
TMA voor teams, outplacement trajecten
en sollicitatietrainingen tot mijn expertise.

Wil je weten hoe ik jouw medewerkers
kan begeleiden? Kijk voor het volledige
scholingsaanbod van GROW coaching
en training op www.samennaareen
hogerniveau.nl en zoek op “gegeven
door Mirian van Leeuwen”.

MEER WETEN OF KENNISMAKEN?

GROW coaching en training
Campuslaan 6
6602 HX Wijchen
06 37 45 36 26
mirian@grow-coaching-training.nl

Wij staan
voor u klaar!
En voorzien uw woning van binnen en buiten
van een prachtige verflaag!
SAW Schilderwerken is een erkend schildersbedrijf uit
Wijchen. Wij staan voor u klaar om uw woning van binnen
en buiten van een prachtige verflaag te voorzien!

SAW Schilderwerken is
lid van De Betere Schilder.

Wijchen

t. 06 - 505 035 40 • info@sawschilderwerken.nl

PROJECT UITGELICHT
Haken is hot! Wij hebben in opdracht van Livres de Louise dit boek gemaakt
met haakpatronen van Mark Roseboom. De inspiratie voor de patronen heeft
hij opgedaan tijdens zijn reizen.

Boek Journey • livres de louise

NICE TO KNOW

Filosofie
voor de
ondernemer
In deze rubriek gevleugelde uitspraken van beroemde
denkers over zaken doen en ondernemerschap. Enkele
doordenkers van Aristoteles Onassis, Griekse zakenman/
reder en miljardair (1906-1975).
"Het geheim van zakendoen is iets weten wat
anderen niet weten."
"Wanneer iemand beweert dat je met geld alles kunt
bereiken, dan kun je er zeker van zijn dat hij nooit wat
heeft gehad."

@studiobont

"Ik heb geen vrienden en geen vijanden,
alleen concurrenten."
"Als er geen vrouwen bestonden, had al het geld
in de wereld geen enkele betekenis."

Op zijn geld
zitten

wanneer kom je op bezoek?
#eigenzinnigeontwerpstudio
#denkenmetjemee #kortelijntjes
#vanvaagidee #naartopresultaat

studio-bont.nl

JOIN
THE
CLUB!

De uitdrukking 'op zijn geld
zitten' komt van de zogeheten
zitkist, een stoel met opbergruimte voor belangrijke persoonlijke
bezittingen en geld. De kist met
geld was alleen toegankelijk via
een luikje onder de billen van
de persoon die erop zat. Dus als
je op je 'geld zat', kon niemand eraan en was het veilig
opgeborgen.

Rijke
stinkerds
Vroeger mochten alleen de
rijken in de kerk begraven
worden. Rond het altaar lagen
de 'duurste' plaatsen voor de
rijksten, eersterangs dus. Vaak
reserveerden de superrijken
hele familiegraven. Om een overleden familielid te
begraven moest men de hardstenen grafsteen
omhoogtillen. Soms verzakte de vloer dan wat en sloten
de stenen niet meer goed aan. In de kerk hing daardoor –
vooral bij warm weer – een penetrante stank van de lijken.
Hier komt de uitdrukking 'rijke stinkerds' vandaan.
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LAATSTE NIEUWS

ONTDEK

TOERISTISCH
GEMEENTE WIJCHEN
WWW.WIJCHENIS.NL

Weet jij wat het
leukste aan
Wijchen=

an Wijchen
Al het leuks v
.
lijk op 1 plek
te
h
ic
rz
e
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bekijp k
het o

wijchenis.nl
of scan
de code

Wat is het allerleukste om te doen in gemeente Wijchen? Dit
is uiteraard voor iedereen anders…. De één houdt van lekker
actief eropuit, de ander van een biertje tijdens een feestje. Weer
een ander van het bekijken van kunstobjecten én sommige
vinden alles prima, zolang de kinderen zich maar vermaken.
Eén ding is zeker, in gemeente Wijchen hoef je je geen dag te
vervelen, er is namelijk altijd wat te doen!

EROPUIT? KIJK OP WIJCHENIS.NL

Tot voor kort was er nog geen heldere website waar alle
informatie voor een dagje uit voor zowel inwoner als toerist
op te vinden was. Maar hierin is nu verandering gekomen! Op
de vernieuwde website www.wijchenis.nl kun je terecht voor
informatie als:
• De gemeentelijke activiteitenkalender
• Toeristisch nieuws
• Lijst bezienswaardigheden
• Wandel- & fietsroutes
• Omschrijving natuur, kunst, cultuur & historie
• Overzichten horeca & verblijfsaccomodaties
• Openingstijden winkels centrum (nieuw!)
• Wekelijks overzicht van welke winkels er op zondag
open zijn (nieuw!)
Heb jij nog een leuke toevoeging voor de website?
Stuur dan een e-mail naar info@wijchenis.nl
Foto’s: Dick Vogelzang & Jolanda van de Logt
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SPECIAL
Ondernemers Voor Alverna
Administratiekantoor Jo de Bruijn
Adviesbureau Stapelbroek
Albers Timmerfabriek
Auto & Bandenservice Dirk de Kleijn
Bij de 3 Linden
BINXX Hairstyling
Boessenvloeren B.V.
Brouwerij Antonius
De Bruijn Keukens
Budgetbox
Buurtsuper Alverna
BuitenOverleg
Carola's Cafetaria
Cuijten Bouw
DEGROO Bestratingen
Van Duifhuizen Terrazzo
De Gekko's Bedrukkingen
De Gelukzoeker
De Glasambulance
Golflinked
De Groot Tweewielers V.O.F.
J.J. van Haaren Transport B.V.
Hallo Morgen
Hellow Happy Camper
HG Woonidee
Holland gaat duurzaam
HTI Verhuur Wijchen
Installatiebedrijf van der Vlist
Jansen Sierbestrating
Jaspers Holding BV
Kapsalon eye4hair
Koning Bouw
Kwekerij Polman
Lelie Installateurs
Loeffen adm- en belastingbureau
Luc de Bruijn Groenverzorging
M2 BV
De Markies
Match Vuur & Interieur
Melkveebedrijf Wessels
Mproef Vitaal ondernemen
MW Bouwadvies
Olleke Bolleke Pannenkoekhuis
Party en Bowlingcentrum St. Frans
Peters Fijnmechanische Techniek
Pistori BV
René Jeurissen Agenturen
Rosmalen Groep BV
Schraven Hoveniers BV
Skicentrum De Wijchense Berg
Stolwijk Philipsen Accountants Adviseurs
Stucadoorsbedrijf Kocken
Stucadoorsbedrijf P.T.M. Cornelissen
Stucadoorsbedrijf Rosmalen
Teken & Adviesbureau Thijssen
Theehuis & Boerenspelen De Eikenhorst
Tielen Haarmode
Trimsalon Walbroek
Uitvaarthuiys Klein Alverna
Umberto
Valita It
Ventimon
Waterskicentrum de Berendonck
WBT
Van Woezik Vastgoed B.V.
Zuid-Nederland Piano's

MEER WETEN
Bent u ondernemer en wilt u lid worden
van de Ondernemersvereniging Alverna?
U kunt lid worden voor € 100,- per jaar.
Aanmelden kan via:
OndernemersverenigingAlverna@gmail.com

Alverna Barst Los 2022
Ondernemers voor Alverna heeft tijdens de laatste ALV van de vereniging besloten
om dit jaar opnieuw Alverna Barst Los te organiseren. Op 27 & 28 augustus vinden er
weer diverse activiteiten plaats rondom de kiosk op de Heumenseweg.

PROGRAMMA (onder voorbehoud)

Zaterdag 27 augustus
19.00 – 24.00 uur Feestavond met DJ en 10-koppige band “Get the Groove”
Zondag 28 augustus
10.00 – 19.00 uur Historische Markt met oude ambachten en op het horecaplein
(bij de kiosk) DJ met optredens van diverse artiesten.
Tijdens de Historische Markt wordt er oud foto- en filmmateriaal van Alverna getoond.

HULP GEVRAAGD VOOR ALVERNA BARST LOS 2022

Een evenement als Alverna Barst Los kan natuurlijk niet zonder de hulp van vele vrijwilligers.Wil je helpen met organiseren en/of helpen tijdens ABL zelf, MELD JE DAN AAN.
We hebben diverse Werkgroepen, Historische Markt, Marketing & PR, Verkeer, Foto &
Film. Wij hebben kleine (paar uur) en/of grotere klussen te verdelen.

OPROEP

Foto & Filmmateriaal voor Alverna Barst Los 2022
De Werkgroep Foto & Film zoekt oude films en foto’s van Alverna. Materiaal van
bijvoorbeeld de Graafseweg, het klooster, de Berendonck, de scholen, voetbalclub,
patronaat etc. etc. Tijdens de Historische Markt zal zoveel als mogelijk het beeldmateriaal vertoond worden. We zijn ook nadrukkelijk op zoek naar oude films over Alverna.
Aanmelden via onze website: www.ov-alverna.nl of bij Elly Jaspers 06 226 453 72

Ieder jaar zijn er weer nieuwe activiteiten van de Ondernemers Voor Alverna.
Zie hieronder onze reeds geplande activiteiten, onderdelen met een * daarvan moet de
exacte datum nog bepaald worden. Programma onder voorbehoud.
Leden ontvangen een uitnodiging via afspreken.nl

AGENDA 2022 OVA
20 JULI		

06.00 - 12.00 uur		

4-Daagse, brug bij kiosk

27 AUGUSTUS

19.00 - 24.00 uur		

Alverna Barst Los

28 AUGUSTUS

10.00 - 19.00 uur		

Alverna Barst Los

SEPTEMBER*

18.00 - 20.30 uur		

Jaarlijks ledenuitje

OKTOBER*

18.00 - 20.30 uur		

Bedrijfsbezoek

NOVEMBER*

18.00 - 20.30 uur		

Ondernemersborrel

DEC/JANUARI*

18.00 - 20.30 uur		

Kerst of Nieuwjaarsbijeenkomst
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BUSINESS CARD WIJZER
Met de Business Card Wijzer slaat u drie vliegen in een klap!
• promotie van uw bedrijf
• promotie van uw producten/dienstenaanbod
• promotie van de verantwoordelijke voor de verkoop
Met uw visitekaartje in deze rubriek bereikt u het hele bedrijfsleven in de
regio. Bel 06 57 16 03 29 of mail naar advertenties@wijchenzakenvisie.nl.

Cornelis Drebbelstraat 6
6603 BH Wijchen

024 - 880 11 89
info@dirkdekleijn.nl
www.dirkdekleijn.nl

ALLROUND GARAGE

Nieuweweg 236
6603 BV Wijchen
(024) 641 38 22

Sandra Langens
info@drukkerijdekleijn.nl
www.drukkerijdekleijn.nl

DRUKKERIJ

accountmanager bedrijven
06 46 82 41 59
s.langens@drutenwijchen.nl

Marin ’t Hoen
accountmanager bedrijven
06 34 29 42 15
m.t.hoen@drutenwijchen.nl

Sandra Langens

Marie-José Dilwegbedrijven
accountmanager
Nieuweweg 236
6603 BV Wijchen
(024) 64 54 005

accountmanager bedrijven

info@kantoorvakhandelwijchen.nl
www.kantoorvakhandelwijchen.nl

KANTOORVAKHANDEL

WEBPROMO

06 46 82 41 59
06 38 22 15 89
s.langens@drutenwijchen.nl
m.dilweg@drutenwijchen.nl

GEMEENTE WIJCHEN

WWW.STUDIO024.NL

WWW.DLCSPUITWERKEN.NL

Studio 024 is een veelzijdig reclame- en webdesignbureau.
Veelzijdig in die zin dat we veel specialismes hebben: webdesign, webdevelopment, logo & huisstijl ontwikkeling en
(online) marketing. Kortom, onze studio ademt creativiteit.
Voor diverse klanten in de regio maken we gave projecten
en zorgen we voor meer (online) zichtbaarheid en uitstraling met bewezen resultaten.

DLC Airless spuiten is gespecialiseerd in de allernieuwste spuittechnieken. De beste producten, uitgebreide
materiaalkennis en ervaring staan bij ons garant voor
kwaliteit en betrouwbaarheid. Fabian de la Croix geeft
u met alle plezier vrijblijvend advies ook over de andere
diensten als schilderwerk, stucwerk, brandpreventie en
schoonmaakdiensten.

Wij maken de
wensen van onze
klanten waar.
Maak geheel vrijblijvend een
afspraak voor onze showroom.

Boessen Vloeren BV
Wij leveren en leggen vloeren in binnen- en
buitenland.
Met al bijna 40 jaar ervaring zijn wij specialist
op het gebied van pvc vloeren. U kunt bij
ons kiezen uit een zeer ruim assortiment.
Met pvc kiest u voor een onderhoudsarme vloer
met de uitstraling van een houten-, beton- of
tegelvloer.

Graafseweg 642 | 6603 CN Wijchen
Tel +31 (0)6 51 630 855 | info@boessenvloeren.nl
www.boessenvloeren.nl

AUTOSCHADE

WIJCHEN

Nieuweweg 206, 6603 BV Wijchen
Tel. 024 - 642 18 81
info@autoschadewijchen.nl
www.autoschadewijchen.nl

Van schoon en
opgeruimd worden
mensen blij en vrolijk!
Selectclean Wijchen

Schoonmaak

Bijsterhuizen 3011-A
6604 LP Wijchen

Glasbewassing

T: 024 34 49 99 9
E: info.wijchen@selectclean.nl
www.selectclean.nl

Specialistische reiniging

