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Beste lezers,

Als start van dit nieuwe jaar mag ik u met trots deze spe-
ciale editie aanbieden van Noord-Limburg Business. 
Met veel positieve energie willen wij ook in 2014 werken 
aan duurzame innovatie in de regio Venlo. Door nog 
sterker in te zetten op innovatie, bedrijvigheid en ken-
niswerkers wil onze regio ook in de toekomst een aan-
trekkelijk leef-, woon- en werkklimaat blijven bieden.
Venlo zet zich al geruime tijd in voor de toepassing van 
Cradle to Cradle, een innovatief economisch model. 
Cradle to Cradle gaat uit van nieuwe concepten en ver-
dienmodellen die kostenbesparend en daarmee winst-
gevend zijn. Door het opraken van grondstoffen wordt 
duurzame innovatie immers steeds belangrijker voor het 
bedrijfsleven.  

En dat is niet onopgemerkt gebleven in de rest van de 
wereld. Onze initiatieven op het gebied van Cradle to 
Cradle hebben ertoe geleid dat Venlo eind vorig jaar in 
New York een koplopers award heeft ontvangen tijdens 
een event met 400 internationale bedrijven. Ik ben erg 
trots op deze prijs. De award is voor Venlo een blijk van 
erkenning voor de inspanningen die geleverd zijn op dit 
gebied. En niet alleen wij, maar de hele regio Venlo zet 
zich in voor duurzame innovatie. 

Ik wens u veel inspiratie in dit nieuwe jaar!

Stephan Satijn
Wethouder Economische Zaken en Kennisinfrastructuur
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“Dat wij als gemeente 
Venlo deze koploper 

award winnen is voor mij 
echt een teken van 

erkenning.”

“Onze aanpak is heel divers, 
dan weer probleemoplos-
send, dan weer gericht op 

bijvoorbeeld het formuleren 
van beleid.”

Hier kan je mensen 
motiveren om het beste 
uit zichzelf te halen en 
grenzen verleggen.” 

De Floriade verdient een 
noodzakelijke follow-up en 

een gecoördineerde aanpak.’

“Op die manier kunnen 
we een bijdrage leveren 
aan het imago van Venlo 

als duurzame gemeente.”

“Bij Ivengi doen we het net 
altijd anders dan andere 

bedrijven.”

“Dat betaalt zich uit. 
Letterlijk.”
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Innovatie door 
Cradle to Cradle

Wethouder Satijn is erg trots op deze 
prijs: De award werd uitgereikt op een 
bijeenkomst met 400 internationale 
bedrijven en organisaties die zich alle-
maal bezig houden met ontwikkelingen 
op het gebied van duurzame innovatie. 
Dat wij als gemeente Venlo deze koplo-
per award winnen is voor mij echt een 
teken van erkenning. En niet alleen wij, 
maar de hele regio Venlo zet zich in voor 
Cradle to Cradle. Want naast het C2C 
ExpoLAB, een toonaangevend kennis-
centrum met gespecialiseerde adviseurs 
uit Venlo, waren ook 10 Nederlandse 
bedrijven aanwezig, waaronder HME-
import Agency en Volantis uit Venlo, Van 
Houtum Papier uit Swalmen en Mosa uit  
Maastricht. 

Venlo en C2C
Venlo zet zich al geruime tijd in voor de 

toepassing van het innovatieve economi-
sche model Cradle to Cradle. Het doel 
van Cradle to Cradle is het creëren van 
een gezonde, duurzame leefomgeving, 
met gezonde gebouwen en producten. 
Venlo wil een aantrekkelijke regio zijn 
voor innovatie, bedrijvigheid en kennis-
werkers, om daarmee onder andere een 
aantrekkelijk leef-, woon- en werkklimaat 
voor haar inwoners te kunnen bieden.

Cradle to Cradle is een innovatief econo-
misch concept dat uitgaat van het continu 
opnieuw gebruiken van materialen waar-
door waardevolle grondstoffen niet verlo-
ren gaan. Er ontstaan nieuwe verdienmo-
dellen en nieuwe concepten voor 
productie en retoursystemen van materia-
len en grondstoffen. Bedrijven als Desso, 
Van Houtum en HME Import Agency 
laten zien dat deze nieuwe concepten 

kostenbesparend en winstgevend zijn en 
bovendien leiden tot een uitstekende 
markpositie. 

De gemeente Venlo heeft de C2C princi-
pes omarmd en is aanjager van ontwikke-
lingen in bedrijfsleven, bebouwde omge-
ving en onderwijs. De regio Venlo kan 
dan ook met recht als innovatieve proef-
tuin worden gezien waarin bedrijfsleven, 
onderwijs en overheid willen excelleren 
en innoveren. 

C2C in de praktijk
Het nieuwe stadskantoor van Venlo is een 
op Cradle to Cradle geïnspireerd gebouw. 
Het gebouw wordt in 2015 opgeleverd en 
wordt voorzien van een groene gevel en 
natuurlijke ventilatie. Daarnaast zorgen 
oplossingen zoals het hergebruik van 
water, het produceren van hernieuwbare 

Economische duurzaamheid in regio Venlo

Op 15 november 2013 heeft 
burgemeester Scholten van de 
gemeente Venlo in New York 
een award ontvangen voor de 
inspanningen die Venlo ver-
richt op het gebied van Cradle 
to Cradle (C2C). De award 
werd uitgereikt door het C2C 
Products Innovation Institute, 
dat tijdens een groot event 
een aantal bedrijven speciaal 
eerde. De award is voor Venlo 
een blijk van erkenning voor 
de inspanningen die geleverd 
zijn op dit gebied.
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Het Cradle to Cradle stadskantoor van de gemeente Venlo
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energie en het gebruik van gezonde mate-
rialen voor een gezond, veilig en prettig 
gebouw om in te verblijven. Over een 
periode van 40 jaar zal de gemeente Venlo 
een positief resultaat van circa 17 miljoen 
euro realiseren vanuit deze aanpak. 
Bij het ontwerp en de realisatie zijn 
bedrijven in de markt gevraagd om mee te 
denken over de toepassing van C2C-
principes. Verschillende bedrijven hebben 
daar enthousiast op gereageerd en bedach-
ten zelf nieuwe concepten en business-
modellen. Dit leidt ertoe dat bedrijven die 
betrokken zijn bij ontwerp en bouw, zich 
zelf meer focussen op C2C. Dit leidt voor 
hen vervolgens tot een betere markpositie.

Venlo probeert ook zoveel mogelijk ver-
bindingen te leggen tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Door C2C aan te jagen in 
het onderwijs zijn er leerlingen en studen-
ten beschikbaar die in het bedrijfsleven 
aan de slag kunnen met C2C. Omdat 
duurzaamheid een steeds grotere prioriteit 
krijgt binnen de normale bedrijfsvoering, 
is het van belang dat het onderwijs kandi-

daten levert die over een grote kennis 
beschikken van duurzame toepassingen 
en verdienmodellen. Het is de nieuwe 
generatie van innovators en kenniswer-
kers. 

Onlangs hebben Fontys Hogescholen 
Venlo, ROC Gilde Opleidingen, 
CITAVERDE College, Onderwijs 
Gemeenschap Venlo en Omstreken, de 
HAS Limburg en Fortior samen met C2C 
ExpoLAB een stappenplan opgezet voor 
de implementatie van Cradle to Cradle. 
Samenwerking met het bedrijfsleven is 
hierbij van belang. Bedrijven als Desso, 
Jalema, Van Gansewinkel en Van Houtum 
zijn er daarom bij betrokken. Bjorn 
Sanders, managing director van het C2C 
ExpoLAB licht toe: “Vooral in het 
bedrijfsleven zie je dat duurzaamheid 
steeds hoger op de agenda komt te staan. 
Het wordt dan ook steeds belangrijker dat 
juist leerlingen en studenten al vroeg 
meer leren over duurzame innovatie en de 
principes van Cradle to Cradle. Jong 
geleerd is tenslotte oud gedaan.”

Hans Aarts, directeur van de Fontys 
Techniek & Logistiek, is enthousiast over 
de Masterclass en de samenwerking met 
de andere scholen in de regio: “We zijn 
het er allemaal over eens dat Cradle to 
Cradle ons allemaal aangaat. In onze 
optiek is het dan ook volstrekt logisch om 
een onderwerp als Cradle to Cradle geza-
menlijk aan te pakken en onze krachten in 
deze te bundelen. Juist als onderwijsin-
stelling willen we hierin graag het goede 
voorbeeld geven en tegelijkertijd de rela-
tie met bedrijfsleven versterken.”

C2C ExpoLAB is een belangrijke speler 
en adviseur in het kennisnetwerk rondom 
Cradle to Cradle. C2C ExpoLAB beschikt 
over gespecialiseerde adviseurs die natio-
naal en internationaal opereren. C2C 
ExpoLAB beheert het C2C Centre, een 
wereldwijd kennis- en documentatieplat-
form, www.c2c-centre.com. Op dit plat-
form is alle informatie te vinden over pro-
ducten, projecten, wetenschappelijke 
artikelen, onderzoeken. 
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Burgemeester Antoin Scholten neemt in New York de award in ontvangst.



Kom naar onze showroom
en maak kennis met Mirra 2

HME Import Agency is gevestigd in Manufactuur: Kazernestraat 19  |  5928 NL  Venlo  |  +31 (0)77 387 26 81  |  info@hmergonomics.com  
Wij leveren duurzame oplossingen voor de werkplekinrichting. Voor méér informatie over onze producten, diensten en verkooppunten 
kunt u terecht op onze website www.hmergononomics.com
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Verkrijgbaar vanaf januari 2014.

HermanMiller Importeur Benelux

De eerste stoel 
die je vlinders 

bezorgt!
VAN GOEDE KOMAF
Mirra 2 is de eigentijdse opvolger van de succesvolle 
Mirra die in 2003 werd geïntroduceerd door Herman 
Miller als de eerste cradle to cradle gecertificeerde 
stoel ter wereld.

FLEXIBEL 
Mirra 2 is dé zitoplossing voor de veranderende 
manier van werken. Mirra 2 werkt met je mee en past 
zich onmiddellijk aan.

VLINDERS 
De Mirra 2 is exceptioneel responsief voor zelfs 
de kleinste bewegingen door de Butterfly Back™, 
gecombineerd met de lus-rugleuning en een 
onafhankelijke onderrugondersteuning.

ZORGZAAM 
De volledig nieuw ontworpen zitting zorgt voor een 
verbeterde luchtdoorstroming en houdt, in combinatie 
met de responsieve geventileerde rugleuning,  
je lichaam koel.

ONVOORWAARDELIJK 
Het maakt niet uit hoe groot of zwaar dat je bent.  
De Harmonic™ Tilt zorgt voor een soepel en  
evenwichtig gevoel terwijl je van houding wisselt. 

MOOI 
Diverse stoffen en kleuren van de rugleuning zorgen 
samen met de opties voor de afwerking voor een keur 
aan keuzemogelijkheden.

SLANK 
Mirra 2 is 5 kilo slanker ten opzichte van het  
oorspronkelijke ontwerp en bestaat uit 40 procent 
gerecycled aluminium. Het lichtere gewicht samen met 
een grotere gerecyclede inhoud betekent dat de Mirra 2 
120 kilo minder CO2 uitstoot.

REPRESENTATIEF
Met Mirra 2 kun je overal komen. Mirra 2 maakt een 
goede indruk op je werkplek en in de vergaderruimte. 
Mirra 2 is de ideale stoel voor thuis of kantoor en wordt 
geleverd met de alom bekende 12 jaar Herman Miller 
fabrieksgarantie, bij 24-uurs gebruik.
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Duurzame koploper richt 
vizier op Venlo

De service van HME strekt zich uit over de 
gehele keten, van het importeren van het 
meubilair en het ontwerpen van een com-
plete kantoorinrichting tot aan zitinstructie, 
onderhoud en vervanging. Uniek is het feit 
dat het meubilair geleverd kan worden op 
basis van operational lease. Logtens: 
“Omdat onze producten een lange levens-
duur en een relatief hoge restwaarde hebben, 
LV�KHW�YRRU�RQ]H�NODQWHQ�ÀQDQFLHHO�DDQWUHN-
kelijker om - in tegenstelling tot het traditio-
nal lineaire model waarbij een klant een pro-
duct koopt om het later weer weg te gooien 
- het meubilair te leasen tegen een maande-
lijks bedrag. De levering, onderhoud, repa-
ratie en tussentijdse aanpassingen via een 
centraal aanspreekpunt zijn voor onze reke-
ning. Door middel van deze unieke lease-
constructie wordt een ‘Cost of Ownership’ 
omgezet in een ‘Earning by Usership’ waar-
ELM�GH�NODQW�JHHQ�ÀQDQFLsOH�ULVLFR·V�ORRSW��
maar juist geld bespaart.” Het concept is 
inmiddels goed aangeslagen, bij lokale 
bedrijven en organisaties zoals het C2C 
ExpoLAB in de Innovatoren. 

Duurzaam ondernemen
Naast de hoge kwaliteit van de producten 
die HME levert, is ook duurzaamheid een 
belangrijk aspect. Logtens: “Al het kantoor-
meubilair van Herman Miller is ontworpen 
volgens het Cradle to Cradle gedachtegoed. 
De demontabele onderdelen kunnen zonder 
kwaliteitsverlies voor een tweede of derde 
keer worden gebruikt.” Een voorbeeld van 
een dergelijk product is de bureaustoel 
0,55$��KHW�DOOHUHHUVWH�&�&�JHFHUWLÀFHHUGH�
product ter wereld dat in 2003 werd geïntro-
duceerd. De opvolger zal in 2014 worden 
gepresenteerd en kent onder andere een 
slimmere toepassing van de materiaalopstel-
ling.  
Naast de keuze voor de producten speelt 
duurzaamheid ook binnen de bedrijfsvoering 
van HME een belangrijke rol. Logtens: “Wij 
zijn samen met 2.0 Architecten en Leolux 
gevestigd in Manufactuur. Dit pand is ont-
worpen in de geest van C2C en volgens de 
richtlijnen van BREEAM (beoordelingsme-
thode voor de duurzaamheid van gebou-
wen). Het is een prettige werkomgeving met 
een goed klimaat, veel daglicht en overal 

zicht op groen. Verschillende toegepaste 
producten zijn voorzien van een C2C-
FHUWLÀFDDW�HQ�HU�ZRUGW�:DUPWH�.RXGH�RSVODJ�
�:.2��WRHJHSDVW�µ
 
Lokaal ondernemerschap
Waar voorheen met name nationale en inter-
nationale spelers meubilair bij HME bestel-
den, weten ook steeds meer lokale partijen, 
mede vanwege het gunstige leaseconcept, de 
weg naar het bedrijf te vinden. “Mede dank-
zij de komst van de Floriade 2012 is er veel 
aandacht gekomen voor het lokale onderne-
merschap. Zelf zijn we ook meer het vizier 
op de regio gaan richten en hebben we al 
een aantal mooie projecten mogen doen 
voor bijvoorbeeld Omroep Venlo, Theater de 
Maaspoort, het gemeentearchief en de pro-
vincie Limburg (Innovatoren). Een mooie 
bekroning daarop is de inrichting van het 
nieuwe stadskantoor die wij mogen verzor-
gen. Ook op die manier kunnen we een bij-
drage leveren aan het imago van Venlo als 
duurzame gemeente”, aldus Logtens. 

www.hmergonomics.com  

HME Import Agency (HME) importeert sinds 2003 op internatio-
naal niveau duurzaam en kwalitatief hoogstaand kantoormeubi-
lair van de bekende merken Herman Miller, Colebrook Bosson 
Saunders en BOSS Design Group. Maar naast de bekende stoe-
len, behoren ook aanverwante producten zoals bureausystemen, 
stroom- en databeheeroplossingen en AV-schermondersteuning 
tot het brede assortiment. “Wij bieden in feite een totaaloplos-
sing voor de inrichting van het kantoor”, vertelt directeur eige-
naar Eric Logtens. 

V E N L O  S P E C I A L  |  J A N U A R I  2 0 1 4

Eric Logtens

Kom naar onze showroom
en maak kennis met Mirra 2

HME Import Agency is gevestigd in Manufactuur: Kazernestraat 19  |  5928 NL  Venlo  |  +31 (0)77 387 26 81  |  info@hmergonomics.com  
Wij leveren duurzame oplossingen voor de werkplekinrichting. Voor méér informatie over onze producten, diensten en verkooppunten 
kunt u terecht op onze website www.hmergononomics.com
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ADVERTORIAL

TRUCK SUPPORT GROEIT VERDER
Integraal onderhoud voor alle merken trucks en trailers én de levering 
en montage van  uiteenlopende bandenmerken; met dit complete on-
derhoudsconcept timmert TRUCK SUPPORT in Venlo hard aan de weg. 
Het bedrijf heeft een goed jaar achter de rug. “Ondanks de relatief 
moeilijke tijd voor de transportwereld, zijn zowel TRUCK SUPPORT als 
dochteronderneming TYRE SUPPORT in 2013 gegroeid”, vertelt direc-
teur Ernst Jansen tevreden. “We investeren veel in professioneel equip-
ment. Maar vooral ook in scholing voor al onze medewerkers. Door het 
hoge kennisniveau van onze mensen, kunnen zij de service bieden die 
de klanten van ons verwachten.”

Verwachtingen 2014 positief
Ook voor 2014 zijn de verwachtingen positief. “We realiseren tijdbespa-
rende en kostenverlagende oplossingen voor reparatie en onderhoud 
aan de vrachtwagencombinaties van onze opdrachtgevers. En dat be-
taalt zich uit. Letterlijk. Dankzij onze kennis van de markt, goed opgelei-
de vakmensen en optimaal gebruik van techniek, kunnen we effectief en 
betaalbaar onderhoud in één totaalconcept aanbieden”, aldus Jansen. 

Op de kaart zetten
Het totaalconcept van onderhoud voor trucks, trailers en de bandenser-
vice onder één dak begint steeds meer te leven. Jansen: “Daarom willen 
we komend jaar TRUCK SUPPORT en TYRE SUPPORT nóg beter op de 

kaart zetten. Door dienstbaar te zijn en goede kwaliteit en service te 
bieden, bouwen we aan langetermijnrelaties met onze klanten. Zonder 
hen hebben we geen bestaansrecht. Ik maak daarom graag van de gele-
genheid gebruik om onze relaties te bedanken voor de prettige samen-
werking in 2013. In 2014 staan we natuurlijk weer voor u klaar en gaan 
we graag op dezelfde voet verder…”  

www.trucksupport.eu

Maak onderscheid met kantoorverlichting van Unilux, 
de natuurlijke energieboost voor iedereen 
De juiste verlichting werkt stressverlagend, geeft energie en maakt productiever. Unilux ontwerpt design 
bureaulampen die een groter werkoppervlak verlichten dan gebruikelijk. Door deze extra brede verlichting 
wordt het visueel comfort, de concentratie en het welzijn verhoogt. 

Het uitgebreide assortiment bestaat uit halogeen-, led- en spaarlampverlichting. 

UNILUX zet alles en  iedereen in het juiste licht

www.unilux.fr
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“Wij werven, u selecteert!”

.DQGLGDWHQZHUYLQJ�QO�KHHIW�GH]HOIGH�SRVL-
WLHYH�LQVWHOOLQJ��PDDU�HHQ�DQGHUH�ÀORVRÀH�
en manier van werken dan die van Vaes & 
Linthorst. “Ja, dat klopt”, zo begint Pascal 
9DHV��´.DQGLGDWHQZHUYLQJ�QO�ZHUIW�QDPH-
lijk de kandidaten, maar de opdrachtgever 
heeft in alle stappen van het selectieproces 
zélf de touwtjes in handen. Onze opdracht-
gevers maken actief gebruik van het uitste-
kende netwerk en van de juiste job boards 
van Vaes & Linthorst. Selectiecriteria wor-
GHQ�GRRU�.DQGLGDWHQZHUYLQJ�QO�LQ�VDPHQ-
spraak met de opdrachtgever opgesteld, 
afhankelijk van de sector, het type bedrijf 
en van de functie. Werving vergt namelijk 
kunde en ervaring. Als geen ander weten 
ZLM�KRH�ZH�RS�HIÀFLsQWH�HQ�SURIHVVLRQHOH�
wijze moeten werven. Door uitgekiend te 
werk te gaan met social media en met de 
juiste job boards, spreken wij in afzienbare 
tijd een grote doelgroep aan die wij snel 
kunnen attenderen op de vacature. Anders 
dan bij volledige kandidatenwerving van 
Vaes & Linthorst bepaalt de klant bij kan-
didatenwerving.nl zelf de regie. Deze 
selecteert dus uiteindelijk zelf en voert zelf 
de sollicitatiegesprekken. Dat heeft vele 
YRRUGHOHQ��2UJDQLVDWRULVFK�pQ�ÀQDQFLHHO�µ�

Tijdwinst
9DHV��´.DQGLGDWHQZHUYLQJ�QO�YRHUW�RS�SUR-
fessionele wijze het voortraject en de uit-
eindelijke nazorg uit. Voorafgaand aan de 

werving stellen wij een goede, dekkende 
vacaturetekst op die vervolgens wordt uit-
gezet op de vele sites met een hoge graad 
van respons. Alle reacties die hier op bin-
nenkomen, worden gekoppeld aan de vaca-
ture. Onze opdrachtgever kan snel en een-
voudig aangeven welke kandidaten in 
aanmerking komen voor een gesprek. Wij 
verzorgen vervolgens de uitnodiging rich-
ting de kandidaat. Het plannen, voorbrei-
den en uitvoeren van sollicitatiegesprek 
doet de opdrachtgever zelf. Dat scheelt tijd, 

geld en levert uiteindelijk veel duidelijk-
heid op. Bovendien krijgen alle sollicitan-
ten keurig bericht op hun sollicitatie, want 
daar schort het bij procedures binnen 
bedrijven nog wel eens aan. Gevolg, een 
slechte bedrijfsnaam in de markt bij werk-
zoekende. Het is niet voor niets een van de 
grootste ergernissen bij sollicitanten.” 

www.kandidatenwerving.nl 

Vriend en vijand heeft het verbaasd dat Vaes & Linthorst in roerige tijden enorm is gegroeid in 
omvang en prestatie. Een knappe verdienste, voornamelijk te danken aan vijf jaar inzet, kwaliteit, 
netwerk proactiviteit en betrokkenheid. Oplossingen bieden met een toegevoegde waarde. Daar 
draait het om bij Vaes & Linthorst. Daarom is www.kandidatenwerving.nl in dit feestelijke eerste 
lustrumjaar van Vaes & Linthorst in het leven geroepen. De missie in een notendop: “Wij werven, u 
selecteert!” Daar is nu namelijk grote behoefte aan in de markt!

V E N L O  S P E C I A L  |  J A N U A R I  2 0 1 4



PORSCHE SCENE LIVE
Porsche Scene Live is het maandelijkse lijfblad 
voor de Porsche liefhebber. Vol met bijzondere 
Porsches en hun eigenaren, verslagen van 
Porsche evenementen van Nederlandse en 
Belgische bodem.

Prijs: € 4,49 (winkelprijs € 5,50)
Beschikbaar als: iOS en Android

GREAT BRITISH CARS 
Great British Cars is een onafhankelijk maga-
zine voor de liefhebber van Britse auto’s en 
verschijnt in Nederland en België. Het blad 
staat boordevol reportages over alle Britse 
merken en typen uit heden en verleden.

Prijs: € 5,49 (winkelprijs € 6,95)
Beschikbaar als: iOS en Android

SPORT & FITNESS MAGAZINE
Sport&Fitness Magazine is al 30 jaar het enige 
echte Nederlandse fi tness magazine. Met 
recht een blad voor iedereen die gezonder, 
sterker en vitaler wil worden en blijven.

Prijs: € 4,49 (winkelprijs € 5,50)
Beschikbaar als: iOS en Android

VOLVODRIVE MAGAZINE 
Volvodrive Magazine verschijnt zes maal per 
jaar in Nederland en Vlaanderen en staat bom-
vol spraakmakende reportages en wetens-
waardigheden over Volvo. 

Prijs: € 5,49 (winkelprijs € 6,95)
Beschikbaar als: iOS en Android

SPANJE MAGAZINE 
Voor iedereen die van Spanje houdt, met als 
uitgangspunt: ‘la vida buena en España’ – het 
goede leven in Spanje. Spanje Magazine staat 
vol met reportages, stedentrips, natuurreizen 
en Spaans nieuws.

Prijs: € 3,59 (winkelprijs € 4,95)
Beschikbaar als: iOS en Android
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MOORSE VERHALEN
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DE LEGENDES VAN
VILLA WINTER
S O C I E D A D E S
G A S T R O N Ó M I C A S
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helden of dieven?

www.sportenfitness.nl

KAK! 
Beïnvloeden darm-

bacteriën ons gewicht?

Crossfit: 
Sledtraining

HET GEVAAR VAN 
TEVEEL SUIKER: 

GLYCATIE

HERSENEN BEÏNVLOEDEN
HONGERGEVOEL; DE PSYCHOLOGIE 

VAN HONGER

De anabole 
potentie van 

DHEA

MIGRAINE
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SEKSSUPPLE-
MENTEN
ONDER DE LOEP

TRAINEN
met een 
hartslagmeter

Uitgave nummer: 169 - 2013, losse verkoop € 5,95
Het beste blad over training, voeding, fitness, 
body building en vetverbranding.

ZWAKKE
SPIERGROEPEN
DE BICEPS

WIJ WENSEN JOU EEN ZOMER VOL PLEZIER, ENERGIE EN GEZONDHEID TOE!

Galerie de Hoeve

Door de diversiteit en stijl van ruimte is 

Galerie de Hoeve zeer geschikt voor zakelijke 

en feestelijke bijeenkomsten. Van compleet 

verzorgde (walking)Diners en (gala)feesten 

tot congressen en aangeklede borrels.

Hakkesstraat 30 - 5916 PX Venlo
T 0773545560 

info@galeriedehoeve.nl 
www.galeriedehoeve.nl 

Brasserie Maasduinen & Café Lief 

In deze bosrijke, ontspannen omgeving ligt Brasserie Maas-

duinen. De perfecte locatie voor uw zakelijke lunch en waar 

vergaderen in een relaxte sfeer gegarandeerd is. Naborrelen 

en netwerken in Café Lief maakt van uw dag een succes!

Route A73 afslag 17

Maalbekerweg 25 

5951 NS Belfeld  

T 077-4751782

E info@brasseriemaasduinen.nl 

I www.brasseriemaasduinen.nl 
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Internetpartner voor 
lange termijn

“Bij Ivengi.com is een klant een partner voor 
de lange termijn en doen we het net altijd  
anders dan andere bedrijven”, zo kenmerkt 
Guido Wintjens het succes van Ivengi. “Wij 
gaan voor de langetermijnrelatie en geven 
onze klanten altijd een open en eerlijk 
advies, wat resulteert in een goed rendement 
uit gedane investeringen. Zeker in uitda-
gende economische tijden, moet je heel 
bewuste keuzes maken en partners kiezen 
die je een stap verder helpen.” “We zijn er 
dan ook trots op dat onder andere Leolux, 
Gilde Opleidingen, Viecuri Vitaal, Volvo 
Rutten, Versado Personeelsdiensten, 
Openluchtmuseum Eynderhoof, Morpak, 
A73 AutoLease en Full Account inmiddels 
voor de kwaliteit van Ivengi hebben geko-
zen”, aldus Chris Herben die verantwoorde-
lijk is voor de dagelijkse leiding op het kan-
toor in Venlo.
 
Onderscheiden van de 
concurrent
“Een ondernemer moet zich onderscheiden 
ten opzichte van zijn concurrent en net iets 

anders bieden. Doordat wij als het ware in de 
huid van de ondernemer kruipen, zijn pro-
cessen inventariseren, kritische vragen stel-
len en een andere oplossing bieden, kan hij 
zich onderscheiden in de markt”, vervolgt 
Chris. “De afgelopen 11 jaar hebben we 
duurzame relaties opgebouwd met onze 
klanten, door vertrouwen te verdienen en 
onze afspraken altijd na te komen.”
“Ivengi doet inmiddels veel meer dan alleen 
het bouwen van websites”, vervolgt Guido. 
“We bieden een totaaloplossing. Zo realise-
ren we slimme databaseoplossingen, veran-
deren automatiseringsprocessen en bieden 
maatwerk softwareoplossingen. Voor alle 
vragen op het gebied van business intelli-
gence is Ivengi de juiste partner. Nu wil dat 
dure woord eigenlijk zeggen dat we meekij-
ken in het digitale proces en dat anders 
LQULFKWHQ�RP�HIÀFLHQF\��EHVSDULQJHQ�HQ�RI�
rendement te realiseren.”

Innovaties
De technologische innovaties volgen elkaar 
in hoog tempo op, welke keuzes dient uw 

organisatie te maken? Guido: “In Nederland 
hebben we per huishouden gemiddeld 9 
schermen tot onze beschikking. Computer, 
tablet, smartphone, smart tv’s, etc. De kunst 
is de doelgroep te bedienen middels het 
juiste medium, door vooraf strategische keu-
zes te maken. De juiste informatie op een 
andere manier, buiten de geijkte paden om, 
beschikbaar maken werkt. Graag gaan wij 
met een ondernemer om tafel om samen 
anders te denken, dat creëert namelijk altijd 
kansen.” Chris vervolgt zijn verhaal: “Wij 
kunnen veel toegevoegde waarde bieden 
voor elke onderneming en zien daar een uit-
daging in. Door het net anders te benaderen 
ontstaat er een nieuwe kans. Op onze website 
staat een overzicht van succesvolle oplossin-
gen die wij hebben gerealiseerd voor én met 
onze relaties. Ondernemers zijn altijd wel-
NRP�YRRU�HHQ�OHNNHUH�NRS�NRIÀH�LQ�9HQOR��
Maastricht of Eindhoven. Wij zijn actief in 
een digitale wereld, maar ontmoeten u toch 
JUDDJ�RIÁLQH�µ�

www.ivengi.com

Het is inmiddels 2 jaar geleden dat Ivengi.com, 
in september 2002 opgericht door Ivo Maas en 
Guido Wintjens, haar vleugels uitsloeg en een 2e 
vestiging opende in Venlo. Veel gerenommeerde 
bedrijven en instellingen hebben intussen de 
weg gevonden naar de Deken van Oppensingel 
3 van waaruit Ivengi.com opereert. Ivengi.com 
is met 25 professionals inmiddels uitgegroeid tot 
het grootste onafhankelijke internet servicebu-
reau van Limburg. “Door de opening van onze 
3de vestiging in Eindhoven afgelopen zomer, zijn 
we altijd dichtbij onze klanten”.

FOTOGRAFIE PAUL VAN DE LOOI Guido Wintjens en Chris Herben

V E N L O  S P E C I A L  |  J A N U A R I  2 0 1 4
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ABN AMRO stimuleert 
financierbaarheid in de Regio

Vanuit de markt zijn er geluiden dat het 
ODVWLJ�LV�RP�LQ�GH]H�WLMG�HHQ�ÀQDQFLHULQJ�
rond te krijgen, maar toch is er genoeg 
kapitaal aanwezig om te investeren in 
innovatieve ideeën. “Dit geld is met name 
te vinden bij vermogende particulieren en 
investeringsmaatschappijen”, knikt 
Patrick van Duijnhoven, directeur ABN 
AMRO Noord- en Midden-Limburg. 
“Het probleem is echter dat deze 
verschillende partijen elkaar nog niet in 
de juiste setting te weten te vinden. Om 
het innovatief en maatschappelijk verant-
woord ondernemen in de regio als bank 
meer te ondersteunen, willen we de 
Noord-Limburgse ondernemer met zijn 
of haar idee en de verschillende 
investeerders in de regio bij elkaar bren-
JHQ�RP�]R�WRW�HHQ�SDVVHQGH�ÀQDQFLHULQJV-
oplossing te komen.”
Om dit te realiseren heeft Van 
Duijnhoven samen met een speciaal team 
een nieuw initiatief ontwikkeld. Hierbij 
worden diverse partijen bijeen gebracht 
die de ondernemer kunnen helpen bij het 
realiseren van zijn doelstelling en verwe-
zenlijken van zijn plan. De lokale onder-
nemers met de tien beste plannen worden 
tijdens een dragons den in contact 
gebracht met niet alleen de bank maar 
ook investeringsmaatschappijen, subsi-
diebureaus, innovatiecentrum en vermo-
gende ondernemers en particulieren 

(Informal Investors). Zelfs een 
aantal gemeentes neemt deel. Met name 
de ondernemers en vermogende particu-
lieren met hun lokale netwerk kunnen 
volgens Van Duijnhoven een ondernemer 
goed op weg helpen en waar nodig 
coachen. Een ondernemer krijgt hierdoor 
QDPHOLMN�QLHW�DOOHHQ�ÀQDQFLsOH�RQGHUVWHX-
ning maar ook extra kennis en kennissen 
tot zijn beschikking. “Samen met ABN 
AMRO bank die garant staat voor 
EDQFDLUH�ÀQDQFLHULQJHQ�GLH�DDQYXOOHQG�
risicodragend kapitaal vereisen, krijgt 
GH�RQGHUQHPHU�]LMQ�ÀQDQFLHULQJ�URQG�µ�
 
Regionale jury
Ondernemers die deel willen nemen aan 
de dragons den, kunnen zich aanmelden 
bij de bank. “Voorwaarde is dat de onder-
nemingsplannen maatschappelijk verant-
woord of innovatief van aard zijn”, voegt 
Van Duijnhoven toe. “We hebben bewust 
gekozen voor deze twee containerbegrip-
pen om zoveel mogelijk ondernemings-
plannen te ontvangen.” Vervolgens zal 
een commissie bestaande uit ABN 
AMRO, de betreffende gemeente en het 
Innovatiecentrum de plannen toetsen aan 
enkele criteria (zie kader) en beoordelen 
welke ondernemingsplannen goed genoeg 
zijn om naar de volgende ronde te mogen. 
Uiteindelijk gaan er maximaal tien 
ondernemingsplannen met de meest inno-

vatieve, duurzame en kansrijke business 
cases door. “Voor deze tien plannen 
wordt dan een inhoudelijk adviesrapport 
geschreven met onder andere een risico-
beoordeling vanuit de zijde van de bank 
HQ�HHQ�GRRU�HHQ�5LVN�ÀDWWHXU�JHVFKUHYHQ�
conclusie”, vertelt Van Duijnhoven. “Tel 
hierbij op dat ook de sectorspecialisten 
van de bank hun visie geven, dan weet je 
dat het verhaal deugdelijk in elkaar zit.”
Wanneer dit rapport het ondernemings-
plan een ‘Go’ geeft, gaat het initiatief 
door naar ronde drie, waarbij de onderne-
mer zijn plan voor een jury van kapitaal 
verschaffende partijen mag pitchen. Deze 
jury bestaat uit de eerder genoemde 
regionale partijen die risicodragend 
kapitaal ter beschikking willen stellen. 
'H�HYHQWXHOH�ÀQDQFLHULQJVRSORVVLQJ�
wordt op voorhand al besproken met de 
ondernemer. “De deelnemende partijen 
kunnen zich na een pitch op een 
onderdeel inschrijven” licht Van 
Duijnhoven toe. “Een deal met één of 
meerdere partijen is dus mogelijk. 
Bijkomend voordeel is dat er spreiding 
van een groter bedrag plaats kan vinden, 
wat de toegankelijkheid van de informal 
investors kan vergroten. Zelfs crowdfun-
ding kan door de bank worden ingezet.”

Drempel verlagen
Volgens Van Duijnhoven biedt de dragons 

FOTOGRAFIE MARLIES LAENEN

Er wordt door bedrijven en banken steeds meer aandacht besteed aan MVO en innovatie in de 
bedrijfsvoering. Om de financierbaarheid van deze bedrijven uit de regio aanzienlijk te vergroten, 
introduceert ABN AMRO Noord-Limburg een nieuw initiatief. Tijdens een dragons den krijgen 
bedrijven de mogelijkheid om hun ideeën te presenteren aan diverse partijen waaronder 
potentiële investeerders.

V E N L O  S P E C I A L  |  J A N U A R I  2 0 1 4
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den van ABN AMRO vele voordelen ten 
opzichte van de reguliere manier van 
ÀQDQFLHULQJ��´9RRU�RQV�LQLWLDWLHI�PRHWHQ�
ondernemers hun plan vóór een bepaalde 
deadline indienen, waarna zij binnen 
afzienbare tijd duidelijkheid krijgen of 
KXQ�RQGHUQHPLQJ�RS�GH]H�ZLM]H�JHÀQDQ-
cierd kan worden. Dat kan ook door onze 
unieke combinatie van diepgaande sector-
NHQQLV�HQ�JHRJUDÀVFKH�DIÀQLWHLW��'H]H�
tijden worden gekenmerkt door een grote 
dynamiek wat vraagt om een andere 
manier van ondernemen, ook vanuit de 
zijde van de bank.”
Van Duijnhoven hoopt met de Dragons 
'HQ�GH�ÀQDQFLsOH�GUHPSHO�YRRU�YHHO�
ondernemers te kunnen 
verlagen. “In maart 2014 zal de eerste 
bijeenkomst worden gehouden. Wie weet 
zit daar wel het meest succesvolle 
mkb-bedrijf uit de regio ooit bij”, 
aldus Van Duijnhoven.
Per 1 maart 2014 wordt Van Duijnhoven 
verantwoordelijk voor Midden- en Zuid 
Limburg en zal dit initiatief dan ook 
verder binnen Limburg uitrollen. 

V E N L O  S P E C I A L  |  J A N U A R I  2 0 1 4

Heb jij het beste ondernemingsplan van Noord- en Mid-

den-Limburg en denk jij jezelf staande te kunnen houden 

in de dragons den? ABN AMRO brengt je in contact met 

vermogende partijen uit de regio!

Beschrijf in je plan jouw innovatief of maatschappelijk ver-

antwoord product of dienst, het verdienmodel met bijbe-

horende prognose en een beschrijving van de behoefte 

van de markt. Let op, het product moet operationeel zijn 

en een financieringsbehoefte van �100.000,- tot 

�10.000.000,- hebben. Behoort jouw plan tot de 10 beste 

van Noord- en Midden-Limburg, dan schrijft ABN AMRO 

voor jou een inhoudelijk adviesrapport. Jij neemt hierna 

het podium om je idee te pitchen ten overstaan van ver-

schillende potentiële investeerders uit de regio. Plannen 

dienen voor 1 februari 2014 te worden ingediend via 

Patrick.van.Duijnhoven@nl.abnamro.com, directeur ABN 

AMRO Noord- en Midden-Limburg

Patrick van Duijnhoven, directeur ABN AMRO Noord- en Midden Limburg
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De kringloopwinkel 
als leerschool

In Venlo is sinds 2011 kringloopwinkel ’t 
Pakhoès gevestigd. Dit bedrijf, dat qua 
inrichting niet onderdoet voor een regu-
liere winkel in de detailhandel, is een ini-
tiatief van WAA groep uit Venlo. “WAA 
groep is verantwoordelijk voor het orga-
niseren werk voor mensen die dat zelf 
niet kunnen”, vertelt Hen Schreurs, 
manager marketing, communicatie en 
projecten. “Wij zorgen dat de afstand tot 
de arbeidsmarkt zo veel mogelijk wordt 
opgeheven. WAA groep functioneert 
daarbij als intermediair tussen Beesel, 
Bergen en Venlo enerzijds en de mensen 
met een sw-indicatie die in deze gemeen-
ten wonen anderzijds. Om voor deze 
mensen zo goed mogelijk passend werk 
te vinden, hebben we een heel breed 
arbeidspakket, variërend van groen tot 
catering, schoonmaak en archivering. 
Mensen die via ons een baan vinden, zijn 
echt ook bij ons in dienst.” 

Doelstellingen
Het initiatief voor ’t Pakhoès ontstond 
een paar jaar geleden toen het grootste 
kringloopbedrijf van Venlo failliet ging. 
De gemeente besloot toen samen te wer-
ken met WAA groep en vroeg het bedrijf 
een nieuwe kringloopwinkel op te rich-
ten. “Om dit zo goed mogelijk van de 
grond te krijgen, nam we contact op met 
%UDQFKHYHUHQLJLQJ�.ULQJORRSEHGULMYHQ�
Nederland en hebben we diverse kring-

loopbedrijven bezocht. Na het opzetten 
van een callcenter en een ophaaldienst 
zijn we in september 2011 de spullen 
voor de gemeenten gaan ophalen en op 
17 december was de opening van de win-
kel een feit. Inmiddels zijn er hier via de 
WAA groep 28 mensen werkzaam.”
Schreurs is erg tevreden over ’t Pakhoès. 
“Enerzijds heeft een kringloopwinkel een 
aantal doelstellingen. Vanuit milieuoog-
punt levert een winkel een belangrijke 
bijdrage aan het hergebruik van produc-
ten en materialen, waardoor de afval-
stroom kleiner wordt. Ook heeft een 
kringloopwinkel een sociaal-maatschap-
pelijke functie. Dat komt natuurlijk tot 
uiting in het feit dat hier werknemers 
vanuit ons bedrijf werkzaam zijn en ken-
nismaken met een enorm scala aan werk-
zaamheden. De keten begint bij het opha-
len van spullen bij de mensen thuis en 
eindigt via het sorteercentrum in de win-
kel zelf waar etaleren, het prijzen van 
artikelen en het bedienen van de kassa, 
maar ook de omgang met klanten en het 
maken van beslissingen orde van de dag 
zijn. Het is een enorm brede leerschool 
wat betreft werkzaamheden en vaardighe-
den.” 
Voor de gemeenschap in Venlo biedt het 
aanbod van een kringloopwinkel volgens 
6FKUHXUV�DDQ�ÀQDQFLHHO�PLQGHU�EHGHHOGHQ�
een uitweg. “En mede door de gezellige 
inrichting is ’t Pakhoès voor velen ook 

een ontmoetingsplek waar mensen graag 
bijkletsen. De aanwezigheid van een kof-
ÀHFRUQHU�GUDDJW�GDDU�]HNHU�DDQ�ELM�µ�

Bijzondere inrichting
Inmiddels weten veel inwoners van Venlo 
het bijzondere kringloopbedrijf te vinden 
en groeit de vaste clientèle gestaag. 
Volgens bedrijfsleidster Laura Freijido 
ligt dat aan het feit dat ’t Pakhoès een 
heel ander soort kringloopwinkel is dan 
de meeste bedrijven in de regio. “Hier 
vind je ingerichte huiskamers, mooie 
decoraties, kleuren op de muur en 
gepimpte meubels.” Schreurs knikt: “Wat 
betreft de inrichting van een kringloopbe-
drijf zijn er twee benaderingen. De ene is 
logistiek , wat inhoudt dat er zo veel 
mogelijk spullen in de winkel worden 
geplaatst. Hier is juist heel bewust geko-
zen voor een benadering vanuit de klant 
waarbij de spullen in de winkel wat meer 
ruimte krijgen om tentoongesteld te wor-
den zodat mensen het prettig vinden om 
door de winkel te lopen. Juist op die 
manier kan je ze verrassen en motiveren 
om nog eens terug te komen, net als bij 
‘gewone’ winkels in de detailhandel.”

Grenzen verleggen
De dagelijkse leiding van ’t Pakhoès en 
het bijbehorende sorteercentrum is in 
handen van Freijido, die een achtergrond 
in psychologie en retail heeft. Daarnaast 

Met de aankomende participatiewet worden alle regelingen voor mensen die bij hun deelname 
aan de arbeidsmarkt ondersteuning nodig hebben gebundeld. Als gevolg hiervan wordt het voor 
gemeenten meer dan ooit noodzaak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten 
participeren. Initiatieven zoals kringloopbedrijf ’t Pakhoès in Venlo leveren een waardevolle bij-
drage.
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is zij samen met de zogenoemde talentontwik-
kelaars van WAA groep medeverantwoordelijk 
voor de werknemers van het bedrijf. Deze 
talentontwikkelaars hebben voor de werkne-
PHUV�HHQ�FRPSHWHQWLHSURÀHO�RSJHVWHOG��´=R�
kunnen we gezamenlijk kijken welke vaardig-
heden en competenties een medewerker hier in 
’t Pakhoès verder kan ontwikkelen”, vertelt 
Freijido. “Ik vraag de medewerkers ook heel 
concreet wat zij nog nodig denken te hebben 
om klaargestoomd te worden voor de reguliere 
detailhandel. Als er nog bepaalde aspecten ont-
breken, kunnen we daar heel gericht aan wer-
ken. Iemand die graag zijn verkooptechnieken 
wil verbeteren, laat ik bijvoorbeeld drie maan-
den stage lopen bij een andere medewerker die 
dit wel al goed onder de knie heeft. Ook heb ik 
initiatieven zoals de ideeënbus geïntroduceerd 
zodat mensen zelf ideeën aan kunnen dragen 
zoals postvakjes voor de medewerkers en 
goede ideeën voor uitbreiding en speciale 
acties. Op die manier kunnen ze ook hun eigen 
kennis delen. Want hoe beter mensen zich ont-
wikkelen, des te beter ze presteren.” Schreurs: 
“Het mooie is dat je hier timide personen ziet 
opbloeien naar assertieve mensen met een 
positief zelfbeeld en dito zelfvertrouwen. Ze 
maken hier echt groei door en verbreden hun 
horizon. Hier kan je mensen motiveren om het 
beste uit zichzelf te halen en grenzen verleg-
gen.” 

Opstap naar reguliere markt
’t Pakhoès is dus een geslaagd initiatief waar-
mee de gemeente Venlo een mooi instrument 
in handen heeft om de eerder genoemde parti-
cipatie te bevorderen. Schreurs: “De mensen 
die hier werken, kunnen de winkel als opstapje 
gebruiken voor hun participatie aan de regu-
liere arbeidsmarkt. Onze volgende stap is dan 
ook om te kijken of we het personeelsbestand 
en de activiteiten verder uit kunnen breiden. ’t 
Pakhoès moet een plus, een meerwaarde zijn 
op het winkelaanbod dat hier al te vinden is. 
Dat past uitstekend in het beleid van de 
gemeente Venlo om zich in de markt te zetten 
als detailhandelstad, met de Maasboulevard en 
de komst van enkele grote winkelketens als 
geslaagde voorbeelden. Met onze winkel als 
prima tussenstap zijn er voor deze winkels in 
ieder geval meer dan genoeg uitstekend functi-
onerende medewerkers te vinden.” 

www.pakhoesvenlo.nl, www.waagroep.nl 
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Bedrijfsleider Laura Freijido (links) in overleg 
met twee medewerkers van ’t Pakhoès.
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“Wij doen ertoe”

In Venlo liggen diverse bedrijventerrei-
nen en daarop zijn zo’n 1.000 bedrijven 
actief. Die diverse terreinen zijn geclus-
terd tot drie businessparken: Trade Port, 
Noorderpoort en Tegelen-Belfeld. Sinds 1 
januari maakt ook businesspark 
Spikweien in de voormalige gemeente 
Arcen-Velden (sinds 1 januari 2010 
onderdeel van de gemeente Venlo) deel 
uit van Ondernemend Venlo. Inmiddels is 
meer dan de helft van de bedrijven lid 
van die stichting. “Van de op de business-
parken actieve bedrijven”, verduidelijkt 
Peter Thissen. “Die kunnen lid worden, 
elders gevestigde bedrijven feitelijk niet, 
alleen bij uitzondering, als ze een 
bepaalde meerwaarde hebben.” 
Belangrijker vindt hij echter te vermelden 
dat bij de bedrijven die lid zijn van 
Ondernemend Venlo zo’n 90 % van de 
arbeidsplaatsen te vinden is. “Vaak zijn 
het eenpitters, kleine bedrijven die geen 
lid zijn, of nog niet, want we groeien nog 
steeds.”

Overkoepelend orgaan
Thissen legt uit dat Ondernemend Venlo 
een overkoepelend orgaan is en dat de 
vier businessparken elk een eigen bestuur 
en voorzitter hebben. Die voorzitters heb-
ben vervolgens weer zitting in het bestuur 
van Ondernemend Venlo. Het behartigen 
van de ondernemersbelangen gebeurt 
middels diverse commissies die zich elk 

RS�HHQ�VSHFLÀHN�GHHOJHELHG�ULFKWHQ��
“Onze aanpak is heel divers, dan weer 
probleemoplossend, dan weer gericht op 
bijvoorbeeld het formuleren van beleid.” 
Een van de in het verleden behaalde suc-
cessen, zegt Thissen, is het realiseren van 
een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) op 
de bedrijventerreinen. “Als één van de 
eerste in Nederland. Het zorgt voor 
inkomsten, naast de beperkte contributie 
van de leden, om allerlei zaken uit te voe-
ren, vaak via het Parkmanagement.” Hij 
noemt als recente voorbeelden het aan-
pakken van het zwerfvuil op de bedrij-
venterreinen en het aanbrengen van uni-
forme bewegwijzering. Verder wijst hij 
op de rol van de stichting bij het opzetten 
van het inmiddels succesvolle evenement 
rondom het uitreiken van de Venlose 
Ondernemersprijs, de Lodewijk van der 
Grintenprijs. Ook de veiligheid is een 
belangrijk aandachtspunt. “Neem de 
Duitse feestdagen, dan mogen vrachtwa-
gens daar niet de autobaan op. Staan ze 
hier op de meest onmogelijke plekken 
geparkeerd op de terreinen. Heel gevaar-
lijk soms. Dat heeft onze continue aan-
dacht. Er zijn al extra parkeerplaatsen 
gerealiseerd, maar er moeten er meer 
komen.”

Logistieke hotspot
Met het vrachtverkeer is meteen een van 
de belangrijkste sectoren van de Venlose 

economie genoemd, vindt Thissen: de 
logistiek. Venlo neemt daarmee een 
belangrijke positie in, gezien ook de 
diverse malen dat de regio als logistieke 
hotspot nummer 1 van ons land is aange-
wezen. De agro-industrie is een andere 
belangrijke sector, aldus Thissen. “En 
daarnaast de maakindustrie. Dat is min-
der bekend, maar we hebben veel bedrij-
ven die in die branche actief zijn.” Voor 
al die bedrijven zijn goede verbindingen 
uiteraard een must. Thissen geeft aan dat 
Ondernemend Venlo dankzij haar 
omvang op dat vlak eveneens potten kan 
breken. “De onlangs geopende 
Greenportlane is daar een voorbeeld van, 
in dat lobbytraject hebben we een rol 
gespeeld. Evenals in dat van de A74, de 
verbinding met het Duitse snelwegennet. 
Twee korte wegen, slechts enkele kilome-
ters lang, maar van groot belang voor een 
snelle doorstroom en goede verbindin-
gen.”

Gezicht
Dankzij Ondernemend Venlo hebben de 
ondernemers in Venlo volgens Thissen 
een gezicht en een stem. “Onze omvang 
speelt daarbij een belangrijke rol. Maar 
ook omdat we eenduidig naar buiten tre-
den, een uniforme mening verkondigen. 
Zouden alle bedrijven dat alleen doen, 
dan krijg je tal van opvattingen die niet of 
nauwelijks worden gehoord. Omdat we 

Ondernemend Venlo-voorzitter Peter Thissen aan het woord

In 2009 besloten de drie Venlose industrieclubs hun krachten te bundelen. Dat gebeurde onder de 
naam en stichting ‘Ondernemend Venlo’. Het doel: binnen de stichting de belangen van de onder-
nemers die gevestigd zijn op een van de vele industrieterreinen in de gemeente Venlo zo optimaal 
mogelijk behartigen. Voorzitter Peter Thissen legt uit dat dit op uiteenlopende manieren gebeurt.
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als één naar buiten treden en een grote 
groep ondernemers vertegenwoordigen, 
worden we terdege serieus genomen door 
alle belangrijke stakeholders: gemeente, 
provincie, de diverse belangenorganisa-
ties, maar ook door bijvoorbeeld Venlo 
Partners, de organisatie die staat voor de 
promotie van binnenstad, evenementen en 

bedrijfsleven. Dat is voor ons onderne-
mers heel belangrijk. Er is behoefte aan 
hoger en goed opgeleide mensen en een 
aantrekkelijke binnenstad met veel cul-
tuur, met een goed ziekenhuis en aantrek-
kelijke woonomgevingen zijn daarin 
essentieel. Uiteindelijk willen we als stad 
en als bedrijven vooruit. Daar zijn onze 

doelstellingen op gericht: zoals groei sti-
muleren, samenwerking creëren en zorgen 
dat we meegaan in nieuwe ontwikkelin-
gen. Dat loopt perfect. Alle ondernemers 
onderkennen het gezamenlijk belang en 
vormen een hechte eenheid. Dat zie je bij-
voorbeeld terug tijdens de diverse net-
werkbijeenkomsten die een aantal malen 
per jaar worden georganiseerd.”

Wezenlijk item
Wat de nabije toekomst betreft, zo merkt 
Thissen aan het eind van het gesprek op, 
richt Ondernemend Venlo zich onder 
meer op het aanbrengen van camerabevei-
liging op de diverse bedrijventerreinen. 
“Dat traject is al ingezet.” Verder wil de 
stichting zich sterk maken voor de ver-
dubbeling van het spoor tussen 
.DOGHQNHUNHQ�HQ�'�ONHQ��RP�]R�WRW�HHQ�
betere treinverbinding tussen Nederland 
en Duitsland te komen. “Gezien het 
belang van de logistiek in de regio een 
wezenlijk item.” Tevens voorziet Thissen 
een groei van het aantal leden. Te meer 
omdat er ook aan de Duitse kant van de 
grens – op het bedrijventerrein in 
.DOGHQNHUNHQ�²�RQGHUQHPHUV�]LMQ�GLH�]LFK�
graag bij Ondernemend Venlo willen aan-
sluiten. “Omdat we er inmiddels toe doen. 
We hebben ons een tijd geleden gepresen-
teerd aan de Venlose raad en eens goed 
uitgelegd wat we zoal doen. Die raadsle-
den waren onder de indruk en willen hun 
steun aan ons uitbreiden. Dat we serieus 
worden genomen, is een van onze groot-
ste successen.” 

www.ondernemendvenlo.nl
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Venlo na de Floriade

In november 2013 werd het onderzoek 
‘Floriade 2012 in perspectief. Managen 
van verwachtingen, sturen van resultaten’ 
gepresenteerd. Uit dit onderzoek bleek 
dat deze Floriade om en nabij de 90 mil-
joen euro heeft gekost en dat de doelstel-
ling om het wereldevenement te organise-
ren met een positief bedrijfsresultaat, met 
een tekort van 9 miljoen euro, helaas niet 
is gerealiseerd. In het onderzoek merkte 
commissie die het onderzoek heeft uitge-
voerd op dat rond september 2012 de 
berichtgeving en de publieke opinie over 
de Floriade sterk de focus legde op dit 
negatieve resultaat, waardoor de andere 
hoofddoelen, namelijk het neerzetten van 
een geslaagde Wereldtentoonstelling en 
het promoten van Venlo als logistieke 
greenport en epicentrum van duurzaam-
heid, naar de achtergrond verdwenen.

In the picture
1D�DÁRRS�YDQ�GH�)ORULDGH�KHHIW�GH�5HJLR�
Venlo haar uiterste best gedaan om in the 
picture te blijven. In 2013 mocht zij zich 
een jaar lang Hoofdstad van de Smaak 
noemen. In het kader van dit evenement 
hebben er gedurende het hele jaar diverse 
activiteiten plaatsgevonden waarin tradi-
tionele, ambachtelijke, gezonde en duur-
zame voeding en streekproducten centraal 
stonden. Hoogtepunt was de Week van de 
Smaak zelf, waarvan de landelijke aftrap 
op 28 en 29 september plaatsvond op het 

Floriadeterrein in Venlo. Maar liefst 150 
producenten en organisaties uit het land 
en twaalf deelnemende landen zoals Peru, 
=XLG�.RUHD��2RVWHQULMN��7XUNLMH�HQ�
Marokko presenteerden zich met hun 
producten, gerechten en smaakactivitei-
ten. Met dit soort initiatieven wil de 
Regio Venlo de toeristische aandacht 
voor de regio die dankzij de Floriade 
2012 is gewekt, vasthouden en uitbrei-
den.

Ideeën met economisch 
effect
Een ander evenement dat plaatsvond op 
het Floriadeterrein was de uitreiking van 
de InnovAward 2013 op 21 november. 
Acht Limburgse ondernemers ontvingen 
deze prijs voor hun innovatieve idee. 
Deze ideeën zijn voortgekomen uit de 
business to business-bijeenkomsten van 
Limburg & Co, een initiatief van de 
Provincie Limburg en Development 
Company Greenport (DCGV) Venlo die 
tijdens de Floriade 2012 plaatsvonden. 
Uit 166 ideeën werden er 50 geselecteerd. 
Met behulp van een investeringspro-
gramma met een waarde tussen de 10 en 
15 miljoen euro zijn deze concepten ver-
der ontwikkeld met acht winnende ideeën 
als resultaat. Volgens de ‘Monitor econo-
mische effecten Floriade 2012’ van Buck 
Consultants International (BCI) zou hier 
een substantieel economisch effect (in 

termen van bruto regionaal product) van 
circa 100 tot 150 miljoen euro uit voort 
moeten komen.

Greenport Venlo als voor-
beeld
Naast nieuwe ideeën zijn ook de econo-
mische betrekkingen met het buitenland 
aangehaald. Gedurende de tentoonstelling 
vonden er wekelijks twee of drie buiten-
landse delegatiebezoeken plaats, die zich 
hebben vertaald in 57 handelsmissies. Als 
gevolg van deze gelegde contacten reizen 
er nog steeds internationale delegaties af 
naar Greenport Venlo, zijn de contacten 
met het Nederlandse diplomatieke net-
werk verstevigd en zijn bedrijven uit de 
regio zelf ook betrokken bij inkomende 
en uitgaande handelsmissies. Zo heeft het 
bezoek van Qindao geleid tot een han-
delsmissie naar deze Chinese regio en is 
er een intentieovereenkomst met USR 
Networks, een groot metaal- en distribu-
tiebedrijf uit Qindao, getekend met 
betrekking tot vestiging in Venlo. Verder 
neemt Rusland Greenport Venlo als voor-
beeld bij de ontwikkeling van de eigen 
voedselproductie, wat met name voor 
bedrijven uit de Regio Venlo gericht op 
agro-technologie en logistiek kansen 
biedt. Ook zijn er gesprekken gaande 
over de realisatie van een Chinees 
Business Center op Venlo GreenPark en 
HHQ�7XUNLVK�%XVLQHVV�VXSSRUW�2IÀFH�LQ�

De Floriade 2012 vond alweer meer dan een jaar geleden plaats, maar nog steeds is er veel over 
deze Wereldtentoonstelling te doen. De aandacht gaat met name uit naar het begrotingstekort, 
maar het verzilveren van de kansen die dankzij de Floriade zijn gecreëerd moet zeker niet uit het 
oog worden verloren.
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het Turks paviljoen op het Floriadeterrein, 
waarvoor in oktober 2013 een handelsde-
legatie uit Peel en Maas aan bezoek aan 
Turkije heeft gebracht. Een aantal regio-
nale bedrijven heeft zelfs dankzij deze 
handelsmissies hun export weten te 
bevorderen. 

Band met de buren
Er vinden diverse handelsmissies van en 
naar het buitenland plaats, maar speciale 
aandacht is er ook voor buurland 
'XLWVODQG��6SHFLÀHN�]LMQ�GH�EDQGHQ�WXVVHQ�
de Regio Venlo en regio Niederrhein ver-
der verstevigd. In het kader van het door 
de regio geïnitieerde project ‘Region ohne 
Grenzen’ zijn er tijdens de Floriade 2012 
diverse bijeenkomsten georganiseerd om 
ondernemers met elkaar in contact te 
brengen. Inmiddels hebben circa duizend 
Nederlandse en Duitse ondernemers een 
‘community’ gevormd waar tot nu toe 

tientallen concrete samenwerkingsprojec-
ten en ideeën tussen Duitse en Neder-
landse partijen uit voort zijn gekomen. 
Ook op bestuursgebied heeft het nodige 
plaatsgevonden. De Agrobusiness 
Niederrhein heeft in samenwerking met 
GH�/DQGZLUWVFKDIWVNDPPHU�HQ�,+.�KHW�
initiatief genomen voor de opzet van het 
project Agropole. Binnen dit project zul-
len grensoverschrijdende projecten wor-
den ontwikkeld om de agribusiness te 
bevorderen. Ook op Europees niveau 
worden samenwerkingsverbanden 
gezocht. Het project “FoRWaRd” is 
gericht op het terugdringen en voorkomen 
van voedselverspilling met een verbin-
ding naar voedselbanken. Partners in het 
project zijn naast Greenport Venlo (vanuit 
Nederland) ook Italië, Griekenland, 
Duitsland, Hongarije, Polen, Tsjechië en 
Litouwen.

Ruimtelijke kwaliteit
Met Venlo Green Park biedt Greenport 
Venlo een uniek businesspark met een 
hoge mate van ruimtelijke kwaliteit. Deze 
kwaliteit is mede te danken aan de ruimte-
lijke indeling die speciaal voor de komst 
van de Floriade 2012 is gerealiseerd. Ook 
de extra investeringen van 60 miljoen 
euro in de bouw van de Innovatoren en 
Villa Flora en de infrastructuur maken 
Venlo GreenPark extra aantrekkelijk als 
bedrijventerrein. De ontwikkeling van de 
Greenport Venlo Campus in samenwer-
king met provincie Limburg en Maastricht 
Universiteit moet dit verder bevorderen. 
Inmiddels heeft de Hogere Agrarische 
School (HAS) in Den Bosch in september 
2013 een volwaardige vestiging in Venlo 
voor 750 studenten geopend waar de 
bachelor-opleidingen Bedrijfskunde & 
Agribusiness en Toegepaste Biologie kun-
nen worden gevolgd. In 2017 wordt dit 
rijtje aangevuld met Freshfood Design & 
lnnovation, International Food & 
Agribusiness en Milieukunde in een bio-
based economie. Ook Maastricht 
Universiteit biedt in Venlo al twee master-
opleidingen aan en wil deze activiteiten in 
2014 uitbreiden met een nieuwe, brede 
bacheloropleiding in Venlo. 

Noodzakelijke follow-up
De Floriade 2012 heeft een aantal ontwik-
kelingen in de regio in een stroomversnel-
ling gebracht. Het resultaat is een grotere 
internationale bekendheid voor Greenport 
Venlo, diverse initiatieven die uiteindelijk 
een impuls aan de regionale economie 
zullen geven, een nieuw en duurzaam 
bedrijventerrein en de verdere ontwikke-
ling van de Greenport Venlo Campus. 
Daarmee is de bakermat gelegd voor een 
gebied waar overheid, onderwijs en 
ondernemers met elkaar samen kunnen 
werken en nieuwe business uit binnen en 
buitenland aan kunnen trekken. Maar wat 
destijds al voor de ondernemers in de 
regio gold die hoopten dat de Floriade hen 
veel business zou brengen, geldt ook nu; 
het verzilveren van de kansen die er nu 
liggen, zal tijd en energie blijven vergen. 
Of zoals het onderzoek “Floriade 2012 in 
perspectief” zo mooi omschreven staat, 
verdient ‘datgene wat als diepte-investe-
ring is gezien en gedaan, een noodzake-
lijke follow-up en een gecoördineerde 
aanpak’. 

V E N L O  S P E C I A L  |  J A N U A R I  2 0 1 4



22 V E N L O  S P E C I A L  |  J A N U A R I  2 0 1 4

JAAROVERZICHT

Venlo in het nieuws
Een gemeente zit nooit stil en ook in Venlo is er in 2013 veel gebeurd. Noord-Limburg Business 
zette een kleine greep van de gebeurtenissen uit het afgelopen jaar op een rij.

Nieuwe Venlo App beschikbaar
Gebruikers van smartphones en tablets kunnen sinds februari 2013 gebruik maken van de nieuwe Venlo App. Met de App kan 
men onder andere direct een melding maken over de openbare ruimte, voorzien van foto en GPS-locatie. De gratis VenloApp 
biedt informatie over alle gemeentelijke diensten en producten, contactgegevens, openingstijden en informatie over bestuur en 
raad. Officiële bekendmakingen van bijvoorbeeld bouwvergunningen zijn in te zien. Deze zijn gekoppeld aan de GPS-locatie, zo-
dat men specifiek kan zien of er in een bepaalde straat een vergunning is aangevraagd of verstrekt. Ook is een RSS feed toege-
voegd, waarmee de gebruiker op de hoogte blijft van de nieuwsberichten op de gemeentelijke website. De Venlo App is gratis 
verkrijgbaar in de App Store en Google Play. 

Start grootschalige vervanging openbare verlichting door led-verlichting 
Wethouder Jos Teeuwen (Openbare Werken) gaf eind april het startsein voor het vervangen van alle bovengrondse openbare 
verlichting (OV) in de gemeente Venlo door led-verlichting. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk, omdat de huidige verlichting 
storingsgevoelig en niet energiezuinig is. Binnen drie jaar worden ongeveer 18.500 armaturen, ongeveer 75% van het volledige 
areaal, vervangen. De energiebesparing loopt door de vervanging op tot wel 43%. Daarnaast wordt de besparing in beheer en 
onderhoud, gebruikt om ook het ondergrondse OV-net te saneren. Door het verouderde OV-netwerk te vervangen door led-ver-
lichting, wordt bespaard op kosten voor energie, beheer en onderhoud. Bijkomend voordeel is dat de energiebesparing ook re-
sulteert in een verlaging van de CO² -uitstoot. 
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Venlo beste logistieke hotspot van Europa
In juli werd Venlo uitgeroepen tot beste Europese logistieke hotspot. In de top drie liet Venlo Rotterdam en Antwerpen-Brussel 
achter zich. In een onderzoek vroeg vastgoedontwikkelaar Prologis 160 Europese gebruikers van distributiecentra naar hun waar-
dering van 100 centra voor wat betreft nabijheid van klanten en leveranciers, beschikbaarheid van arbeidskrachten en flexibiliteit 
van de overheid, en beschikbaarheid van grond en opslagruimte, waarbij Venlo het beste uit de bus kwam. Ook werd gescoord 
op vastgoedkosten, kwaliteit van infrastructuur en van ondersteunende economische netwerken. Volgens het onderzoek is Venlo 
voor distributeurs de meest aantrekkelijke vestigingslocatie in Europa, maar zal in 2018 de concurrentie al beginnen in te lopen. In 
oktober is Trade Port Noord Venlo een samenwerking met Prologis aangegaan om de verdere ontwikkeling van logistiek vast-
goed op bedrijvenpark Trade Port Noord Venlo te onderzoeken.

Opening Theater De Maaspoort 
Op donderdag 29 augustus opende het geheel vernieuwde Theater de Maaspoort in Venlo officieel zijn deuren, na een jaren du-
rende verbouwing. Het theater is uitgebreid met een tweede zaal die de naam Frans Boermanszaal heeft gekregen en is ver-
noemd naar één van de grootste Limburgse tekstdichters ooit. Ook is er een restaurant met buitenterras op de tweede verdie-
ping gerealiseerd met uitzicht over de Maas en de Oude Markt. Tijdens de opening traden er meerdere artiesten op. Jack Poels 
en Tren van Enckevort van Rowwen Hèze onderwierpen de nieuwe zaal aan een akoestiektest, terwijl een van de meest trouwe 
Maaspoort-bezoekers, de 92-jarige mevrouw Waterborg uit Venlo, het gehele theater testte.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken provincies Limburg 
en Noord-Brabant
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima bezochten 12 juni de provincie Limburg en de pro-
vincie Noord-Brabant. Beide bezoeken maakten deel uit van een reeks van twaalf bezoeken die de Koning en Koningin na de 
troonswisseling op aan alle provincies in Nederland brachten. Het koninklijk echtpaar bracht daarbij ook een bezoek aan Venlo, 
waar burgemeester Scholten aansloot voor een wandeling langs de Maasboulevard en een bezoek aan ‘smaakplein’ op de Oude 
Markt. De koning en koningin bezochten een ‘kookbattle’ waarin 7 jeugdteams uit de 7 gemeenten van de regio Venlo een eigen 
‘smaakplein’ presenteerden met locale producten. Eenmaal op het bordes van het stadhuis gearriveerd, luisterde het echtpaar 
naar de muzikale afsluiting.  
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Greenportlane officieel geopend
In oktober werd de Greenportlane in de regio Venlo officieel geopend. De nieuwe provinciale weg met een lengte van vijf kilome-
ter ontsluit het Klavertje 4 gebied van 5400 hectare groot in het zogeheten Greenport Venlo. Hier is voor de komende dertig jaar 
ruimte voor bedrijven in agro en food evenals handel en logistiek. De dubbelbaans weg (2x2 rijstroken) heeft�71,5 miljoen euro 
gekost en is betaald door de EU, rijk, provincie en regio. De combinatie BAM Wegen en BAM Civiel legde de weg aan. Een deel 
van de Greenportlane was vorig jaar al klaar in verband met de tuinbouwexpo Floriade, die twee miljoen bezoekers uit de hele 
wereld trok. Door een onteigeningsprocedure kon de weg pas recent, na een vertraging van een half jaar, volledig worden afge-
bouwd.  Vanwege de verwachte toename van verkeer is de Greenportlane (80km/u) ook nodig voor de verbetering van de ver-
keersveiligheid en de leefbaarheid in de omliggende gemeenten. Bijzonder is dat het ontwerp van de weg een paar keer is aan-
gepast aan de wensen van de ontwikkelaar van het gebied, Development Company Greenport Venlo.

Grensoverschrijdend pilotproject
Burgemeester Scholten reisde begin november onverwachts af naar Lobberich voor een persgesprek met burgemeester Christian 
Wagner van Nettetal. Het nieuws is dat het Europees Parlement in beginsel akkoord is met een pilotproject dat zich gaat afspelen 
in de grensregio. Het voorstel is 'Agropole' gedoopt; een samentrekking tussen agribusiness en metropole. De bedoeling is om 
met alle partijen in de regio, grensoverschrijdende projecten te ontwikkelen die de agribusiness verder gaan brengen. Onder 
voorbehoud van formele goedkeuring is de komende twee jaar 1,2 miljoen euro beschikbaar. Bijzonder is verder dat de pilot voor 
100% gefinancierd wordt met Europees geld. Al kan per project natuurlijk aanvullend geld worden gezocht. 

Vestiging Hogere Agrarische School Venlo
De Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch opende in september een volwaardige vestiging in Venlo voor 750 studen-
ten. Studenten konden er toen al terecht op een van de twee bachelor-opleidingen die HAS Venlo gaat aanbieden; Bedrijfskunde 
& Agribusiness en Toegepaste Biologie. In 2017 volgen nog drie bachelor-opleidingen; Freshfood Design&lnnovation, Internatio-
nal Food & Agribusiness evenals Milieukunde in een biobased economie. De jongeren die kiezen voor de nieuwe HAS komen 
naar verwachting voornamelijk uit Limburg en Oost-Brabant maar ook uit Duitsland. HAS Hogeschool heeft een geschikte locatie 
gevonden aan de Spoorstraat in Venlo, op drie minuten loopafstand van het centraal station.

JAAROVERZICHT
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Venlo wint titel Beste Binnenstad van Nederland
Op 21 november won Venlo de tweejaarlijkse verkiezing van het Platform Binnenstadsmanagement en liet daarbij in de categorie 
middelgrote binnensteden concurrent Zaandam achter zich. Venlo mag zich tot 2015 de beste binnenstad van Nederland noe-
men. Volgens de jury verdient Venlo deze titel, omdat Venlo tegen de conjuncturele trend in flink geïnvesteerd heeft in de binnen-
stad. Venlo heeft volgens de jury op verrassende wijze de Maas teruggebracht en verbonden aan de stad. Verder roemt de jury 
de goede samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente. Tenslotte heeft Venlo volgens de jury een 
grote diversiteit in winkelaanbod en is de binnenstad een mooie combinatie tussen landelijke ketens en (nieuwe) lokale onderne-
mers. 

Vindingrijke ondernemers vallen in de prijzen
Acht Limburgse ondernemers en consortia ontvingen op 21 november uit handen van Gouverneur drs. Theo Bovens de InnovA-
ward 2013. De prijswinnaars zijn gekozen uit tientallen vindingen die zijn geboren tijdens de Floriade vorig jaar. De innovaties, 
vooral op het gebied van voeding, diervoer en transport, hebben geleid tot succesvolle introducties van producten. De prijswin-
naars kregen elk een bedrag van €30.000,- en een kunstwerk gemaakt van Limburgse materialen. De ideeën zijn ontstaan uit busi-
ness to business-bijeenkomsten van Limburg & Co, een initiatief van de Provincie Limburg en Development Company Greenport 
(DCGV) Venlo tijdens de wereldtuinbouwexpo Floriade in Venlo die twee miljoen bezoekers trok. 

Grensgemeenten maken zich sterk voor Duits taalonderwijs 
De burgemeesters van de gemeenten Almelo, Arnhem, Emmen, Enschede, Groningen, Heerlen, Hengelo, Maastricht, Nijmegen, 
Sittard-Geleen en Venlo stuurden half november op initiatief van burgemeester Bruls van Nijmegen een brief naar OC&W Minis-
ter Jet Bussemaker. Zij stellen in hun brief dat de positie van het vak Duits op de mbo-opleidingen (de ROC’s) ernstig gevaar loopt 
en doen een klemmend beroep op de minister om de dreigende verdere marginalisering van het onderwijs in de Duitse taal in 
het mbo te voorkomen. Sinds 2012 stelt het ministerie van OC &W het vak Engels verplicht voor leerlingen in de hogere opleidin-
gen binnen het MBO. Dit heeft tot gevolg dat leerlingen veelal niet meer gemotiveerd zijn voor het volgen van onderwijs in een 
tweede taal. Sindsdien wordt Duits door de ROC's  significant minder vaak aangeboden. Voor  2013 en 2014 is opdracht gegeven 
tot herziening van alle kwalificatiedossiers in het mbo. Alles wat niet direct van belang is voor de beroepsuitoefening verdwijnt uit 
dit deel. Dit heeft ertoe geleid dat Duits in bijna alle dossiers is verdwenen of sterk is gereduceerd. 



Het team van 

Noord-Limburg Business 
wenst u een succesvol 2014!
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Kijk voor meer informatie op www.arenarent.nl, bel met
077- 320 30 41 of bezoek ons aan de Celsiusweg 5 in Venlo.



Grootformaat

Voor alles een passende oplossing!
Venrayseweg 114 - 5928 RH Venlo - Freshpark Venlo 3851 

Tel.: +31 (0)77 399 96 40 - Fax: +31 (0)77 399 96 49 - info@graphic-mail.nl - www.graphic-mail.nl

! 259 cm printbreedte!
! Milieuvriendelijke inkt!

geschikt voor een breed scala
aan outdoor- en indoor printoplossingen:

posters, billboards, aankleding van gebouwen, signs
en banners, POS displays, voertuigbelettering,
kunstreproducties, posters, reclamezuilen,
interieurdecoratie, behang en nog veel meer!

ZEIL vanaf  €10,- per m2

ZEIL vanaf  €10,- per m2


