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Oprecht betrokken
Peelland Advocaten
Kanaaldijk Noord West 81
5707 LC Helmond
T 0492-543093
Mob Erik 06 - 21 42 57 72
Mob Roel 06 - 46 07 65 58
info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl

SAKKO TANKSTATIONS
Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag!

ZAKELIJK DIESEL EN EURO95 TANKEN IN
HELMOND MET DE HOOGSTE KORTINGEN?
LAAT U VERRASSEN EN NEEM CONTACT MET
ONS OP VIA TANKPAS@SAKKOCOMMERCIAL.NL
OF BEL MET 0164-271020!
LOCATIE SAKKO STATION HELMOND
LAGEDIJK 11
5705 BX HELMOND
WWW.SAKKOTANKSTATIONS.NL
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NIEUW:
ZAKELIJK
BOODSCHAPPEN
DOEN
Betaal je boodschappen
achteraf op rekening of
direct per pin

AL JE
BOODSCHAPPEN
IN 1 KEER
BESTELD

Jumbo, Helmond, Huiskensstraat 2
Azalealaan 64, Dorpsstraat 58D
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WWW.ERMA.NL

Specialist op het gebied van
verpakkingen van golfkarton
Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief in de
verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te verklaren; ERwin en MArk Saris twee broers en tevens de twee
compagnons. ERMA verpakking is een; “sheetplant” d.w.z.;
wĳ vervaardigen verpakkingen uit golfkartonnen platen.

Onze specialiteiten zĳn:
XXXL-dozen
Driedubbel golfkarton
Palletdozen
Stansdozen
Drukwerkdozen
Vakverdelingen

Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160)
Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl
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‘Ons moeder is de smeerolie in het bedrijf’

Henk Jongen Auto’s al 50
jaar service zoals het hoort
Door Susan Verheij
Een autozaak met een geschiedenis van 50 jaar, dat horen we niet zo heel vaak in een tijd waarin menig autozaak
vooral merkdealer is. Autobedrijf Henk Jongen bestaat in 2020 vijftig jaar. Hoewel de zaak al 18 jaar in handen is van
Frank en Robbie Jongen, is het verhaal van Henk en Anny Jongen bepalend voor hoe zij nu nog omgaan met hun klanten. Bij hen draait het niet alleen om het materieel, maar ook om het moreel. “Het gaat dan wel om auto-onderhoud
en het verkopen van auto’s, maar eigenlijk gaat het vooral ook om mensen. Mensen vinden het fijn als je voor hen
klaar staat, dat doen wij ook na 18.00u als het nodig is. Dat zie je bij grote garagebedrijven/dealers steeds minder.
Frank grapt: “Als je hen belt krijg je, kies1 voor een afspraak, druk 2 voor de werkplaats et cetera. Hier weten we nog
welke klant bij welke auto hoort. We lossen het probleem dat een klant heeft met zijn of haar auto op. Leveren echt
service zoals dat hoort.” Die slogan gebruiken zij alweer enkele jaren. “Het is echt zo, je moet niet alleen in auto’s
geïnteresseerd zijn, maar ook in de eigenaar. Je gaat een soort relatie aan samen. Bij de koffie horen we alle levensverhalen. Sommigen mensen komen ons taart of bloemen brengen voor het begrip dat we toonden.” Niet voor niets
kregen zij van hun klanten een gemiddelde 9 bij een klantonderzoek. Een familiebedrijf bij uitstek. De zaak loopt er al
vijftig jaar op rolletjes. Frank ‘doet’ de showroom en Robbie de werkplaats. Samen met zeven medewerkers bedienen
ze honderden klanten. “We doen het echt samen met hen.”
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Grappig is dat zij allen zelf nooit een nieuwe wagen hebben gekocht. Ze vinden dat al snel ‘sund’. Anny Jongen zegt
daarom ook: “Van onze kinderen en kleinkinderen hebben
we geen patsers gemaakt.” Het typeert hen en de sfeer. Als
Henk en Anny Jongen verhalen over vroeger, hebben zij het
over het zwembad. Niet een bak met water, maar dan bedoelen zij de locatie waar hun autozaak zit. De Kanaaldijk ZW
7 In Helmond. “Veel mensen weten niet dat hier vroeger het
Helmondse zwembad lag,” vertelt Anny Jongen. Henk werkte bij de gemeente als monteur van bromfietsen en auto’s.
Gemeentepersoneel kreeg destijds een woning van de gemeente aangeboden om te huren. Tot hun verbazing kregen
zij de personeelswoning die bij het zwembad stond. “Zoveel
mazzel hadden maar weinig jonge stellen. Al snel bouwden
we een schuurtje zodat ik daar kon sleutelen. Ik vond het
altijd fijn om iets te repareren.” Later kwam Henk bij Stomerij
Verschuijten te werken als zoals ze dat tegenwoordig noemen wagenparkbeheerder. “Ik vond het prachtig, zorgde dat
iedere wagen in orde was, maar zelf kreeg ik aan huis steeds
meer klanten. We durfden de stap aan om voor onszelf te
beginnen.

Wisselwerking tussen onderhoud en de
showroom

Henk Jongen zit op de praatstoel. “We hadden interesse in
deze plek, de gemeente verkocht het maar er waren meer
gegadigden. Op een gegeven moment zei ik tegen de bank:
‘ik heb een huis gekocht en dat moeten jullie betalen’.” Zijn
bravoure overtuigde, want al snel zorgde het paar ervoor dat
zij zichzelf konden bedruipen. “We hadden nog niet veel,
wel kennis van auto’s onderhouden en opknappen. Op een
gegeven moment kon ik van iemand vijf Kadettjes kopen,
voor de handel.” Handelen en overschrijven gebeurde aan de
keukentafel, soms letterlijk tussen de soep en de aardappelen door. Pas in 1978 bouwden ze met hulp van familie en

Henk in zijn jonge jaren als monteur

bekenden de showroom. Henk zegt hierover: “Het kon echt
niet meer, we stonden buiten met klanten een auto uit te
zoeken, ook met slecht weer.”
Bij Henk Jongen Auto’s staan al die jaren wagens van diverse
merken in de showroom. Ze bieden zo’n 40 auto’s aan in
de showroom van een half jaar jong tot 7 jaar, voornamelijk met lage km-standen prijzen vanaf 3500,- tot 25.000,-.
Vooral Frank heeft daar een goed oog voor. “Ik vind het belangrijk om een mooi aanbod te hebben staan, daarbij goed
advies te geven, passend bij de kopers. Zowel qua type, prijs
als onderhoud. Aan accountmanagers in mooie pakken met
wollige praatjes hebben zij niets en wij winnen er geen vertrouwen mee.” Zijn broer vult aan: “Het is de wisselwerking.
De één komt hier met een auto in onderhoud en koopt later
een auto uit de showroom en andersom ook.” Belangrijkste is dat klanten voor ons een goed woordje doen en de
buurman of collega ook naar ons sturen. Dat dat al die jaren
gebeurt, geeft te kennen dat we het goed doen. We verkopen dan ook de meeste auto’s aan klanten binnen regio de
Helmond..” In 2016 zaten zij in de halve finale van autobedrijf van het jaar.
Een klant van Henk Jongen Auto’s mag erop vertrouwen
service te krijgen. “De één kan 3000 betalen, de ander met
gemak 20.000. Voor ons zijn ze gelijk. Mannen, vrouwen.
Kleine wensen, grote wensen. Het concept werkt. Men kan
ook gewoon de werkplaats in.” Een transparant bedrijf met
historie, maar zeker ook bijdetijds. De autotechniek is immers
enorm veranderd. Hun medewerkers worden bijgeschoold
via Bosch Car Service. We hebben een fijn en goed team.”

Ondernemerslessen geleerd

De zaak mag dan wel Henk Jongen autobedrijf heten, maar
eigenlijk had daar net zo goed Henk en Anny Jongen kunnen
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staan. Henk zegt hier zelf over: “Anny was in alles mijn rechterhand. Ze gaf me dingen aan, maar was nooit te beroerd
om een auto mee te schuren, af te plakken, uit te deuken,
te spuiten, te takelen en ondertussen had ze zowel de boekhouding als het huishouden ook goed op orde.” Ze lachen er
samen om, geven elkaar gemeende complimenten en ook de
zoons beamen de belangrijke rol die hun moeder inneemt in
de geschiedenis van de zaak. “Zij zorgde ervoor dat alles gesmeerd liep.” In de 50 jaar maakten de ondernemers gouden
tijden mee, maar ook voelden zij de financiële crisissen goed.
“In de jaren zeventig, ten tijde van de oliecrisis, stond alles
stil. Dat was moeilijk. Bij elke crisis besparen mensen op het
onderhoud van hun auto, begrijpelijk maar dat voelden wij
direct. Juist dan is het belangrijk om mee te denken met de
klanten. In tijden dat het goed gaat waren we ook bereid om
’s avonds door te werken.” Henk is zo’n man die altijd zwarte handen had. “Ik heb hard gewerkt, maar ook ontzettend
veel plezier gehad.” Drie jaar was Henk Jongen Subaru dealer, maar zijn vrouw lacht en benoemt waarom dat geen lang
leven beschoren was; “Hij was te eigenwijs.” Senior beaamt
dat: “Ik kan niet leven met dealervoorschriften.
Ondernemerslessen leerden zij. “Zoveel, zoveel. We hebben
in het begin pech gehad met een boekhouder die niet altijd aan de belasting dacht, maar ook weer mazzel met fijne
medewerkers en mensen met wie we werken. Sommigen
werken er al 20 jaar.” Het echtpaar woont nog pal naast de
zaak, komt elke ochtend koffie drinken met hun zoons en
personeel. “We bemoeien ons niet meer met hoe onze zoons
zaken doen. Dat kunnen ze zelf goed. We hebben hen al
jong geleerd dat niet alle verkoop ook winst is en om iedereen netjes te behandelen.”

Autoliefde zit in hun bloed

De broers Jongen: “Natuurlijk was het niet altijd fijn dat klanten altijd voor gingen en menig bord eten koud werd omdat er weer iemand aanbelde en dat we soms al drie keer
vertrokken zouden zijn op vakantie maar dat er dan weer
iemand iets kwam vragen en wij moesten wachten, anderzijds ze waren natuurlijk altijd in de buurt als we een vraag
hadden. We hebben hier enorm veel plezier beleefd, konden wat crossen, sleutelen.” Was werken bij hun ouders wel
hun wens? Robbie: “Voor ons was het vanzelfsprekend. Ik
houd van autotechniek, Frank doet liever de verkoop, offertes maken en de website. Allebei willen we op de hoogte
blijven van nieuwste snufjes. Ontwikkelingen gaan heel snel.
” Autoliefde zit in hun bloed. Natuurlijk botsen ze wel eens.
Robbie hierover: “Zowel bij mijn ouders als mijn broer ettert
onenigheid nooit privé door.” Frank reageert adrem: “Hij zag
dat ik onmisbaar was.” Alle vier lachen.
Zij hebben de naam Henk nooit uit de bedrijfsnaam gehaald.
“Nee, de basis is door hem gelegd. De mijlpaal is aan hen samen te danken.” Robbie en Frank bepalen alweer 17 jaar zelf
hoe zij de zaak draaien. Kenmerkend voor de manier waarop zij zaken doen is dat ook zij al jaren werken met vaste
partners. Zo zijn zij al tientallen jaren verbonden aan RSW
Accountants en Bosch Car Service, maar ook de familie die
het gebruikte ijzer komt halen komt al 50 jaar over de vloer.

Netwerken loont

De broers realiseren dat zij er ook op uit moeten om de zaak
onder de aandacht te brengen. Frank Jongen is al enige ja-

Frank (links) en Robbie Jongen

ren aangesloten bij Netwerkclub 0492. Hun garage werkt
immers niet alleen voor particulieren, maar richt zich ook
op het midden- en kleinbedrijf met eigen wagenpark. Frank
promoot daar ook het Auto Onderhoudsplan waarbij men
voor 20 euro per maand als het ware spaart voor onderhoud,
pechhulp en andere voordelen. “Dat is gunstig voor iedereen. Met dat plan komen klanten minder voor onverwachte
kosten te staan. Ik heb profijt van dat netwerk. We helpen
elkaar. De ene keer weet ik dat een klant open staat voor
een nieuwe werkgever, die ik weer koppel aan een bedrijf uit
mijn netwerk. De andere keer koopt een Helmondse ondernemer een bus bij ons en vraagt een ander of we binnenkort
een stationwagen voor haar hebben. Zij vertrouwt op mijn
zoektocht.”
De partners van Robbie en Frank zitten niet in de zaak. Hun
kinderen ook niet. “Die hebben andere wensen, maar wij
doen dit graag en blijven dat doen.” Houd de acties van Henk
Jongen Auto’s in de gaten. Op 26 april wordt het 50-jarig
jubileum gevierd.

Kanaaldijk ZW 7
5706 LD Helmond
0492-537150
info@henkjongen.nl
www.henkjongen.nl
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N Light Direct • Noorddijk 5, 5705 CX Helmond • 0492 54 80 00 • info@nlight.nl • nlight.nl• nlightdirect.nl

Nieuw

Occasions

Verhuur

Service

Aanhangerland Gehamie B.V. • Schootense Dreef 19a • 5708 HZ Helmond • 0492 - 52 52 53
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LOGISTIC FORCE IS GESPECIALISEERD IN HET
SAMENBRENGEN VAN WERKGEVERS EN WERKNEMERS
EN OPLEIDINGEN BINNEN TRANSPORT EN LOGISTIEK

UITZENDEN
RECRUITMENT
OPLEIDEN
PAYROLL
LOGISTIC FORCE EINDHOVEN
DE DONGE 2
5684 PX BEST
T: 040 - 787 36 60
eindhoven@logisticforce.nl

WWW.LOGISTICFORCE.NL
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UW PARTNER
IN KABELS & SPECIAALKABELS
Panovenweg 32
5708HR Helmond
T +31(0)492 529 645
F +31(0)492 528 515
info@edec.nl
www.edec.nl

Speciaalkabels en spiraalkabels op maat gemaakt voor o.a.
telecommunicatie, navigatiesystemen en de medische industrie.
Geschikt voor diverse toepassingen en verkrijgbaar vanaf
100 meter. Speciaal ontwikkeld en gefabriceerd volgens
klantenspeciﬁcaties.

Kabel B.V.

Van Dorp Helmond Rietbeemdweg 2 | 5705 BH Helmond | T: (0492) 504 444 | E: infohelmond@vandorp.eu

Diensten
Van Dorp biedt een totaalpakket aan technische diensten. Met een team van ervaren en betrokken
medewerkers wordt alle techniek in gebouwen zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Bij alle
diensten staan duurzaamheid en besparing op natuurlijke bronnen als elektriciteit, gas en water centraal.
Naast alle gebouwgebonden disciplines zoals Technisch beheer, Energieconcepten, Brand- en inbraakbeveiliging, heeft Van Dorp ook nog een aantal specials zoals Grootkeukens, Railinfra en Zwembaden.
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Vrijdag 7 februari

Ladies Night
Helmond Sport
Op vrijdag 7 februari staat voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Excelsior, in de Business Club, de jaarlijkse
Ladies Night op het programma. Dames kunnen voor slechts € 6,- een kaartje kopen (ook tevens toegangsbewijs voor
de wedstrijd). Bij binnenkomst ontvangen de dames een welkomstdrankje. En gedurende de avond worden diverse
gerechtjes van lokale restaurants en cateraars aangeboden. Daarnaast zijn er nog diverse workshops en kraampjes
aanwezig.

Het programma luidt:
17.30 uur Inloop
18.00 uur Aanvang Ladies Night
20.00 uur Wedstrijd Helmond Sport-Excelsior
Rotterdam
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Op de foto’s ziet u een
sfeerimpressie van de Ladies Nicht 2019

www.helmondsport.nl
Kaarten kunt u bestellen via:
https://bit.ly/36RTu5q
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MEER DAN 300 OCCASIONS OP VOORRAAD

Al meer dan 50 jaar het beste adres in de regio
voor nieuwe en gebruikte bedrijfsauto’s.
uitstekende service
website: www.vdhurk.nl

scherpe prijzen

telefoon: 0492 536 652

persoonlijk contact

adres: Kanaaldijk Zuid West 7b, HELMOND
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HERKENT U ALS WERKGEVER DE SIGNALEN?
• Is iemand frequent kortdurend ziek?
• Wordt er regelmatig om een voorschot gevraagd?
• Is er al loonbeslag gelegd?
Eén fulltime medewerker met schulden kost de werkgever
gemiddeld zo’n € 13.000,- per jaar.
Quitte kan er voor zorgen dat de medewerker
weer zicht heeft op een financieel gezonde toekomst.
06-15467087 • a.vandeursen@quitte.nu • www.quitte.nu

MET REGBAT BESPAART U GELD,
HET IS GOED VOOR HET MILIEU!

Zie onze website www.regbathelmond.nl voor meer informatie of bel ons
direct op 0492-330039 en mailen kan natuurlijk ook naar helmond@regbat.nl
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Kia Sportage 1.6 T-GDI GT-Line Automaat
Dit betreft een nieuwe auto direct uit voorraad leverbaar. Heeft u vragen
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 47.499,-

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
5
Automaat
Grijs metallic

Kilometerstand:
1 km
Bouwjaar:
2019
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

Kia Optima Sportswagon 1.7 CRDi DCT/7 DynamicLine
Nieuwe Kia Optima DynamicLine automaat geheel rijklaar aangeboden.
deze auto kunnen wij direct uit voorraad leveren. Heeft u vragen over deze
interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van onze
adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Diesel
5
Automaat
Zwart metallic

Kilometerstand:
Bouwjaar:
BTW Aftrekbaar:

1 km
2018
BTW is aftrekbaar

€ 36.945,-

Kia Stinger 3.3 Twin Turbo V6 AWD GT
De nieuw KIA Stinger GT, exclusief verkrijgbaar bij VDNS Helmond. deze
prachtige Gran Turismo beschikt over een 3.3 liter sterke Twinturbo motor met
maar liefst 370 PK. en is full option uitgevoerd met o.a. een 360-Graden camera,
automatische achterklep, Drive mode select, elektronisch instelbaar onderstel,
Stoelverwarming en ventilatie en natuurlijk 7 jaar garantie. Heeft u vragen
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 74.450,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
5
Automaat
Zwart metallic

Kilometerstand:
Bouwjaar:
Datum deel 1a:
BTW/Marge regeling:

22.766 km
2017
28-11-2017
BTW is aftrekbaar
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Alles onder 1 dak: Autodroom Helmond. Dit concept is uniek in Nederland. Alle
wensen op autogebied onder één dak. Wilt U een nieuwe of gebruikte auto kopen,
keuze genoeg. Leasen of huren? Financieren, leasen of huren? Geen probleem.
Reinigen, onderhoud, reparatie of schadeherstel? Ervaren vakmensen staan voor
u klaar. Zelfs voor de autoverzekering zit U helemaal goed. Dat bedoelen wij
met alles onder één dak. In Autodroom Helmond is gevestigd: VDNS Kia, VDNS
Suzuki, vd Nieuwenhuijzen Auto’s en Brabant Autolease, Bekkers Autoschade en
Carcleaning Helmond.

Varenschut 21A
5705 DK Helmond
T (0492) 588 988

Mercedes-Benz GLE 350 d
Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met
een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag
t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 74.450,-

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Diesel
5
Automaat
Grijs metallic

Kilometerstand:
Bouwjaar:
Datum deel 1a:
BTW/Marge regeling:

40.693 km
2016
30-03-2016
BTW is aftrekbaar

Ford Mustang Fastback 2.3 EcoBoost Premium
Deze mooie sportieve coupe is recent binnen gekomen vanuit USA California.
Auto is met zorg door ons geselecteerd in de USA. Deze auto beschikt over de
juiste uitvoering en opties die je kunt verwachten bij een echte muscle car.
Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met
een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag
t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
2
Automaat
Blauw metallic

Kilometerstand:
24.217 km
Bouwjaar:
2016
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

€ 44.495,-

BMW 2 Serie Coupé M2 DCT Performance package,
NIEUWSTAAT, Eibach Pro, 450 PK
Deze liefhebber auto is van 1e eigenaar.
Auto verkeerd in een uitmuntende staat en heeft een aantal specifieke opties
zoals: Eibach Pro verlaagd. BMW Performance CS velgen. BMW Performance
Carbon achterspoiler. Motorvermogen 450 pk. Neem dan gerust contact op met
een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag
t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 67.450,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
2
Automaat
Blauw metallic

Kilometerstand:
Bouwjaar:
Datum deel 1:
BTW/Marge regeling:

23.682 km
2017
13-11-2017
BTW is niet
aftrekbaar
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RVS Finishing

Bouwschadeherstel

coaten

Poedercoating

RVS Finishing

Bouwschadeherstel

Wij staan
altijd VAN
voor u klaar!
RENEE
VEGHEL
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de
INKOOP
/ ADMINISTRATIE
finishing
touch van
staalproducten: het afwerken door
0493 - 691837
middel van duurzame
methodieken en materialen.
Wij leveren
onder andere aan de foodindustrie,
renee@astrastramon.nl
gevelbouw, interieurbouw en metaalindustrie.

Heb jij de gouden tip
voor ons?
Wij groeien hard en
hebben versterking
nodig. Voor onze
vestiging in Helmond
(gericht op RVS Finish25 jaar ervaring: uitstekende vakkennis en een
ing) zijn we op zoek
soepel proces
naar een Glasparelstraler
We voorzien uw staalproducten van een duurzame,
(32 tot 40 uur). Ben of
beschermende laag op het hoogste kwaliteitsniveau.
RVS Finishing
Bouwschadeherstel
ken jij iemand die deze
Ons full service dienstenpakket kenmerkt zich door de
baa
n zoekt?
flexibiliteit en korte lijnen. Onze mensen samengevat:
ma
il
dan naar:
jarenlange ervaring gecombineerd met passie en
info@astrastramon.nl
enthousiasme. Deze combinatie maakt ons tot een
prettige en betrouwbare partner om mee samen te
werken.

Poedercoaten

RVS Finishing

Bouwschadeherstel

Graandijk 5 | 5704 RB HELMOND
0493 691 837 | info@astrastramon.nl | www.astrastramon.nl

www.astrastramon.nl
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KOEL,- VRIESCELLEN, KOELTOONBANKEN MAAR
OOK GEKOELDE PRODUCTIELIJNEN. VEKAH HEEFT
MEER DAN 35 JAAR ERVARING OP DEZE KOELTECHNIEKEN. VEEL BEDRIJVEN WERKEN MET ONZE
PRODUCTEN.

DE AARDE LEVERT ONS WARMTE, UIT DE GROND
MAAR OOK UIT WATER EN LUCHT. WIJ LEVEREN DE
TECHNIEK OM DEZE WARMTE TE GEBRUIKEN VOOR
RUIMTE VERWARMING MAAR OOK VOOR WARMWATERSYSTEMEN.

DE OPWARMING VAN DE AARDE LEIDT TOT HOGERE
TEMPERATUREN OOK IN NEDERLAND. WIJ HELPEN
U OM HET KOEL TE HOUDEN IN DE ZOMER. MAAR
WIST U DAT EEN AIRCO OOK ALS VERWARMING
TE GEBRUIKEN IS? HET RENDEMENT IS ZELFS NOG
HOGER DAN EEN GASVERWARMING. RAADPLEEG
VEKAH.

Bouwtekeningen printen?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Met onze printers kunnen wij uw bouwtekening snel printen
en altijd voor een scherpe prijs.
Kleur/zwart- wit, gevouwen/ongevouwen,
grootformaat digitaliseren, geen probleem
Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond
0492-527250 • info@black-colors.nl •www.black-colors.nl
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Kia-dealer bekroond
met ‘Platinum Prestige
Dealer Award’
Kia Motors Europe heeft in december 2019 de best presterende Kia-dealers in Europa van 2019 bekend gemaakt.
Kia-dealer VDNS viel hierbij de ‘Platinum Prestige Dealer Award’ ten deel. Tijdens de Nederlandse dealermeeting
op het hoofdkantoor van Kia Motors Nederland is in het bijzijn van alle Kia-dealers het behalen van deze eervolle
titel medegedeeld aan Frank van den Nieuwenhuijzen, directeur van VDNS.

• Kia-dealer VDNS, met vestigingen in Helmond, Venlo
en Venray is de beste Kia-dealer van Nederland
• Naast ‘Platinum Prestige Dealer’ ook
‘Dealer of the Year’
• VDNS vertegenwoordigt als ‘Dealer of the Year’
Nederland tijdens ceremonie beste Kia-dealer
wereldwijd in Gdansk, Polen in mei 2020.

Tevens werd bij de benoeming bekend gemaakt dat VDNS
ook de winnaar is van de wereldwijde ‘Dealer of the Year’
Award van Kia. Tijdens de komende UEFA Europa League
Finale in Gdansk, Polen, zal de afvaardiging van VDNS aanwezig zijn om met een selecte groep winnaars uit de diverse
landen de titel ‘Dealer of the Year’ te vieren.
Dit is maar liefst de derde keer dat VDNS de fel begeerde titel
‘Dealer of the Year’ in de wacht sleept, waarmee het autobedrijf zich onderscheidt als best presterende automobielbedrijf. Zowel bij de aanschaf van een auto als het traject van de
technische dienstverlening. Daarnaast weet het bedrijf een
constant hoog serviceniveau te leveren.
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Léan Verstoep, managing director van Kia Motors Nederland;
“Uiteraard feliciteer ik bij deze de directie en medewerkers
van Kia-dealer VDNS met het behalen van deze fantastische
onderscheiding. Deze titel is de kroon op de geleverde inspanningen in de afgelopen jaren. VDNS is Kia-dealer sinds
2010. Deze benoeming toont dat de dealer met het team
jaar op jaar een zeer sterke performance op gebied van verkoop en onderhoud levert, waarbij de klant een optimale
service ervaart.” Deze waarden staan ook bij Kia hoog in het
vaandel en daarom worden jaarlijks alle Kia-dealers gemonitord om te beoordelen of zij voldoen aan vooraf bekend
gemaakte criteria. “Als je als ondernemer je meermaals weet
te onderscheiden in onze sterke dealergroep, dan is dat een
bewijs van kwaliteit en optimale inzet”, aldus Verstoep.

werking met een ambitieuze importeur, medewerkers die
veel mpassie en betrokkenheid hebben voor de organisatie,
het merk Kia en ons trouwe klantenbestand team” aldus
Frank van den Nieuwenhuijzen van VDNS Helmond .
VDNS is sinds 2010 dé officiële Kia-dealer voor de regio Helmond en omstreken. Het VDNS Kia-team streeft ernaar om
iedere klant altijd de best mogelijke service te bieden en is
bijzonder trots op het wederom behalen van de award en
titel ‘Dealer of the Year’.

Beoordeling

Iedere Kia-dealer wordt onderworpen aan een objectieve beoordeling, met name de afdelingen Verkoop en After Sales.
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar absolute verkoopaantallen, maar zeker ook naar de wijze waarop de service aan de
klant wordt verleend. Zowel bij de aanschaf van een nieuwe
auto als in het traject van de technische dienstverlening daarna. De Kia-vestigingen in Helmond, Venlo en Venray hebben
zich daarbij positief onderscheiden. Daardoor schaart VDNS
zich bij de best presterende Kia-dealers wereldwijd.

VDNS

“Deze prestaties kunnen alleen gerealiseerd worden als alle
ingrediënten kloppen zoals kwalitatief hoogstaande milieuvriendelijke producten met een modern design, een samen-

VDNS
Varenschut 21A
5705 DK Helmond
T (0492) 588 988
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www.black-colors.nl

BETROUWBAAR,
SNEL EN PROFESSIONEEL

VOOR AL UW
XXL POSTERS FC • BOUW TEKENINGEN • FEESTGIDSEN • SUPPLIES • BANNERS
T-SHIRTS BEDRUKKEN • DTP OPMAAK • PERSONALISEREN • MAILING • FLYERS
STROOIFOLDERS • FAM DRUKWERK • LAMINEREN • INBINDEN • PENNEN
CANVAS • ZEIL • LIJSTEN • WIRE - O • HUISSTIJLEN • PLASTIFICEREN
ZWART / KLEURKOPIEEN • STICKERS • ETIKETTEN ETC. ETC. ETC. ETC. ETC.

Black & Colors
Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250
e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl
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Betaalbaar – Merkonafhankelijk – Betrouwbaar

APK KEURINGEN

AIRCOSERVICE

BANDEN EN
BANDENOPSLAG

SCHADEHERSTEL

ONDERHOUD

Nijverheidsweg 37 | 5731 HZ, Mierlo | Tel: 0492 – 66 43 33 | Email: info@bmgauto.nl

EMPE zorgt voor uw complete koffievoorziening
met hoge kwaliteit koffieautomaten, de
beste ingrediënten en een ongeëvenaarde service. Uw koffievoorziening
via EMPE betekent zorgeloos genieten van een Italiaanse espresso,
cappuccino of latte macchiato.
Wij zorgen voor de koffie.

Gerard Bildersstraat 8B
5753 DE Deurne

Tel 0493 - 35 49 84
Fax 0493 - 35 49 85

info@coffeesystems.nl
www. coffeesystems.nl
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TE HUUR
Veestraat 23a, Helmond
In het kernwinkelapparaat van Helmond gelegen winkelruimte. In de directe omgeving zijn onder andere
gevestigd: We Fashion, Witteveen, van Dal Mode, Blokker, Jeans Center, Jola mode, Hema, van Oorschot Mode,
Rituals, Casa, Holland + Barrett, Ziengs, Vodafone, Ici Paris
XL, Didi mode, Bakker Bart, Wibra en Zeeman.
Oppervlakte:

Circa 197 m²

Parkeerplaatsen: Voldoende parkeergelegenheid in het centrum: Parkeergarage Elzas, parkeerterrein achter de Hema en
aan de Torenstraat (gratis) en parkeergarage City / Monkeytown

Huurprijs nader
overeen te komen

Beschikbaar per: In overleg.

TE HUUR
3e etage van de Scheepsboulevard 1 Helmond
Kantoorruimte te huur gelegen in het Suytkade
gebied nabij de oude loop van de Zuid Willemsvaart.
Het te verhuren gedeelte betreft de 3e etage van het
gebouw uit 2010 in turn key staat. De ruimte heeft een
eigen trapverbinding in de vide aan de oostzijde en is
tevens bereikbaar via de lift en extra trappenhuis.
Oppervlakte:

Kantoorruimte totaal 1.160 m²
Eventuele splitsing 960 / 200 m²

Parkeerplaatsen: Voldoende openbare parkeergelegenheid
in de directe omgeving. Parkeerplaatsen te huur op het
naastgelegen Fitland-terrein (huurprijs indicatie € 60,exclusief BTW per maand).
Bereikbaarheid: Met eigen vervoer goed bereikbaar via de
N270 (Helmond – Deurne) of de N216 (Helmond – Weert).
Openbaar vervoer op loopafstand (circa 10 minuten) bushalte
of NS station Helmond centraal.

Huurprijs nader
overeen te komen

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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TE HUUR
Winkelcentrum Brandevoort Helmond
Er zijn diverse objecten beschikbaar voor verhuur,
variërend in oppervlakte. In Brandevoort zijn onder
andere gevestigd: Albert Heijn, Jumbo, Zeeman, Kruitvat,
Gal & Gall, Primera, Keurslagerij Vogels, Freestyle Kappers,
Bakkerij ’t Bakkertje en Hema.
Oppervlakte:

De Plaetse 56 Circa 105 m²
De Plaetse 75 Circa 229 m² (ex Zeeman)
Herselsestraat 23 Circa 51 m²
Laan door de Veste 116 Circa 160 m²
De Plaetse 89a circa 101 m²

Parkeerplaatsen: Het station Brandevoort beschikt over ruim
voldoende parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen parkeergarages

Huurprijs nader
overeen te komen

Aanvaarding:

In overleg.

Locatie:
De wijk Brandevoort is gelegen tussen
Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er
circa 9.200 mensen in Brandevoort en op termijn zullen dit er
circa 16.000 worden.

TE KOOP
Wethouder van Nunenstraat 10-12d, Helmond
Het betreft een bedrijfsgebouw met kantoren in twee
bouwlagen op een kleinschalig bedrijventerrein aan de
rand van het centrum van Helmond.
Oppervlakte:

Kantoor (begane grond)
Kantoor (verdieping)
Showroom (verdieping )
Bedrijfshal

Circa 610 m²
Circa 432 m²
Circa 260 m²
Circa 770 m²

Parkeerplaatsen: Op eigen terrein zijn er circa 30 parkeerplaatsen aan de achterzijde en diverse parkeerplaatsen rond om
het gebouw.
Aanvaarding:

In overleg.

Bereikbaarheid: Het object is uitstekend bereikbaar. Zowel
per openbaar vervoer als per auto. Op circa 10 minuten loopafstand bevinden zich het nieuwe Centraal Station en de bushaltes, deze zijn zeer nabij het centrum van Helmond gelegen.

Koopprijs nader
overeen te komen

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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De disfunctionerende werknemer en
het belang van het verbetertraject
Werknemers, je hebt ze in alles soorten en maten. De ene werknemer is super gemotiveerd en functioneert ook uitstekend, terwijl aan de andere kant de werknemer staat die elke vorm van motivatie mist en (mede daarom) tevens onvoldoende functioneert. En terwijl je er alles aan wilt doen om die eerste werknemer te behouden voor je organisatie, ben
je de laatste werknemer liever kwijt dan rijk. Maar zoals ik in deze rubriek al diverse keren heb laten zien, is het niet zo
gemakkelijk om afscheid te kunnen nemen van een werknemer als die niet goed functioneert.
Werkgevers vangen regelmatig bot bij de rechter als zij de arbeidsovereenkomst willen laten beëindigen vanwege het slechte functioneren. En in verreweg de meeste gevallen is dat niet
omdat ze niet hebben kunnen aantonen dat de werknemer niet
goed functioneert, want dat lukt over het algemeen wel. Nee, in
verreweg de meeste gevallen is dat omdat de werkgever daarna niet de juiste procedure(s) heeft gevolgd. Want niet alleen is
het aantonen van disfunctioneren vereist, de werknemer moet
hierop worden aangesproken, de werknemer dient duidelijk te
worden wat er in het functioneren niet deugt. Daarnaast moet
hij of zij in voldoende mate in de gelegenheid worden gesteld
om het functioneren te verbeteren en dienen hiervoor handvatten te worden gegeven.
Onlangs kwam een dergelijke situatie weer voor de Hoge Raad.
En in deze uitspraak heeft de Hoge Raad een aantal voorzetjes
gegeven over omstandigheden die een rol kunnen spelen bij de
vraag of is voldaan aan de voorwaarden die hebben te gelden
voor een deugdelijk verbetertraject.

Wat was er aan de hand?

Werkneemster is per 1 augustus 2010 voor onbepaalde tijd
in dienst getreden bij Werkgeefster in de functie van Senior
Consultant. Jaarlijks worden de targets vastgesteld zowel op
gebied van declarabiliteit als op verkoopresultaat. In 2013 heeft
werkneemster haar beide targets behaald. Haar totale functi-

oneren is in de eerste jaren van het dienstverband beoordeeld
op 3, op een schaal van 5. In 2014 heeft zij ruim boven sales
target gepresteerd, maar heeft zij niet de doelstelling ter zake
declarabiliteit gehaald. Over het geheel werd haar functioneren
dat jaar ook op 3 beoordeeld. Werkneemster is wel expliciet en
uitvoerig aangesproken op haar functioneren en gedrag, met
name haar gebrek aan zelfreflectie en onvermogen om te gaan
met feedback.
Over het jaar 2015 werd het functioneren van werkneemster
over het geheel beoordeeld met 2,5. Werkneemster heeft dat
jaar ver onder de sales target gepresteerd. Medio 2016 heeft
werkneemster wederom concrete feedback gekregen en daarbij is geconcludeerd dat er twee belangrijke verbetergebieden
waren: de kwaliteit van haar inhoudelijk werk en de manier van
samenwerking/communicatie met klanten en collega’s. De beoordeling over 2016 was uiteindelijk ook onvoldoende.
Op 20 maart 2017 heeft werkneemster een verbeterplan aangeleverd. Er zijn volgens Werkgeefster onvoldoende duidelijke mijlpalen opgenomen in het verbeterplan, op basis waarvan verbetering kan worden gemeten. Sinds 12 mei 2017 is
werkneemster vrijgesteld van werkzaamheden, met behoud
van loon. Werkgeefster is een procedure bij de kantonrechter
gestart tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond
van disfunctioneren.
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De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden
op grond van disfunctioneren. Het hof heeft deze uitspraak bekrachtigd. Werkneemster is het hiermee oneens. Zij is van mening dat zij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld haar
functioneren te verbeteren en is van mening dat ten onrechte is
geconcludeerd dat dat het disfunctioneren niet te wijten is aan
onvoldoende zorg voor scholing van werkneemster. Volgens
haar is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om te
bepalen en vast te leggen met welke maatregelen, het volgen
van scholing daaronder begrepen, en met het oog op welke
daarmee te bereiken doelen, de werknemer zijn tekortschieten
dient te verbeteren.
De Hoge Raad oordeelt dat het antwoord op de vraag welke
hulp, ondersteuning en begeleiding in een concreet geval van
de werkgever mag worden verwacht ter verbetering van het
functioneren van de werknemer, alsmede op welke wijze dit
moet worden vastgelegd, afhangt van de omstandigheden van
het geval. De Hoge Raad heeft daarbij een aantal factoren genoemd die hierbij een rol kunnen spelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

geefster werkneemster voldoende in de gelegenheid heeft gesteld haar functioneren te verbeteren. De arbeidsovereenkomst
werd dan ook ontbonden op grond van disfunctioneren van de
werkneemster.
De factoren die door de Hoge Raad zijn genoemd, zijn niet limitatief, zodat ook andere factoren mogelijk nog een rol kunnen
spelen. In ieder geval wel goed om nog eens te benadrukken is
dat ook de houding van de werknemer in het hele traject een
rol speelt bij de vraag of een ontbinding op grond van disfunctioneren mogelijk is. Als een werknemer niet zelf ook laat zien
dat hij bereid is om aan zijn functioneren te gaan werken, speelt
dit een rol. Bevestig dit dan wel eerst aan de werknemer en geef
hem ook nog een redelijke termijn om die medewerking alsnog
te verlenen.

de aard, de inhoud en het niveau van de functie;
de bij de werknemer aanwezige opleiding en ervaring;
de aard en mate van de ongeschiktheid van de werknemer;
de duur van het onvoldoende functioneren vanaf het
moment dat de werknemer daarvan op de hoogte is gesteld;
de duur van het dienstverband;
wat er in het verleden reeds is ondernomen ter verbetering
van het functioneren;
de mate waarin de werknemer openstaat voor kritiek en zich
inzet voor verbetering;
de aard en omvang van het bedrijf van de werkgever.

De rechter heeft rekening gehouden met de omstandigheden
dat de functie van werkneemster onder meer inhield het actief
zoeken van samenwerking met anderen, het stimuleren van anderen om samen te werken en het zelfstandig oplossen van conflicten binnen een projectteam, dat werkneemster reeds vanaf
2014 bekend was met feedback op haar functioneren en dat de
ongeschiktheid van werkneemster onder meer was gelegen in
onvoldoende communicatie, interne conflicten en onvoldoende
samenwerking met collega’s en klanten alsmede in een gebrek
aan zelfreflectie en onvermogen om te gaan met feedback.
Van een werkneemster mag worden verwacht, zeker op een
bepaald functieniveau, dat zij zelf inziet op welke punten zij
tekortschiet en dat zij meedenkt over de wijze waarop een
verbetering valt te bereiken en op welke termijn. Vaststaat dat
werkgeefster werkneemster al geruime tijd door middel van
gesprekken en feedback op het door de werkneemster zelf opgestelde plan – vrij intensief heeft begeleid in een traject dat
tot doel had te komen tot verbetering van haar functioneren.
Werkneemster had, gelet op het niveau van haar functie en
haar werkervaring, zelf inzicht in haar verbeterpunten kunnen
tonen en te kennen kunnen geven welke concrete maatregelen
of cursussen zij nodig had om haar functioneren te verbeteren.
Desondanks was het werkneemster, zo oordeelt de Hoge Raad,
nog steeds niet gelukt te laten zien hoe zij met betrekking tot
de wezenlijke kritiekpunten op haar functioneren een verbetering dacht te bereiken. De conclusie was dan ook dat werk-

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus
ook voor informatie over de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren,
kunt u terecht bij Peelland Advocaten, gevestigd
aan de Kanaaldijk N.W. 81 in Helmond. Wij zijn u
graag van dienst.
Erik Jansen
Advocaat
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VOOR UW GEMAK
ALLES
ONDER ÉÉN DAK
Brabant Autolease in Helmond is een regionale merk-onafhanke
lijke leasemaatschappij. Wij maken onderdeel uit van Autodroom
Helmond en hebben een samenwerkingsverband met Bovemij.
Steeds meer bedrijven geven de voorkeur aan een samenwerking
met herkenbare en lokale bedrijven. De ontwikkelingen rond
mobiliteit in combinatie met de veranderende arbeidsmarkt gaan
Brabant
Autolease
is onderdeel
van Autodroom
Helmond.
uniek concept.
Dit is namelijk de
erg snel.
Brabant
Autolease
gaat graag
met uEen
in gesprek
en samen
eerste locatie in Nederland waar u met al uw autowensen aan het juiste adres bent. Dus ook
voor (private) lease.
met u op zoek naar de beste oplossingen, een stukje maatwerk.
Alle bedrijven en medewerkerkers bij Autodroom Helmond gaan nét een stapje verder. Deze
Want
is méér. goed advies en hoogstaande
bedrijven versterken elkaar. U kunt
dusmobiliteit
rekenen op persoonlijk,

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

service.

Kies voor gemak
Brabant Autolease is hét adres voor leasing. Dat betekent dat wij alles van A tot Z regelen. Wij
geloven in ontzorgen. U wilt niet uw winterbanden bij het ene bedrijf verwisselen en bij het andere bedrijf reparaties uit laten voeren. Gemák, daar draait het volgens ons om bij leasing.

Wij staan voor u klaar.

Volop mogelijkheden
En gemak,
dat bieden wij. Zo is de keus
aan u! Wij hebben een uitgebreid
Volkswagen
Volvo
Fiataanbod aan nieuwe en gebruikte auto’s en zijn niet gebonden aan een merk. Onze leasecontracten bieden
dat gemak ook. Er is een keuze uit een looptijd van 24 tot 48 maanden en daarnaast behoort
shortlease (vanaf 3 maanden) tot de mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld de perfecte oplossing
voor medewerkers met een tijdelijk contract.
De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Persoonlijk
Type
Lokaal
Gedreven
Maatwerk
Bijtelling
Klantgericht
Volop mogelijkheden

• Full operationele
Type lease en netto
operationele lease
• Zowel zakelijk als privé leasen
• Grote voorraad gebruikte auto’s
• Onderhoud Bijtelling
en service
op één adres
• Scherpe tarieven

Contact
Brabant Autolease
Type
Autoboulevard
Helmond
Varenschut 21e
5705 DK Helmond
Lease

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl

Locatie:
Autowijk
Helmond Varenschut
21eonder
5705 DK Helmond
Voor
uw
gemak
alles
een dak!
Tel: 0492 588 972 ton@brabantautolease.nl Ton van Abeelen 06-23225695
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mijnbedrijfslocatie
Helmond
De website helmond.mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over de Helmondse bedrijventerreinen. U vindt hier naast vraag en aanbod van bedrijven en/of te ontwikkelen locaties ook
tips en informatie over huisvesting.
Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar een ander bedrijfspand, bijvoorbeeld een grotere bedrijfshal, een
andere locatie of een bouwperceel om uw nieuwe droompand te ontwikkelen kunt u ook terecht bij helmond.
mijnbedrijfslcoatie.nl. Met onze kennis van de terreinen, de daarop gevestigde ondernemingen en het vestigingsbeleid kunnen wij u de weg wijzen naar een voor u geschikte locatie om te ondernemen.
Heeft u een vastgoedobject te koop/te huur op een van de Helmondse bedrijventerreinen?
Via de site kunt u uw object aanmelden om (kosteloos) te laten plaatsen.
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VEILIGHEID IN HET VIZIER
CAMERABEVEILIGING
BRANDBEVEILIGING
INBRAAKBEVEILIGING
TOEGANGSCONTROLE
ONDERHOUD

MELDKAMER

Churchilllaan 204, 5705 BK Helmond | Keizersveld 50, 5803 AN Venray
a2bsecurity.nl | T: 0492 - 792494 | E: info@a2bsecurity.nl
Gecertificeerd op het gebied van beveiliging | Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie | Materialen van hoge kwaliteit
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Werkkleding voor alle
weersomstandigheden

J van de Vrande Bedrijfskleding | Kanaaldijk ZW 9a Helmond | 5706 LD Helmond

www.onlinebedrijfskleding.nl
Diensten:
-

juridische advisering
opstellen voorwaarden
debiteurbeheer
incasso
gerechtelijke procedures
(conservatoire- en
executoriale) beslagen
- constatering
- met name op gebied van
huur- en internationale
incasso

Mierloseweg 138 - 5707 AS Helmond - telefoon: 0031 492 522196
info@deurwaarderhelmond.nl - www.deurwaardershelmond.nl
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Tapperij - Restaurant

chevelingen
Een Helmonds Tapperij – Restaurant, landelijk gelegen

Aarle-Rixtelseweg 107 - 5707 GK Helmond - Tel.: 0492-792444
info@schevelingen.nl - www.schevelingen.nl
Openingstijden 7 dagen per week geopend
Maandag tot en met Zaterdag vanaf 16.00 uur
en Zondag vanaf 12.00 uur.
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Bibliotheek is meer dan boeken

Technologie en taal
gaan hand in hand in
Bibliotheek Helmond-Peel
Robots besturen, leren programmeren of films maken in combinatie met taal en verhalen. Vanaf 27 januari 2020 start Bibliotheek Helmond-Peel met TechLab Expedities: workshops waarin kinderen van 8 tot en met
14 jaar kennismaken met nieuwe media en technologie. Op 14 mei 2020 wordt er een fysiek TechLab geopend
in Bibliotheek Helmond waar de kinderen kunnen ontdekken en experimenteren. Hier worden niet alleen de
Expedities georganiseerd, maar ook allerlei andere activiteiten.
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Veel kinderen hebben interesse voor robots, programmeren,
gamen, filmtechnieken, ontwerpen en alle andere technische mogelijkheden die deze tijd ons biedt. Op school maken kinderen hier kennis mee, maar wat als je meer wilt?
Vanuit deze gedachte start Bibliotheek Helmond-Peel met
de Expedities. Op 14 mei 2020 wordt er een fysiek TechLab
geopend in Bibliotheek Helmond waar de kinderen kunnen
ontdekken en experimenteren. Hier worden niet alleen de
Expedities georganiseerd, maar ook allerlei andere activiteiten die met digitale geletterdheid te maken hebben, zoals CoderDojo, activiteiten rondom de Week van de Mediawijsheid
en groepsbezoeken voor scholen. Kinderen in de regio worden zelfs uitgedaagd om mee te denken over het TechLab.
Op 14 januari a.s. wordt een workshop georganiseerd in Bibliotheek Helmond. Ze mogen al hun ideeën uitwerken in
een ontwerp en tot leven brengen in een prototype. Het is
een project dat in ontwikkeling is en blijft. Afhankelijk van
de vraag en behoefte in de Brainport regio worden activiteiten georganiseerd en wordt het TechLab aangepast of uitgebreid. “De verbinding en samenwerking tussen scholen,

bedrijven en de gemeente is hierbij belangrijk”, aldus Sanne
Respen, projectleider van het TechLab.
Robin Verleisdonk, directeur Bibliotheek Helmond-Peel: “We
willen laten zien dat de Bibliotheek meer is dan boeken, dat
we meebewegen met de ontwikkelingen in de Brainport-regio. Een aanbod voor ontdekkend en creatief leren op het
gebied van technologie en media sluit daar uitstekend bij
aan. Het TechLab is een van die activiteiten waarmee we bijdragen aan de ontwikkeling van mensen door informeel te
leren.”
Heeft uw bedrijf interesse om aan te haken? Neem contact
op met Sanne Respen of Robin Verleisdonk via 0492 522220.
Of breng dit onder de aandacht van uw medewerkers en hun
kinderen.
Om jeugd de taal te leren spreken van robots is het slim om,
net als met het leren van andere vreemde talen, daar vroeg
mee te beginnen. Jong geleerd is immers oud gedaan. De
kinderen leren allerlei vaardigheden inzetten die passen bij
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de 21e eeuw. Denk hierbij aan creatief en kritisch denken,
probleemoplossend werken en het inzetten van computertaal. Tegelijkertijd wordt het taalgebruik van de kinderen gestimuleerd.

Jeugd leert programmeren

De Expedities bestaan uit vier workshops met een opbouw in
moeilijkheidsgraad. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld eerst
de basis van programmeren met Scratch. Daarna leren ze een
robot te programmeren met LEGO WeDo of Mindstorms en
tot slot gaan ze een programmeerchallenge met elkaar aan.
Aan het einde van elke workshop wisselen de kinderen hun
ervaringen uit. Dit laatste is een belangrijk onderdeel, het
draagt bij aan taalontwikkeling en aan een onderzoekende
houding.
Het TechLab is een initiatief van BiblioPlus in Boxmeer. Wegens succes wordt het uitgerold in andere Bibliotheken in
Zuidoost-Brabant. De Bibliotheken werken actief samen en
leren van elkaar door het uitwisselen van ervaringen.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.bibliotheekhelmondpeel.nl/techlab.
0492 522220 Bibliotheek Helmond
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BECAUSE RECYCLING...

IS OUR BUSINESS!

Heeft u computer afval?
contact: tel.: 0031 - 492 - 39 20 04
R&L Recycling B.V.
Lage Dijk 31a
5705 BX Helmond

Tel: 0492-392004
Email algemeen: info@r-lrecycling.nl
www.r-lrecycling.nl

R&L Recycling is WEEELABEX en ISO 14001 gecertificeerd.
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Light & Sound solutions
T: 06 22 13 07 25
0217197.pdf 1

HAL 500 m 2
4m hoog, roldeur 3,7m.
Te huur op jaarbasis.
Huurprijs is nader overeen te komen.

info@vglpro.nl

www.vglpro.nl
27-9-2018 15:14:32

Helmond
Beek en Donk
Den Bosch

Wordt in het begin
van elke maand in
een oplage van
1000 stuks gedrukt
en verspreid bij alle
Eindhoven
bedrijven op de
5 bedrijventerreinen
in Helmond!

Deurne

Someren
Asten

Hét blad voor Ondernemingen in Helmond

Wij hopen met zakelijk helmond een belangrijke spil te kunnen zijn in de communicatie en het promoten van u en uw bedrijf.
Hierdoor zijn we in staat om samen met u verbindingen te leggen met andere ondernemingen hier in Helmond. En wat mooi
is: U kunt zelf de schijnwerpers op een andere wijze op uw onderneming richten. U neemt het heft in eigen hand en geeft
aan hoe u uw bedrijf in dit blad naar buiten wil laten uitstralen. Dit alles bepaalt u zelf. Er is heel veel mogelijk. Bent u op zoek
naar deskundige medewerkers, wilt u een auto verkopen, een pand verhuren of verkopen, dan bent u hiervoor aan het juiste
adres. Misschien bent u naarstig op zoek naar nieuwe leden voor uw vereniging, stichting of sportclub. Heeft u aanbiedingen
en acties, waarmee u uw bedrijf extra in the picture wil zetten, ook dan is dit blad de juiste plek om het gewenste onder de
aandacht te brengen.
Door middel van een creatieve promotiewijze in de vorm van een aantrekkelijke advertentie, kunnen wij u op een
laagdrempelige financiële wijze op de meest uiteenlopende gebieden van dienst zijn.
Denk ook aan het adverteren van uw producten, diensten en bedrijfsfeesten. Echt waar, het kan allemaal. Misschien heeft u
zelf wel leuke ideeën om uw onderneming in de spotlights te zetten. Neem contact met ons op en wij gaan met u in gesprek.
Met een pakkend interview kunt u zichzelf als betrokken ondernemer op een unieke manier op de kaart zetten. Hierdoor kunt
u zelf uw onderneming naar een nog hoger en interessanter level tillen. U heeft het allemaal zelf in de hand…. “wie wil dit
nou niet?”

Hoe zien de kosten eruit?
Bij het aanleveren van een kant en klare advertentie
betaalt u:

Kiest u voor het afnemen en publiceren van een interview,
dan betaalt u:

Halve pagina full colour € 65,- ex. btw
Hele pagina full colour € 110,- ex. btw

€ 125,- ex. btw* + € 110,- ex BTW
(2 Hele pagina’s full colour)

Wilt u dat wij een advertentie voor u opmaken,
dan berekenen wij voor een:

* Dit bedrag heeft betrekking op een hele pagina
inclusief foto.

Halve pagina full colour € 50,- ex. btw
Hele pagina full colour € 65,- ex. btw

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe editie van
Zakelijk Helmond.

U dient hierbij zelf uw fotomateriaal, illustraties,
teksten en logo’s aan te leveren.

Zakelijk Helmond is een uitgave van
Black en Colors • Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond

Voor aanleveren advertenties of meer info:
info@zakelijkhelmond.nl
www.zakelijkhelmond.nl

Redactie Zakelijk Helmond,
redactie@zakelijkhelmond.nl
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Helmond

EEN
SUCCESVOL
ZAKELIJK 2020!
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Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is het een echte ondernemersstad met een vooruitstrevend ondernemersklimaat. Op de bedrijventerreinen is dan ook een sterke operationele
parkmanagementorganisatie actief onder de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Een organisatie van,
voor en door lokale ondernemers. Alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers/ondernemingen nemen
automatisch deel, via het Ondernemersfonds. Van grote multinational, tot kleine MKB’ er.

Samen sterk

Stichting Bedrijventerreinen Helmond heeft als doel het stimuleren, coördineren en optimaliseren van duurzame samenwerking van de bedrijventerreinen zelf en de daarop
gevestigde ondernemers. Diverse (collectieve) activiteiten
zijn hierdoor al gerealiseerd en SBH is tevens een onmisbare schakel in het contact tussen de verenigde ondernemers
onderling en tussen de overheden, zoals de gemeente Helmond. SBH is de gesprekspartner voor ondernemers die gezamenlijk zaken oppakken!

Blijf op de hoogte

Op onze website (bedrijventerreinenhelmond.nl) vind je alle
informatie over de zaken waarvoor Stichting Bedrijventerreinen Helmond zich inzet. Verdeeld onder vier belangrijke
kernthema’s. Van actuele projecten en nieuwsberichten tot
aan praktische tips waarmee je als ondernemer je voordeel
kunt doen. Tevens zijn we steeds meer actief op LinkedIn.
Volg onze pagina en blijf zo ook via social media op de hoogte van handige links, voordelen en nieuwe ontwikkelingen op
jouw bedrijventerrein.

Wat kunnen wij voor jou als ondernemer betekenen
De kracht van SBH is het collectief. Dat betekent samen aanpakken en samen ondernemen. En relevante informatie met
elkaar delen. Daar wordt iedereen beter van. Elke dag is SBH
in de weer voor een aantrekkelijk en toekomstbestendig ondernemersklimaat. Met collegialiteit en samenwerking als
succesvolle Helmondse pijlers. SBH verbindt ondernemers
met elkaar, met Helmond en met de regio. Maak gebruik van
deze kracht. Kom met ideeën, doe je voordeel, deel je kennis
of vraag om hulp of ondersteuning. De meeste vragen staan
niet op zichzelf en gelden voor meerdere ondernemers. Samen aanpakken loont. Samen staan we sterk!
Contact opnemen met Stichting
Bedrijventerreinen Helmond?
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl
0492-792350

Bijeenkomsten voor
ondernemers op
bedrijventerreinen
Ben jij ondernemer of manager van een bedrijf op een van de Helmondse bedrijventerreinen?
Dan nodigen wij je graag uit voor de jaarlijkse terreinbijeenkomst.
Ontmoet collega ondernemers, krijg updates over de laatste ontwikkelingen en geef je input over de behoeften van jouw
bedrijf m.b.t. de inrichting van jouw bedrijventerrein.

Kortom; zorg dat je erbij bent en laat van je horen!
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• BZOB - Maandag 20 januari 12.00 -14.00 – bij Kemie
• Hoogeind-De Weijer - Dinsdag 21 januari 12.00 14.00 uur – bij Sligro
• Groot Schooten - Maandag 27 januari 12.00 - 14.00
uur – bij Place for Bizz
• Helmond West - Dinsdag 28 januari 12.00 - 14.00 –
bij BCT

Meld je snel nog aan via de website van Stichting
Bedrijventerreinen Helmond (bovenin de
menubalk).
www.bedrijventerreinenhelmond.nl

Black & Colors
ook voor al uw
stickers in alle maten
en vormen
Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250
e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl
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4&5
NOVEMBER 2020
HELMOND
KIJK OP
WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL

MELD JE NU AAN!
WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL/AANMELDEN-2020
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catering op maat
Wij verzorgen catering op maat voor elke groot- en kleinschalige gelegenheid. Ons gekwaliﬁceerd en
representatieve personeel is in staat om van uw unieke evenement een succes te maken. We leveren
alle materialen van servies tot statafels van stoelen tot bestek, van tafels naar een gezellige bar en
glaswerk, eventueel een spectaculair ingerichte feesttent in alle maten uitgebreid met eventuele
sfeerverlichting, tapijt etc etc. VRIJWEL ALLES IS MOGELIJK

culinair
Of het gaat om buffetten, walking diner, bittergarnituren, diversiteit amuses, dranken etc. etc.
we geven een smaakvolle invulling aan uw culinaire wensen. We realiseren het feest dat u
voor ogen heeft binnen het door u gesteld budget. Niks is standaard en wij zullen dan ook
eerst naar uw persoonlijke wensen luisteren
Besteed de catering uit aan een specialist; Het team van de Steenoven!

Tevens werken wij samen met een correct verhuurbedrijf wat ook top kwaliteit heeft,
schoon materiaal en enorm ﬂexibel is.

Automotivecampus 30 - 5708 JZ Helmond - Tel.: 0492-507507
info@steenoven.nl - www.steenoven.nl

De Steenoven voor al uw
feesten & partijen en totaal
catering op maat, 7 dagen
per week

