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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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Gedrevenheid en gezelligheid typeert Paul Vogels

Goede beheersing van
projecten door Primaned
Door Susan Verheij
Helmond kent vele ondernemers en vooral veel ondernemende bewoners. Vaak in eigen stad, een deel onderneemt daarbuiten, meestal in de regio. Echter Paul Vogels (38) onderneemt in Capelle aan den IJssel. Sinds 11 november 2019 (11e van de 11e) is hij door een management buy out managing director en eigenaar van Primaned.
Hij begon er 7 jaar geleden in de verkoop als sales manager en werd al snel directeur.. Een Helmonder onder de
rook van Rotterdam? “Die vraag kreeg ik ook al bij mijn sollicitatie. Daarvoor werkte ik in Amsterdam, ook bij een
internationaal bedrijf. Afstanden hebben mij nooit belemmerd. Ik kom op veel plekken en weet dat reizen erbij
hoort. De ene keer ben ik bij een klant uit de petrochemie in Delfzijl, de andere keer bij Vanderlande in Veghel en
op andere dagen werk ik vanuit huis in Helmond of op kantoor in Capelle.” Zijn rechterhand en mededirecteur is
Mark Schenk. Mark is begonnen als consultant en doet nu de inhoudelijke aansturing in de organisatie. Paul nam
het commerciële directeurschap op zich. “Feitelijk voerden we al jaren gezamenlijk de directie, echter nu voegde
ik de daad bij het woord. Zoals ze het in het Engels zeggen ‘put your money where your mouth is. Ik wilde niet
langer ondernemen met andermans portemonnee en bouw het bedrijf graag verder uit met mijn visie. De directeur-groot aandeelhouders namen operationeel toch al meer afstand. Deze vorm past ons allemaal.”
Helmonder Paul Vogels begon ooit zelf het bedrijf Birds
Interactive, naar zijn achternaam, een softwarebedrijf. Hij
studeerde informatica en bedrijfskunde. Hij vloog uit. Weg
uit de stad, maar keert er altijd terug. “Ik blijf Helmonder,
wil hier nooit weg. Ik kom vaak in grote steden, maar wil er
na een paar dagen weer weg. Helmond is groot genoeg om
stad te zijn en klein genoeg voor het dorpsgevoel. Ik hou
van de gezelligheid. Ook in het bedrijf heb ik ‘work hard,
play hard’ hoog in het vaandel staan.

In Nederland hebben we twee afzonderlijke bedrijven met
hun eigen focus en specialismen: Software, Consultancy en
opleidingen vallen onder één bedrijf en hebben we een organisatie (Primaned projectadvies)die zich richt op de inzet van
planning engineers. Daarnaast hebben we vanwege lokale focus een Belgische organisatie: Primaned Belgium. Echter binnen Primaned zijn we een hecht team: Primaned One noemen
we dat. We doen gezamenlijke projecten, ontwikkelingen en
zijn we vorig jaar met het hele team een weekend naar Porto
gegaan, ook de leuke dingen doen we samen.”
Paul en Mark tekenen de contracten
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Ook hier is grip op projecten nodig
Wat hem typeert is gedrevenheid en gezelligheid. “Ik heb gewoon de energie om veel te doen.” Passend bij de hardere
Randstadmentaliteit. “Ik ben ambitieus, ben snel verveeld,
houd van duidelijkheid. Dat doe ik om klanten vooruit te helpen. Ik wil mee bepalen waar we het voor doen, wil met onze
mensen bouwen. Toen ik er kwam werken hadden we 13
man op de payroll, nu bijna het dubbele. Er zijn in deze regio
ook nog zoveel bedrijven die wij kunnen helpen, van mkb tot
grootbedrijf. In Helmond zijn genoeg bouwbedrijven of andere
projectmatig werkende bedrijven verder aan het professionaliseren, maar ook regionaler: denk aan de Automotive Campus
of de High Tech Campus. Zij willen meer grip op hun projecten
nu zij meer en meer te maken krijgen met diverse gelijktijdige grote projecten.” Paul Vogels komt graag eens praten. Hij
geeft ook regelmatig lezingen. “Daar zijn uiteraard ook Brabanders welkom!”
de Primaned Academy

voorbeeld niet meer op de veranderingen die ze tegenkomen,
de changes. Bovendien bij projectmanagement wordt vooral
gedacht aan het plannen en het financieel beheren van een
project, maar in mijn ogen is projectbeheersing vooruitkijken
en de controle houden, bijstellen van de planning op basis van
de laatste inzichten en voortgang zodat je claims kunt voorkomen en tijd kunt winnen.” Als je na twee weken werk erachter
komt dat het niet zo gaat zoals je initieel dacht, kun je je kop
in het zand steken óf je stelt de planning bij en analyseert of je
de vertraging in kunt lopen. Een goed voorbeeld is een groot
bouwproject onder de rook van Amsterdam waar een extra
bouwkraan werd ingezet. Resultaat was inderdaad een extra
kostenpost, echter daardoor was het project eerder klaar dan
verwacht en voorkwamen we een ‘te laat-boete’.”

EEN HELMONDER IN
ROTTERDAM; “KUN JE HET
HOREN DAN”?
In Capelle aan den IJssel, Antwerpen én sinds kort in Dublin,
Ierland heeft Primaned eigen opleidingscentra. “Wij leiden medewerkers van bedrijven bij ons op, ons doel is dat de klant
slimmer wordt; verhogen van de project maturity-0. Onze eigen software-afdeling zorgt ervoor dat er bedrijfsspecifieke
dashboards ontwikkelen of we implementeren de software
pakketten waar we dealer van zijn: PMWeb, maar ook Primavera van Oracle.
Digitale weergave van een bouwproject.

Wat doet Primaned precies? “We geven inzicht in projectbeheersing en weten het projectmanagement te verbeteren.
Sterker nog, bij veel bedrijven lopen heel veel projecten en
productieprocessen door elkaar heen en juist dan is goede
projectbeheersing van belang. In tijd (planning), in geld (kosten, opbrengsten en risico’s), in de bezetting en capaciteit.
Hoe goed men dit ook denkt te beheersen, wij zien altijd verbeterpunten. Onze consultants hebben kennis van analyse,
planningsprocessen, risicomanagement, assetmanagement en
bouwmanagement. Ook weten we hoe risico’s in te dammen
zijn, zowel financieel als in tijd en capaciteit, en -steeds belangrijker- hoe claims te voorkomen. Daarbij zorgen wij voor advies, de software maar ook de opleidingen.” Op hun website
worden de Engelstalige termen benoemd; scope, time, cost,
risk, resource, change, communication en value. Dit is allemaal
wat we noemen de harde (technische) kant van Projectmanagement, daar ligt het accent.
Paul Vogels schrikt niet meer van de bedroevende staat van
projectmanagement en -planning. “Ik kom het bij miljoenenbedrijven tegen.” Hij noemt het de ‘bierviltjesplanning of kostenraming’ en de aanleg van wegen, tunnels en gebouwen via
Excel. “Dat is geen planningssysteem, het is een spreadsheet.
De consultants brengen kennis en ervaring van andere bedrijven mee, aangevuld met onze software en dashboards die elk
onderdeel en elke verandering inzichtelijk maken. Als bedrijven
al plannen, dan is dat vaak eenmalig. Ze letten en reageren bij-

Projectbeheersing die leidt tot winst
Niet voor niets wordt de expertise van Primaned ingeschakeld
bij grote projecten zoals de Noord-Zuidlijn, stationsrenovaties,
vernieuwingen van sluizen en offshore projecten, grootschalige wijzigingen aan snelwegen, petrochemische industriële
projecten zoals bij Chemelot, maar ook de herhuisvesting van
het Erasmus Ziekenhuis en Shell. Namen als gemeente Amsterdam, BAM, Heijmans, Vanderlande, Philips, Internationale
klanten als NHS Engeland, Bombardier en Carl Zeiss Duitsland.
“Vaak erg complexe vraagstukken met bovendien steeds meer
concurrentie en minder marge. Het belang van een goede en
soms juist van een flexibele planning is voor deze organisaties
enorm. Ook maken wij inzichtelijk wat risico’s zijn als bijvoorbeeld een fase vertraagt en hoe lang, de factor Change. >> 6
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Dat heeft ook weer gevolgen voor andere trajecten in een organisatie. Alle scenario’s kunnen we via software simuleren, zo
zoeken we naar het meest efficiënte proces. Een Nederlands
bedrijf moest leidingen leveren bij een enorme watercentrale
in Cyprus. Dan heb je te maken met Cyprioten en met Turks
sprekenden en we moesten hen beiden vertrouwen geven.
Het installatieschip dat nodig was, kostte 250.000 euro per
dag. Door de analyse van onze consultants, onze software en
simulaties hebben we 5 dagen winst weten te bewerkstelligen
per vaart. Dat is projectbeheersing die leidt tot “pure winst”.
Paul, je doet alsof alles te plannen is. De realiteit blijkt met
Corona anders. “Klopt, toch kun je ook risico’s en overmachtsituaties incalculeren en de gevolgen daarvan op omvang, tijd,
kosten, verantwoordelijkheden analyseren. Wél kijken wat bijvoorbeeld de vertragingen in processen betekenen. Wat als dit
nog 3 weken of 3 maanden duurt, of langer? Met goed inzicht
kan een bedrijf direct bijsturen. Het kan dat het ene project stil
komt te liggen, maar het andere juist naar voren gehaald kan
worden.”
Niet aan de zijlijn
Door Corona is Paul Vogels nu meer thuis, al gaat het werk gewoon door. Hoe ontspant hij zelf? “Elk vrij uurtje gaat op aan
ons gezin. Mijn vrouw Gertie en ik hebben samen drie jonge
kinderen. Gelukkig is zij thuis de perfectionist en ik degene van
grote lijnen.” Het hockeyveld ligt om de hoek, hij komt er vaak.
Paul traint de oudste, klust graag wat aan het huis en is een
fanatiek carnavalsvierder. Hij is samen met zijn gezin actief binnen de Keiebijters. Dat is niet alleen gezellig, maar ook samen
werken aan een mooi carnaval. Ik wil niet iemand zijn die aan
de zijlijn staat te mopperen. Daarom ben ik ook MR-lid op de
Wilhelmina Basisschool. Ik weet hoe belangrijk het is voor een
school en vereniging én stad als mensen meedenken en zich
vrijwillig inzetten. Stil zitten te niksen kan ik niet, ik ontspan
door te doen en zeker niet door de niksen.”

Pioneering Spirit, het grootste werkschip ter wereld, maakt zich gereed om
het (olie-)platform te liften

Infrastructuurproject rondom Schiphol

Meer weten?
www.primaned.com
Amsterdam Centraal Station

GVB moet midden in de binnenstad een complex project uitvoeren

Geavanceerde productiefaciliteit bij Kranendonk
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Begrijpt uw medewerker
voldoende Nederlands of…
…heeft hij moeite met het invullen van formulieren?
…geeft hij antwoorden die niet aansluiten bij
de vraag?

VERLAAGDE
productiviteit

MEER
bedrijfsongevallen

…begrijpt hij de (veiligheids)instructies niet?
…vraagt hij vaker om dezelfde instructie?
…schrijft hij afspraken niet op en vergeet ze?

MINDER
flexibel
inzetbaar

HOGER
ziekteverzuim

…maakt hij fouten in de uitvoering van het werk?
…heeft hij soms moeite zijn administratie op
orde te houden?
…beheerst hij de woorden van het werk niet,
mist hij de vaktaal?
…stelt hij weinig vragen?

Wilt u hier iets aan veranderen?

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van
16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of
rekenen.Vaak hebben zij ook moeite met digitale
vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus
ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Een lage
taalvaardigheid of laaggeletterdheid kan leiden tot:

MINDER
doorgroeimogelijkheden

MEER
misverstanden in
communicatie

Taal- reken- en digitale vaardigheden kan uw werknemer leren. Werkvloertaal Projecten biedt deze
trainingen incompany aan, wekelijks komt een van
onze docenten naar uw bedrijfslocatie. De inhoud van
de training is 100% maatwerk, samen met u bespreken
we wat er geleerd moet worden. Als werkgever kunt
u gebruik maken van de subsidieregeling TEL MEE
MET TAAL, aan te vragen van 1 t/m 31 mei 2020.
U krijgt tot 67% van de opleidingskosten vergoed.

Wilt u vrijblijvend informatie, advies, een niveaubepaling voor uw medewerkers en hulp bij de
subsidie-aanvraag?
cijfer
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Neem contact op met Irene Haisma, directeur
Werkvloertaal Projecten op 06 - 10 65 84 26.

Succesvolle participatie van anderstaligen – www.werkvloertaal.nl – info@werkvloertaal.nl
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Deelvervoer Helmond

Nieuw: deelfietsen voor
uw werknemers
Voor alle bedrijven in Helmond zijn nu ook deelfietsen beschikbaar. Vanaf 6 april jl. kunnen medewerkers van
bedrijven in Helmond met Mobility Mixx zakelijk gebruik maken van de GoAbout deelfietsen die op tien plekken
in Helmond staan.

Net als bij alle andere diensten van Mobility Mixx, reizen
uw medewerkers op rekening. Dus geen bonnetjes en geen
declaraties, dat scheelt!
Ervaar de voordelen van de deelfiets nu
1 maand gratis, zonder verplichtingen.
Hoe werkt het?
Middels een app van het bedrijf Mobility Mixx zijn de
deeldiensten vanaf nu beschikbaar. De betrokken partijen
waaronder ook de gemeente Helmond, verzoeken burgers
daarbij wel nadrukkelijk de richtlijnen van het RIVM te volgen
met betrekking tot de Coronacrisis. De voorbereidingen voor
het project liepen al sinds vorig jaar.

De fietsen zijn van het bedrijf Go About. Deze zijn te vinden
op circa 10 locaties in Helmond, waaronder de treinstations,
de Automotive Campus en de Human Campus van Driessen.
De e-scooters van het bedrijf GO Sharing zijn verspreid over de
hele stad. Het plaatsen van deze vervoersdiensten stond reeds
maanden geleden al gepland. Ze staan nu voornamelijk alvast
klaar voor wanneer de Coronacrisis voorbij is en iedereen weer
naar het werk of school toe kan gaan.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op
www.deelvervoerhelmond.nl
of neem contact op via 088 527 28 50
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Kia Xceed 1.6 T-GDi ExecutiveLine Navi, Cruise, Camera
Deze is voorzien van; Lederen bekleding, verwarmde voorstoelen, 18 inch
lichtmetalen velgen, navigatiesysteem full map, Led koplampen, Parkeersensoren
achter, Spraakbediening en Rijstrooksensor met correctie. 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!

€ 42.450,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
5
Automaat
Wit metallic

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

2.771 km
2020
29-01-2020
BTW is aftrekbaar

Audi Q7 3.0 TDI e-tron quattro Sport
Deze is voorzien van; Sportstoelen met luxe lederen bekleding, 20 inch
lichtmetalen velgen, navigatiesysteem full map + hard disk, Led koplampen,
Parkeersensoren, Warmtewerend glas, en Verwarmde Ruitensproeiers. 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:

Hybride
5
Automaat
Grijs

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

132.160 km
2016
15-08-2016
BTW is aftrekbaar

€ 64.950,-

incl.btw

Mercedes-Benz GLS 350 d 4-Matic AMG
Nagenoeg nieuwe Mercedes-Benz C-Cabrio met 9GTronic Automaat met slechts
3571 km gereden. Deze is voorzien van; Aircap, Airscarf, 17 inch 5 spaaks design
lm velgen, Navigatie, Led koplampen, Achteruitrijcamera, Parkeersensoren,
Agility Control onderstel, Climate Control, Stoellverwarming en Verwarmde
Ruitensproeiers. 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!

€ 99.950,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Diesel
5
Automaat
Zwart Metallic

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

57.497 km
2017
09-02-2017
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

BMW 2 Serie Coupé M2 DCT 450 PK, Performance package,
NIEUWSTAAT, Eibach Pro
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!

€ 62.950,-

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

Mercedes-Benz C-Klasse 250 Cabriolet AMG Autm. Leder
Airscarf Camera AMG
Deze stijvolle en sterke C-Klasse 250 AMG Cabriolet 211pk! Automaat met o.a.
Airscarf, Navigatie, Zwarte Cabriokap, Dodehoekassistent, Achteruitrijcamera,
LED-Verlichting, Stoelverwarming en echt Lederen Bekleding in de chique kleur
Obsidiaanzwart. Heeft nog resterende fabrieksgarantie tot 01-2019. 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
Zwart

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

29.345 km
2017
03-01-2017
BTW is niet
aftrekbaar

€ 47.945,-

incl.btw

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,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
5
Automaat
Zwart metallic

Kilometerstand:
1 km
Bouwjaar:
2019
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar
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Coronatijd, wat zijn de gevolgen?
Hoewel het ergste achter de rug lijkt te zijn en, op het moment van schrijven van dit artikel, het er alle schijn van
heeft dat de maatregelen die het kabinet heeft genomen in het kader van de ’intelligente lockdown’ fasegewijs zullen
worden versoepeld, blijft uiteraard nog steeds een feit dat de situatie nog lang niet is zoals die was voor de crisis. En
daarnaast blijft het ook nog zo dat heel veel bedrijven (maar ook particulieren) de nasleep van deze corona-crisis nog
lang zullen blijven voelen. Dat alles heeft uiteraard ook zijn impact op de relatie tussen werkgever en werknemer.
Voor verreweg de meeste ondernemers heeft de huidige
crisis grote gevolgen in negatieve zin. Opdrachten blijven uit,
waardoor de inkomsten teruglopen, terwijl werknemers wel
gewoon moeten worden doorbetaald. En weliswaar is er
de NOW-regeling, waarover ik in de vorige editie al schreef,
maar daarmee is lang niet voorzien in alle loonkosten voor
de werkgever. En bovendien wordt met deze regeling geen
oplossing geboden voor het verlies aan inkomsten. Bovendien
zijn voor lang niet alle branches de negatieve gevolgen met
betrekking tot de inkomsten op korte termijn duidelijk. In
meerdere branches is het immers zo dat opdrachten op
lange termijn worden afgesloten. En in die branches is er op
dit moment nog wel voldoende werk voor medewerkers (en
daarmee inkomsten) maar zullen de gevolgen pas op langere
termijn duidelijk worden.
Wij hebben in de afgelopen periode veel vragen gekregen van
werkgevers over de mogelijkheid om werknemers te verplichten
vrije dagen op te nemen, of af te zien van een gedeelte van
loon of andere emolumenten. En over hoe moest worden
omgegaan met vakantiedagen die door de werknemers al
waren aangevraagd en waar de werknemers nu op terug
wilden komen.
Bij een arbeidsovereenkomst is sprake van een langdurige relatie
waarbij veel contact is tussen partijen. Hierbij is een goede, of
in ieder geval werkbare, relatie in ieder geval wenselijk en in
veel gevallen zelfs noodzakelijk. Daarom is het eerste advies
steeds om toch echt te proberen er in onderling overleg uit te

komen. Maar als dat niet lukt, dan is het uiteraard wel goed om
te weten hoe dat nu juridisch precies zit.
Salaris en onkostenvergoedingen
Met betrekking tot het salaris is het eenvoudig. Partijen hebben
een duidelijke afspraak gemaakt over het salaris dat een
werknemer verdient, althans krijgt. En op dat salaris heeft de
werknemer ook recht. Althans, dat geldt op het moment dat een
werknemer ook bereid is om zijn werkzaamheden te verrichten.
En of dat nu op het bedrijf is of vanuit huis, maakt niet uit. Als
de werknemer bereid is om te werken en ook beschikbaar is,
heeft hij recht op loon.
Maar hoe zit het als de werknemer zich ziek meldt vanwege de
corona of meldt dat hij niet kan komen werken omdat een kind
ziek is of omdat zorg voor een kind moet plaatsvinden nu de
scholen gesloten zijn? Als een werknemer zich ziek meldt moet
dit uiteraard worden behandeld als een ‘normale’ ziekmelding
en moet er ook zodanig worden gehandeld. De arbodienst
moet worden ingeschakeld en de re-integratie moet worden
gestart. De werknemer heeft daarbij recht op het salaris dat bij
ziekte moet worden betaald. Dus 70% als hierover niet iets is
afgesproken of een ander percentage als hierover iets is bepaald
in de arbeidsovereenkomst of cao. Vaak is dat 100% in het
eerste jaar, of in het eerste jaar een aflopend percentage tot
70%.
Als een werknemer zich meldt met de mededeling dat hij de
zorg heeft voor een ziek kind, heeft hij recht op kortdurend

13

zorgverlof. Wel moet het dan zo zijn dat uw werknemer degene
is die redelijkerwijs voor het kind moet zorgen. De werknemer
heeft hierbij ook recht op 70% van het hem toekomende salaris,
dan wel het salaris dat op basis van de cao verschuldigd is.
Maar wat als de werknemer meldt dat hij niet kan werken
omdat er een huisgenoot ziek is, of is geweest met Coronagerelateerde klachten? Want dan is hij niet meer beschikbaar om
zijn werkzaamheden te verrichten. Immers als een huisgenoot
ziek is (geweest) mag iemand niet gaan werken tot het moment
dat iedereen 24 uur geen klachten meer heeft. Daarbij komt
dan de vraag voor wiens rekening en risico dit dan moet komen.
Voor rekening van de werkgever of voor die van de werknemer?

verlof aangevraagd en dat verzoek is gehonoreerd. Daarmee
staat het verlof vast en kan de werknemer er niet achteraf
op terugkomen. De zogenoemde ‘recuperatiefunctie’ van
een vakantie kan immers ook genoten worden door thuis te
zitten. Daarvoor is niet noodzakelijk dat een werknemer ook
daadwerkelijk weg gaat.
Met andere woorden: probeer er eerst zelf uit te komen.
Mocht dat niet lukken, dan hoop ik dat op basis van het
voorgaande duidelijk is welke rechten werkgever en werknemer
in deze bijzondere periode hebben als het gaat om salaris /
onkostenvergoedingen en vakantie- of verlofdagen.

Als de werknemer niet kan komen werken omdat het hem
niet is toegestaan, dan komt dit voor rekening en risico van de
werkgever en moet die het loon van de werknemer ‘gewoon’
doorbetalen. Uiteraard geldt dat alleen als de werknemer niet
van thuis uit kan werken. Want als dat wel het geval is, zal hij
gewoon zijn werkzaamheden moeten verrichten om recht op
loon te behouden. Hij is immers niet ziek en er is geen enkele
belemmering om van huis uit te werken.
En hoe zit het met (onkosten)vergoedingen? Als een werknemer
een kostenvergoeding krijgt, heeft hij daar recht op zolang als
de voorwaarden van toepassing blijven waarvoor de vergoeding
is toegekend. Een kilometervergoeding voor woon-werkverkeer
bijvoorbeeld krijgt de werknemer als hij de kilometers blijft
maken waarvoor hij de vergoeding krijgt.
Maar als de werknemer tijdelijk niet meer werkt of als hij
vanuit huis werkt, betekent dat niet automatisch dat hij deze
vergoeding per direct niet meer ontvangt. Is er niets opgenomen
in arbeidsovereenkomst of cao, dan kan de werkgever wel het
standpunt innemen dat het recht ook echt is gekoppeld aan
de daadwerkelijk gemaakte kilometers. Maar meestal is er
met betrekking tot het recht op uitbetaling van de vergoeding
wel iets opgenomen in de arbeidsovereenkomst of de cao.
Zo wordt vaak opgenomen dat er geen recht bestaat op een
kilometervergoeding voor woon-werkverkeer als de werknemer
langer dan een bepaalde periode niet meer naar kantoor komt.
En pas als niet meer wordt voldaan aan die voorwaarden mag
de vergoeding worden ingetrokken
Vakantie- of vrije dagen inleveren?
Ook krijgen wij veel vragen over het inleveren van vakantie- of
verlofdagen. Mag een werkgever van een werknemer verlangen
dat die vakantie- of verlofdagen inlevert vanwege de bijzonder
situatie waarin we verkeren? Het antwoord hierop is: nee,
niet als dat niet in onderling overleg plaatsvindt. Wel kunnen
afspraken worden gemaakt over het opnemen van verlofdagen
of opgespaarde verlofuren als een werknemer minder uren
werkt dan overeengekomen omdat hij bijvoorbeeld gedeeltelijk
de opvang van zijn kinderen moet regelen nu die niet naar
school gaan.
Maar hoe zit dat in de omgekeerde situatie dat een werknemer
al vakantie/verlof heeft opgenomen? Kan hij dan zeggen: “nu
hoef ik die vakantie niet, want ik kan toch niet weg. Ik kom
wel werken en wil mijn vakantiedagen behouden.”? Nee, daar
hoef je als werkgever niet in mee te gaan. De werknemer heeft

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht,
dus ook voor advies over de gevolgen van de
Coronatijd voor werkgevers en werknemers,
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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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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Werkkleding voor alle
weersomstandigheden

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

www.onlinebedrijfskleding.nl

Nieuw

Occasions

Verhuur

Service

Aanhangerland Gehamie B.V. • Schootense Dreef 19a • 5708 HZ Helmond • 0492 - 52 52 53
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ONDERSCHAT DE IMPACT VAN
BEDRIJFSBRAND NIET!
Uiteraard is voorkomen beter dan genezen, maar bij veel ondernemers is de
preventie niet goed op orde. De gevolgen kunnen groot zijn voor uw
onderneming. Uiteraard kunt u schade hebben aan uw gebouw of inventaris,
maar de bedrijfsschade is vaak veel groter. In meer dan de helft van de gevallen
gaat het bedrijf failliet. Ook bij een kleine brand, is er een kans dat uw bedrijf een
tijd stil komt te liggen. Uw omzet daalt, maar uw bedrijfskosten lopen gewoon
door. Wij adviseren u over brandrisico’s, brandpreventie en kijken samen naar
verzekeringsoplossingen, zoals een bedrijfsschadeverzekering.
Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken met een van onze adviseurs?
Neemt u dan contact met ons op.

Europaweg 158 5707 CL Helmond

088-8000900

WWW.RIVEZ.NL

info@rivez.nl
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Helmond Sport sluit
partnership met Winny
Hoffmann Foundation
Helmond Sport en Winny Hoffmann Foundation bundelen de krachten. Samen gaan zij kinderen helpen die het in
deze tijd extra moeilijk hebben of gaan krijgen. Winny Hoffmann Foundation koopt voor hen 50 seizoenkaarten
en wordt daarnaast ook businessclublid. Spelers van Helmond Sport gaan voor de kinderen voetbalclinics verzorgen om samen met plezier te sporten en écht kind te kunnen zijn.
Helmond Sport algemeen directeur Leon Vlemmings: “Samen sterk! Dat is waar Winny Hoffmann Foundation voor staat en geeft
aan waarom we elkaar gaan helpen. Winny Hoffmann Foundation streeft het doel na om kansarme kinderen de mogelijkheid
te bieden om te voetballen, muziek te maken, te schilderen en nog veel meer dingen te doen die bij het kind-zijn horen. We zijn
heel erg trots om zo’n mooie foundation als partner te verbinden aan Heel Helmond Sport.”
Winny’s wens
Winny Hoffmann, oprichtster van de Hoffmann Groep die gespecialiseerd is op het gebied van bodemtechnieken. Zij heeft altijd
de wens gehad om een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde en kindvriendelijke maatschappij. Help haar mee en wordt
donateur. Winny Hoffmann: “In Heel Helmond Sport herken ik mijn idealen. Met de kracht van sport, met en voor elkaar goede
initiatieven ontwikkelen en vooral voor anderen is een pijler in mijn foundation. Sport is de speelgoedafdeling van het leven!”
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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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UW PARTNER
IN KABELS & SPECIAALKABELS
Panovenweg 32
5708HR Helmond
T +31(0)492 529 645

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.

F +31(0)492 528 515
info@edec.nl
www.edec.nl

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
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Helmondse ondernemers waarderen Waardebonnen-actie
via Helpdehoreca.nl

Investeer vooraf in een
smakelijke hap of biertje
van de tap
Door Susan Verheij
Dat de horeca een van de hardst getroffen sectoren is staat buiten kijf. Er wordt niet altijd stil gestaan bij de
omzetval bij behoorlijk wat verwante sectoren zoals schoonmakers, leveranciers van voedsel, servies, meubilair,
verlichting tot aan autozaken en de entertainmentindustrie. Als een horecazaak omvalt, heeft dat dus grote gevolgen. Er is een landelijk initiatief ontstaan, #helpdehoreca roept Nederland op om de horeca te steunen. Heel
eenvoudig. Je kunt nu al eten bij hen bestellen en vaak ook thuis laten bezorgen. Maar… kijk met hen ook samen
vooruit. Op de website kunnen ondernemingen en consumenten waardebonnen kopen voor hun favoriete horecazaak. Zo dragen zij, nu de horeca nog grotendeels gesloten is en in ieder geval minder mensen kan ontvangen,
toch bij aan de noodzakelijke inkomsten en kunnen ze straks weer gezamenlijk de deuren openen en proosten
op de toekomst. Deze waardebonnen geven de horecaondernemers niet alleen een financieel steuntje in de rug,
maar ook de motivatie om door te gaan. Geert Blenckers (die met zijn compagnon Jeroen van Schijndel diverse
horecaformules beheert) vertelt een dag nadat hij te horen kreeg dat de horeca mondjesmaat weer open kan, megagemotiveerd te worden door dit soort initiatieven. “De gunfactor is geweldig. Onze zorgen worden echt gezien,
men ziet dat support your locals nut heeft. Mensen die nu bestellen en deze bonnen kopen, doen wél iets.” En…
het doet hem iets. “Het voelt goed, we willen ook door.” Dat laatste zegt ook Bart van Thiel van Schevelingen:
“We laten van ons horen en dat wordt gewaardeerd door gasten.”
Horeca in Helmond
Ook in Helmond en in plaatsen als Mierlo, Aarle-Rixtel en Bakel zijn er zo’n 150 horecazaken die zich hebben aangemeld.
Dat betekent dat er voor deze horecazaken al waardebonnen
gekocht kunnen worden. Aangesloten horecazaken zijn onder
andere aan de Markt gelegen Zien eten en drinken, Rest-ORicus Helmond, La Cubanita, Kota Radja, restaurant de Waard
en lunchcafé De Bieb en nog veel meer. Van Italiaans bij La
Bocca Grande, Dolce& Gusto en Belcapo tot Grieks bij Epsilon.
Maar ook bij het nieuwe biercafé De Vijfhoeck en Bobby’s Bar
(cocktails) zien graag klanten terug.
Investeren in horeca kan nu al. Hoe kunt u
helpen?
Door de sluiting van de horeca, zitten horecazaken tijdelijk zonder of in ieder geval fors lagere
inkomsten. Ook nu zijn ze pas beetje bij beetje terug op de goede weg. Help uw favoriete horecazaak door een waardebon te kopen. Waarschijnlijk zet uw personeel nu hun beste beentje voor
en gunt u hen een leuk moment op een terras
zodra het weer kan. Of misschien heeft u goede
relaties die u graag houdt en kunt u hen alvast
een etentje in het vooruitzicht schenken. Wat te
denken van een jubilaris in uw bedrijf die nu geen

feestje kan vieren maar die u wel wilt belonen? Bonnen zijn al
verkrijgbaar vanaf 15 euro. Investeer dus vooraf in een smakelijke hap of biertje van de tap. Bij menige zaak kunnen de
bonnen nu al worden ingeleverd, zo bezorgt Bobby’s bar thuis
en vrijwel allen hebben een afhaalservice.
“Jammer dat de gastvrijheid wordt aangetast”
Bij Schevelingen is de kaart aangepast. “Wij waren twee weken dicht, het moest even bezinken. Nu bezorgen we en we
hebben de Shake-keet,” zegt Bart van Thiel. “Gelukkig kunnen
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de koks wel aan het werk We willen het liefst iedereen houden
en personeel was echt blij dat we onze klanten toch iets te
bieden hebben.” De cadeaubonnen kunnen ook nu al besteed
worden. Bij Belcapo aan de Havenweg houden ze de moed
erin. “Wie nu toch komt afhalen of laat bezorgen, en zeker ook
degenen die tegoedbonnen kopen helpen ons deze periode te
overbruggen. Dit stimuleert ons om ons avontuur in Helmond
voort te zetten.” Jan Bakens van Zien eten en drinken vindt
het fijn dat ondernemers op deze manier nieuwe doelgroepen
aanboren. “Eerlijk gezegd hebben we zelf geen aandacht besteed aan deze bonnen, het blijft een verschuiving van lasten.”
Hij is wel blij weer open te kunnen. Geert Blenckers vervolgt:
“Ik ben een ras-optimist, maar momenteel is het moeilijk door
de problemen heen te kijken.” De realiteit is hard. “Het is lang
uitzichtloos geweest. We begrijpen de stappen die de overheid
moest nemen om het virus in te dammen, en het virus heeft nu
eenmaal geen einddatum. Als ondernemers zijn wij hier dag en
nacht mee bezig, met kosten drukken, met regelingen die hoe
dan ook niet toereikend zijn en ook met wél zichtbaar blijven.”
Dat doen zij onder andere met de opvallende gele cocktailbus
van Bobby’s in samenwerking met restaurant De Rozario. GJD
is een miljoenenbedrijf met veel kosten en veel medewerkers.
“Wat ik bij alle medewerkers voel is dat we het met plezier
doen. Daarom is het ook zo jammer dat de gastvrijheid wordt
aangetast. Dat is een blijvende verandering voor de branche
en voor evenementen. Zomaar gezellig besluiten een hapje te
doen, aanschuiven bij bekenden is er voorlopig niet bij. Vanaf
1 juni mogen de terrassen open, ik ben blij dat we een datum
hebben maar dit biedt nog niet de kans om rekeningen te betalen. Het zal anders zijn. Gezelligheid, samenkomen, warmte
is noodzaak. Ontspanning is essentieel. Dat is wel gebleken.”

Vertel het verder Via Helpdehoreca-bonnen wordt bijgedragen
aan de huur te blijven betalen en hebben u, uw familie en
vrienden en collega’s straks iets leuks om naar uit te kijken
zodra de deuren weer open gaan. Bart van Thiel van Schevelingen zegt hierover: “Het is meer dan huur. Verzekeringspremies, telefoon, personeel. We staan voor elk initiatief open,
we moeten toch overleven.” Koop niet alleen naar bij favoriete
horecazaak, maar vertel het verder. Vrienden, familie en collega’s kunnen natuurlijk ook meedoen! De horeca is voor iedereen, dus laten we samen de coronamaatregelen het hoofd
bieden. Als partner van de horeca bundelen wij onze krachten
en startten wij #helpdehoreca. Er ontstaat volgens Paul van
Thiel van de horeca op de Automotive Campus ook iets anders
dat positief is. “Wij hebben besloten dat alles lokaal wordt ingekocht, ook als het iets duurder is. Voor Corona zou dat een
van de discussiepunten zijn, nu waren we
het daar allemaal direct mee eens.”
Zeker van de waarde
Er is goed nagedacht over dat de investering er eentje moet zijn voor de toekomst
en geen loze investering. Dus, wat als u
een waardebon heeft gekocht en de horecagelegenheid gaat alsnog failliet? In dit
geval hebben de gezamenlijke partners
een noodfonds opgericht ter waarde van
maximaal 300.000 euro waar niet meer
te verzilveren waardebonnen uit vergoed
kunnen worden.

Niet toereikend
Blenckers benoemt dat de 1,5 meter-eis voor grotere zaken
een uitkomst kan zijn, maar voor kleinere kroegen is het bijna
onmogelijk. Hopelijk zijn zij daardoor de jeugd niet kwijt. Ook
Jan Bakens van Zien eten en drinken vindt dat een uitdaging.
“Wij hebben veel vaste gasten, ook wat oudere mensen die
hier lunchen en voor hen is het echt een sociaal ontmoetingspunt.” Een ontmoetingspunt is de Shake-Keet bij Schevelingen
ook. Zij werken met aardbeien van lokale boeren. “Het is er
zelfs druk. We moeten echt handhaven,” vertelt Bart van Thiel,
“maar we zien gelukkig ook weer mensen genieten. Het zijn
inkomsten, ook al is dat niet toereikend, maar is voor ons als
team ook belangrijk om een samen-gevoel te houden.”

Dit initiatief wordt gedragen door tientallen horecaleveranciers zoals Makro, VanGeloven, FrieslandCampina , maar ook een partij als Van der Velden rioleringsbeheer. Veronique Broeren bij Van der Velden zegt hierover:
“Maatschappelijke betrokkenheid zit in ons DNA. Ook in de
horeca hebben wij klanten en we willen, zeker in deze roerige tijden, ons steentje bijdragen. Daarom ondersteunen wij
#helpdehoreca als founding partner.” Dat houdt in dat zij zelf
bonnen kopen, maar ook het idee verspreiden.
Welke rol neemt u? Afwachtend op welke horeca overleeft of
draagt u een steentje bij en bestelt u bonnen? Alvast proost!
www.helpdehoreca.nl
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RVS Finishing

Bouwschadeherstel

coaten

Poedercoating

RVS Finishing

Bouwschadeherstel

RENEE
Wij staan
altijdVAN
voor uVEGHEL
klaar!
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de finishing touch van
INKOOP /het
ADMINISTRATIE
staalproducten:
afwerken door middel van duurzame methodieken
0493
691837
en materialen. Wij leveren onder andere aan de foodindustrie, gevelbouw,
renee@astrastramon.nl
interieurbouw
en metaalindustrie.
25 jaar ervaring: uitstekende vakkennis en een
soepel proces
We voorzien uw staalproducten van een duurzame, beschermende laag op
het hoogste kwaliteitsniveau. Ons full service dienstenpakket kenmerkt zich
RVS
Bouwschadeherstel
door de flexibiliteit
enFinishing
korte lijnen. Onze mensen samengevat:
jarenlange
ervaring gecombineerd met passie en 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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Van Dorp Helmond Rietbeemdweg 2 | 5705 BH Helmond | T: (0492) 504 444 | E: infohelmond@vandorp.eu

Diensten
Light biedt een totaalpakket aan technische
info@nlight.nl
VanN Dorp
diensten. Met een team van ervaren en betrokken
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
nlightdirect.nl
medewerkers
wordt
alle
techniek
in
gebouwen
zelfstandig
ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Bij alle
0492 54 80 00
nlight.nl
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.

N Light
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
0492 54 80 00

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl
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R&L Recycling B.V. is
verhuisd naar Lage Dijk
R&L Recycling B.V. verwerkt inmiddels al 20 jaar afgedankt ICT afval. Door de jaren heen zijn zij steeds groter
geworden in wat ze doen. Onlangs is het bedrijf verhuisd naar een nieuwe en grotere locatie aan de Lage Dijk 31,
waar ze nu de mogelijkheid hebben om zelf machinaal te verwerken middels een shredder, data vernietigingen en
uitbreiding in het testcenter voor ICT hergebruik. Wat volgens hen onveranderd is gebleven is hun milieubewustzijn
en passie voor recyclen.
Groei in afgedankt ICT afval
Door economische groei van de afgelopen jaren is er een enorme groei gekomen in afval, waaronder ook afgedankt ICTafval. Echter uit cijfers blijkt dat er nog te weinig elektronica-afval wordt gerecycled. Afgedankte ICT-materialen verdwijnen
nog in afvalbakken of wordt verkocht aan niet-gecertificeerde verwerkers. De overheid verplicht producenten om duurzamer
te worden zodat ICT makkelijker hersteld kan worden. Apparaten en onderdelen van ICT kunnen zodoende gedeeltelijk of
volledig hergebruikt worden. Om te kunnen hergebruiken of recyclen moet afgedankt ICT-afval wel op de juiste manier worden
afgevoerd.
Bruikleenbakken voor bedrijven
Bij R&L Recycling wordt er naar kosteloze verwerking gestreefd, zodat er niet twee keer betaald hoeft te worden voor verwijdering.
Bruikleen bakken kunnen geplaatst worden zodat bedrijven afgedankte ICT separaat kan opslaan en deze worden door R&L
Recycling afgevoerd. Zo helpt iedereen het milieu een handje en kunnen we milieubewust ondernemen.
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Wanneer ICT apparatuur afgedankt wordt, zijn er wettelijke
voorschriften voor afvalverwerking zodat ze milieuvriendelijk
worden gerecycled. R&L Recycling zorgt voor een
gecertificeerde afvoer en recycling. Sinds kort hebben ze de
mogelijkheid om zelf alles binnen het bedrijf machinaal te
recyclen.

Nieuw testcentrum
Wanneer R&L Recycling afgedankt ICT afval ontvangt,wordt er
eerst gecontroleerd of apparaten en/of onderdelen nog geschikt
zijn voor hergebruik. Hiervoor is een nieuw testcenter ingericht
waar getest wordt met de laatste technische ontwikkelingen.
Opgeleide testmedewerkers sorteren met zorg volgens de
meest recente wet- en regelgeving, controleren ook volgens
de WEEELABEX-standaard. Bovendien testen zij uitvoerig op
veiligheid en functionaliteit alvorens apparaten en onderdelen
weer hergebruikt worden.

Wilt u meer weten over de het ophalen van
afgedankt ICT afval neem dan contact op.
Veilig data verwijderen en vernietigen.
Bedrijven of organisaties hebben al snel te maken met
vertrouwelijke, gevoelige data die vernietigd moet worden.
Zoals je vroeger een archief volgens richtlijnen vernietigde,
doe je dat tegenwoordig met bestanden en apparatuur. Dat
facet is voor R&L Recycling geen probleem. Middels software
kunnen zij data verwijderen van computers, servers of andere
datadragers, echter zij geven aan ook fysieke vernietiging aan
te bieden voor 100% veilige datavernietiging. Zo vernietigen
zij harde schijven met serienummer controle, hiervan wordt
een vernietigingscertificaat gemaakt en geboden.
Alleen afgedankte ICT naar gecertificeerde verwerkers
Om te kunnen garanderen dat afgedankte ICT op de juiste
manier wordt verwerkt, mogen volgens de wet alleen
gecertificeerde verwerkers ICT afval verwerken. R&L Recycling
verwerkt dan ook geheel volgens de WEEELABEX-standaard,
zowel in hergebruik als verwerking/vernietiging.

Lage Dijk 31, 5705 BX Helmond
T 0492-392004
Info@r-lrecycling.nl
www.r-lrecycling.nl
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POWERFUL
Die maken het verschil!
Logistic Force is een HR-dienstverlener met 20 vestigingen in Nederland. We
helpen organisaties met het invullen van de flexibele schil. Soms voor een dag,
vaak voor een langere periode tot vast. WE GELOVEN IN KRACHTIGE MENSEN.

LOGISTIC FORCE EINDHOVEN
De Donge 2
5684 PX Best

T: 040 – 787 36 60
E: eindhoven@logisticforce.nl

LOGISTICFORCE.NL
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Voor vrijblijvende informatie
kunt u altijd contact met ons opnemen
Dennis Birjmohun mobiel: 06 54 38 18 31

Bouwopleveringen

Vloeronderhoud

Hogedrukreiniging

Vastgoedonderhoud

Glasbewassing

Reiniging zonnepanelen

Schoonmaakonderhoud

ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

Barrierlaan 3, 5706 CW Helmond, Telefoon: 0492 55 25 84
info@furoreschoonmaakservice.nl, www.furoreschoonmaakservice.nl

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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NICO BERKERS IS
Na een grondige verbouwing met een resultaat waar we trots op zijn is ons nieuwe bedrijfspand op bedrijventerrein Groot Schooten aan de Stapelovenweg 3 in Helmond inmiddels in gebruik genomen. De showroom aan de
Vossenbeemd 1b is definitief gesloten.

Nieuwe showroom

Medio april is onze nieuwe showroom volledig ingericht met
alle noviteiten op ons vakgebied. Onze verkoopadviseurs staan
u graag bij in het maken van dé juiste keuze. Of het nu gaat om
het in kaart brengen van uw documentenstroom, een sfeervol
en ergonomisch inrichtingsadvies voor uw kantoorruimtes of
het uit voorraad leveren van een printcartridge: bij ons bent

u aan het goede adres. Een afspraak maken kan, zomaar
binnenlopen mag natuurlijk altijd, de koffie staat voor u klaar.
Laat u inspireren!
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VERHUISD

Nico Berkers Kantoorefficiency
Stapelovenweg 3
5708 JW Helmond
0492-552255
www.nicoberkers.nl
info@nicoberkers.nl
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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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Hiep hiep hoera!
BESTAAT 20 JAAR!

Een jubileum om trots op te zijn!
Al 20 jaar staan wij voor u klaar op het
gebied van druk- en printwerk.

Wij hopen dit met veel liefde en plezier nog jaren door
te kunnen zetten en willen u daarom deze maand
verwennen met diverse leuke aanbiedingen.
Volg je ons ook al op facebook?
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Heel Helmond Sport-hoodies voor Elkerliek Ziekenhuis

Club steunt
zorgmedewerkers voor
hun topsportmentaliteit
Heel Helmond Sport Support heeft begin mei tientallen
hoodies geschonken aan het Elkerliek. Met dit presentje
willen Helmond Sport en Heel Helmond Support hun
grote waardering uiten aan de zorgmedewerkers van
het Elkerliek Ziekenhuis voor hun geweldige inzet. Een
aanmoediging voor topsport die zij leveren door er
alles voor te doen om mensen te helpen weer gezond
te worden.
Algemeen directeur van Helmond Sport Leon Vlemmings:

‘De Heel Helmond Sport Hoodie staat letterlijk voor ‘Samen
maken we Helmond en de regio sportiever en vitaler’. We
dragen hiermee ook al voor de coronacrisis uit om de krachten
te bundelen en het belang van werken aan een goede
gezondheid. In deze coronatijd werkt men in het Elkerliek
Ziekenhuis dag en nacht met elkaar voor de gezondheid van
anderen, waardoor zij de boodschap van de Heel Helmond
Sport Hoodie in de kern raken. Wij hopen hiermee ook een
kleine bijdrage te leveren ter ondersteuning aan de topsport
die de zorgmedewerkers op dit moment leveren’.
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Helmond Sport
hervat trainingen
De selectie van Helmond Sport is begin mei begonnen
met de veldtrainingen in kleine groepjes en volgens de
richtlijnen van het RIVM en de KNVB.
Ook de jeugdelftallen O13 en O14 hervatten de
trainingen met inachtneming van de geldende richtlijnen
en maatregelen.

Wilt u een keer kennis maken met de Business
Club van Helmond Sport?
Stuur een mail naar sales@helmondsport.nl
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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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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.

Light & Sound solutions
T: 06 22 13 07 25
0217197.pdf 1

info@vglpro.nl

www.vglpro.nl
27-9-2018 15:14:32
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Nieuw communicatiemiddel
voor infra-projecten
De gemeente Helmond wil haar inwoners en bedrijven sneller informeren over lopende infra projecten. Hiervoor
gaan ze een nieuw communicatiemiddel gebruiken: de BouwApp.
IBOR projecten volgen via de BouwApp
De BouwApp biedt voor de omgeving een moderne manier
om geïnformeerd te worden en betrokken te raken met het
bouwproject. Naast onmiskenbare informatie als aankondigingen over wegafsluitingen en omleidingen, zorgen de
updates voor een overzichtelijke weergave van alle projectontwikkelingen. Met de BouwApp raken omwonenden of
geïnteresseerden op laagdrempelige wijze betrokken bij het
bouwproject. Bovendien kunnen ze ook updates liken en als
ze vragen hebben kunnen ze snel via de app reageren.

Op dit moment staat het project “Vernieuwen sluis 8 en 9 “
in de Bouwapp.
Wat moet je doen om het project te volgen?
• Download de app via de Appstore.
• Ga naar zoeken en type Helmond in.
• Klik op het project en daarna op volgen. Hierna blijf je
op hoogte van alle updates van het project. Is er tussentijds
nieuws over het project dan krijg je een melding op je
telefoon.

Contact opnemen met Stichting Bedrijventerreinen Helmond?
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl
0492-792350

37

Lokale initiatieven
van ondernemers
De coronacrisis overheerst op dit moment ons land. We worden allemaal hard getroffen en de ingrijpende, doch
noodzakelijke maatregelen hebben ook een enorme impact op het bedrijfsleven en de gehele economie. De ene
ondernemer moet gedwongen zijn activiteiten staken, de ander juist meer werk verzetten. Aandacht en inzet
gaat nu allereerst naar de eigen onderneming. Toch ontstaan in deze tijd ook veel positieve initiatieven en is de
bereidheid om elkaar als ondernemers te (onder)steunen groot, zeker lokaal. Hieronder een aantal van deze initiatieven:

Ondernemers voor elkaar
Een aantal partijen hebben de handen ineen geslagen
en samen besloten ondernemers volledig belangeloos te
gaan ondersteunen met vraagstukken met betrekking tot
personeel en de inrichting van hun organisatie.
www.ondernemersvoorelkaar.nu

PeelWerk
Met deze website en willen de initiatiefnemers bedrijven
samenbrengen die, juist in deze periode, tijd over hebben
óf handen te kort komen door bijvoorbeeld meer zieke medewerkers, wegvallende vraag naar producten / diensten of
juist extra werk wat op je pad komt.
www.peelwerk.nl

Deelplatform InduSym
Bij InduSym was het al mogelijk om grondstoffen en reststromen te delen. Op het deelplatform kunnen nu ook
materialen, middelen en zelfs personeel gedeeld worden.
Bijvoorbeeld parkeerruimte waar anderen (tijdelijk) gebruik
van mogen maken. Een vorkheftruc die nu niet vaak gebruikt wordt. Of een schrobmachine die nu minder vaak
gebruikt wordt omdat iedereen thuiswerkt. Ook mogen er
oproepen geplaatst worden voor personeel waar tijdelijk
geen werk voor is of voor bedrijven waar juist extra handen
nodig zijn. Het platform is ook de plek voor nieuwe samenwerkingen. Denk hierbij aan het samen inkopen van een
cursus of het laten uitvoeren van een kwaliteitscontrole bij
jouw bedrijf en een ondernemer uit dezelfde gemeente. Dit
bespaart tijd, kilometers en kosten!
www.indusym.nl

Bestelservice Helmond
Is je wens of overweeg je een bezorg-/afhaalservice te bieden, maar voorziet je website daar niet in of heb je geen
website, dan word je nu geholpen! Voor ondernemers wordt
een bestelpagina, eenvoudig gekoppeld aan je huidige website aangeboden. Maar ook als je geen website hebt kun je
hiervan gebruik maken. Hiermee kun je online producten
presenteren, laten bestellen en afrekenen.
www.bestelservice.marvelous.nl/helmond
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TE HUUR
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).

Huurprijs nader
overeen te komen

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.
Beschikbaar per: Direct

TE HUUR
Lage Dijk 29 en 31F, Helmond
Het bedrijvencomplex is gelegen op bedrijventerrein
“Hoogeind”. Het bedrijventerrein kenmerkt zich voornamelijk door middelgrote en grootschalige productie- en
handelsbedrijven. Dit complex is geschikt voor kleine tot
middelgrote bedrijven met een vraag naar betaalbare bedrijfshuisvesting. In de directe omgeving zijn onder andere
gelegen; Slegers Transport, Glassworks B.V., Mathro Industrial Services, Harwi Holland B.V. en Huijbregts specerijen.
Oppervlakte:

Lage dijk 29
Circa 195 m²
Kantoorruimte op de 1e verdieping
Lage dijk 31F
Circa 195 m²
Kantoorruimte op de 1e verdieping

Parkeerplaatsen: Er is voldoende parkeergelegenheid aan de
voorzijde van het object en in de directe omgeving.

Huurprijs nader
overeen te komen

Bereikbaarheid: Het object is gelegen aan een zijweg van de
Vossenbeemd. Vanuit deze locatie is er een goede verbinding
met de A67 Venlo-Eindhoven en de A270 Helmond-Eindhoven.
Beschikbaar per: In overleg.

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl

39

TE HUUR
Rietbeemdweg 1c, Helmond
De bedrijfshal gelegen aan de Rietbeemdweg is goed gelegen op het grootschalige bedrijventerrein “Hoogeind” ten
zuidoosten van de binnenstad van Helmond. Het bedrijventerrein kenmerkt zich als een gemengd bedrijventerrein met meer dan 400 gevestigde bedrijven en met een
totale omvang van 295 hectare is het een van de grootste
terreinen in de omgeving.
Oppervlakte:

Bedrijfshal circa 2.230 m²
Kantoorruimte circa 300 m²

Parkeerplaatsen: Voldoende parkeermogelijkheden op eigen
terrein.
Bereikbaarheid: De bedrijfshal is goed bereikbaar en ligt
nabij één van de hoofduitvalwegen van het bedrijventerrein
‘Hoogeind’. Van hieruit is er een goede verbinding naar de A67
Eindhoven – Helmond – Venray.

Huurprijs
€127.500,- per jaar

Beschikbaar per: Direct.

TE HUUR
Vossenbeemd 1B, Helmond
De voor verhuur beschikbare ruimte is een bedrijfsruimte/
kantoor/showroom van ca. 670m².
De bedrijfshal gelegen op een zicht locatie aan de Vossenbeemd op het grootschalige bedrijventerrein “Hoogeind”
ten zuidoosten van de binnenstad van Helmond. Het
bedrijventerrein kenmerkt zich als een gemengd bedrijventerrein met meer dan 400 gevestigde bedrijven en
met een totale omvang van 295 hectare is het een van de
grootste terreinen in de omgeving.
Oppervlakte:

Bedrijfsruimte/kantoor/showroom 670 m²

Parkeerplaatsen: Voldoende parkeermogelijkheden op eigen
terrein.
Bereikbaarheid: De bedrijfshal is goed bereikbaar en ligt
nabij één van de hoofduitvalwegen van het bedrijventerrein
‘Hoogeind’. Van hieruit is er een directe verbinding naar de A67
Eindhoven – Helmond – Venray. De voor huur beschikbare ruimte ligt aan een omheind buitenterrein.

Huurprijs
€27.600,- per jaar

Beschikbaar per: Direct.

Kanaaldijk NW 81 • 5707 LC Helmond • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl
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Platform voor maatschappelijke en economische vernieuwing

VERDER MET NEDERLAND
NA CORONA
Het coronavirus is een aanslag op ons sociale en economische leven. Rijk of arm, jong of oud, links of rechts,
het raakt ons allemaal. We zitten in hetzelfde schuitje en het maakt pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar we zijn.
Maar we blijken ook veerkrachtig, empathisch en innovatief. We hebben meer aandacht voor elkaar en nieuw
ondernemerschap bloeit op. Om te voorkomen dat we na de crisis terugvallen in oude, niet duurzame patronen
is Verder met Nederland gestart. Een burgerinitiatief om via een online platform zoveel mogelijk ideeën, inzichten en antwoorden te verzamelen op de vraag: Hoe moet het straks Verder met Nederland?
Eén van de initiatiefnemers is Niels van Buren, algemeen directeur van internetbureau Swink. Weliswaar gevestigd in
Amsterdam, maar we zijn toch benieuwd. Wie en wat is Verder met Nederland precies? “Verder met Nederland is een
niet-commercieel, niet-politiek gebonden burgerinitiatief. Het
is ontstaan toen we aan het begin van de crisis met een paar
mensen in gesprek raakten over hoe het hierna verder moest.
En dat het juist midden in de crisis goed is om daarover na
te denken. We vroegen anderen om bijdragen te schrijven,
we vroegen Nyenrode mee te doen en voordat we het wisten
hadden we een platform: www.verdermetnederland.nl. Vervolgens hebben we een oproep gedaan voor vrijwillig redacteuren en verzamelen we nu zo veel mogelijk bijdragen van
een zo breed mogelijk publiek.

Waarom via een online platform?
Wij willen de denk-, innovatie- en doe-kracht in ons land gebruiken om antwoorden te vinden op de vraag hoe het straks
verder kan met Nederland. Nu veel dingen nog onzeker zijn,
staan veel mensen open om na te denken over de toekomst.”
Er is een nieuwe verbondenheid merkbaar die de samenleving
enorm kan verrijken. De vele samenwerkingen en initiatieven
zien we ook in Zuidoost-Brabant. Maar dan moeten we dat
wel vasthouden. Hoe gaan we dat doen? Niels van Buren omschrijft het zo: “Veel verschillende mensen samen kunnen een
beter beeld neerzetten dan alleen experts. Daarom roepen we
via Verdermetnederland.nl iedereen op zijn of haar visie te geven. Ook als je niet z’n schrijver bent. Onze vrijwilligersredactie
kan prima mensen interviewen en op die manier hun bijdrage
verwoorden. Filmpjes zijn ook welkom.”
Wat gebeurt er met die bijdragen?
We verzamelen nu zoveel mogelijk vragen, ideeën en inzichten
om een zo inclusief mogelijk beeld te krijgen. Die bijdragen
analyseren we en op basis daarvan werken we toe naar een
Verder met Nederland Visie. Deze visie willen we 100 dagen
na de televisietoespraak van de minister-president, op maandag 22 juni 2020, presenteren. Op basis van die visie kijken
we welke plannen concreet tot uitwerking kunnen worden
gebracht en hoe we initiatieven en mensen daarvoor kunnen
verbinden. Verder met Nederland is niet alleen een denktank,
maar wil juist ook Nederlanders inspireren en activeren om bij
te dragen aan de doorontwikkeling en uitvoering van concrete
initiatieven. Zo brengen we samen Nederland verder, tijdens
en ná de coronacrisis. Daar worden we allemaal beter van.
Hoe we dit precies kunnen doen, is voor een belangrijk deel
afhankelijk van de bijdragen.”
Die kunnen te maken hebben met je eigen bedrijf, maar ook
met de branche of misschien heb je een bijzonder idee over
iets waar je je tot nu toe niet in verdiept hebt, of heb je personeel waar je een kennisbank mee kan vullen en die nu minder
inzetbaar is.
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Hoe kunnen mensen meedoen?
Je kunt ten eerste een inhoudelijke bijdrage leveren. Door die
zelf te schrijven of je te laten interviewen en dit uit te laten
werken tot een artikel. Maar ook video is mogelijk. De initiatiefnemers zelf zijn al bezig met een podcast. Verder is grote
behoefte aan professionals die mee willen helpen met de redactie. Zij doen dit allemaal vrijwillig.
Hoe denkt Van Buren zelf eigenlijk dat het straks verder
moet met Nederland?
“Zelf vind ik sociale duurzaamheid minstens zo belangrijk. In
deze tijd zie je meer dan ooit hoe belangrijk het is voor een
samenleving dat iedereen meedoet en evenveel erkenning
krijgt. Dat is niet zo moeilijk weet ik uit ervaring, het is een
kwestie van willen en vervolgens doen. Wij kunnen onze ervaringen daarmee delen. Bij Swink zetten wij de buitengewone
kwaliteiten van mensen met autisme in voor onze klanten. Zij
beschikken over een sterk analytisch en probleemoplossend
vermogen. Hierdoor zijn zij bij uitstek goed in het uitvoeren
van secuur werk zoals een analyse maken van bezoekcijfers.
Ideaal voor bijvoorbeeld contentmigratie. Bij ons kan iedereen
zichzelf zijn, dat betekent dat er rekening gehouden wordt
met de aspecten van autisme.”
Hij pleit voor Verder met Nederland door sociale duurzaamheid dus. In Helmond is COMP-IT-AUT gevestigd, ook zij ervaren dat zowel het hun klanten, het bedrijf als de medewerkers
profijt hebben van hun inzet.

Heb jij een andere visie of een idee? Uiteraard nemen de mensen achter Verder met Nederland alle factoren van ondernemerschap mee in hun visie. “We zien nu dat meer en meer
bedrijven bewuster zijn van het thema duurzaamheid. Dat zie
je ook in de bijdragen op de site. Dat vraagt om andere manieren van produceren, andere logistiek, meer thuiswerken. We
zien graag reacties van bedrijven of medewerkers die hierover
meedenken, kennis delen of oplossingen bieden.”

Meer weten?
www.verdermetnederland.nl
info@verdermetnederland.nl.
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Overzicht versoepeling van Coronamaatregelen:
wat kan wanneer?

6 mei 2020

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle
houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit. Tijdens de persconferentie van 6 mei is
er een stappenplan voor de versoepeling van de coronamaatregelen geïntroduceerd. Voor wie geldt deze versoepeling en
vanaf wanneer? Zie hieronder een overzicht.

Basisregels voor iedereen
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

11 mei:

1 juni:

1 juli:

1 september :

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Contactberoepen
Buiten sporten op
1,5 meter afstand
Bibliotheken
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Terrassen
Bioscopen
(max. 30 personen)
Restaurants / cafés
(max. 30 personen)
Culturele instellingen
(max. 30 personen)
Musea

Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

Voortgezet onderwijs

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)

Sauna’s

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Culturele instellingen
(max. 100 personen)
Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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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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Helmonds bedrijf maakt mondkapje geheel naar eigen ontwerp

“De vraag, maar ook
de motivaties van onze
klanten, overviel ons”
Nihon Sport Nederland is een bedrijf met wortels in de martial arts en vechtsporten. Maar met het “Ontwerp
Sportkleding” – concept dat ze aanbieden zijn ze nu ook in de wereld van mondmaskers gestapt. “Aanvankelijk
was dat helemaal niet de bedoeling” zegt Peter Wetzer “Mijn partners gaven bij aanvang van de Corona crisis
al aan dat ze mondkapjes ‘op maat’ konden produceren. Ik, maar ook mijn partners, hadden er toen nog geen
goed gevoel bij. We wilden niet gezien worden als bedrijven die een slaatje willen slaan uit deze misère”.
Het balletje ging toch aan het rollen toen notabene Cristiano
Ronaldo met een gesublimeerd mondkapje op de sociale
media berichten ging plaatsen. De vraag kwam vanzelf op
gang omdat klanten weten dat wij gespecialiseerd zijn in
sublimatie; de mogelijkheid om (sport)kleding geheel naar
eigen ontwerp te maken.
Ook voor een glimlach
“De vraag, maar ook de motivaties van onze klanten, overviel
ons” zegt Wetzer “We maken geen medische mondkampjes,
laten we dat vooropstellen, maar we maken het best mogelijke alternatief.” “Onze klanten komen nu vooral uit de
sportwereld en we hebben orders uit Nederland, Duitsland,
Zwitserland, België en Engeland en via andere partners zijn
we ook in diverse andere landen actief.”
“We hebben echter ook klanten uit de medische sector die
aangeven ons kapje over hun gecertificeerde kapje te gaan
dragen en er een leuk design aan mee geven om simpelweg
een glimlach op het gezicht van hun cliënten te krijgen”.
Sportscholen en verenigingen die het aan hun leden geven,
winkels die het gebruiken als een incentive voor hun klanten,
horeca die het voor zijn personeel wil hebben. ‘Ga zo maar
door’. “We willen voor iedere klant een uniek mondmasker
maken en we hebben bijzonder creatieve designers. We
produceren in Europa, gebruiken alleen de beste stoffen om
te sublimeren, hebben maskers voor kinderen en volwassenen en hebben de mogelijkheid om een koolstoffilter toe te
voegen aan het masker.”

PERSONALISEERBARE MASKERS

Herbruikbaar

GEENZAK
FILTER

1
MODEL
RMING
BESCHE

- Product geproduceerd van antibacteriële stof
- Geproduceerd in Europa
- Masker gemaakt van 100% polyester
- Wasbaar en herbruikbaar. Kan los worden gebruikt of in
combinatie met de meeste FFP1-, FFP2- en FFP3-maskers

PERSONALISEERBARE MASKERS
- Inclusief zak voor actief koolﬁlter
- Product geproduceerd van antibacteriële stof
- Geproduceerd in Europa
- Masker gemaakt van 100% polyester
- Wasbaar en herbruikbaar. Kan los worden gebruikt of in
combinatie met de meeste FFP1-, FFP2- en FFP3-maskers

Personaliseren

@nihonsportnederland

RMING
BESCHE

100% polyester | 120gr/m2
Filter

100% Polyester | 120gr/m2

NihonSport

MET
ZAK
FILTER

1B
MODEL

Vanaf 50 stuks te bestellen
Levertĳd 7 - 10 werkdagen

Vanaf 50 stuks te bestellen
Levertĳd 7 - 10 werkdagen

@NihonSport

Herbruikbaar!

www.nihonsport.nl
www.ontwerpsportkleding.nl

Actieve ﬁlter

@NihonSport

NihonSport

@nihonsportnederland

www.nihonsport.nl
www.ontwerpsportkleding.nl

Japan en China
In Japan en China worden mondmaskers al jaren gebruikt
door mensen die of grieperig zijn of die gevoelig zijn voor
luchtvervuiling of fijnstof. “Een agrariër zei meteen, toen hij
over onze mondmaskers hoorde, dat het wel eens een blijvertje kon worden voor mensen die in de varkens- kippen of
nertsensector werken”
“We hadden ook in zee kunnen gaan met Chinese bedrijven.
Een van mijn Chinese producenten stuurde me vorige maand
al 200 medische mondkapjes. Dat deden ze uit bezorgdheid
en dit had het begin kunnen zijn van een handeltje. Ik heb ze
echter allemaal weggegeven en wil me niet met die gespecialiseerde markt bemoeien.” aldus Wetzer “Het is voor ons niet
direct een commercieel project, maar het mag en kan ons
ook geen geld kosten.”

Waterdijk 4, 5705 CW Helmond
T 0492-520227
contact@nihonsport.nl
www.nihonsport.nl
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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?”

Wat zijn de kosten?
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

€ 140,- 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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KAN
HET
ANDERS?
WIJ DENKEN VAN WEL...
Met een creatieve en bekwame blik gaan wij uw bedrijfskundige
en financiële uitdagingen te lijf. Juist door ANDERE PADEN TE
BEWANDELEN dan gebruikelijk. Zo behaalt ons enthousiaste
team het grootste voordeel voor u! Gebruik maken van onze
26464/10

ideeën? Bel 0492 50 53 00 voor uw NH Adviseur.

BEDRIJFSKUNDIG
BANCAIR
BELASTINGADVIES

7 DAGEN
PER WEEK
BEZORGEN
EN/OF
AFHALEN

“THE SHAKE KEET “
De Shake Keet met heerlijke aardbeien en aardbeien varianten
zoals: Aardbeien Smoothie, Aardbeien Milkshake, Boeren aardbeien
sorbetijs, Boeren aardbeien yoghurt ijs, suikerhoorn met gele
room en aardbeien, wafel met slagroom en aardbeien, Helmondse
aardbeiensoes en overheerlijke aardbeien in chocolade
Locatie: Aarle-Rixtelseweg 107 te Helmond

