Helmond
2021 • 7de jaargang nummer 1 • januari

Ieder eigen
financieel
specialisme
P 1, 3-5

Arbeidsongeschikt
en salaris

NJOJ Brand Store
opent in Helmond

Waskrachtversterkers
gezocht

P 12-13

P 18-19

P 22-23

Helmondse
Sporthelden

Kleine ondernemer
Jeanette Hendriks

P 27-29

P 34-35

Een nieuwe
veilinghamer voor
Frank Beniers
P 38-39

Helmond Sport wil
tegenslagen
overwinnen
P 42-43, 45

Beursnieuwestijl
P 46-47

Jan, Hans en Theo werken
afzonderlijk én samen
lees verder op 3-5

2

BCT Weth den Oudenstraat

Weth. den Oudenstraat
BCT, ruimte voor ondernemers, heeft 2 locaties.
BCT Hortsedijk voor huren vanaf 50m2.
BCT Weth den Oudenstraat voor huren vanaf 18m2.
Beide locaties zijn gemakkelijk per auto of OV te
bereiken en hebben gratis parkeerplaatsen voor
huurders en bezoekers.

BCT Hortsedijk

Kenmerken van BCT:
•
Flexibele contracten;
•
Voordelige huurprijzen;
•
Snelle internetverbinding (glasvezel);
•
Kantoorruimten onder andere voorzien van
vloerbedekking, intercominstallatie en airco;
•
Koffie en thee wordt verzorgd;
•
Uitstekend bereikbaar per auto en OV;
•
Eigen parkeerterrein voor huurders en
bezoekersparkeerplaatsen;
•
Gebruik spreekkamers;

www.bct-helmond.nl | 0492 522560 | info@bct-helmond.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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‘Er is door ons zoveel te regelen dat rust geeft’

Hans, Jan en Theo
werken afzonderlijk
én samen
Foto: Vincent Knoops Fotografie
Tekst: Susan Verheij
Drie heren. Ieder een eigen zaak en eigen klanten. Veel overeenkomsten. Zo hebben zij ieder een eigen specialisme
in het financiële vakgebied, hebben zij alle drie persoonlijk contact én persoonlijke service als uitgangspunt. Zij
werken veelal voor ondernemers. Daarbij wonen en werken zij (deels) vanuit Brandevoort. Om beurten belichten
zij in Zakelijk Helmond diverse financiële onderwerpen. Theo Kemps doet dit al door elk kwartaal een blik op
de beurs te geven. Hun gezamenlijke doel is om maandelijks ondernemers te informeren over ontwikkelingen
in financiële planning en hypotheken (Hans Maasakkers),risicomanagement, bedrijfsmatige verzekeringen en
van ondernemer in privé (Jan de Beer) en vermogensplan en -beheer & beleggingsadvisering (Theo Kemps).
Het zijn misschien niet de meest sprankelende onderwerpen. “Daar denken wij uiteraard anders over,” grapt
Hans Maasakkers. “Er gebeurt veel én belangrijker nog, veel mensen zijn vaak verbaasd welke voordelen en
mogelijkheden er zijn als zij zich goed laten adviseren”. Hans, Jan en Theo werken afzonderlijk én samen. Hun
diensten én kennis vullen elkaar aan. Hun visie op hoe zij mensen vooruit helpen ook. Daar kunnen hun klanten
sprankelende dingen van doen. Het mooie is dat zij elkaar vertrouwen met hun eigen klanten. Sterker nog, dat
komt die klant ten goede. Die kan met één in gesprek of met alle drie.
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Hans hierover: “Jan bekijkt vooral de risico’s die ondernemingen
lopen en bekijkt hoe die af te dekken zijn, ook preventief. Ik ga
het gesprek aan over wensen en dromen op privévlak en hoe
die te bereiken zijn in verschillende situaties. Ik maak het ook
begrijpelijk en inzichtelijk zodat jij en je gezin weloverwogen
beslissingen kunt nemen.”
Theo is de specialist als het over vermogen gaat, hij biedt
hierbij een ruime keuze aan mogelijkheden aan.
De rentes zijn op dit moment laag. Dat biedt kansen voor
ondernemers op diverse vlakken. Maar ook de rentes op
de spaarrekeningen zijn laag. Er wordt zelfs al bij diverse
banken een spaarvergoeding gevraagd. Hoe kun je dan
nu je vermogen laten groeien? Hans vervolgt: “Bij grote en
spannende gebeurtenissen in je leven ga je niet over een nacht
ijs. Die bespreek je met een specialist.”

De spiegel van Hans

Hans Maasakkers
Hans Maasakkers verwoordt duidelijk: “Ik kom vooral in beeld
bij de grotere dingen in het leven zoals het kopen van een
woning, samenwonen, trouwen of als je geld over hebt en
dat te weinig oplevert. En ook bij vervelende dingen in het
leven zoals een overlijden, arbeidsongeschiktheid, ziekte of
scheiding. Of het verstandig is daar op te wachten? Je kunt
de onzekerheden die daarbij komen kijken beter voor zijn.” Hij
benoemt: “Als je weet wat je dromen zijn, dan kun je daar je
plan op richten. Dat geeft je focus en rust. Begin op tijd. Dan
zijn er mogelijkheden te over.” Alle drie adviseren deze heren
mensen om na te denken over hun wensen en dromen en
over wat zij willen bereiken. In de waan van de dag staan de
meeste mensen daar te weinig bij stil.

De wens helder krijgen is dus van belang. Ook op privévlak.
Hebben die dromen een kans? In gesprek met Hans Maasakkers
proef je zijn oprechte interesse in mensen. Hij vertelt: “Ik heb
Kanzz Financiële Planning opgericht om mensen echt verder
te helpen en bewust te maken van de mogelijkheden van
financiële planning. Sinds 1997 werk ik als financieel adviseur.
Om je goed te kunnen helpen wil ik je graag persoonlijk leren
kennen. Weten wat je bezighoudt, wat je echt belangrijk vindt
in het leven en wat vindt het gezin belangrijk? Ik hou je een
spiegel voor, waarmee ik je laat zien wat de gevolgen zijn van
de keuzes die je maakt. Zo weet je of jouw wensen realistisch
zijn. Ook neem ik graag die zaken uit handen die je lastig vindt.
Een hypotheek voor je nieuwe huis sluit je niet elke week af.
Dat is een belangrijke beslissing waar je vaak lang aan vast
zit. Je wil dan goede en duidelijke uitleg over bijvoorbeeld de
hypotheekvormen en rentes.”

Bredere gesprekspartner

Jan de Beer van De Beer Risicoadvies & Verzekeringen
geeft aan dat voor de meeste ondernemers de
bedrijfscontinuïteit voorop staat. “Dagelijkse risico’s
kunnen die continuïteit bedreigen. Eerst doen we met
de ondernemer een uitgebreide inventarisatie. Dan stellen
we een risicomanagementrapportage op, waarin mogelijke
risico’s worden benoemd. Deze worden per bedrijfsonderdeel
belicht. Denk aan bedrijfsmiddelen, aansprakelijkheid, maar
ook op het gebied van personeel (ziekteverzuim, Arbo). Vergeet
het risico op arbeidsongeschiktheid van de ondernemer zelf
ook niet. Hieraan koppel ik een adviesplan met te nemen
maatregelen en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.
Ik bespreek of zij dat risico zelf financieel willen en kunnen
afdekken, welke preventieve maatregelen te nemen zijn, ook
welke verzekeringen een prima oplossing zijn.”
Sinds kort is hij ook gevestigd in de Brainport Human Campus,
gebouw Het Atelier aan de Vlamovenweg 2. Relevant: Hij is
de afgelopen 30 jaar altijd bezig geweest om een bredere
gesprekspartner te zijn voor ondernemers. Gemeend zegt hij:
“Ik zorg graag voor goede nachtrust voor de ondernemer.”

Jan de Beer
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In zijn komende artikel gaat Jan de Beer in op risico’s vanuit
wetgeving en dat er eisen vanuit verzekeraars zijn om
schadeuitkering niet in gevaar te brengen. Denk aan verplichte
keuringen en eisen aan preventie. Hans Maasakkers wil mensen
vooral aan het denken zetten over wat zij privé nog willen.
Het bekende item ‘Blik op de beurs’ in Zakelijk Helmond wordt
door Theo Kemps geschreven en zal per kwartaal in Zakelijk
Helmond blijven verschijnen zoals dat ook in 2020 het geval
was. Hierin geeft hij inzicht in beleggingen en laat zien welke
kansen hier liggen.
In de komende artikelen zullen de heren afwisselend vooral
ingaan op de financiële vragen die lezers zichzelf kunnen
stellen. Een onderwerp kan wat meer voor de hand liggen, het
mogelijke advies is misschien wel meer verrassend.

Theo Kemps

DE BEER
risicoadvies & verzekeringen

Persoonlijk vermogensplan

Wie vermogen beschikbaar heeft doet er slim aan met
Theo Kemps het gesprek aan te gaan. Zet je vermogen aan
het werk! Is de slogan van de onderneming van Theo. Hij
vertelt: “Ik help ondernemers met het laten groeien of het in
stand houden van het vermogen. Door het maken van een
persoonlijk vermogensplan. Hierin leggen we het doel van
het vermogen vast en hoe we dit willen bereiken. We kijken
naar de spreiding van het vermogen, zakelijk versus privé en
zorgen voor een fiscale optimalisatie. Ik werk nauw samen
met Hans, uw eventuele eigen financieel adviseur en uw eigen
accountant. Dit plan is de basis voor de inrichting van uw
effectenportefeuille. Dat kan in vermogensbeheer of in een
beleggingsadviesrelatie.” Vanaf 250.000 euro vermogen is hij
de sparringpartner voor uw effectenportefeuille. Theo is één
van de zes partners van Duisenburgh Vermogensregie.

Niet alles is te voorspellen

Een ondernemer is natuurlijk gewend om advies te krijgen. Zij
weten dat ze risico’s lopen, dat is door corona wel gebleken.
Je kunt niet alles voorzien en voorspellen. Deze periode leert
ons allen dat een buffer heel belangrijk is. Als de stekker
er uit gaat, hoe lang kan je bedrijf en jij overleven? Als
ondernemer heb je geen sociaal vangnet en moet je voor je
eigen pensioen zorgen. Toch, staan mensen er te weinig bij
stil wat er gebeurt als zij overlijden of er ander onheil is. En
wat is dan het gevolg voor hun bedrijf en voor hun gezin? De
drie adviseurs hebben geen toverdozen, maar geven inzicht in
deze risico’s en een gedegen analyse. Jan de Beer benoemt:
“Hier is door ons zoveel voor te regelen dat rust geeft.” Laat
deze drie eens meedenken. De drie financiële ondernemers
werken ook samen met andere specialisten zoals makelaars,
pensioenadviseurs, notarissen, accountants en advocaten.
Samen beschikken ze over een ruim, bruikbaar netwerk.

Kanzz Financiële Planning

Hans Maasakkers 06 50 52 47 02

De Beer Risicoadvies & Verzekeringen
Jan de Beer 06 55 27 11 54

Duisenburgh Vermogensregie Kemps
Theo Kemps 06 40 28 82 63
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Alles ‘op slag’ geregeld!
Zakelijke opslagruimte nodig?
Huur jouw opslagbox bij GW Storage
Documenten of archief
Winkel- of handelsvoorraad
Kantoorinventaris
Zeer aantrekkelijke prijzen
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24 uur per dag videobewaking

De eerste drie maanden

25% korting!

www.gwstorage.nl | Hortsedijk 81 b | Helmond
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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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Werkkleding voor alle
weersomstandigheden

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

www.onlinebedrijfskleding.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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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 75 Circa 229 m² (ex Zeeman)
Herselsestraat 23 Circa 51 m²
Laan door de Veste 116 Circa 160 m²
Herselsestraat 3-5-7-9-11 circa 250 m²
(ook in kleinere units te huur)

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 HUUR
Steenweg 18 Helmond
Op een uitstekende locatie in het Steenwegkwartier
gelegen commerciële ruimte. De Steenweg is recentelijk
geheel gerevitaliseerd.
Oppervlakte:

Winkelruimte Circa 400 m²
Frontbreedte Circa 12 meter

In de directe omgeving is betaald parkeren mogelijk op verschillende parkeerterreinen of in de overdekte parkeergarage onder
Boscotondo. Op eigen terrein bestaat de mogelijkheid om vier
parkeerplaatsen te huren.
De locatie heeft als bestemming: centrum, dit is een gemengde
bestemming die in het beginsel alle centrumfuncties toelaat.
Daarbij gaat het om winkels, op het centrum gerichte voorzieningen, kleinschalige kantoren, horecabedrijven en wonen (dit
laatste niet op de begane grond).
Aanvaarding:

In overleg.

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 KOOP
Bosscheweg Beek en Donk
Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Bosscheweg”.
Bedrijfsdoeleinden 2; 3.1; 3.2
Maximaal bebouwingspercentage 70%.
Maximale bouwhoogte: 10 meter.
Oppervlakte:

circa 5.000 m² (deelverkoop bespreekbaar)

Aanvaarding:

In overleg, in bouwrijpe staat.

Bereikbaarheid: Via de Bosscheweg is de nabijgelegen Rijksweg N279 (’s-Hertogenbosch-Helmond) die Beek en Donk direct
verbindt met buurgemeenten en steden als Helmond en Veghel,
snel te bereiken. De op- en afritten van de snelweg A50 (Eindhoven-Nijmegen) zijn gelegen op ca. 15 autominuten.

Koopprijs nader
overeen te komen

TE KOOP
Schootense loop 2 Helmond
Op een prachtige locatie (hoek Schootense Loop / Hortsedijk)
gelegen luxe kantoorgebouw bestaande uit twee bouwlagen
met archiefkelder en parkeergelegenheid op eigen terrein.
Oppervlakte:

Perceel
Begane grond
Kantoorruimte
1e verdieping
Kelder
Totaal VVO

5.000 m²
Circa 726 m²
Circa 436 m²
Circa 60 m²
Circa 1.222 m²

Parkeerplaatsen: 20 plaatsen op eigen terrein en
vrij parkeren in de directe omgeving.
Aanvaarding:

In overleg.

Bereikbaarheid: De N270 centrum Helmond – centrum Eindhoven ligt vlakbij. Helmond heeft aansluitingen op de belangrijke
internationale hoofdverkeersaders A50 en A67 (Duisburg/Ruhrgebied-Venlo-Antwerpen) alsmede de A2 via de A270. De provinciale
weg N279 biedt een goede verbinding met Veghel/’s-Hertogenbosch.

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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Arbeidsongeschikt door een autoongeval onder invloed van alcohol, wel of
geen recht op salaris voor de werknemer?
Een paar weken geleden kreeg ik de vraag van een werkgever of hij het loon moest doorbetalen van een werknemer
die arbeidsongeschikt was geraakt door een auto-ongeval dat hij zelf had veroorzaakt onder invloed van alcohol. Het
ongeval was veroorzaakt in de privétijd van de werknemer, maar werkte dus wel degelijk door in de arbeidsovereenkomst met de werkgever. Want die was de werknemer waarschijnlijk langere tijd kwijt als gevolg daarvan. Want door
het ongeval was het zeer waarschijnlijk dat de werknemer meerdere weken arbeidsongeschikt zou zijn en waarschijnlijk zelfs enkele maanden.
De werkgever was uiteraard ‘not-amused’ met deze gang van
zaken en had er dus ook geen enkele behoefte aan om het
salaris van de werknemer door te betalen. Want die was bewust onder invloed van alcohol achter het stuur gekropen en
had daardoor toch ‘willens en wetens’ het risico gelopen dat
hij daardoor een ongeval zou krijgen en dus het risico dat hij
arbeidsongeschikt zou worden. Maar klopt dat? Aan welke
voorwaarden moet worden voldaan om het loon van de werknemer te kunnen staken bij arbeidsongeschiktheid?

Opzet: geen salaris verschuldigd

Wanneer een werknemer recht heeft op salaris bij arbeidsongeschiktheid is geregeld in de wet (en eventueel in een CAO
als die van toepassing is). Hoofdregel is dat een werknemer
bij ziekte recht heeft op 70% van het salaris. In veel gevallen
is dat (in ieder geval als een CAO van toepassing is) 100%
in het eerste ziektejaar. Op deze hoofdregel bestaan enkele
uitzonderingen. Een daarvan is dat de ziekte niet mag zijn veroorzaakt door opzet van de werknemer. Letterlijk zegt de wet
dat de werknemer het recht op doorbetaling van het loon niet
heeft ‘indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt’.
Maar, zo zult u zeggen, dat is toch het geval als een werknemer met teveel drank op achter het stuur kruipt en een ongeval veroorzaakt? Want dan heeft hij toch bewust/willens en
wetens het risico gelopen? En in ieder geval heeft hij opzettelijk met teveel alcohol op een auto (of ander motorrijtuig) be-

stuurd, terwijl dat een misdrijf is en hij daar een strafrechtelijke
sanctie voor krijgt.
Zo eenvoudig is het echter niet. Uit de literatuur blijkt het volgende voor het bepalen of al dan niet sprake is van opzet in de
zin van de wet: “Van belang is dat voor het aannemen van opzet in de zin van art. 7:629 BW is vereist dat de werknemer zijn
ziekte willens en wetens heeft veroorzaakt. Indien een werknemer geen opzet had op het veroorzaken van ziekte en de
kantonrechter de werknemer zijn recht op loon tijdens ziekte
ontzegt met een beroep op opzet, oordeelt de kantonrechter
naar mijn mening niet in overeenstemming met art. 7:629 lid
3 sub a BW. Lezing van de parlementaire geschiedenis bij de
bepaling leert dat bewuste roekeloosheid of ‘met opzet gelijk
te stellen ernstige mate van schuld’ geen grond oplevert om
het recht op loon tijdens ziekte uit te sluiten.”
Bepalend is dus niet of de werknemer bewust roekeloos is geweest, of sprake is van een zodanig ernstige mate van schuld
die gelijk is te stellen met opzet, maar of hij met het rijden
onder invloed van alcohol de opzet had om ziek te worden.
Dus met andere woorden (en kort door de bocht), als de werknemer expres zijn auto tegen de boom heeft gereden met het
doel om arbeidsongeschikt te worden.
De conclusie is dat een werkgever niet kan overgaan tot het
stopzetten van het loon van de werknemer die door een on-
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geval onder invloed van teveel alcohol arbeidsongeschikt is
geworden, hoe onrechtvaardig dat ook lijkt en uiteindelijk ook
wel is.

Andere sancties mogelijk?

Maar als het loon dan niet kan worden gestaakt, zijn er wel
andere sancties mogelijk tegen de werknemer en zo ja, welke
dan?
Er zijn wel sancties mogelijk tegen de werknemer, maar dat
hangt af van de functie en ook pas na afloop van de periode
van arbeidsongeschiktheid. Want de gevolgen van het gedrag
van de werknemer stoppen niet automatisch bij het einde van
de arbeidsongeschiktheid. Integendeel zelfs voor sommige
functies. Want als iemand met teveel alcohol op achter het
stuur is aangehouden is de kans groot dat dit van invloed is
op zijn rijbevoegdheid, zeker als daardoor een ongeval is veroorzaakt. En in dat geval zijn er onder omstandigheden wel
sancties mogelijk.

eenkomst. En als zo’n voorwaarde is opgenomen, moet aan
strikte eisen zijn voldaan. In ieder geval moet sprake zijn van
een situatie waar de werkgever geen enkele invloed op kan
uitoefenen. En als het rijbewijs (permanent of gedurende een
heel lange periode) wordt ingevorderd door politie of justitie, is
daarvan in elk geval sprake en zou een ontbindende voorwaarde kunnen worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
Los van de directe gevolgen van het innemen van een rijbewijs
of van een ongeval als gevolg van teveel alcohol achter het
stuur kan de werkgever wel sancties opleggen aan de werknemer bijvoorbeeld in de vorm van een schriftelijke waarschuwing. In deze waarschuwing kan worden opgenomen dat het
gedrag van de werknemer als ernstig plichtsverzuim wordt
beschouwd en dat bij een eerstvolgende keer dat de werknemer weer eenzelfde of soortgelijke overtreding begaat, de
werkgever een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal opstarten.

Want als de werknemer voor het uitoefenen van zijn functie
in het bezit moet zijn van een geldig rijbewijs, of als de werknemer aangewezen is op de auto als vervoersmiddel naar het
werk? In dat geval kan hij zijn werk niet verrichten omdat hij
zijn functie niet kan verrichten. Voor chauffeurs is dat uiteraard
vanzelfsprekend, maar ook vertegenwoordigers of andere buitendienst medewerkers hebben natuurlijk een rijbewijs nodig
om hun functie te kunnen verrichten. En als ze dat niet hebben, dan kunnen ze de overeengekomen arbeid niet verrichten
door een omstandigheid die niet voor rekening en risico van
de werkgever komt. Ook hier is er echter wel een ‘maar’. Als
de functie van een werknemer gedeeltelijk wel kan worden
verricht op kantoor, moet de werknemer wel in staat worden
gesteld om dat deel uit te kunnen oefenen en heeft hij voor
dat deel wel ‘gewoon’ recht op loon.
Mijn advies is wel om in de arbeidsovereenkomst op te nemen
bij deze functies dat het bezitten van een geldig rijbewijs een
noodzakelijk functiebestanddeel is en dat het intrekken van
de rijbevoegdheid, of het niet meer hebben van een geldig
rijbewijs tot gevolg heeft dat de werknemer geen recht heeft
op doorbetaling van zijn salaris. Dat versterkt de positie van
de werkgever als die uiteindelijk de beslissing neemt om het
salaris van de werknemer stop te zetten als deze situatie zich
voordoet.
Maar hoe dan ook is het de eigen verantwoordelijkheid voor
een werknemer om op het werk te komen. Daarvoor hoeft
een werkgever in beginsel natuurlijk niets te regelen. En als
een werknemer niet in staat is om op het werk te verschijnen
omdat hij uitsluitend per auto op het werk kan komen en geen
auto mag rijden, dan komt dit ook niet voor rekening en risico
van de werkgever en bestaat er geen recht op loon voor de
werknemer en mag het loon worden ingehouden.
En in de situatie dat een rijbewijs permanent wordt ingetrokken of gedurende een zeer lange periode kan zelfs in de
arbeidsovereenkomst de ontbindende voorwaarde worden
opgenomen dat daardoor de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt. Een ontbindende voorwaarde kan slechts in heel
bijzondere situaties worden opgenomen in een arbeidsover-

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus
ook voor informatie over hoe om te gaan met
een zich misdragende werknemer (al dan niet in
privétijd), 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
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Wij wensen u
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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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

GS Automotive, een jong Helmonds Autobedrijf.
Dat u als klant bij ons voorop staat, zult u merken vanaf binnenkomst.
Transparantie en vertrouwen zijn de belangrijkste waarden binnen ons bedrijf.
Bent u opzoek naar een betrouwbare partner die snel kan schakelen op het gebied van
onderhoud aan uw bedrijfsauto, camper, of uw personenauto dan bent u bij ons aan
het juiste adres.
Wij verzorgen alles rondom uw auto:
- Apk - Alle soorten onderhoudswerkzaamheden - Diagnose van storingen - Reparaties
- Banden - Schadeherstel - Opbouw en inbouw van accessoires - Het cleanen van uw auto

Autom

otive

Wij zijn lid van Leaseprof dus ook met uw leaseauto bent u bij ons van harte welkom. Heeft u een groter
wagenpark, dan kunnen wij u ook hier in begeleiden. Wij nemen dit graag op ons en zorgen ervoor dat
alle voertuigen up to date worden bijgehouden. Bent u opzoek naar een nieuwe of gebruikte auto, kijk dan
eens op onze site www.gsautomotive.nl. Mocht de auto er onverhoopt niet bij staan, gaan wij graag voor u
op zoek naar een passende auto binnen ons uitgebreide netwerk tegen scherpe prijzen natuurlijk!
U bent van harte welkom! De koffie staat altijd klaar!

Noo
5705 rddijk 3
CX
T: 049 Helmond
2E: inf
o@gs 700250
autom
otive.
nl
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N Light BV
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
0492 54 80 00

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

Helmond

Jaarabonnement Zakelijk Helmond

• Het blad voor ondernemingen in Helmond
• 11 uitgaves per jaar, begin van elke maand
• Blad wordt bij je thuis bezorgd!

€ 44,-

ex. BTW per jaar

Interesse? Mail naar info@zakelijkhelmond.nl
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Light & Sound solutions
T: 06 22 13 07 25

info@vglpro.nl

0217197.pdf 1

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

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

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.

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.
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Designmeubels in digitale én fysieke showroom

NJOJ Brand Store
opent in Helmond
De Helmondse internetondernemer Merijn Janssen boekt al geruime tijd zakelijk succes met verschillende digitale
platformen en hij wil zich nu ook gaan toeleggen op e-commerce. “De eerste stap daarin hebben we nu gezet:
we zijn een samenwerking aangegaan met de veelbelovende ontwerper Paul van Hoeven uit Vught. We zijn
zeer gecharmeerd van zijn meubellijn NJOJ Dutch Design. Daarom hebben we voor hem een digitale én fysieke
brandstore opgezet in Helmond.”
Merijn Janssen (38) is met zijn online marketingbureau met
de opvallende naam Problemen Kwijt, gespecialiseerd in het
bereiken van hoge posities in Google. “We filosofeerden
intern al enige tijd over een uitbreiding van ons bedrijf door
een platform voor ontwerpers te creëren”, vertelt Janssen. “Zij
willen ook hoog scoren in Google en zo hun producten aan de
man brengen. Wij gaan ze daarbij helpen door middel van een
online én een offline marketingbenadering.”
Janssen weet dus dat zijn aanpak om zichtbaarheid te creëren
werkt en wil die wetenschap en ervaring nu ook toepassen
op producten van veelbelovende ontwerpers door middel
van een online en offline totaalmarketingpakket. Het online
marketingbureau van Merijn Janssen is sinds juni 2020 gevestigd
aan de Steenovenweg op Groot Schooten in Helmond.

Enjoy NJOJ

Paul van Hoeven (53) van NJOJ Dutch Design is de eerste
ontwerper waarmee een samenwerkingsverband wordt
aangegaan. NJOJ wordt uitgesproken als enjoy, wat zoveel
betekent als geniet ervan.
Janssen en Van Hoeven vonden elkaar letterlijk aan tafel. “De
meeste mensen hebben wel gehoord dat zitten het nieuwe
roken wordt genoemd en dat actievere houdingen beter zijn.
Daarom was ik op zoek naar een manier om onze medewerkers
meer afwisseling te bieden”, legt Merijn Janssen uit hoe hij en
Paul van Hoeven met elkaar in contact kwamen. “Ik weet nog
dat ik de eerste tafel kocht bij Paul, al snel hadden we al een
stuk of vijf tafels op kantoor in gebruik. Staand vergaderen
en lunchen is bij ons heel normaal geworden.” Dit idee leeft
al langer, ook bij andere bedrijven uit heel diverse branches.

Merijn Janssen, internetondernemer en eigenaar van NJOJ Brand Store.
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Het mooie aan de NJOJ bartafels en eettafels is dat ze heel
handzaam zijn. Je zet ze in een wip van de ene op de andere
plek en je haalt ze ook zo uit elkaar. Merijn Janssen vervolgt:
“Daarnaast hebben de tafels de ongeëvenaarde voetsteun.
Het lijkt zoiets simpels, maar iedereen die aan een NJOJ tafel
staat, zet automatisch een voet op deze steun, dat staat
gewoon prettig. Daarnaast hebben de meubels een stoer,
maar tegelijkertijd warm uiterlijk.”

Digitale én fysieke showroom

Via de website njojbrandstore.nl kunnen consumenten
met een paar muisklikken de eigenaar worden van zo’n
multifunctionele, industrieel vormgegeven tafel. Ook voor
thuiswerkers zijn dit erg prettige tafels. Ze zijn niet te groot,
eenvoudig neer te zetten en indien gewenst, ook snel weer
aan de kant geruimd.
Online bestellen is mogelijk. Echter, deze internetondernemer
weet dat menigeen meubels graag wil zien, ervaren, voelen,
en beleven. Daarom is er voor deze productlijn van ontwerper
Paul van Hoeven ook een fysieke showroom in het pand waar
ook de internetonderneming zit.
Merijn Janssen ziet een meerwaarde in die combinatie.
“In onze showroom staan nu de designmeubels van Paul,
maar daar komen straks dus allerhande creaties van andere
topontwerpers bij. Daarnaast gaan we het land door met een
mobiele showroom, zodat mensen die de tafels echt willen
ervaren aan hun trekken komen zonder dat ze het hele land

hoeven door te crossen. Door dit totaalconcept gaan we
de producten van Paul - maar straks dus ook van andere
ontwerpers - niet alleen digitaal, maar ook op klassieke wijze
aan de man brengen. Zo combineren we een online én offline
benadering van potentiële klanten, zodat iedereen straks een
originele NJOJ bartafel in huis of bedrijf heeft.”

Op naar een verkoophit

De website van NJOJ Brand Store ging in december 2020
live en de producten komen straks ook op het e-commerce
platform dat Merijn Janssen aan het opzetten is. Ontwerpers
zoals Paul van Hoeven willen vaak wel dat hun producten
onder ogen van veel mensen komen, maar hebben geen notie
van hoe ze dat bewerkstelligen. Zeker nu de beurzen niet
doorgaan. De internetmarketeer zegt stellig: “We gaan ervoor

zorgen dat alle deelnemers aan het platform hun producten
binnen afzienbare tijd in de top van Google-zoekresultaten
zullen terugvinden.
Ontwerper Paul van Hoeven van NJOJ Dutch Design is
enthousiast over de samenwerking. “Deze totaalbenadering
zal ertoe leiden dat mijn meubels commercieel nog beter gaan
scoren”, stelt hij. “Omzetverhoging dus en blije klanten, daar
draait het allemaal om. Het is heerlijk om als ontwerper iets
moois te maken, maar het is ook fijn als je creatie gebruikt
wordt bij bedrijven en zelfs bij particulieren een verkoophit
wordt.”

De NJOJ Brand Store is online te bekijken op
njojbrandstore.nl en fysiek op afspraak te
bezoeken.
Steenovenweg 19 | 5708 HN | Helmond
Tel.: 085 - 013 6849
E-mail: info@njojbrandstore.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

0492 54 80 00

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

Afgeleid door zaken die teveel tijd kosten?

Gun jezelf de luxe van een
Virtueel Assistent
Je facturatie of je CRM op orde houden, je social media
en je website bijhouden, afspraken maken etc. Als
ondernemer houdt het werk nooit op.
Ik help jou door structuur aan te brengen in je taken
waardoor jij de focus weer terugkrijgt op jouw
onderneming. Dit is al mogelijk vanaf 1 uur per week.
Check mijn website voor de mogelijkheden.

06 41677116
www.marianneofficesupport.nl

info@marianneofficesupport.nl
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MVO op zijn Helmonds

Waskrachtversterkers
gezocht
Achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang. In juni en juli 2021 trekt Helmonds theaterproject
Waskracht op de platte kar door de Helmondse wijken. Net zoals de wasvrouw vroeger rondging om de was op te
halen. De Waskracht Karavaan verbindt alle wijken van Helmond aan en met elkaar door een web van verhalen te
weven. Verhalen uit het leven gegrepen, herkenbaar voor iedereen, met de was als verbindende factor. Het doel:
mensen samenbrengen en elkaar beter leren kennen. Welke rol kiest u?
De kans is groot dat Waskracht ondernemers, bestuurders en
medewerkers tegelijk raakt. Want zo’n 19.000 mensen die
in Helmond wonen, werken hier ook. Misschien wel bij uw
bedrijf of organisatie. Met Waskracht zet u die waardevolle
verbondenheid mooi in de schijnwerpers. Via voorstellingen,
(communicatie)activiteiten daaromheen en via Ouwe Sok, de
wereldrecordpoging ‘Langste waslijn met sokken’. Daarmee
gaat Waskracht dit voorjaar officieel van start.

Hoe zien de voorstellingen eruit?

“Komt dat zien, komt dat zien! Het circus is in de stad!” Met een
muzikale en kleurrijke karavaan (daadwerkelijk een optocht)
kondigden de artiesten vroeger hun komst aan. Waskracht

komt met evenveel bombarie naar de mensen toe dit voorjaar.
Naar wijken, Helmondse spelers komen naar de Helmonders
toe. Het hooggeëerd publiek krijgt letterlijk een kijkje achter
de schermen, want daar is het leven echt. Niet opgepoetst en
gepolijst zoals een gewone circusvoorstelling in de piste, maar
rauw en vrolijk zoals ons dagelijkse leven zelf. In iedere wijk
weer net even anders, maar vanuit dezelfde hartenwens van
ieder mens om gezien en gewaardeerd te worden. Komt dat
zien?

Opnieuw beginnen

“We zijn opnieuw begonnen bij de basis”, zegt initiatiefnemer
en regisseur Anneke Schröder. “We gaan met zijn allen de

Theaterproject Waskracht werd bij de kick off in 2020 al meteen met veel enthousiasme ontvangen.
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Team Waskracht

Team Waskracht bestaat uit: Anneke Schröder, Wim Peters, Robert van de Broek, Tahné Kleijn, Bart Cox,
Cissy van Hoof, Greetje van Beers en Aldi van Lierop. Waskracht Helmond is een project van Stichting
‘Cultuur verbindt Helmond’. Deze stichting heeft als doel om Helmond en de Helmonders te verbinden
binnen wijken en wijkoverschrijdend door culturele projecten. Het onbezoldigde bestuur bestaat uit Jan
van den Heuvel (voorzitter), Ad Marneffe (penningmeester) en Lilianne de Kroon (secretaris).
mee. Anneke Schröder regisseert de voorstelling.
Met zoveel theaterervaring is een succesvolle voorstelling
gegarandeerd.

Wereldrecord voor Helmond

Waskracht is via teamlid en voormalig stadskunstenaar Tahné
Kleijn onlosmakelijk verbonden aan het project Ouwe Sok.
Tahné werkt aan een Guinness wereldrecord voor Helmond.
Eind mei moet de langste waslijn met sokken ter wereld door de
stad hangen. Dat doet ze om geld in te zamelen voor kinderen
onder de armoedegrens in Helmond. Van alle sponsorgelden
die Waskracht ontvangt, gaat 10% naar dit lokale goede doel.
Oude sokken verzamelen dus.

Wie hebben al JA! gezegd?

Waskracht biedt een vrolijke kans uw maatschappelijke
betrokkenheid bij medewerkers van Helmondse bedrijven en
hun/uw stad te laten zien. En eerlijk is eerlijk, ze kunnen uw hulp
goed gebruiken, in geld, goederen en menselijke betrokkenheid.
Wim Peters vervolgt: “Onze plannen zijn ambitieus. Gelukkig
werkt ons enthousiasme aanstekelijk, reageren fondsen goed
op onze gedegen aanpak en is Waskracht direct omarmd door
familiebedrijf Lavans. Dankzij hen maken we een vliegende
start.” De voorwas draait. Op naar de hoofdwas!

straat op.” De teleurstelling van uitstel door de Coronacrisis gaf
het Waskracht-team tijd voor bezinning en nieuwe ideeën om
de voorstelling nog dichter bij de mensen te brengen. “Want
dat is wat we willen, mensen uit de wijken echt samenbrengen
en laten zien wat ons verbindt”, zegt mede-initiatiefnemer en
projectleider Wim Peters. Anders dan anders, zij gaan naar de
mensen toe.
De originele cast van twintig spelers uit Helmond staat te
popelen om de nieuwe voorstelling samen op te tuigen. De
(online) repetities verlopen goed. Het team werkt eraan dat
ook leerlingen van verschillende middelbare scholen en lokaal
talent uit de verschillende wijken onderdeel worden van de
Waskracht Karavaan. Robert van den Broek schrijft het script.
Leon van der Zanden traint de acteurs op improvisatie en speelt

Waskracht is verbonden met het project Ouwe Sok dat
Helmond een Guinness wereldrecord ‘langste waslijn
met sokken’ wil bezorgen.

Kies uw rol op onze website waskrachthelmond.
nl/waskrachtversterkers of neem contact
op met Cissy van Hoof via communicatie@
waskrachthelmond.nl of tel. 06 31 98 99 29
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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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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.

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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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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Presentatie en vier ontbijtbijeenkomsten voor
bedrijfsleven in 2021

Helmondse Sporthelden
zoekt draagvlak bij
bedrijfsleven
Door maandag 21 december 2020 moest door Corona een dikke streep in de agenda. Het virus maakte de
eerste Kerstlunch in ‘thuishotel’ Fletcher Welnesshotel Helmond onmogelijk als officiële start van Helmondse
Sporthelden. Voorzitter Frans Stienen en zijn bestuur hadden 75 ondernemers, politici, media en notabelen uit
de vijfde stad van Brabant uitgenodigd voor een smakelijke presentatie van de doelstellingen van de nieuwe
stichting. Ambitie is bij Helmondse Sporthelden geen vies woord. Wat is hun ambitie eigenlijk? Kinderen de kans
bieden om deel te nemen aan gratis evenementen. “De stichting gebruikt Helmondse sporthelden als voorbeeld
voor volgende generaties.,” aldus ex-wethouder Frans Stienen (CDA). “We laten iedereen deelnemen aan onze acht
evenementen, maar richten ons vooral op kinderen van Helmond,” aldus bestuurslid en PvdA-Europarlementair
Mohammed Chahim.

Joop van Stiphout, Marc de Wit, Eelke Toll, Saskia Hegeman, Frans Stienen en Mohammed Chahim
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8 sporthelden
7 evenementen
6 sporten
Bob de Voogd Trophy
(hockey)
Judith Meulendijks Open
(badminton)
Leontien van Moorsel Classic (wielrennen)
Nieky Holzken Belt
(boksen)
Gebroeders Van de Kerkhof Cup (voetbal)
Pieter Gruijters Classic
(atletiek)
Danny Koevermans Cup
(voetbal)
Frans Stienen en zijn bestuur gaan in 2021 uit van de 8-76 formule. “De sportparticipatie ligt in Helmond onder het
landelijk gemiddeld en is zelfs de slechtste van de vijf grote
steden van Brabant. Bovendien leeft één op de elf kinderen
in Helmond op of onder de armoedegrens. Verdere uitleg
overbodig. Er is nog veel te doen in de stad. Daar gaan we
samen met Jibb+ alles voor in het werk stellen. 8-7-6 betekent
acht helden (de gebroeders Van de Kerkhof zijn met z’n
tweeën) die hun naam gratis hebben verbonden aan zeven
evenementen in zes verschillende takken van sport.”

Sport mag geen luxe worden

Elk kind op de basisscholen in Helmond moet in de aanloop
naar een evenement onder schooltijd gratis kunnen deelnemen
aan clinics. Hij vervolgt: “Via de evenementen moeten ze
eventueel met steun van het JeugdFonds Sport en Cultuur
kunnen doorstromen naar een lidmaatschap van een club.
Sport mag in ons land, dus ook in Helmond, nooit een luxe
worden. Die situatie dreigt wel.”
Helmondse Sporthelden beleefde een vliegende start. Het
initiatief werd 1 december, met advies van OMD notarissen,

officieel een stichting. Met steun van ICT-partner ICT Ready
werd die dag ook de website www.helmondsesporthelden.
nl gelanceerd. Daarna traden ook AdMedia, Jarige Job,
VlaggenEnMasten.nl, Blauwesteeg, Spoca sportprijzen,
NH1816 verzekeringen, Weekblad De Loop, EHAD
personenvervoer en Fletcher Welnesshotel Helmond toe als
partners van de stichting. “Puur op het verhaal en enthousiasme
om iets voor kansarme kinderen in Helmond te betekenen,”
aldus Saskia Hegeman die zich als bestuurslid erg verbonden
voelt met de doelstelling van de stichting. “Het gaat er om
dat kinderen een steuntje in de rug krijgen. Het is mooi als
zij meer in zichzelf gaan geloven en zelfvertrouwen krijgen.
De sporthelden die een duidelijke relatie hebben met Helmas.
ond, zijn hun voorbeeld. Daar kunnen ze zich aan spiegelen. Er
wordt er in de stad al over dit initiatief gesproken.

Daadwerkelijk iets bijdragen

Voormalig wethouder Stienen wordt in zijn missie om met
Helmondse Sporthelden de kansarme jeugd van de stad kansrijk
te maken gesteund door zes bestuursleden. Allen met wortels
in Helmond. Naast Mohammed Chahim en Saskia Hegeman
zijn dat Eelke Toll, Joop van Stiphout, Marc de Wit en adviseur
Ed Busselaar. “Ik had slechts acht telefoontjes nodig om acht
vacatures in te vullen met mensen met een Helmondse roots.
Iedereen was enthousiast.”
Ook Marc de Wit, voormalig voorzitter van Stiphout Vooruit.
“Armoede en ongelijkheid wordt een thema van de verkiezingen.
In Helmond willen we niet alleen pleiten voor verandering,
maar met de stichting ook daadwerkelijk iets bijdragen. Binnen
het bestuur van Helmondse Sporthelden hebben we allemaal
met het gevoel dat we met deze stichting het verschil kunnen
maken.” Volgens medebestuurder Eelke Toll, vooral bekend
van carnavalsvereniging De Keiebijters, is opvallend hoe groot
het draagvlak binnen Helmond is. “Mensen snappen direct
waar we het over hebben als het gaat om kinderen uit het
basisonderwijs kansrijk te maken. Armoede is vaak verborgen
en zeker omgeven door schaamte, maar iedereen kent in deze
stad wel een gezin dat er mee kampt.”
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Wat gaan zij doen? Ed Busselaar, als adviseur aan het bestuur
verbonden, vult aan. “Iedereen kent de helden van Helmond,
de een wat beter dan de ander, maar daarom spreken ze ook
kinderen én ouders aan. Ik geloof heilig in de aanpak met gratis
clinics onder schooltijd, die gekoppeld zijn aan evenementen
met de namen van die helden. Zij moeten kinderen, waarvoor
thuis geen geld is, bij de sportclubs brengen. Op een manier
dat niemand ziet dat het JeugdFonds de contributie voldoet.
En mijn grote stokpaardjes, ook kinderen met een beperking.
Geestelijk of lichamelijk, die moeten niet worden vergeten.“
Kinderen worden in beweging gezet en kunnen naar de
evenementen toe. De opzet is uniek omdat de clinics worden
gehouden bij de verenigingen waar de Held aan verbonden is
of was. Daar wordt ook het evenement gehouden

‘Elk kind moet kansrijk worden’

Eind 2021 moet voor Helmondse Sporthelden duidelijk
zijn hoeveel kinderen er in het eerste jaar in beweging
zijn gekomen. Hoeveel er zijn doorgestroomd naar het
lidmaatschap van een club en voor hoeveel kinderen dat met
financiële steun van het JeugdFonds Sport en Cultuur mogelijk
werd gemaakt. “Het kan niet anders dan dat iedereen daar
een warm gevoel bij heeft,” aldus Joop van Stiphout. Hij
was jarenlang manager bij Super Sociaal, de supermarkt
voor minima. “Er is op NPO 1 een nieuwe documentaireserie
begonnen, Klassen. Kijk en verbaas je. Kinderen in ons land
lijden armoede en missen in het onderwijs al vroeg kansen op
een betere toekomst. Het dubbeltje wordt, zeg maar, nooit een
kwartje. De opnames zijn weliswaar in Amsterdam gemaakt,
maar ook in Helmond leeft een op de negen kinderen op of
onder de armoedegrens.” Mohammed Chahim maakt zich ook
politiek sterk voor armoedebestrijding en knikt instemmend.
“Iedereen doet boodschappen, maar niemand vertelt ze bij
de Voedselbank of Super Sociaal te doen. In deze gezinnen
is ‘nee’ het standaardantwoord voor kinderen. Geld is een
drempel voor zaken die in andere gezinnen heel normaal zijn.
Dus ook voor sport of het lidmaatschap van een vereniging.
Daar willen we met Helmondse Sporthelden verandering in

brengen. Elk kind moet in onze stad kansrijk worden.” Hij
vervolgt: “Tijdens sporten leren kinderen van elkaar, van de
omgang, van aanwijzingen van trainers. Dat geleerde nemen
ze hun leven mee, later ook als werknemers.”

Partners betrekken

Stienen vult direct aan. “Door de Corona-crisis zijn de
problemen van de armste en meest kwetsbare groepen in
de samenleving vergroot en verergerd. Veel meer gezinnen
zijn in de financiële problemen gekomen.” Een extra reden
om zich voor kinderen in Helmond in 2021 extra in te
gaan zetten. De zeven sporthelden en bestuur gaat ervoor.
Hopelijk met steun van het bedrijfsleven. Fletcher Welnesshotel
Helmond, thuishotel van de stichting, is een goed voorbeeld.
Een kop koffie met manager Corné van der Kant en er kwam
groen licht van de hotelketen. Van der Kant is een kind van
Helmond, die hoef je niets uit te leggen over wat er speelt
in de stad. En onder hun eigen werknemers. Mensen en
bedrijven delen ons gevoel. De acht Sporthelden hebben
zich ook volledig belangeloos aan de stichting verbonden.
Persoonlijk vond ik dat heel bijzonder in de soms harde
sportwereld. We hebben nu een lijst van zestig Helmondse
bedrijven, die we graag als partner bij de stichting betrekken.
Ze hoeven niet allemaal hoofdsponsor te worden. Veel kleine
partners maken ook een groot geheel. Het streven is te starten
met sponsorpakketten van 1500 euro. We gaan ondernemers
zo snel mogelijk uitnodigen voor een lunch. Die worden
gevolgd door een reeks van vier ontbijtbijeenkomst, die we als
Helmondse Sporthelden samen met een nieuwe grote partij
bij Fletcher Helmond gaan organiseren. Er staat dus veel te
gebeuren. Op naar een kansrijke toekomst voor kinderen in
deze stad. Dat zijn we de volgende generaties verplicht.”

Zie www.helmondsesporthelden.nl

30

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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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.

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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Jaguar I-PACE EV400 First Edition
Het is een nette en comfortabele auto, deze Jaguar I-PACE, hij heeft 32127
kilometer gelopen. De auto is van het bouwjaar 2018 en is van de eerste
eigenaar. De krachtige motor geeft deze Jaguar uitstekende prestaties. Mooi en
handig gaan perfect samen! 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!

€ 59.995,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Elektrisch
5
Automaat

Kleur:
Kilometerstand:
Bouwjaar:

Grijs
32.127 km
2018

Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine Plug-in Hybrid
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
Zwart Metallic

Kilometerstand:
1 km
Bouwjaar:
2020
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

€ 33.295,-

incl.btw

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2WD DynamicPlusLine
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Het gaat hier
om een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Een krachtige viercilinder
motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. 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!

€ 53.355,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Hybride
5
Automaat
Zwart metallic

Kilometerstand:
1 km
Bouwjaar:
2020
BTW/Marge regeling: 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 X5 xDrive50i High Executive 7p
De auto is van het bouwjaar 2014 en is van de eerste eigenaar. Een krachtige
motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Als we het over kwaliteit en stijl
hebben, wat dacht u dan van het lederen interieur? 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!

€ 49.945,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
5
Automaat
Grijs metallic

Kilometerstand:
Bouwjaar:
BTW Aftrekbaar:

54.573 km
2014
BTW is niet
aftrekbaar

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2WD DynamicPlusLine
Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. Het gaat hier
om een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Een krachtige viercilinder
motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. 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
zwart metallic

Kilometerstand:
1 km
Bouwjaar:
2020
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar

€ 53.355,-

incl.btw

Kia Xceed 1.4 T-GDi DynamicPlusLine
Dit betreft een speciale voorraad actie prijs. Alle acties zijn in deze prijs verwerkt.
Actie enkel geldig op dit specifiek model. OP=OP. Levering aan huis door heel
Nederland mogelijk. Bel voor meer info 0492-588958 of marlon@vdns-kia.nl 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!

€ 31.151,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:
Kleur:

Benzine
5
Handgeschakeld
Zilver metallic

Kilometerstand:
1 km
Bouwjaar:
2020
BTW/Marge regeling: BTW is aftrekbaar
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Kleine ondernemer Jeanette Hendriks

‘Ik moet telkens creatief

en flexibel zijn’
Kleine ondernemers. Tallozen tellen we er. Hoe komen zij tot hun stap om bijvoorbeeld winkelier te worden? Sinds
1 december 2017 is Jeanette Hendriks trotse eigenaar van de winkel Tiendas Diferentes aan de Markt (zijstraat bij
de kubuswoningen) in Helmond. Daar woont de van oorsprong Groningse vanwege de liefde alweer 11 jaar. Zij
heeft niet alleen een commerciële doelstelling, ook een ideële. Dat maakt zaken doen wellicht extra lastig. Zeker
in deze tijd. Hoe doet zij dat?
Ruim een jaar eerder was ze gestart met de verkoop van
FairTrade producten op themamarkten en in shop-in-shop
winkels. “Door mijn vrijwilligerswerk bij een organisatie in
Helmond die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking in Nicaragua was ik onder de indruk geraakt van de
prachtige handgemaakte producten daar. Ik vond dat die
producten een plekje in een winkel Nederland verdienden.”
Het kleine assortiment breidde zich langzaam uit en onderweg vanuit Nicaragua naar Nederland werden de eerste
plannen op papier gezet om een eigen winkel te beginnen
met FairTrade producten. De Wereld Winkel in Helmond was
net gesloten en er was dus geen plek meer in Helmond waar
FairTrade producten te koop waren. Na een gesprek met de
centrummanager kwam al snel een telefoontje dat er pand
was vrijgekomen, die per direct gehuurd kon worden. Toen
kwam alles in een stroomversnelling. Op 1 december 2017
gingen de deuren open. Op 14 december gingen de deuren
al weer dicht. “Omdat we al een reis naar Nicaragua hadden

gepland om onze projecten te bezoeken die ik absoluut door
wilde laten gaan. Zeker nu de mogelijkheid was om producten uit Nicaragua mee te nemen naar de winkel in Helmond
en deze daar te verkopen.”

Samenwerken met lokale ondernemers

Na de eerste stappen met een hoofdzakelijk FairTrade-assortiment is de weg naar meer duurzame producten nu ook
ingeslagen. Jeanette zegt:“FairTrade en duurzaam horen bij
elkaar. En de markt is er rijp voor. Er komt steeds meer vraag
naar handgemaakte producten, maar ook producten zonder
verpakking of met biologische/verantwoorde ingrediënten.”
Reden om te gaan samenwerken met een aantal lokale ondernemers. Zoals bijvoorbeeld de Jobfactory in Helmond.
Daar werken mensen met een beperking of afstand tot de
arbeidsmarkt en die doen daar werkervaring op. Ze maken
prachtige producten van oa resthout en die verkopen wij
weer in onze winkel. Voor de deelnemers van de Jobfactor,
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door dagelijks op social media actief te zijn en gebruik te maken van de mogelijkheden die gemeente ons in samenwerking met het centrummanagement heeft geboden. Zoals het
inrichten van een eenvoudige webshop op het platform Helmondkooplokaal.nl. We hebben een bezorgservice opgezet.
In onze digitale nieuwsbrief houden we de vaste klanten op
de hoogte van alles wat er in en rondom de winkel gebeurt.
Telkens zie ik dat ik heel creatief en flexibel moet zijn. Dat is
ook wel weer het leuke aan het ondernemer zijn. Je weet
eigenlijk nooit hoe je dag er uit gaat zien.”

Laat het duurzame zien

Gelukkig realiseren ook steeds meer mensen zich dat er iets
gedaan moet worden aan het klimaat en afvalprobleem.
Klanten willen steeds meer producten die verantwoord zijn,
zonder plastic verpakking of zonder chemische toevoegingen. Aan andere ondernemers zegt zij dan ook: “Zeg je je
medewerkers dat je oog hebt voor milieu en de circulaire
economie? Laat dat dan bijvoorbeeld ook zien met de handzeep van Seepje op je bedrijfstoilet.”

die werkervaring opdoen, is dat natuurlijk geweldig dat hun
producten in een echte winkel te koop zijn. Ze staan ook regelmatig even voor de etalage te kijken.” Hun houten lamp in
de vorm van een hond is een goed lopend product.

Blijft er nog één vraag open: Waar staat Tiendas Diferentes
voor? Tiendas Diferentes is Spaans voor verschillende of unieke winkels. Spaans omdat het opvalt tussen alle Nederlandse en Engelse winkelnamen, maar ook omdat in Nicaragua
Spaans gesproken wordt. En meervoud omdat we samenwerken met meerdere lokale ondernemers die je een beetje
als winkel in onze winkel kunt zien.

Hoe Helmonds en hoe sociaal wil je het hebben? Ondernemers die én Helmondse makers en duurzaamheid in de
praktijk brengen. Het is een kleine winkel, het assortiment is
gevarieerd. Van cadeauartikelen tot woondecoratie en van
speelgoed tot streekproducten. De winkel is absoluut meer
dan een hobby. Klantgerichtheid is voor de onderneemster
echt belangrijk. “Een deel van het assortiment is op advies
van klanten samengesteld. Ik weet nog lang niet wat er allemaal op het gebied van duurzame producten te koop is,
dus ik ben blij met de adviezen die ik van mijn klanten krijg.
Zoals bv haarzeep (ipv shampoo in een fles) deodorant in een
blikje, herbruikbare make-up schijven, maar ook bv schoonmaakmiddelen op basis van natuurlijke ingrediënten. Ik hoor
zelfs graag of er bedrijven zijn in Helmond en regio die ook
duurzame consumentenproducten leveren.”

Niet opgegeven

Naast het standaard assortiment levert Tiendas Diferentes
ook cadeaupakketten, zoals afgelopen november en december sinterklaas- en kerstpakketten. Er is geen minimum afname en dus kan een cadeaupakket ook voor bijvoorbeeld een
afscheid of jubileum worden samengesteld, met niet-doorsnee producten.Natuurlijk baalde Jeannette Hendriks ook
van de beperkingen die 2020 teweeg bracht. “Horeca, maar
zeker ook winkeliers, hebben het echt zwaar. Van de een op
de andere dag zag de wereld er anders uit. Voor ons had
2020 het jaar moeten zijn dat we voor het eerst echt op eigen benen konden. Maar we hebben niet opgegeven. We
moeten echt ons ondernemerschap laten zien. Ik doe dat

Tiendas Diferentes is gevestigd aan de Markt 45a in
Helmond.
Te volgen via Facebook en Instagram op @
tiendasdiferentes

36

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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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

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
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Ook veilingmeester

Een nieuwe veilinghamer
voor Frank Beniers
Per 1 januari 2021 is Frank Beniers (1968) mede-eigenaar van Orbis Auctions. Na als senior international sitemanager afscheid genomen te hebben van Troostwijk Auctions, om vervolgens een jaar als zelfstandig consultant
actief te zijn geweest, is hij zelfstandig. Hij gaat zich bij Orbis Auctions toeleggen op het Business to business en
Business to consumer veilen van machines, inventaris en goederen in een breed scala aan industrieën. Waar en
wat er ook geveild wordt, Beniers heeft zeeën aan ervaring en wil met Orbis Auctions bewijzen dat klanten en
kopers nog steeds centraal kunnen staan bij veilingen. Het menselijke contact is van belang volgens de 53-jarige
Brabander. Een absolute kernwaarde binnen de bedrijfsvoering van dit relatief nieuwe veilingbedrijf. “Het betreft
dan wel veilingen van goederen, maar ook daarbij is het relevant om interesse te tonen in de mensen, hen goede
informatie te geven, de juiste informatie op te halen door goede beschrijvingen en foto’s op ons platform weer
te geven.”

“Het Brabant-gevoel”

Hoewel hij al jaren in Venlo woont, voelt hij zich no steeds
een Brabander. “Dat gevoel verlies je niet. Dat houdt voor
mij in dat je niet zomaar zaken doet, maar echt contact wilt
en iets voor elkaar wil betekenen. Ik ben zelf in Aarle-Rixtel
opgegroeid en in Helmond mijn opleiding gedaan. Ik heb hier
nog veel contacten. Samen met mijn compagnon starten we
nu ook in Brabant. Het pand staat in Oirschot, al zullen we
vanaf vele locaties ons werk doen. Dit kan zoal in Nederland
maar ook in Europa.”

Samen met mede-eigenaar Willem Geertsen zal Frank Beniers
in de bedrijfsvoering de focus leggen op de volledige hulp voor
de klant, en wel voor, tijdens en na de verkoop van de kavels,
dus zoals hij zelf zegt “Van a tot z”. Persoonlijke service en
duurzaamheid. “Dit zijn geen containerbegrippen bij Orbis
Auctions,” zo verzekert Beniers. Dit kan zijn van de verkoop
van de kavels maar ook het opslaan en transport van de kavel,
zodat een pand opgeleverd kan worden.
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Orbis Auctions zal zowel nationaal als internationaal
opereren en ook actief zijn als online veilingbedrijf. Zij richten
zich actief op onder andere bedrijven die werken in de
metaalbewerking, houtbewerking en de agrarische sector.
“We veilen materialen die in die sectoren worden gebruikt.
Zoals draaibanken, freesmachines, drukkerijmachines,
tractoren, maar ook graafmachines. Het kan gaan om
complete productielijnen, maar ook om vastgoed zoals
bedrijfspanden. De verkopende partij kan ons vragen om
wat te veilen waar zij vanaf willen. We maken een afspraak
en we komen overeen met de verkopende partij wat de
waarde is van het item. Als we een akkoord hebben, stellen
we een voorstel c.q. contract op alwaar de verkoopcondities
in komen. Dit kan zijn de commissies, maar ook de te nemen
tijd wanneer we willen veilen. De kopende partij kunnen zich
registreren op onze veilingsite. Op onze veilingagenda staan
een aantal veilingen, zowel nationaal als internationaal.”

Hamer

Hij zal zich voornamelijk toeleggen op voorbereidingen en
opnemen van veilingen zowel in het binnen- en buitenland,
taxaties en een adviserende rol gaan vervullen in de enerverende
wereld van veilingen. Met zijn nieuwe veilinghamer zal Beniers
nieuwe en vertrouwde de klanten zowel letterlijk als figuurlijk
nooit als een nummer zien. Hij grapt: “Behalve bij de veiling
zelf dan! De hamer kunnen we natuurlijk ook nog gebruiken,
helaas komt dit niet meer zo vaak voor.”

Elk kavel heeft een uniek nummer alwaar foto’s en
technische omschrijving aan is gekoppeld. Mocht men
willen bieden, dit kan tot een bepaald tijdstip. Frank
Beniers legt uit: “Ben je de hoogte bieder dan krijgt je een
proforma rekening om te betalen. Voor elke veiling zal een
afleverdag gepland staan om de gekochte goederen te
komen halen. Dit kan natuurlijk ook in overleg met diverse
transporteurs. We willen met Orbis Auctions onze klanten
snel en overzichtelijk de mogelijkheid geven om te bieden
op alle mogelijke combinaties en kavels. Dat doen we door
het aanbod van de veilingen online te plaatsen.”

Internationale professional

Mede door het feit dat hij al bijna dertig jaar actief is, is
Frank Beniers een bekend gezicht in de veilingwereld. Hij
is begonnen als junior projectleider bij het toen nog kleine
en bescheiden Troostwijk Auctions waar hij zich heeft
opgewerkt tot senior international sitemanager. Zijn vorige
functies hebben hem naar alle uithoeken van de wereld
gebracht om daar veilingen te organiseren en te leiden en
dat maakt hem tot een van de ervarenste internationale
professionals in de veilingwereld. Meer dan dertig landen
waaronder België, Duitsland, Zweden, Denemarken,
Hongarije, zelfs Israël en Angola heeft Beniers bezocht als
veilingmeester en taxateur.

Omzet met een persoonlijke touch

Frank Beniers wil weer terug naar kleinschaligheid en
vertrouwdheid. Door de enorme groei van Troostwijk
Auctions werd het bedrijf te onpersoonlijk en te massaal
voor Beniers. Hij weet dat omzet nooit uit het oog verloren
mag worden. “Maar dat mag nooit ten koste gaan van de
persoonlijke touch en korte lijnen. Het kan voor een bedrijf
erg gevoelig liggen om materialen te veilen en daar wil ik
oog voor houden.”
Beniers gaat graag terug naar de basis, dat wil zeggen
goede informatie, goede beschrijvingen, goede foto’s en
klantvriendelijkheid. “Je kunt ons altijd inschakelen. We
bekijken samen of de te veilen goederen passen op ons
veilingplatform. We zijn in te schakelen bij faillissementen,
bedrijfsbeëindigingen, overnames, verhuizingen en
reorganisaties.”

Veilingen voor goede doelen staan overigens
ook prominent op zijn palmares net zoals
zijn rol als veilingmeester in het populaire
auctionprogramma Steel Buddies op D-Max tv.
Zie hiervoor:
https://dmax.de/sendungen/steel-buddies/.
Zie hiervoor: https://orbisauctions.com/
Orbis Auctions BV
Frank Beniers
Orbis Auctions BV
De Stad 10
5688 NX Oirschot (NL)
Tel: +31 (0) 499725062
Mob: +31 (0) 610941074
Email info@orbisauctions.com
Website www.orbisauctions.com
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www.black-colors.nl

BETROUWBAAR,
SNEL EN PROFESSIONEEL

Wij wensen u een
gelukkig en gezond

2021
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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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

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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Tegenslagen zijn er
om te overwinnen!
Al op 2 januari moest Helmond Sport weer aantreden en wel tegen nummer laatst FC Dordrecht. Na een half uur
stonden de Helmonders met 2-0 achter. Zou er publiek op de tribune gezeten hebben dan waren er ongetwijfeld
mensen geweest die dan al mopperend het stadion verlaten zouden hebben. De spelers van Wil Boessen hebben
gelukkig een andere mentaliteit. Met vereende krachten werd de 0-2 achterstand omgezet in een klinkende 5-2
overwinning. Een prachtig voorbeeld van wat teamwork tot stand kan brengen.
Mei 2019 werd ‘Heel Helmond Sport’ gepresenteerd. Toen
had nog niemand een idee van de corona-pandemie die begin 2020 haar intrede deed. De corona-crisis laat zien hoe
belangrijk het is dat héél Helmond haar steentje bijdraagt. Er
is geïncasseerd, er is niet opgegeven, er zijn praktische keuzes gemaakt, de schouders zijn eronder gezet en door met
velen samen te werken hangt er ondanks alle tegenslag een
positieve en daadkrachtige sfeer rondom Helmond Sport. De
gunstige ontwikkelingen aangaande de bouw van de campus spreken wat dat betreft voor zich.
Rond de viering van het 50-jarig bestaan van Helmond Sport
begonnen supporters zich bewust te worden dat ook zij
hun steentje kunnen bijdragen. Supporterscollectief ‘We
Are Helmond’ werd in het leven geroepen, in eerste instantie enkel om een groot feest voor supporters te organiseren ter ere van het jubileum van Helmond Sport. Het feest

in de Cacaofabriek was een groot succes en het door het
collectief ontwikkelde jubileummagazine was in no time uitverkocht. Daarom werd besloten ‘We Are Helmond’ voort te
laten bestaan met als doelstelling ‘een verbinder te zijn tussen de verschillende supportersgroepen van Helmond Sport’.
Hoofddoel was het ondersteunen van het betaalde voetbal
in Helmond, maar daar bleef het niet bij. Met kerst 2018
plaatsten de supporters kaarslichtjes op de graven van het
War Cemetery in Mierlo. Het jaar daarop werd het Remembrance-weekend georganiseerd, ter ere van het feit dat 75
jaar eerder Nederland bevrijd was. Je kunt stellen dat We Are
Helmond al bezig was met Heel Helmond Sport voordat dit
officieel in mei 2019 werd opgestart.
Een ander voorbeeld hoe je met tegenslag kunt omgaan is
het programmablaadje Rond de Toss. In het verleden werd
bij thuiswedstrijden van Helmond Sport een wedstrijdboekje
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“Drive In Kerstpresentje” aanbood. Ook de seizoenkaarthouders werden niet vergeten, zij kregen een lekkere Drive
In-kerststol aangeboden.
Heel Helmond Sport gaat mede daarom met een goed gevoel het nieuwe jaar in. En voor de mensen die balen dat zij
die kalender van Helmond Sport niet hebben besteld is er
goed nieuws. Er is een extra editie bijgemaakt en daar zijn
nog exemplaren van verkrijgbaar.

uitgedeeld met de naam ‘Rondom de Toss’. Supporters besloten een stukje ‘cult’ nieuw leven in te blazen en gaven dat
boekje weer uit, nu onder de naam “Rond de Toss’. Kleine
en grote bedrijven kunnen hierin adverteren en de opbrengst
gaat naar de club in de hoop dat die er een ‘gemakkelijk
scorende spits’ voor kan aantrekken. De doelstelling was om
rond de twintigduizend euro bijeen te brengen. En dan maar
hopen dat Klaas-Jan Huntelaar toehapt!
Maar ja, corona! De eerste twee thuiswedstrijden werden gespeeld met een gelimiteerd aantal toeschouwers, toch vonden de eerste twee edities vrij gemakkelijk hun bestemming.
Daarna mocht er geen publiek meer in de stadions. De mannen rondom de Toss staken de koppen bij elkaar en in korte
tijd was er een distributieploeg van vijftien mensen samengesteld die voor de verspreiding van het programmablad zorg
ging dragen. Er werd gezocht naar plekken waar Helmond
Sport- aanhangers kwamen zoals cafetaria’s, kwalitaria’s, cafés, restaurants, theaters en winkels. Door de alsmaar strengere corona-maatregelen gingen vele van die afhaalpunten
op slot en moest gezocht worden naar andere manieren om
Rond de Toss zo optimaal mogelijk te verspreiden.
Het plan om twintigduizend euro voor de club bijeen te halen
werd onder het motto “nie mauwen man” niet opgegeven.
Besloten werd een speciale Helmond Sport-kalender uit te
gaan brengen. Die kalender hangt inmiddels op een kleine
driehonderd plaatsen in en om de stad. Ook dat ging niet van
een leien dakje; terwijl het zo goed begon. Want al snel was
de eerste partij kalenders uitverkocht en de gelukkige kopers
konden die vanaf 14 december gaan afhalen in de nieuwe
Pop-up Store van Helmond Sport in de Elzas Passage. Maar
op 15 december ging die Pop-up Store dicht omdat het geen
essentiële winkel zou zijn! Ook hier werd weer een oplossing
gevonden met dank aan supporters die belangeloos extra tijd
en kilometers over hadden voor hun club. Mooi was daarom de waardering vanuit de club die al die vrijwilligers een

Heeft u als bedrijf interesse om te adverteren in
programmaboekje “Rond de Toss”?
Stuur een mail naar: info@ronddetoss.nl
De kosten bedragen:
Voor een hele pagina € 250,- (excl. BTW)
Voor een halve pagina € 175,- (excl. BTW)
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voor volgend jaar?

3&4
NOVEMBER 2021
HELMOND
KIJK OP
WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL
MELD JE NU AAN!
WWW.BEURSNIEUWESTIJL.NL/AANMELDEN-2021
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Vrijwilligers en seizoenkaarthouders ontvangen
presentje van de club!
Alle vrijwilligers en seizoenkaarthouders van Helmond Sport ontvingen voorafgaand aan de Feestdagen een
presentje. Dit als dank voor de onvoorwaardelijke steun aan de club. Middels een drive through konden deze
personen op een verantwoorde manier het presentje in ontvangst nemen.
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Het moet uit de lengte
of uit de breedte komen
In 2018 was onze eerste Beursnieuwestijl!
De opzet was anders als de beurzen zoals we deze
al kenden. De vernieuwende opzet die we bedacht
hadden bleek een succes. Iedereen was enthousiast en
had na de eerste editie opbouwende kritiek.
Hiermee hebben we een nog succesvollere 2019 georganiseerd
en gingen we ook met goede moed aan het organiseren voor
2020. Maar zoals bij veel georganiseerde evenementen ging
ook bij beursnieuwestijl een streep door de agenda.
Het uiteindelijk definitief moeten beslissen dat we de beurs een
jaar moesten uitstellen was onvermijdelijk maar niet minder
zuur. Hoe fijn was het dan ook om te horen van iedereen die
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zich had ingeschreven dat zij er net zo van baalde als wij, maar
de inschrijving gewoon ook mee naar 2021 lieten verplaatsen!
Geen netwerkbijeenkomsten, privé iedereen een stap terug in
de sociale omgang met familie en vrienden. 2020 werd een
sober jaar.
Maar naast dat het virus vele in de gezondheid getroffen heeft
werden ook veel ondernemers gedupeerd door de bijkomende
maatregelen die er opgelegd werden.
Toch zijn er tegelijkertijd ook veel creatieve initiatieven ontstaan
in deze periode. Samenwerkingen tussen ondernemers die
anders misschien wel helemaal niet waren ontstaan.
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Vele ondernemers blijken nog meer
creativiteit in zich te hebben dan ze
zelf al wisten. Ondanks alle inzet en
creativiteit hebben veel ondernemers
een zware domper te verwerken.
Sprekers uit vier vakgebieden
Om toch niet te hoeven wachten tot 3
en 4 november 2021 en om 2020 vanuit
4 verschillende zakelijke invalshoeken
te benaderen willen wij voor de
deelnemers van beursnieuwestijl 2021
een avond organiseren met 4 sprekers
die vanuit hun vakgebied vertellen wat
Covid-19 voor hen heeft betekend;

Peelland Advocaten
Erik Jansen
Credion
Joop of Henri
Innesto
Danny Driessen
Optimaal Leadgeneratie
Viola Markus
De avond onder het genot van een
kop koffie of thee, een borrel en
een bitterbal met natuurlijk nog de
mogelijkheid om even na te praten zal
worden gehouden op;

Woensdag 10 maart
Van 19:00 - 22:00 uur
Bij de
Automotive Campus
Deelname kost € 17,50
Niet deelnemers Beursnieuwestijl
2021 € 65,00
Opgeven kan via de website maar het
zou ook zomaar kunnen dat je gebeld
wordt!
www.beursnieuwestijl.nl

Beurs nieuwe stijl
3 en 4 november 2021
Aanmeldingen kan
via de website!
www.beursnieuwestijl.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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Helmond

ZAKELIJK HELMOND WENST ALLE ONDERNEMERS,
MANAGERS ÉN MEDEWERKERS EEN GEZOND EN
SUCCESVOL 2021 TOE
WE GUNNEN JULLIE EEN JAAR VOL ENERGIE EN
FRISSE IDEEËN. ZIE NIEUWE KANSEN, HAAL
CONTACTEN AAN, DEEL JE ONZEKERHEDEN, HELP
ELKAAR EN ONDERNEEM! ALLEEN, MAAR OOK
SAMEN.
WIJ PRESENTEREN DIT JAAR 11 EDITIES ZAKELIJK
HELMOND, WEDEROM DE BEURS NIEUWE STIJL.
PROFILEER JE OOK EENS IN DIT BLAD.
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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

€ 150,- 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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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

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

