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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

SAKKO TANKSTATIONS

Multifunctionele
bartafels voor
binnen én buiten!

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

Staat goed in 1 minuut!
100% Dutch Design

Steenovenweg 19
5708 HN Helmond
0492 - 729 863

www.njojbrandstore.nl
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GoodMoovs maakt de wereld
een beetje mooier te maken
Een innovatief platform zo kun je GoodMoovs heel beknopt samenvatten. Medeoprichter Frank Nienhaus vertelt
over hoe het begon en wat de toekomstplannen zijn. De roots van het bedrijf liggen in Limburg. Daar waren Frank
en medeoprichter Edward Bongers al jaren geleden bezig met het stimuleren van mensen om meer te bewegen
en de auto vaker te laten staan.
‘Burn fat, not fuel’ was hun motto. Ze gingen de samenwerking
aan met bedrijven om werknemers op de elektrische pedalen
te krijgen. Tien cent voor elke per fiets afgelegde kilometer
was de beloning. En een elektrische fiets is geen overbodige
luxe in het Limburgse heuvellandschap.

Vijftig deelauto’s in Limburg

De volgende stap was elektrische deelauto’s voor werknemers.
Dit in samenwerking met Stichting Limburg Elektrisch. In eerste
instantie voor bedrijven.
Al snel stonden er vijftig deelauto’s in Limburg en was het
bedrijf GoodMoovs geboren, dankzij een samenwerking met

medeoprichter Harm Weken van FIER Automotive.
Inmiddels is GoodMoovs, net als FIER, gevestigd op de
Automotive Campus. “Helmond is het hart van de autoindustrie, dus we zitten hier helemaal op onze plek. Veel
bedrijven hier zijn - net als wij - bezig met het terugdringen
van de Co2 uitstoot. Een mooie ontwikkeling”, aldus Frank
Nienhaus.

Gebruiksmiddel

“De huidige generatie vindt 24/7 online connectivity
vanzelfsprekend en zien een auto meer als een gebruiksmiddel
dan als iets dat ze zelf willen bezitten. Gemak en duurzaamheid
zijn daarnaast belangrijke thema’s waar GoodMoovs op

inspeelt. In de praktijk is ook te zien dat veel mensen hun eigen
auto liever niet delen, maar wel gebruik willen maken van een
deelauto via hun werkgever. Dat is meer een gevoelskwestie,
denk ik.”

is als miljoenen auto’s, zonnepanelen en windenergie tegelijk
zijn aangesloten. Dit is inmiddels al op kleine schaal in productie
en is klaar op opschaling. Een grote stap in de goede richting.”

Accu op wielen

Een elektrische auto moet je volgens de mannen zien als een
accu op wielen waarin energie opgeslagen wordt. Een accu
die een groot gedeelte van de dag stilstaat. Hoe effectief is het
als zo’n auto – wanneer deze niet rijdt – stroom opneemt of
teruglevert aan het net? Een win-winsituatie, want er wordt
geen stroom verspild en men kan afnemen naar behoefte. En:
als je de auto niet nodig hebt, betaal je ook niets. Eigenlijk is
GoodMoovs een smeermiddel tussen duurzame mobiliteit en
smart grid-oplossingen. Ideaal voor bedrijven die de mobiliteit
willen verduurzamen of particulieren die ook hun steentje bij
willen dragen.

Goedkoper dan fossiele brandstoffen

“Via ons innovatief platform kunnen deelnemers elektrische
deelauto’s en deelfietsen reserveren, openen en sluiten. Een
gewone sleutel is niet nodig, een smartphone is voldoende.
Bij ons kun je een auto reserveren voor precies de tijd dat
je hem nodig hebt. Ons doel is om hiermee het gebruik van
elektrische deelauto’s en –fietsen te stimuleren. Dat mensen
daadwerkelijk elektrische deelmobiliteit gaan gebruiken.
Daarmee versnellen we de transitie naar fossielvrije mobiliteit
en bieden we een unieke en eenvoudige oplossing voor
complexe mobiliteitsvraagstukken”, vertelt Frank Nienhaus.

Toekomst

En de toekomst? “We mikken op de energietransitie waarbij de
elektrische auto onderdeel uitmaakt van het net om duurzame
energie op te slaan en terug te leveren op een slimme manier.
Dit bevordert de stabiliteit van het stroomnetwerk, wat handig

Helmond Marketing is de citymarketingorganisatie van de stad Helmond. In een
korte serie van artikelen laten we enkele
van de innovatieve ontwikkelingen zien die
op de Automotive Campus plaatsvinden.
Helmond Marketing
Markt 207
5701 RJ Helmond
0492-554184
info@helmondmarketing.nl
www.helmondmarketing.nl

6

7

Haal meer uit IT oplossingen.

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

Implementatie en procesoptimalisatie
Door slimme IT-oplossingen kunt u veel
administratieve- en bedrijfsprocessen
effectiever laten verlopen. In het huidige
softwarelandschap worden diverse
oplossingen geboden, zoals cloud oplossingen,
maatwerkoplossingen en ERP pakketten.
Tevens kunnen diverse koppelingen gelegd
worden tussen software pakketten. Denk
hier aan onder andere aan bankkoppelingen
tot koppelingen met de loonadministratie,
BTW-aangifte en kassasystemen. Onze experts
ondersteunen u bij het kiezen, inrichten,
bouwen en optimaliseren van de juiste software
voor uw bedrijf, zodat u efficiënt kunt werken
en inzicht krijgt in uw onderneming.

Werkt u al met AFAS Profit of bent u
voornemens om al uw bedrijfsprocessen
te stroomlijnen met één systeem?
Koenen en Co helpt u graag verder in
deze transitie van (proces) automatisering.
Implementatie, Optimalisatie of Functioneel
beheer, wij ondersteunen u graag!

Inzicht
Door het overzichtelijk visualiseren en het slim
combineren van data kunt u altijd op een juiste
en effectieve wijze informatie delen binnen uw
organisatie en krijgt u betere stuurinformatie.
Alles met één doel: maximaal inzicht en gemak.
Assurance, security, privacy & certificering
Informatiebeveiliging is in toenemende mate
een vereiste en wordt van u verwacht. Zo stelt
de privacywetgeving randvoorwaarden voor de
verwerking van persoonsgegevens. Vragen als:
‘Hoe lang mag u welke gegevens bewaren?’ En:
‘Wie kan er allemaal bij deze gegevens?’, dienen
ingebed te zijn in uw organisatie. Wij kunnen u
helpen met deze veiligheidsvraagstukken.
Zo weet u altijd waar u aan toe bent en weet
u zeker dat alles goed en veilig geregeld is.

Een greep uit onze diensten:
Procesoptimalisatie en
automatisering (o.a. AFAS)
Cyber security & informatiebeveiliging
Financiële software & boekhoudsystemen

Maatwerk
Wilt u weten hoe u meer uit uw software
kunt halen en processen kunt optimaliseren
voor uw onderneming? Of over onderwerpen
zoals informatiebeveiliging en privacy?
Neem dan contact met ons op en
we maken een afspraak!
Bram Ewalts MSc RA
Manager IT Advies
b.ewalts@koenenenco.nl
+31 (0)88 7747636

www.koenenenco.nl

IT Advies & Assurance

De kern van IT is dat het uw werk makkelijker,
sneller en inzichtelijker maakt. Dat is echter
niet eenvoudig. De juiste integratie van IT met
financiële dienstverlening is een specialisme.
Koenen en Co biedt u dat specialisme en
helpt u graag om meer uit uw software
én onderneming te halen. Naast advisering
op maat kunnen wij u zekerheid geven over
onderwerpen zoals informatiebeveiliging
en privacy.

Met onze printers kunnen wij uw bouwtekening snel printen
en altijd voor een scherpe prijs.
Kleur/zwart- wit, gevouwen/ongevouwen,
grootformaat digitaliseren, geen probleem

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl

Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond
0492-527250 • info@black-colors.nl •www.black-colors.nl

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

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl
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Bert of Rachid van de werkplaats of van Lisenka en Marjan die
al jaren fijn bij u werken, maar waarbij het taalniveau eigenlijk
wel beter kan? En wat wordt er met de subsidie dan vergoed?
Partijen die verbonden zijn aan het Taalhuis Helmond adviseren
en helpen hier graag bij. Veelal kosteloos.

Investeer in basisvaardigheden van personeel

Subsidie voor werkgevers
Subsidies voor werkgevers. Dat klinkt al goed. Zeker als die ingezet wordt om personeel te ontwikkelen. Daar
wordt zowel dat personeel als het bedrijf beter van. Zo is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht
op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dit kan via het landelijke traject Tel mee met Taal. Het
doel is om deze werknemers meer mee te laten tellen in de economie. Wethouder Cathalijne Dortmans: ‘’Lezen,
schrijven, spreken, rekenen en digitaal vaardig zijn: stuk voor stuk voorwaarden om volwaardig mee te kunnen
doen in onze samenleving. Inwoners die onvoldoende over deze vaardigheden beschikken zijn laaggeletterd. Het
aandeel laaggeletterden is in onze arbeidsmarktregio erg hoog, zo’n 17%. In Helmond zijn dit 12.700 inwoners.
Dat getal proberen we met partners naar beneden te krijgen, waaronder u als werkgever. We moeten het samen
doen.’’
Het gaat niet over analfabetisme. Het houdt in dat deze mensen
wel kunnen lezen en schrijven, maar dat hun niveau daarin te
laag is om goed mee te kunnen in hun werk en privéleven.
Dit lage niveau basisvaardigheden nemen zij mee in hun
werk, maar ook in hun privéleven als ouder, als vrijwilliger en
buurtbewoner. De aanpak om laaggeletterdheid tegen te gaan
richt zich op bovengenoemde basisvaardigheden. Daaraan
gelinkt zijn financiële en gezondheidsvaardigheden.

Herkenbare praktijkvoorbeelden?

Zo ervaren detaillisten dat medewerkers bijvoorbeeld niet
begrijpen wat procenten zijn of wordt het balansen van een
voorraad erg lastig gevonden. Of iemand krijgt een opdracht
en voert die in een verkeerde maatvoering uit. Ook maakt een
laag taalniveau het lastiger om met collega’s te communiceren
waardoor kostbare fouten kunnen ontstaan. Het kan zijn dat

iemand een vergadering uit de weg gaat, omdat hij of zij de
stukken daarvan niet goed begrijpt. Merkt het MT dat de
nieuwsbrief van het werk niet gelezen wordt? Sta er eens bij stil
dat dit een oorzaak kan hebben in te lage basisvaardigheden.
Zelfs informatie verstrekken aan bijvoorbeeld klanten gaat
regelmatig mis, omdat deze werknemers het lastig vinden de
informatie daarover te begrijpen. Of in app-groepen wordt met
veel fouten gecommuniceerd. Herkent u dit? Die kans is heel
groot. Het gaat in Helmond immers om zo’n 1 op de 6 mensen.
In allerlei beroepsgroepen. Landelijk zijn het er 1 op 7.
En daar is iets aan te doen. Zeker met die subsidie. Benut
die. Voor deze mensen is er een divers aanbod, ook bij lokale
partijen.
Het is overigens een groot misverstand dat dit enkel geldt voor
anderstaligen die hier wonen. Dit gaat ook over inwoners die in
Nederland zijn opgegroeid en het Nederlands matig beheersen.

Laaggeletterden op de arbeidsmarkt
Percentage laaggeletterden op de arbeidsmarkt
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12,7%
9,7%

9,5%

8,6%

8,2%

6,5%
0%

Bouw

Zorg &
Welzijn

Handel &
Horeca

Transport

Overige
dienstverlening

F&Z dienstverlening

Openbaar
bestuur

Wethouder Dortmans
ondersteunt de Tel mee met Taal-aanvragen zeer.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal,
rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende
voordelen. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de
werkgever en het bedrijf. Zo worden er minder fouten gemaakt
op de werkvloer én werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag.
Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen
en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die
geïnvesteerd hebben in basisvaardigheden merken dat
medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich
meer betrokken voelen bij de organisatie. ‘’Uit onderzoek
blijkt dat taalscholing niet alleen taalvaardiger maakt, maar
ook gelukkiger, zelfredzamer, sociaal actiever én gezonder.
Laaggeletterden voelen zich na het volgen van scholing zowel
fysiek als psychisch gezonder. De aanpak draagt dus bij aan de
verbetering van de gezondheid van onze inwoners. En dat zult
u ook merken op de werkvloer’’, aldus Cathalijne Dortmans.
Het aanbod voor laaggeletterden is lokaal in te kopen en uit
te voeren, bijvoorbeeld via het lokale ROC Ter AA of bij het
bedrijf Werkvloertaal. Het gaat dan om bijvoorbeeld een
opfriscursus Nederlands, trainingen Lezen en Schrijven maar
ook bijvoorbeeld een taalmaatje dat hen verder kan helpen.

Onderwijs

Het Taalhuis is een samenwerking van het ROC Ter AA,
Bibliotheek Helmond Peel, LEV Groep, gemeente Helmond
en stichting Lezen en Schrijven. Zij bereiken samen al
honderden mensen per jaar en helpen hen vooruit met betere
basisvaardigheden. Zo wordt er ook al samengewerkt met
Senzer.
“Ieder mens zou de kans moeten krijgen om zich verder te
ontwikkelen,” zegt coördinator Taalhuis Susan Verheij. “Het is
heel normaal dat de administratief medewerker een cursus Excel
krijgt of een VCA-cursus voor bouwpersoneel wordt ingezet,
maar door te investeren in basisvaardigheden investeert u óók
in je bedrijf. Dat levert elke dag wat op.”
Naast werkgevers kunnen ook organisaties zoals scholen,
bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg,
voorschoolse voorzieningen en andere organisaties subsidie
aanvragen voor het verminderen en voorkomen van
laaggeletterdheid. Cathalijne Dortmans voegt toe: ‘’We staan
met een heleboel partners aan de lat om laaggeletterdheid
in Helmond aan te pakken. Ook werkgevers hebben een
verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun werknemers.
We begrijpen dat dit onderwerp lastig kan zijn, daarom bieden
we u hier graag hulp bij aan. Zodat we met zijn allen zorgen
voor gezondere en gelukkigere werknemers.’’

Vraag tijdig aan

In 2022 kunnen werkgever subsidie aanvragen om te
investeren in de basisvaardigheden van hun werknemers. De
hoogte van het bedrag is natuurlijk afhankelijk van het aantal
mensen en van de wijze van scholing. Vraag aan in de periode
van 1 januari t/m 28 februari 2022.
Als werkgever kunt u subsidie aanvragen voor scholing. Dit
moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid
en/of betere digitale vaardigheden van werknemers. Dit
geldt ook voor zzp’ers die voor uw bedrijf werken. Of andere
werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is
aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen
of beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor mensen met
een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en zij
krijgen aangepast werk.

NT1 en NT2

4,2%
Industrie
& energie

Taalhuis ondersteunt

Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal
(zogeheten NT1=Nederlands als 1e taal) heeft of dat het gaat
om een (arbeids-)migrant (NT2=Nederlands als 2e taal). Je
kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere
opleidingstrajecten voor een of voor meerdere medewerkers.
Als werkgever kan het zijn dat er enige onduidelijkheid is over
het niveau, want wat is eigenlijk het niveau van bijvoorbeeld

Geïnteresseerd in een aanvraag?
Doe ‘m of zelfstandig of neem contact op met het
Taalhuis. Te bereiken via
taalhuis@bibliotheekhelmondpeel.nl.
Zie ook www.telmeemettaal.nl
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www.black-colors.nl

BETROUWBAAR,
SNEL EN PROFESSIONEEL
J. van de Vrande Bedrijfskleding

Kanaaldijk ZW 9a

5706 LD Helmond 0492 53 79 41

www.onlinebedrijfskleding.nl

Oprecht betrokken
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.

Peelland Advocaten
Kanaaldijk Noord West 81
5707 LC Helmond
T 0492-543093
Mob Erik 06 - 21 42 57 72

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

Mob Roel 06 - 46 07 65 58
info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl
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• die goed zijn voor de werkgelegenheid (nieuwe of behoud
bestaande);
• die van (economische) meerwaarde zijn voor de regio;
• die een bedrage leveren aan de innovatiekracht van de
regio;
• die uitgaan van duurzaam ondernemen (bijv. in
productinnovatie, afvalscheiding, duurzame leefomgeving
etcetera).

Hoe doet ROW dat?

Het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) biedt
mogelijkheden voor extra kapitaal

Van plan uw huidige bedrijfslocatie
te verbouwen of herontwikkelen?

ROW biedt ondersteuning op twee manieren. Via:
• Een subsidie om hulp te zoeken bij het opstellen van de
businesscase/ het schrijven van de aanvraag.
• Het verstrekken van een lening of garantie. Ook dit wordt
in de vorm van een subsidie verstrekt, maar dient wel terug
betaald te worden. Hierbij geldt een terugbetalingstermijn
voor een lening van maximaal 10 jaar en de garantie vervalt
na maximaal 6 jaar.

Subsidie voor het opstellen van de
businesscase

Een locatie (her)ontwikkelen kost tijd en daarnaast in veel
gevallen inzet van extra of specifieke expertise. Beiden kosten
geld. Geld dat als het goed is op termijn wordt terugverdiend.
Daar profiteert u maar ook de regio van. Om u daarbij te
helpen, kent het ROW de Develop to Invest (DTI) regeling.

Contact

Organisatie

Het ROW ondersteunt de herontwikkeling van een locatie die
zonder een (financiële) bijdrage niet tot stand komt. Naast een
nieuwe invulling van de locatie vinden zij de volgende zaken
belangrijk:
•
•
•
•

Werkgelegenheid;
Innovatie;
Versterking van ketens van toeleveranciers;
Versterking van clusters en campussen.

Op deze manier wil het ROW de Brainport-regio versterken.
De provincie Noord-Brabant en de gemeenten in het Stedelijk
Gebied Eindhoven hebben samen een bedrag van € 8 mln.
beschikbaar gesteld om initiatieven te ondersteunen. Zij
hebben hier een stichting voor opgericht welke zelfstandig
besluiten neemt.
Die stichting laat zich hierbij ondersteunen door een
adviescommissie welke de aanvragen toetst aan de
subsidievoorwaarden. Op basis daarvan stelt zij een advies op
richting het bestuur. Voor het ondersteunen en begeleiden van
aanvragen en het adviseren van het bestuur is de fondsmanager
aangetrokken.

Meer informatie

Meer informatie over het ROW kunt u vinden op: www.
s t e d e l i j k g e b i e d e i n d h o v e n . n l / e c o n o m i e / re g i o n a a l ontwikkelfonds-werklocaties/

Johan Gielen, fondsmanager ROW
Heeft u na het lezen van deze informatie vragen over de regeling. Stel ze gerust.
Ook op het moment dat u erover denkt een aanvraag in te dienen raadt het ROW u
aan om contact op te nemen met Johan Gielen (fondsmanager) via 06-14867718 of
via row@stedelijkgebiedeindhoven.nl.

Voor ondernemers, vastgoedeigenaren, gebruikers van
vastgoed op een bedrijventerrein die willen investeren
beschikt het Stedelijk Gebied Eindhoven over een eigen
financieringsfonds; het Ruimtelijk Ontwikkelingsfonds
Werklocaties (ROW). Op het moment dat u extra kapitaal nodig
heeft voor uw huisvesting op een bestaand bedrijventerrein
dan komen zij graag in contact met u.
Het ROW biedt ondernemers – extra middelen – op het
moment dat zij investeren op een bestaand bedrijventerrein
in de regio om plannen mogelijk te maken. Op deze manier
leveren ondernemers en het ROW samen een kwaliteitsimpuls
op het bestaande terrein, wordt werkgelegenheid gecreëerd
en wordt de concurrentiepositie in de regio versterkt.
Het ROW is daarmee een lokale en betrokken financier met als
doel regionale economische meerwaarde te creëren o.a. door
u te ondersteunen in het financieren van uw vastgoed. Dit
doen ze graag in samenspraak met u en uw eventuele andere
financiers.

Wie en wat zoekt het ROW?

U bent op zoek naar een werklocatie of u wilt uw huidige
locatie verbouwen/herontwikkelen. Basisvoorwaarde om in
Helmond in aanmerking te komen voor ondersteuning is dat
die locatie op een van de bedrijventerreinen staat.

Terreinconciërge bedrijventerreinen

Contact opnemen met de fondsmanager wordt in alle gevallen
aangeraden. Hij kan u ondersteunen in het traject tot een
aanvraag. Hij is ervoor om samen met u te kijken op welke
manier het project mogelijk gemaakt kan worden.

Bedrijventerreinconciërge Henry is inmiddels een
bekend gezicht op de Helmondse bedrijventerreinen.
Als aanspreekpunt zorgt hij voor een goede uitstraling
en een continu wakend oog. Henry komt graag met
u in contact wanneer er iets aan de hand is in de openbare ruimte rondom uw bedrijf.

Het ROW zoekt projecten:
• welke bestaan uit een ruimtelijke ingreep ((her)ontwikkelen
werklocaties);
• die nu net niet financierbaar zijn. Met de ROW-financiering
moet het dan wel lukken;
• waarbij de bedrijfsfunctie blijft bestaan (ROW financiert
geen herontwikkeling naar woningbouw);
• die een bijdrage leveren aan het oplossen van leegstand in
de regio;

Mailen of bellen kan via
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl
of 06- 21617898
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Vitaliteitsloket
De adviseur van het Vitaliteitsloket van SBH, Esther van den Hurk, heeft medio oktober tijdens een interactieve
sessie met medewerkers van Place For Bizz, op bedrijventerrein Groot Schooten, op een luchtige en leuke manier
opgehaald wat zij belangrijk vinden als het gaat om Vitaliteit en Werkplezier. Op basis van deze input hebben ze
samen met Esther van den Hurk gebrainstormd over ideeën. Inmiddels heeft de organisatie achter Place for Bizz het
zelf opgepakt. Ze hebben met iedere medewerker een individueel gesprek gevoerd waarin thema’s rondom Vitaliteit uitgebreid besproken zijn. Iets wat ze nooit eerder gedaan hadden en wat heel goed ontvangen is. Dit gaan ze
periodiek een vervolg geven. Daarnaast is de organisatie bezig met het opstellen van een jaarkalender, waarin alles
wat ze gaan doen rondom het thema Vitaliteit en Werkplezier tijdig gepland staat. Het begin is gemaakt en om de
voortgang erin te houden gaat de organisatie twee keer per jaar het gesprek aan met een externe Vitaliteitscoach.

Verhuurt u vastgoed? Laat u niet
verassen door criminaliteit.
Zorg dat u weet aan wie u verhuurt en leg vast dat u onaangekondigd mag controleren op rechtmatig gebruik!
Welke risico’s u loopt en hoe u er beter grip op krijgt leest u op: www.bedrijventerreinenhelmond.nl/pilot-ondermijning-criminaliteit
te zetten, drugsafval te dumpen en om laboratoria voor de
productie van synthetische drugs te laten draaien. Dit met alle
gevaren van dien voor de directe omgeving.

“Wat een fantastisch initiatief van SBH! Ik kan iedere collegaondernemer van harte aanbevelen om hiermee aan de slag te
gaan. Het lijkt misschien een hele klus maar met de hulp van
Esther ben je met een paar uurtjes al een eind op weg. Ook
ons personeel is enthousiast geworden en dus staat vitaliteit
en werkplezier als een vast punt op onze agenda.” Aldus Marc
Kuijpers, general manager Place For Bizz

In het kort: een pandeigenaar die zich houdt aan de regels
en deel neemt aan de pilot, zal niet onmiddellijk worden
geconfronteerd met langdurige sluiting van zijn bedrijfspand,
wanneer blijkt dat er toch drugsgerelateerde praktijken
plaatsvinden. Let wel, dit is géén vrijbrief en ondernemers
zullen moeten aantonen dat zij alles hebben gedaan waar de
pilot om vraagt.

Pilot preventie ondermijning op Hoogeind
Heeft u vragen of zorgen, of wilt u gewoon eens sparren over thema’s rondom gezondheid, werkplezier
of duurzame inzetbaarheid? Neem gerust contact op via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Meet & Match toekomstige engineers
Fontys Engineers Meet & Match is het jaarlijks event waarbij technische bedrijven en studenten met elkaar verbonden worden. Op dinsdag 19 april 2022 brengt Fontys beide groepen fysiek bij elkaar in het Evoluon in Eindhoven.
Is uw bedrijf op zoek naar stagiairs of afstudeerders? Op zoek
naar samenwerking met een technische opleiding van Fontys?
Wilt u op één dag in beeld komen bij 2000 toekomstige
engineers? En wilt u speeddaten met 8 tot 15 studenten van
uw keuze? Of uw bedrijf presenteren op de bedrijvenmarkt
aan meer dan 2000 mbo en hbo studenten? Meld u dan alvast
vrijblijvend aan voor Fontys Engineers Meet & Match op 19
april in het Evoluon.

• Bedrijvenmarkt – Op de bedrijvenmarkt kunt u uw bedrijf
presenteren aan meer dan 2000 studenten.

Doet uw bedrijf al mee met het
beveiligingscollectief?
Voordelen collectieve beveiliging
• Vermindering van risico op inbraak,
vandalisme of brandstichting

Het doel van het event is om bedrijven in gesprek te brengen
met toekomstige engineers voor het invullen van een stageof afstudeerplaats. Bedrijven en studenten gaan met elkaar in
gesprek tijdens een fysiek event. De dag bevat drie elementen:
speeddates, bedrijfspresentaties en een bedrijvenmarkt.

• Bedrijfspresentatie – Geef een fysieke presentatie van
maximaal 20 minuten aan een groep studenten die zelf kiezen
om bij uw presentatie aanwezig te zijn.

Neem voor meer informatie over de pilot voor
vastgoedeigenaren op Hoogeind contact op via:
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Steeds meer ondernemers op de bedrijventerreinen doen mee. Zorg dat ook u er niet alleen voor komt te staan!

Contact leggen met de engineers van morgen

• Speeddates – Tijdens een speeddate van 20 minuten gaan
een student en een bedrijf samen het gesprek aan. Voorafgaand
aan het event vullen zowel de bedrijven als de studenten hun
eigen profiel in en worden zij aan elkaar gematcht.

Stichting Bedrijventerreinen Helmond draait samen met het
Openbaar Ministerie en gemeente Helmond een pilot die
zich richt op het opwerpen van effectieve barrières tegen
ondermijnende criminaliteit op bedrijventerrein Hoogeind.
Een groot probleem, aangezien bedrijventerreinen nogal
eens gebruikt worden om omvangrijke hennepkwekerijen op

• Preventie, vroegtijdige signalering en adequate actie
• Vast beveiligingsteam; bekend met bijzonderheden en
dreigingen in het gebied

Meld je aan en blijf op de hoogte
Meer informatie over dit event en de
mogelijkheid om u aan te melden vindt u op:
www.bedrijventerreinenhelmond.nl/meetmatch-toekomstige-engineers

• Optie: razendsnelle alarmopvolging door permanente
aanwezigheid op de bedrijventerreinen

Maak een afspraak via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl voor een persoonlijk gesprek.
Meer informatie op www.bedrijventerreinenhelmond.nl/beveiligingscollectief
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TE HUUR

TE KOOP

Dit terrein is (tijdelijk) te huur tot aan het moment dat de omgevingsvergunning voor het bouwplan wordt verleend.

Thibostraat Beek en Donk

Steenovenweg 15 te Helmond
Op industrieterrein “De Bemmer” te Beek en Donk gelegen perceel, met een totale grootte van ruim 39.500 m²,
wordt een groot bedrijfscomplex ontwikkeld.
Oppervlakte:

Dit tijdloze kantoorgebouw is gebouwd als farmaceutisch
laboratorium en is opvallend gunstig gelegen op Businesspark “Groot Schooten” te Helmond. Op het Businesspark
zijn gerenommeerde bedrijven gevestigd zoals Driessen
HRM, TNO, Automotive Campus, OPI, E-quest, Savant,
ABAB accountants, Nico Berkers, Black & Colors en Kuipers Installaties.

Kantoren Circa 2.360 m²
Hal links Circa 6.000 m²
Hal midden incl. luifel Circa 2.500 m²
Hal rechts Circa 3.500 m²
Halhoogte Circa 10 m¹

Oppervlakte:

Parkeerplaatsen: Voldoende parkeermogelijkheden,
circa 180 op eigen terrein.
Aanvaarding:

Huurprijs nader
overeen te komen

In overleg.

Bereikbaarheid: De ligging van het terrein is nabij de provinciale
weg Den Bosch – Helmond en nabij de rondweg rondom Beek en
Donk, de N279, waardoor de A50 en A67 goed bereikbaar zijn.
De N279 wordt in 2023-2024 verbeterd/uitgebreid met ongelijkvloerse kruisingen.

Aanvaarding:

Koopprijs nader
overeen te komen

Bereikbaarheid: Businesspark ‘Groot Schooten’ is goed bereikbaar met de auto via de N270 (Eindhoven-Venray). Via de
A270 zijn vele uitvalswegen makkelijk bereikbaar, zoals de
A58 (Tilburg-Rotterdam-Den Haag), de A2 (Maastricht-Den
Bosch-Utrecht-Amsterdam), A50 (Eindhoven-Nijmegen) en de
A67 (Venlo-Antwerpen).

In samenwerking met:
Adriaan van den Heuvel Makelaars & Adviseurs

TE HUUR

TE KOOP

Rakthof 16a helmond
Modern en representatief kantoor met functionele indeling op
goede locatie op kleinschalig bedrijventerrein Rakthof aan de
N270. Bouwjaar 2001

Julianastraat 1 te Beek en Donk
Op bedrijventerrein “De Bemmer” te Beek en Donk gelegen
bedrijfsterrein, groot circa 7.166 m². In de directe omgeving zijn
onder andere gevestigd; Van Thiel United, RvL Mobility, Opheij
Hekwerken, Formula Air Netherlands, SDK Koudetechniek, Leenders Roosters B.V., van Lankveld Transport, Thibo, Hitmetal en
Verschuren APK en Bandenservice BV.

Oppervlakte:

Kantoorruimte begane grond
Circa 123 m²
Kantoorruimte eerste verdieping
Circa 110 m²
Parkeerplaatsen: 5 parkeerplaatsen op eigen terrein.
Aanvaarding:

Oppervlakte:

In overleg.

Bereikbaarheid: Het gebouw is vanuit diverse uitvalswegen
goed bereikbaar. Provinciale weg N270/A270 (Helmond – Eindhoven) ligt op steenworp afstand en binnen 5 autominuten is de
provinciale weg N279 (Veghel – Asten) bereikbaar. Rijksweg A67
(Eindhoven – Venlo / Duitsland) is binnen 15 autominuten bereikbaar.

Kantoor/laboratoriumruimte (begane grond)
715 m² VVO
Kantoor/laboratoriumruimte (1e etage)
705 m² VVO
In overleg.

Loods in slechte staat Circa 1.800 m²
Groot buitenterrein, semi verhard
Circa 5.000 m²

Parkeerplaatsen: Ruim voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
Aanvaarding:

Huurprijs nader
overeen te komen

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

In overleg.

Bereikbaarheid: Via de Bosscheweg is de nabijgelegen Rijksweg
N279 (’s-Hertogenbosch-Helmond) snel te bereiken. Beek en Donk is
direct verbonden met buurgemeenten als Veghel en Helmond.
De op- en afritten van autosnelweg A50 (Eindhoven-Nijmegen) zijn
gelegen op ca. 15 minuten rijden.

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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Kerstkaarten
voor het
bedrijfsleven

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.

Juist nu is het belangrijk om uw relaties te laten zien dat u aan hen denkt.
Met trots presenteren wij u daarom de grootste collectie kerstkaarten,
waarbij veelzijdigheid en uitstraling de boventoon voeren. Ook dit jaar
weer een breed assortiment kerstkaarten met keuze uit vele goede doelen.

Heeft u interesse?
Bel even naar 0492-527250 of u kunt de boeken
reserveren via info@black-colors.nl
Black & Colors zorgt ervoor dat uw
drukwerk goed en tijdig geregeld is.

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

www.black-colors.nl

20

21

Aandacht voor cybersecurity bij e-Quest
e-Quest IT-projecten is het onderdeel binnen e-Quest dat zich richt op de zakelijke klantspecifieke wensen voor
kantoorautomatisering, datacenter- en glasvezeldiensten. Met deze drie pijlers in huis zijn zij in staat om hun
klanten volledig te voorzien in hun ICT-behoeften. Een steeds belangrijker onderdeel voor elke onderneming is
de beveiliging van data. Daarom hebben zij op dinsdag 12 oktober jl. samen met medehuurder Goorts + Coppens
Advocaten een eerste fysieke klantevenement in hun beider nieuwe vestiging aan de Schootense Dreef 33, mogen
organiseren. De middag stond in het teken van Cybersecurity, een onderwerp waar we steeds vaker mee te maken
krijgen.
Twee boeiende sprekers, Jochen den Ouden (ethisch hacker) en Rob van der Zanden (juridisch IT-specialist) waren
gevraagd. Jochen ging als spreker in op de risico’s en tips
en haalde daarbij sprekende voorbeelden aan waaronder
een hack die vorig jaar rond deze tijd plaatsvond op de Erasmusbrug in Rotterdam. Door in te breken in een onbeveiligd
netwerk kon men de kleur van de verlichting aanpassen. Dit
was uiteraard nog niet zo erg maar stel dat men ook de bediening van de brug over zou nemen…Rob van der Zanden
liet de gasten zien waar zij rekening mee dienen te houden
bij het aangaan van een cloudovereenkomst bij bijvoorbeeld
Microsoft. “Waar staat je data en hoe krijg je deze terug als
je de betreffende overeenkomst wenst te beëindigen? Zeer
interessante onderwerpen waar we vaak niet bij stilstaan.
Ook zijn er handige tips gedeeld over je onlineveiligheid. Hoe
voorkom je bijvoorbeeld dat je gehacked wordt doormiddel
van Phishing. Phishing is een methode waarbij kwaadwillenden met o.a. nepmailtjes hengelen naar persoonlijke data,
zoals inlog- en bankgegevens. Dit gebeurt doorgaans doormiddel van het inzetten van een nep URL. De gedupeerde
denkt de echte site te bezoeken door op de betreffende URL
te klikken. Maar dat is dus helaas niet het geval.” Door te
klikken wordt er ransomware (gijzelsoftware) geactiveerd
of kom je op een betaalsite waarbij je denkt geldt over te
maken naar bijvoorbeeld de Belastingdienst. Deze wijze van
cybercriminaliteit neemt enorm toe en heeft in Nederland, in
de eerste zes maanden van dit jaar geleid tot een schadepost
van 22,5 miljoen euro.

Simpele tips om te voorkomen dat je middels
Phishing wordt gehacked:
• Aanhef van een bericht is vaak onpersoonlijk.
• Als het te mooi klinkt om waar te zijn, niet openen.

• Bijlagen die je niet kent of vertrouwt niet openen.
• Bij twijfel altijd even ruggespraak houden met de IT verantwoordelijke binnen je organisatie.
Na afloop van het informatieve gedeelte hebben de klanten
kunnen genieten van een hapje en een drankje en was er
volop ruimte om na te praten en om te netwerken. Een zeer
interessante en vooral ook gezellige middag. De bezoekers
afkomstige uit o.a. de bouw, dienstverlening en industrie gingen huiswaarts met een brok kennis over cybersecurity en
zijn zich nog meer bewust van hun handelen. Bedrijven die
graag meer willen weten over het onderwerp cybersecurity
kunnen contact opnemen met e-Quest. Zij nemen u graag
vrijblijvend mee in de do’s en don’ts.

E-quest
Schootense Dreef 26
5708 HZ Helmond
T: 0492-392626
E: info@e-quest.nl
W: www.e-quest.nl
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C.V.E.
BEVEILIGING

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.

Waar mensen zijn is toezicht nodig
De zekerheid dat dit goed gebeurt, geeft u een veilig gevoel. Die zekerheid
leveren wij u. Welkom bij CVE beveiliging, uw allround partner in beveiliging.

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;

Ons dienstenaanbod is breed. Toch zijn het niet onze diensten, maar onze
mensen die het verschil maken. Mensen met tact, bovengemiddelde sociale
vaardigheden, hart voor hun vak en daarom ook continu bedacht op het
onverwachte. Ze zijn in bezit van de benodigde beveiligingsdiploma’s evenals een EHBO- en reanimatiediploma - en gedreven om hun kennis via
scholing op peil te houden.
Wij zijn gespecialiseerd in de volgende diensten:
Objectbeveiliging
Winkelsurveillance
Mobiele surveillance
Receptiediensten
Evenementenbeveiliging
Neem contact met ons op!
Gelicentieerd. Wij beschikken over de juiste kennis in huis
Beveiligd. Wij staan garant voor maatwerk beveiliging
100% ontzorgd. Met onze beveiligingsdiensten bent u volledig ontzorgd

CVE beveiliging | Half Elfje 8 5711 | ES Someren
www.cve-beveiliging.nl | 06 - 10 81 05 75

www.bct-helmond.nl | 0492 522560 | info@bct-helmond.nl

Diensten:
-

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

Mierloseweg 138 - 5707 AS Helmond - telefoon: 0031 492 522196
info@deurwaarderhelmond.nl - www.deurwaardershelmond.nl
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Helmond Sport
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Nyron Wau nieuw
Helmond Sport heefte Hoofd Jeugdopleidingen Helmond
vertrek van Nick Bron in de persoon van Nyron Wau een nie Sport Academy
bekleedde al diverse zwaer afgelopen zomer was deze funcuwe Hoofd Jeugdopleidingen. Na het
Trainer-coach van de functies binnen de Academy, namelijk tie vacant. De 38-jarige Geldroppenaar
Tech
Onder 15 en Coördin
ator jeugdplan (spele nisch Coördinator Academy,
rs tot 12 jaar).
Uiteraard is Nyron W
voor het eerste elfta au binnen de club ook bekend als spele
Cup-wedstrijd tusse l. Zijn debuut in het betaalde voetbal war, hij kwam ruim 80 wedstrijden uit
PAOK Saloniki. In Nen zijn club PSV Eindhoven (dat hem later s al op 18-jarige leeftijd, in de Europa
Bosch en AGOVV, in derland speelde hij verder nog voor M aan Helmond Sport verhuurde) en
VV Maastricht, RBC
en LVV Lommel (Belgihet buitenland voor Nea Salamina (Cypr
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us), DAC Dunajska Strosendaal, FC Den
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Antoine Beije wist met
ch.
, Nyron Wau en Sam Strijbos
Tijani (2x), Roy van der Putten

Ontvangt u graag informatie over de
mogelijkheden bij Helmond Sport?
Neem contact op via mailadres
sales@helmondsport.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

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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Creatief talent Coen Dalenoord aan de slag bij The Underdog

‘Dankzij een goede herder
mijn pad gevonden’

“Beelden zeggen meer dan woorden. Wil jij ook een aansprekende bedrijfsfilm voor op je website?
Verleidelijke foto’s van jouw producten? Spannende vormgeving van je website of brochure?
Benader me via The Underdog, ik kom je graag helpen!”

Coen Dalenoord is de jongste aanwinst van het marketing- en salesbureau The Underdog. De 26-jarige beeldend
kunstenaar richt zich binnen het Helmondse bedrijf op fotografie, videografie en vormgeving. “Ik heb mijn
eerste mooie klus al achter de rug”, glimlacht hij. “Een videoclip over het productieproces van de prachtige
multifunctionele bartafels van NJOJ Brand Store. Dat was een mooie aftrap. Zo hoop ik veel mooie dingen bij The
Underdog te mogen maken.”
Het zat er al vroeg in bij de in Valkenswaard getogen
Dalenoord. “Ik vond het altijd al leuk om creatief bezig te
zijn. Ik speelde gitaar in een bandje en ontwierp albumcovers.
Vond dat gewoon gaaf om mee bezig te zijn. Daarnaast was
ik graag met mijn fototoestel in de weer. Die droeg ik bij me
zoals een voetballertje altijd een bal bij zich heeft.”

hier zoveel moois te doen! En niet alleen voor The Underdog
zelf, maar vooral ook voor al onze klanten. Ik voel aan mijn
water dat ik hier al mijn creatieve ideeën kwijt kan. Dat is een
heerlijk vooruitzicht.”

Na de middelbare school was de stap naar de Eindhovense
kunstschool Sint Lucas dan ook een logische. “Toch ging dat
niet meteen goed”, herinnert Dalenoord zich. “Ik deed in
eerste instantie de richting vormgeving, maar ik merkte dat
ik ook graag praktisch bezig was en de studie vormgeving
was vooral heel theoretisch. Fotografiedocent Peter Verver
herkende het talent en de passie in de jongeling en haalde
hem over om te switchen naar de studie fotografie. “Waarom
hij dat deed?” Dalenoord krabt even achter zijn oren. “Hij is
gewoon een goede herder. Hij wil dat jongeren iets doen met
hun talenten.” Hij denkt even na. “Mooi eigenlijk hè. Ze zijn er
nog, zulke mensen.”

Treur niet!

Coen Dalenoord zette de kroon op zijn studie aan het Sint
Lucas met de videoclip bij het nummer Treur niet van Diggy Dex
& JW Roy. “Dat was een prachtig project”, mijmert Dalenoord
met glimmende oogjes. Daarna ging hij als zelfstandige aan
de slag. “Ik schreef bedrijven aan of ik foto’s en filmpjes voor
hun websites en brochures mocht maken”, vertelt hij. Vanuit
zijn voormalige stagebedrijf Hagemeier Fotografie kreeg
hij de nodige opdrachten mee. “Serge Hagemeier hielp me
in die opstartfase enorm”, vult de Valkenswaarder aan. “Ik
heb bij hem veel geleerd en kreeg alle ruimte om mezelf te
ontwikkelen.”

‘Vrije hand’

“Ik kwam via via aan mijn opdrachten”, lacht Dalenoord. “En
dat ging best goed. Zo heb ik reportages gemaakt over onder
meer de topzwemmers Ranomi Kromowidjojo en Maarten
van der Weijden, de gemeente Waalwijk, Pon Equipment
(graafmachines), Caterpillar America, Vendolution (vending
automaten) en kledingontwerpster Tilly Zegers.”
De creatieveling kwam op het pad van The Underdog. “Een
fotoshoot rond de tafels van NJOJ Brand Store”, knikt hij.
“Tijdens die klus sprak ik veel met directeur Merijn Janssen en
het klikte direct tussen ons. Een vast dienstverband kwam ter
sprake. Ik heb daar over nagedacht, maar ik was snel om. Er is

The Underdog
Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
Telefoon: 0492 - 729 854
E-mail: coendalenoord@the-underdog.nl
www.the-underdog.nl
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Alles ‘op slag’ geregeld!
UW PARTNER

Zakelijke opslagruimte nodig?
Huur jouw opslagbox bij GW Storage

IN KABELS & SPECIAALKABELS
Panovenweg 32
5708HR Helmond

Documenten of archief
Winkel- of handelsvoorraad
Kantoorinventaris
Zeer aantrekkelijke prijzen

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.

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

Kabel B.V.

24 uur per dag videobewaking
GS Automotive, een jong Helmonds Autobedrijf.
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De eerste drie maanden

25% korting!

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

www.gwstorage.nl | Hortsedijk 81 b | Helmond

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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RVS Finishing
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Bouwschadeherstel

coaten

Wij staan altijd voor u klaar!
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de finishing touch van
staalproducten: het afwerken door middel van duurzame methodieken
en materialen. Wij leveren onder andere aan de foodindustrie, gevelbouw,
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.

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

Poedercoaten

RVS Finishing

Bouwschadeherstel

ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

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

Kantooradres: Barrierlaan 3, 5706 CW Mierlo Hout
Bezoekadres: Pater Bollenstraat 11, 5706 TS Mierlo Hout
0492 55 25 84 | 06-54381831 | info@furoreschoonmaakservice.nl | www.furoreschoonmaakservice.nl
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Diner voor Thuis
met Baremans en Bahadoer
Ook deze winter genieten we weer massaal thuis van culinaire hoogstandjes. Thuis dineren is het nieuwe uit eten.
En ook in Helmond is er genoeg aanbod. Zo geven Gewald Baremans en Ryan Bahadoer u thuis een restaurantervaring met een overheerlijk diner met begeleidende wijnen. U hoeft geen gastvrouw of gastheer te spelen tijdens
het eten en aan het einde van het diner blijft u niet zitten met een keuken die volledig ontploft is. Ryan en Gewald
regelen alles tot in de puntjes.

Van sterrenchef naar take away

Ryan kreeg de kookkunst natuurlijk met de paplepel ingegoten
door zijn vader. Hij bekwaamde zich niet alleen in de keuken
van de Lindehof maar ook in diverse topzaken roerde hij in de
pannen. Na jaren dag en nacht in de keuken te hebben gestaan,
vond hij het tijd voor iets nieuws. Hij was klaar met de zeer lange werkdagen, enorme druk en prestige drang. Ryan koos voor
zijn gezin en startte vanuit zijn eigen huis een bezorgdienst en
take away: Ryan Foodshop. Daar kookte hij topgerechten waar
hij zijn kookkunsten en passie in kwijt kon, maar dan zonder de
torenhoge druk. Gewoon lekker koken, zonder poespas. Al snel
groeide hij vanuit Brandevoort uit tot een volwaardig bedrijf
en vond hij een mooi onderkomen in een kookstudio aan de
Hoofdstraat in Mierlo-Hout.

Wijnkenner en liefhebber

Gewald is een begrip onder restaurateurs en wijnliefhebbers. Hij
mag zich met recht een oude rot in het vak noemen. Hij startte

op zijn 18e in de horeca bij De Zwaan in Etten-Leur. Ad Pijnenburg, de eigenaar was een echte wijnkenner en liefhebber.
30.000 flessen lagen er in de kelder van zijn restaurant. En daar
ontstond iets, Gewald kreeg bovenmatige interesse in wijn. Zijn
vakantie was een trip door de Bourgogne en dineren in sterrenrestaurants in Parijs. Eten-proeven-eten-proeven… Hij doorliep
diverse sterren restaurants en begon vrij impulsief 20 jaar geleden zijn wijn import, met in eerste instantie Zuid-Afrikaanse
wijnen. Corona en de liefde brachten hem een jaar geleden naar
Helmond.

De perfecte combinatie

Toen op een steenworp van Gewald’s proefmagazijn, Ryan zijn
mooie en beetje verscholen kook studio opende volgde er snel
een kop koffie. De twee mannen kenden elkaar al uit het verleden, en de klik was gelijk terug. Al snel leverde Gewald de
wijnen voor Ryan Foodshop en adviseerde hij hem voor diners
en lunches die Ryan op zijn locatie mogelijk maakt in zijn pri-

vate dining room. Kleinschalig en intiem. Toen Ryan Bahadoer
een groot diner op locatie mocht organiseren vroeg hij Gewald
Baremans of hij iemand wist om hem te helpen in de bediening.
Gewald zei toen: ’Is goed jongen dat doe ik wel.’ Zo ontstond
er een spontane samenwerking die naar meer smaakte. Gewald
was het nog niet verleerd. Hij vond het leuk om weer eens de
sommelier en gastheer uit te hangen. En hij kon ook nog steeds
vier borden dragen. Ook Ryan genoot van de ervaring en inbreng van die oude rot in het vak.

Dineren bij u thuis of op de zaak

Wilt u 2021 feestelijk afsluiten met een heerlijk diner? Een thuisdiner of diner op locatie is echt een geweldige ervaring voor uw
collega’s of gasten. In huiselijke sfeer en compleet ontzorgd.
Een thuisdiner kan al vanaf 6 personen, en met de expertise en
het netwerk van Gewald en Ryan kunnen zij ook het grotere
werk aan.

Meer info: mail dan naar
Gewald@baremanswynkopery.nl en we nemen
zo spoedig mogelijk contact met u op.
www.baremanswynkopery.nl
www.ryanfoodshop.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
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AUTOPL

Helmond, Vossenbeemd 109B / C-D
TE

HUUR
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, Autoschade Helmond
en Carcleaning Helmond.

€ 56.895,-

incl.btw

€ 35.950,-

incl.btw

T (0492) 588 988

Kia ProCeed 1.5 T-GDI GT-PlusLine

Met zijn ruimte en zijn prestaties is dit de auto die bij u past. We hebben het hier
over een nieuwe auto, hij is nu direct leverbaar. Deze hybride Suzuki Across gaat
slim om met energie. Door rijden en remmen wordt de accu van de elektromotor
opgeladen, die de brandstofmotor en handje helpt of zelfs de aandrijving
overneemt. 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!

De Kia ProCeed heeft een krachtig design, hij toont zelfverzekerd maar niet
arrogant. Het is die uitstraling die deze auto zo aantrekkelijk maakt. Zijn
rijkwaliteiten zijn navenant: achter het stuur van deze auto bent u iedere
verkeerssituatie de baas, dankzij zijn krachtige motor en uitgekiende wegligging.
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:

fuel.B,E
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

5 km
2021

€ 34.999,-

Kilometerstand:
Bouwjaar:

71.111 km
2017

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

32.425 km
2021

Audi e-tron e-tron 55 quattro advanced Pro Line Plus

Het doordachte ontwerp van de Mazda CX-5 maakt hem tot een comfortabele
en veelzijdige auto voor het hele gezin. Dit exemplaar heeft 71111 kilometer
gelopen en is van het bouwjaar 2017. De krachtige benzinemotor van deze
auto is gekoppeld aan een automatische transmissie. 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!
Benzine
5
Automaat

5705 DK Helmond

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style

Mazda CX-5 2.0 SkyActiv-G 160 GT-M 4WD

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Varenschut 21A

€ 27.945,-

Uitmuntende prestaties, dynamische rijeigenschappen en bakken vol met
rijplezier, deze Audi e-tron levert het allemaal. Comfort en een gevoel van luxe:
dat geeft de heerlijke stoelverwarming. Overheerlijk rijcomfort komt van de
comfortstoelen en de luchtvering, die oneffenheden elimineert en zorgt voor een
fluwelen wegligging. 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!
incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Elecktrisch
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

€ 64.950,-

3.500 km
2018

incl.btw

Kia Optima Sportswagon 1.6 T-GDI GT-Line

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life

De Koreaanse merken onderscheiden zich door geweldige bouwkwaliteit,
uitstekende rijeigenschappen en slimme technologie. Neem bijvoorbeeld deze Kia
Optima Sportswagon uit 2018. 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!

Er worden in ons land meer Volkswagens verkocht dan welk ander merk dan ook.
Dat heeft alles te maken met de kwaliteit die iedere Volkswagen heeft. En dit is
ook van toepassing op deze T-Cross. Volkswagen-rijders weten het: een VW is
gebouwd voor duurzaamheid en deze T-Cross ziet er dan ook uit als nieuw. 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:

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

17.988 km
2018

€ 26.950,-

incl.btw

Brandstof:
Aantal deuren:
Transmissie:

Benzine
5
Automaat

Kilometerstand:
Bouwjaar:

11.068 km
2020
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Aandacht voor leven in armoede

Nh1816 doneert
5.000 euro aan
‘n Ouwe Sok
De was heeft gedraaid. In elke wijk. Gelukkig werd project Waskracht ook ondersteund door het bedrijfsleven.
Zelfs nog bij de finale van de sponsoren-voorstelling van Waskracht op vrijdag 5 november jl. Voordat de spelers
hun podium pakten reikte Waskracht-sponsor coöperatie Nh1816 Verzekeringen een cheque uit aan project ‘n
Ouwe Sok.
ABL Groep en Oosthoek Financieel Advies. Als betrokken
verzekeraar en dito adviseurs zetten wij ons graag in voor
lokale maatschappelijke initiatieven zoals Waskracht en nu
dus ‘n Ouwe Sok. Het geeft ons enorm veel energie om
samen betrokken te zijn.”

Cultuur Verbindt Helmond

Zowel Waskracht als ‘n Ouwe Sok zijn projecten van de
stichting Cultuur verbindt Helmond. Stichting Cultuur
verbindt Helmond wil werken aan meer verbinding tussen
de verschillende wijken en hun inwoners. Cultuur heeft
een positieve invloed op mensen en kan leiden tot meer
onderling begrip. Daarom organiseert de stichting culturele
projecten die ervoor zorgen dat Helmonders uit alle
wijken elkaar kunnen ontmoeten. Zo ontdekken inwoners,
instellingen en ondernemers samen wat hen met elkaar
verbindt.
Projectleider Tahné Kleijn nam de cheque van 5.000 euro
met veel plezier in ontvangst. “Met dit royale bedrag
bezorgen we al minstens 250 kinderen die in Helmond
onder de armoedegrens leven een onvergetelijke dag.
Daar gaat project Een ‘n Ouwe Sok over: aandacht voor
leven in armoede en de gevolgen daarvan. Die aandacht
creërt een groep vrijwillige kartrekkers onder andere met
de recordpoging ‘langste waslijn met sokken’ die we in het
voorjaar van 2022 in Helmond organiseren.”

Mark de Niet van NH 1816 Verzekeringen reikte de cheque uit aan Tahné de Kleijn.

Over hun motivatie om Waskracht en ‘n Ouwe Sok te
steunen vertelt Mark de Niet: “Bij Nh1816 Verzekeringen
werken wij intensief samen met de zes lokale financieel
advieskantoren die betrokken zijn bij Waskracht: De Beer
Risicoadvies & Verzekeringen, Schipperheijn & Partners,
Van Moll Financiële Diensten, Marc de Wit Assurantiën,

www.ouwesokhelmond.nl
T: 06 28425385
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Aan tafel met Stichting Leergeld
We zitten aan de Wethouder Ebbenlaan op kantoor bij Stichting Leergeld Helmond. We zitten aan tafel met Anke
Vlasblom. Als coördinator stuurt zij +/- 14 vrijwilligers aan die elk op hun eigen manier ervaring hebben met de
doelgroep. Samen steunen zij ruim 2.000 kinderen die het kunnen gebruiken. Want dat is hard nodig.
Stichting Leergeld is een lokale organisatie. Zij helpen kinderen,
tot 18 jaar, waar nodig met praktische steun. Bijvoorbeeld met
school, sport en culturele activiteiten. Van een vergoeding
voor schoolfoto’s en een laptop tot een identiteitsbewijs,
vergoeding voor kleding of een sportabonnement. Daarbij
stellen zij zich zo flexibel mogelijk op. “In principe vergoeden
wij een sportabonnement. Maar wanneer er een andere
bewegingsgerelateerde vraag komt, dan kunnen we maatwerk
bieden. Binnen Stichting Leergeld kijken wij altijd naar de beste
oplossing voor het kind.”

POWERFUL

Leergeld denkt in mogelijkheden. “Natuurlijk zijn er soms
ook obstakels op de weg. Zoals de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Deze maatregel heeft in basis een
goede missie; zorgen dat privacy voor iedereen gewaarborgd
blijft. Maar het zorgt er ook voor dat verschillende partijen
niet zomaar met elkaar in contact kunnen komen. Terwijl
een samenwerking tussen school en Leergeld een situatie
juist gemakkelijk zou kunnen maken. Maar gelukkig zijn er
voorbeelden genoeg waarbij verschillende organisaties elkaar
wel kunnen vinden.”

Cadeautje op verjaardag

Anke is bijvoorbeeld blij met de samenwerking met het
Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Nationaal Fonds
Kinderhulp. “Het fonds kan bijvoorbeeld een bril vergoeden
of, in bijzondere gevallen, een vergoeding voor kinderen met
uitzonderlijke talenten. De Gemeente Helmond, Stichting
Thomas van Villanova en de Beelsfundatie zijn prettige
samenwerkingspartners. Ook de samenwerking met Stichting
Jarige Job werkt inspirerend. Het is niet voor alle kinderen

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

vanzelfsprekend om een cadeautje te krijgen op hun verjaardag.
Het leuke is dan ook dat Jarige Job verjaardagspakketten
mogelijk maakt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar.”
Stichting Leergeld Helmond heeft ruim 80% van de kinderen
die steun kunnen gebruiken in beeld. “We zien die groep ieder
jaar weer groeien en moeten het vooral hebben van onze
cliënten die het verhaal verspreiden. Het helpt daarbij enorm
dat een aantal vrijwilligers bij ons ervaringsdeskundig zijn. Dat
is makkelijker communiceren, want zij weten als geen andere
in welke situatie de cliënt zich bevindt. Daarnaast kunnen zij
uit eigen ervaring mensen doorsturen naar andere organisaties
zoals De Kledingbank, Supersociaal of Humanitas.” Anke is
blij dat mensen de weg naar Stichting Leergeld steeds beter
weten te vinden. “Het is nog steeds niet altijd even makkelijk,
want er moet in het begin het nodige papierwerk worden
ingevuld. Maar ook daar kunnen wij bij helpen. Wanneer
mensen eenmaal contact hebben gelegd, krijgen ze hulp van
Stichting Leergeld. En van andere organisaties.”
Wanneer we Anke vragen of ze nog iets kwijt wil, zegt ze
met een stralende lach: “Het rekeningnummer van Stichting
Leergeld.” Een afsluiter met een knipoog en een opening voor
mensen die Leergeld een warm hart toedragen. Zodat de
Stichting nog meer mooie dingen kan doen.
Stichting Leergeld is de belangrijkste partner van ’n Ouwe Sok
op het gebied van kinderen die leven onder de armoedegrens.
Zij stellen hun netwerk beschikbaar en geven ons de inzichten
en ervaringen zodat wij het opgehaalde bedrag op een zo
zinvol mogelijke manier kunnen besteden.
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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:

Wij wensen u
fijne feestdagen
Heeft u al aan de wijn gedacht voor de feestdagen?
Wij helpen u met het kiezen van de perfecte wijn bij uw gerecht
en geven vrijblijvend advies voor het perfecte wijn cadeau.

Hoofdstraat 13b • 5706 AJ Helmond • Tel: 040-2313095 • Gsm: 06-55700228
info@baremanswynkopery.nl • www.baremanswynkopery.nl

Volg ons:

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

Claassen Accountancy & Controlling is flexibel door de korte communicatielijnen
en no-nonsense instelling. Ik beschik over brede expertise en kennis om u te
helpen met al uw financiële zaken. Ik ben de ideale partner voor het MKB, van
de kleine ZZP’er tot de grote MKB-ondernemer of organisatie.
»
»
»
»
»
»

Administratie
Accountancy
Advies
Fiscaliteiten
Interim opdrachten
Loonadministratie

Rob F.M. Claassen AA
06 53 51 23 72
www.claassen-accountancy.nl
info@claassen-accountancy.nl
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Corona, the continuing story
Een aantal maanden geleden schreef ik in mijn artikel voor de juli editie van Zakelijk Helmond dat hopelijk sprake
was van de laatste fase in de coronapandemie. Inmiddels weten we echter dat helaas niets minder waar is. Sterker nog, de maatregelen worden weer aangescherpt omdat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer
stijgt. En dat heeft ertoe geleid dat het kabinet zich ook heeft gebogen op aanpassingen in wet- en regelgeving
binnen het arbeidsrecht, omdat de huidige wet- en regelgeving onvoldoende mogelijkheden en waarborgen boden om adequaat op de huidige situatie in te kunnen spelen.
Voor alle duidelijkheid, ik ben niet van plan om een inhoudelijke discussie te gaan voeren over het kabinetsbeleid en over de
maatregelen die door het kabinet worden genomen, of over het
nut van een QR-code. Dat laat ik graag over aan echte deskundigen. Ik wil wel duidelijk maken wat de nieuwe maatregelen
die het kabinet voorstelt voor effect hebben op de werkvloer,
maar ook wil ik aan de hand van een specifieke situatie waar
ik in mijn praktijk mee te maken kreeg, duidelijk maken waar
je als werkgever ook op dit moment tegenaan kunt lopen in de
coronadiscussie, zonder dat je dat zelf wilt.
Om met dit laatste te beginnen. Een werkgever had veel buitendienstwerknemers in dienst, die allen werkzaam waren in
een eigen district. De werkgever kreeg van heel veel klanten en
potentiële klanten bericht dat vertegenwoordigers alleen nog
maar welkom waren op vertoon van een geldige QR-code. De
werkgever had echter een aantal werknemers in dienst die niet
gevaccineerd waren en dus uit dien hoofde geen QR-code hadden. En dus waren deze werknemers niet meer welkom bij veel
klanten, sommigen zelfs bij meer dan de helft van de klanten.
De werkgever heeft zich toen tot mij gewend met de vraag
wat haar mogelijkheden waren om het ertoe te leiden dat deze
werknemers ervoor zouden zorgen dat zij alsnog hun QR-code kregen. Want op deze wijze waren enkele werknemers niet
meer in staat om gedurende een groot deel van de overeengekomen arbeidstijd werkzaam te zijn voor de werkgever.

Voordat aan deze discussie wordt toegekomen, is het verstandig om te bezien in hoeverre het mogelijk is om in onderling
overleg te bezien of tot een voor beide partijen acceptabele
oplossing wordt gekomen, bijvoorbeeld of er intern geschoven
kan worden zodat werknemers die wel een QR-code hebben
worden ingezet bij klanten die daarom vragen en werknemers
die geen QR-code hebben worden ingezet bij de andere klanten. Maar wat nu als dat niet lukt? Wat kun je dan verlangen
van een werknemer en wat kunnen de consequenties zijn als
de werknemer alsnog een aantal uren van de overeengekomen
arbeidsduur niet kan werken om deze reden?

Verplicht vaccineren?

Het is voor een werkgever niet mogelijk om een werknemer te
dwingen om zich te laten vaccineren. Dat is duidelijk en daar is
geen afwijking op mogelijk.

Verplicht testen?

Maar hoe zit dat dan met het verplichten van de werknemer om
zich te laten testen, ook al heeft hij geen klachten die zouden
kunnen wijzen op corona?
Dit ligt een stuk genuanceerder dan de verplichting om te laten vaccineren. Het verschil zit hem in de mate waarin sprake is
van een ‘inbreuk op de lichamelijke integriteit’. En die inbreuk
is in geval van een vaccinatie, waar een substantie wordt ingespoten, natuurlijk vele malen groter dan bij een verplichte test.

Hierbij wordt niets in het lichaam gespoten, of aan het lichaam
onttrokken (zoals bij een bloedtest), maar desondanks is niet
op voorhand duidelijk of de werknemer verplicht is om op instructie van de werkgever een test te laten doen, zodat hij in
bezit komt van een QR-code.
En voor wiens financiële rekening en risico komt het dan dat
een werknemer niet kan werken omdat hij geen QR-code
heeft en dus niet kan voldoen aanzijn verplichting om de overeengekomen arbeidsduur te werken? Met andere woorden,
heeft de werknemer recht op volledige doorbetaling van het
salaris, als hij niet de volledig overeengekomen arbeidsduur
kan werken?
De hoofdregel in het arbeidsrecht geldt dat een werknemer
het recht op doorbetaling van het loon behoudt als hij ‘de
overeengekomen arbeid niet verricht vanwege een reden die
voor rekening en risico van de werkgever behoort te komen’.
Bepalend voor de vraag of hij recht heeft op loon is dus of
deze reden voor rekening en risico van de werkgever behoort
te komen.

hele nabije toekomst ook al voor niet essentiële winkels. In die
sectoren kan wel op grond van het wetsvoorstel van werknemers worden geëist dat ze een ctb over kunnen leggen.
Hoewel het op dit moment nog een wetsvoorstel is, is de kans
heel groot dat dit op korte termijn wet gaat worden. En hoewel de mogelijkheden voor sectoren waar geen sprake is van
bezoekers die verplicht zijn om een ctb te hebben beperkt zijn,
maakt deze nieuwe wet het toch mogelijk om in bijzondere
omstandigheden als werkgever van de werknemer te verlangen
dat hij een ctb kan laten zien. Kan hij dat niet, dan kan hem de
toegang worden ontzegd. En in een dergelijke situatie zal de
belangenafweging of wel of geen loon moet worden betaald
aan de werknemer als hij niet werkt, naar mijn mening in het
voordeel van de werkgever uitpakken. Geen loon voor de werknemer dus, in dat geval.

Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Als het nu zo
was dat de werknemer gewoon werkzaam was in het bedrijf
van werkgever, dan was het antwoord gemakkelijk. Want als
er geen zeer zwaarwegend belang is om een QR-code te eisen, bijvoorbeeld als moet worden gewerkt met kwetsbare
groeperingen, moet het niet laten werken van de werknemer
voor rekening en risico van de werkgever komen. Deze kiest er
dan zelf voor om de werknemer niet te laten werken.
Maar daarvan is geen sprake als een klant een QR-code verplicht stelt voor personen die op zijn bedrijfsterrein willen komen. Want daarop heeft de werkgever natuurlijk geen enkele
invloed. En zeker als dit ertoe leidt dat een werknemer een
aanzienlijk deel van de overeengekomen werkzaamheden niet
kan verrichten, is zeker niet ondenkbaar dat het niet kunnen
verrichten van de werkzaamheden voor rekening en risico
moet komen van de werknemer. En in dat geval bestaat er
geen loondoorbetalingsverplichting.

Nieuwe wetgeving

Vanwege het feit dat de huidige wetgeving niet voldeed in
een pandemiesituatie zoals wij die nu kennen, heeft de regering een voorstel gedaan voor tijdelijke wet die het mogelijk
moet maken om coronatoegangsbewijzen (ctb’s) te kunnen
verplichten voor werknemers. Een ctb is een negatieve testuitslag die niet ouder is dan 24 uur, een voltooide vaccinatie of
een herstelbewijs dat maximaal 180 dagen oud is.
Dit betekent echter niet dat hierdoor de mogelijkheden voor
werkgevers onbeperkt gaan worden om een ctb te eisen van
een werknemer. Een werkgever mag niet in alle gevallen om
een ctb vragen van een werknemer. Dit is alleen toegestaan als
het objectief noodzakelijk is om een ctb van een werknemer te
vragen, namelijk als inzet van het ctb ‘vanuit epidemiologisch
oogpunt’ noodzakelijk is.
Dit is echter anders als het gaat om een werkgever in een sector waar voor bezoekers een verplichte ctb geldt om toegang
te verkrijgen. Hierbij valt te denken aan horeca, maar in de

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht,
dus ook over de gevolgen van corona in
het arbeidsrecht, 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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Helmond

WIJ WENSEN U
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de wegen- e
Bij BLM houden we van duurzaam bouwen. Duurzaam
bouwen in projecten én duurzaam bouwen aan relaties.
Sinds medio dit jaar zijn wij in bouwteam met Wijnen
Bouwgroep bezig met de voorbereidingen voor de
nieuwbouw van SHI in Asten. Een mooi vervolg op eerdere
succesvolle projecten met Wijnen Bouwgroep. En ook in
dit geval geldt dat er oog is voor de samenwerking in de
regio. Niet alleen Wijnen Bouwgroep en BLM Wegenbouw
zijn ‘thuis in de regio’, maar ook de onderaannemers komen
uit de regio van Asten. Ook dat is duurzaam!
Samen bouwen we een duurzaam hoofdkantoor naar
BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 ambitie ‘Good’.
Want samen kom je niet alleen het verst, het is ook nog
eens veel leuker. Ook dát is BLM!
Meer weten? Ga dan naar www.blmwegenbouw.nl
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mijnbedrijfslocatie
Helmond
Gratis ek
r
sgesp
advie

Sterk in
bedrijfsgroei
realiseren.

strategie

online marketing

design

sales

development

www.the-underdog.nl

Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond | 0492 729 830 | info@the-underdog.nl

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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FINANCIËLE COLUMN
In deze rubriek komt elke maand een financieel aspect aan bod. Dat wordt afzonderlijk belicht door ondernemers
Hans Maasakkers, Jan de Beer of Theo Kemps. Vanuit hun eigen vakgebied bieden zij inzicht in financiële
mogelijkheden. Vermogensregisseur Theo Kemps van Duisenburgh Vermogensregie heeft deze keer de pen in handen.

De groei van uw vermogen
De groei van uw vermogen is afhankelijk van het rendement dat
u realiseert door de jaren heen. Daarnaast moet u rekening houden met inflatie en belastingdruk. In onderstaande grafiek ziet
u de ontwikkeling van €500.000,- vermogen bij verschillende
rendementen (0,5%/3%/5%/7%). Daarnaast reken ik met een
belastingdruk van 1% en een inflatie van 2%.
De blauwe lijn geeft de ontwikkeling aan als u spaart met een
rente van 0,5%. Na de inflatie en de te betalen belasting daalt
de waarde van uw vermogen in twintig jaar naar € 309.000,-.
Een daling van ruim 38%. De rode lijn geeft de ontwikkeling
aan als u een rendement op uw vermogen realiseert van 3%.
Na 20 jaar is de waarde van uw vermogen toegenomen tot
€550.000 een rendement van 10%.

niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te
groeien dan zet ik u graag op het goede spoor.
Benieuwd wat beleggen met uw eigen vermogensplan voor u
kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een
eerste kennismaking en zet uw vermogen aan het werk.

Decm
em
a abretr
Blik op de Beurs, zet uw vermogen aan het werk

Coronavariant Omikron zet
beurzen lager
Door Theo Kemps
De nieuwe coronavariant die vanuit Zuid-Afrika zich over de wereld verspreidt zorgt voor een toegenomen
onzekerheid. Verschillende landen beperken het aantal reisbewegingen en laten geen buitenlanders meer toe.
De beurzen reageren op dezelfde manier als bij eerdere uitbraken en daalden de laatste weken fors. Een tweede
punt van aandacht is de oplopende inflatie. Volgens de Europese meetmethode stegen de prijzen in Nederland
met 5,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Of deze stijging tijdelijk is is afwachten maar zorgt nu al voor
licht oplopende rentes. Een stijgende rente heeft een negatieve invloed op koers van obligaties.
De MSCI World Index daalde de afgelopen 3 maanden (1-92021 / 30-11-2021) met 1,3% het resultaat “Year To Date” YTD
is +15,3%. De AEX daalde eveneens met 1,3% maar laat een
rendement zien van ruim 24% over de eerste 11 maanden van
2021. De overige indices lieten de laatste drie maanden kleine plussen of minnen zien. Het gerealiseerde rendement over
de eerste 11 maanden zijn: Dax-Index (+10%), Eurostoxx 50
(+14,3%), Dow Jones (+12,6%), S&P 500 (+21,5%) en de technologie index Nasdaq (+20,5%). De regio Azië deed het beduidend slechter en leverde een groot deel van de opgebouwde
winst in. Het rendement YTD bedraagt nu voor de Nikkei 225
(Japan +1,8%), Hang Seng (Hong Kong +3%) en voor de Chinese beurs de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een
plus van 2%. Het slechtste resultaat wordt gerealiseerd door de

MSCI Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende landen) deze daalde dit jaar met meer dan 5%.

Dollar fors hoger

De Amerikaanse dollar steeg ten opzichte van de euro en sloot
de maand november af op $1,13 per euro en stijging van 7,3%
over 2021. De goudprijs daalde over de eerste elf maanden en
staat nu op $1.788 per troy ounce, een verlies van 6,6% over
2021. De bitcoin zit dit jaar in een achtbaan met zeer forse uitslagen, vanaf $28.000 liep de koers op naar ruim $60.000 om
deze winst vervolgens weer in te leveren. De huidige waarde
van 1 bitcoin is $57.185. Dit is er een positief rendement van
bijna 100% over 2021, maar dit kan op het moment dat u dit
lees weer volledig anders zijn.

Om uw vermogen werkelijk te laten groeien na belasting en
inflatie dient u dus een rendement te behalen dat hoger ligt
dan 2,5%. Bij 5% rendement groeit uw vermogen aan tot
€800.000,- en bij 7% naar meer dan €1.150.000,-

Uitgangspunten voor beleggen

Of beleggen voor u geschikt is hangt af van een aantal factoren. Ik kijk hierbij naar uw totale financiële plaatje, zowel naar
uw privé als naar zakelijk vermogen. Welk risico wilt en kunt u
lopen? Welk vermogen is beschikbaar en hoe lang kunt u dit
missen? Deze uitgangspunten leggen we vast in uw eigen vermogensplan. Het vermogensplan is het uitgangspunt voor het
bepalen van uw doelrisicoprofiel.

Rendementsverloop

De gemiddelde rendementsverwachting voor een neutrale portefeuille ligt tussen de 4 en 5%. In de grafiek aangegeven door
de groene lijn. De beurs beweegt echter nooit in een rechte lijn
maar is onderhevig aan koersschommelingen hierdoor kan uw
vermogen in bepaalde periodes in waarde dalen. Hoe langer de
periode hoe groter de kans dat u het gemiddelde rendement
benadert. De strategie van Duisenburgh Vermogensregie is
erop gericht de beweging zoveel mogelijk te beperken maar
wel het gemiddelde rendement te realiseren (blauwe lijn) versus
de markt (rode lijn).
Bij Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor vermogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen vermogen vanaf €500.000. Is dit vermogen er op dit moment nog

“Blik op de beurs is een initiatief van
Duisenburgh Vermogensregie Kemps.
Voor een persoonlijk vermogensplan
of een second opinion van uw
effectenportefeuille kun u contact
opnemen met Theo Kemps. Telefonisch
bereikbaar op 06 40 288 263 of mailen
naar tkemps@duisenburgh.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

Uw specialist voor dagelijks en of periodiek
schoonmaakwerk in kantoren en gebouwen.
Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en
zonweringen.

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.

Uw specialist in vloeronderhoud o.a.
linoleum natuursteen en hout.

Een
heldere
visie,
helder resultaat!
Een
heldere
visie, een
heldereen
resultaat!

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

Pieters BV
Ambachtweg 50
5731 AG Mierlo
info@pietersbv.nl
www.pietersbv.nl

Specialist in schoonmaak

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

