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SAKKO TANKSTATIONS
Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag!

ZAKELIJK DIESEL EN EURO95 TANKEN IN 
HELMOND MET DE HOOGSTE KORTINGEN?

LAAT U VERRASSEN EN NEEM CONTACT MET 
ONS OP VIA TANKPAS@SAKKOCOMMERCIAL.NL 
OF BEL MET 0164-271020!

LOCATIE SAKKO STATION HELMOND
LAGEDIJK 11
5705 BX HELMOND
WWW.SAKKOTANKSTATIONS.NL

Toonaangevende 
installateur Elektro Vogels 
wisselt van directie 
HELMOND – Elektro Vogels is in 1983 opgericht door Jos Vogels. Ad van den Einden nam in het jaar 2000 het bedrijf 
over. Het bedrijf maakte de afgelopen jaren groei en ontwikkeling door. Omdat Ad zijn pensioengerechtigde leeftijd 
steeds dichterbij kwam en hij het belangrijk vond om de toekomst van Elektro Vogels en Systeemplafonds Helmond 
te waarborgen, ging hij op zoek naar een passende partij die Elektro Vogels en Systeemplafonds Helmond graag 
wilde overnemen. 

www.onlinebedrijfskleding.nl
J. van de Vrande Bedrijfskleding    Kanaaldijk ZW 9a    5706 LD Helmond 0492 53 79 41

Foto-bijschrift: Manfred Jacobs Jorge Andrade en Ad van den Einden (v.l.n.r.) 
tekenen voor de overname van Elektro Vogels. (Foto: Vincent Knoops)

In eerste instantie benaderde Ad zijn bedrijfsleider Jorge An-
drade, beter bekend als ‘Sjors’. Jorge startte zijn carrière bij 
Elektro Vogels toen hij zevenentwintig was. Hij ging aan 
de slag als monteur maar kreeg volop kansen, en groeide  
uiteindelijk via diverse functies door naar de rol van bedrijfs-
leider. Jorge had interesse om Elektro Vogels over te nemen,  
maar wilde er graag iemand bij op wie hij terug kon vallen. 

Via een gemeenschappelijk opdrachtgever kwamen Ad en 
Jorge vorig jaar in contact met Manfred Jacobs, sinds 2005 di-
recteur van Jacobs Elektro Groep. De contacten tussen Ad van 
den Einden, Jorge Andrade en Manfred Jacobs leidden tot een 
nauwere band tussen beide bedrijven, die bijna 85 kilometer 
van elkaar verwijderd liggen. Ondanks dat Manfred de afstand 
te ver vond van Breda, hoe kwam het dan toch zo ver dat hij 
nu mede-eigenaar is?
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“Ik ben eens in Helmond gaan kijken en kreeg daar flashbacks 
van ons bedrijf in 2015”, vertelt Manfred. “Ik kreeg daar ener-
gie van, voelde dat er zovéél te halen en te brengen was. Het 
contact met Ad voelde bovendien alsof ik met mijn vader aan 
tafel zat.” Ook het contact met Jorge verliep naar wens. Zo 
ontstond het idee om samen de uitdaging aan te gaan, en zo 
geschiedde. Begin mei werden de papieren getekend, en nu 
zijn Manfred Jacobs en Jorge Andrade de trotse eigenaren van 
Elektro Vogels en Systeemplafonds Helmond. Het is de bedoe-
ling dat beide bedrijven hun eigen identiteit behouden, onder 
leiding van Jorge. Manfred en Jorge zien ook volop kansen om 
het bedrijf te laten groeien. “Er ligt volop potentie en markt”, 
vertellen ze enthousiast. 

Jacobs Elektro Groep
Jacobs Elektro Groep is een familiebedrijf in Breda, wat is op-
gericht in 1955. Met Manfred Jacobs aan het roer is het bedrijf 
flinke stappen aan het maken. Sinds 2015 huist Jacobs Elektro 
Groep in een modern, energieneutraal pand, dat bovendien 
zelf werd gebouwd. Op die nieuwe locatie groeide het be-
drijf hard. Het aantal medewerkers verdubbelde naar ruim 80. 
Tevens werd een eigen praktijkschool opgestart voor Tech Ta-
lents. Hierin krijgen meer dan 80 MBO bbl-leerlingen de kans 
om het vak in de praktijk te leren. 

Elektro Vogels
Elektro Vogels is een elektrotechnisch bedrijf met 30 mede-
werkers. De sfeer binnen Vogels is heel familiair en open, ie-
dereen voelt zich thuis. Ook helpen de collega’s elkaar waar 
ze kunnen. Sinds begin 2010 is Elektro Vogels verhuisd naar 
een nieuwe locatie aan de Engelseweg in Helmond. Met hun 
gevestigde naam en trouwe klantenkring hebben de nieuwe 
eigenaren veel vertrouwen in de toekomst. 

Tech Talents
“Er liggen kansen voor jonge instroom en we willen ook Tech 
Talents bij Elektro Vogels gaan introduceren. Het is belangrijk 
om voor nieuwe aanwas te zorgen, want het is steeds moei-
lijker om goede monteurs te werven. Tech Talents begeleidt 
leerlingen elektrotechniek en installatietechniek, en biedt extra 
praktijktraining en persoonlijke begeleiding aan bbl-leerlingen. 
De leerlingen krijgen een leerwerkplaats bij één van de aan-
gesloten bedrijven aangeboden, en zo hopen wij ze bij ons te 
houden.”

Systeemplafonds Helmond
Een verbouwing of renovatie verloopt altijd beter als verschil-
lende partijen intensief samenwerken. Zo werkt het tijd- en 
kostenbesparend als het systeemplafond én bijvoorbeeld de 
verlichtingsarmaturen tegelijkertijd gemonteerd worden. Om 
dat mogelijk te maken is de samenwerking met Elektro Vo-
gels de ideale combinatie. Doordat de installatie en plafond 
specialisten dezelfde visie op efficiency en kwaliteit hebben, is 
de eindklant altijd verzekerd van een totaalpakket dat op tijd 
wordt geleverd én aan alle verwachtingen voldoet.

Daarnaast willen Manfred en Jorge een aantal zaken centraal 
gaan faciliteren. Kortom, er zijn volop plannen en ideeën om 
er samen een succes van te maken. Beide eigenaren zijn harde 
werkers met veel gevoel voor alle ontwikkelingen in de markt. 
Maar natuurlijk kunnen zij het niet alleen. Zij rekenen dan ook 
op de betrokkenheid van hun loyale medewerkers. “Groeien 
is niet eng. Door te groeien creëer je ook weer ruimte voor 
medewerkers met ambitie”, stelt Manfred. En zo is het. Samen 
werken, samen succesvol! 

Elektro Vogels
Engelseweg 129
5705 AC Helmond
T 0492-507550
E info@elektrovogels.nl   
I www.elektrovogels.nl 

Systeemplafonds Helmond
Engelseweg 129
5705 AC Helmond
E info@systeemplafondshelmond.nl 
I www.systeemplafondshelmond.nl

Pand Jacobs Elektro, Breda

Pand Elektro Vogels, Systeemplafonds Helmond

Jacobs Elektro Groep
Minervum 7005
4817 ZL Breda
T 076-5607080 
E info@jacobselektro.nl
I www.jacobselektro.nl 
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POWERFUL

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

Die maken het verschil!

LOGISTICFORCE.NL

T: 040 – 787 36 60
E: eindhoven@logisticforce.nl
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Goed werkgeverschap? Regel 
goede werknemersverzekeringen
Om goede werknemers vast te houden of aan te trekken, bied je uiteraard goede primaire arbeidsvoorwaarden 
zoals een passend salaris, vakantiegeld, vakantiedagen en reisvergoeding. Daarnaast biedt een goed werkgever 
ook secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan een auto, telefoon of laptop van de zaak, gratis lunch 
of fruit of korting op een abonnement bij een fitnesscentrum. 

Velsink Bekx
Bel 0492-661712 
e-mail mierlo@veldsink.nl

• Pensioenvoorziening
 Een goede pensioenvoorziening is een ingewikkeld pro-

duct, maar van grote meerwaarde voor je medewerkers. 
Dat geldt niet alleen voor de medewerker zelf bij pen-
sionering maar zeker ook voor zijn of haar nabestaan-
den mocht je medewerker vóór het pensioen komen te 
overlijden. Laat je dus goed adviseren over een gepaste 
pensioenregeling voor je medewerkers.

• Collectieve WGA-hiaatverzekering
 Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, bestaat 

het inkomen uit een WIA-uitkering van de overheid. Dit 
is doorgaans een stuk lager dan het reguliere inkomen. 
Deze verzekering biedt de werknemer een aanvulling 
op het inkomen. Deze regeling gaat in na twee jaar 
ziekte en is dus voor langdurige arbeidsongeschiktheid. 
De uitkering kán duren tot aan de AOW-uitkering. Als 
je werknemer op een jonge leeftijd arbeidsongeschikt 
raakt, is er dus een flink gat om op te vullen.  

Uitgebreid advies over  
werknemersverzekeringen
Zorg je goed voor je medewerkers, dan zorg je ook 
voor een gezonde onderneming. Wil jij ook goed 
voor je medewerkers zorgen? Met de juiste regelin-

gen op het gebied van verzuim en inkomen ben je al een 
heel eind op weg. Neem voor uitgebreid advies contact 
met je adviseur op. Bij Velsink Bekx helpen ze ook graag. 
“Onze oplossingen helpen je vooruit,” benoemt directeur 
Joan Bekx hun service.

Bij Velsink Bekx in Mierlo zijn ze van mening dat ook op 
verzekeringsgebied je als werkgever extra’s kunt bieden 
zoals een collectieve zorgverzekering of een pensioenre-
geling. Goed werkgeverschap is ook het goed zorgen voor 
je mensen op de werkvloer. 

Op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuim en aan-
sprakelijkheid is er een aantal verzekeringen die je volgens 
hen zeker niet moet vergeten..

• Collectieve zorgverzekering
 Naast de reguliere basisverzekering die voor iedereen 

gelijk is, is het mogelijk om de aanvullende verzekering 
specifiek af te stemmen op de risico’s die spelen in jouw 
branche. Denk bijvoorbeeld aan extra fysiobehandelin-

gen als je medewerkers zwaar lichamelijk werk verrich-
ten, of specifieke preventiemaatregelen die je mede-
werkers gezond houden. Overigens wordt de korting 
op de basisverzekering tot aan 2023 afgebouwd. Het 
verschil kun je dus maken met de aanvullende verzeke-
ring.

• Collectieve ongevallenverzekering
 Raakt een werknemer invalide door een bedrijfsongeval 

of komt hij zelfs te overlijden, dan keert deze verzeke-
ring een bepaald bedrag uit. De mate van invaliditeit 
bepaalt het uit te keren bedrag. Deze verzekering komt 
in cao’s steeds vaker terug als een verplichting van de 
werkgever om het goed te regelen. Goed om te weten 
is, dat geregistreerde bezoekers zijn meeverzekerd.
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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.

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;

Weth. den Oudenstraat

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

BCT Hortsedijk

BCT Weth den Oudenstraat

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

BLM úw
partner

Meer weten? Ga naar www.blmwegenbouw.nl

Thuis in Helmond
 
In 2021 vierden we al ons eerste lustrum in Noord-
Brabant. Vijf  jaar, waarin we samen een fundering 
voor een mooie, gezonde en duurzame toekomst 
van BLM in Helmond en de verre omgeving hebben 
gelegd. En omdat we groeien, zijn wij verhuisd naar 
een nieuwe locatie. 

Op 14 april vieren wij samen met onze partners de 
opening van onze nieuwe locatie. Samen blikken 
we vooruit naar de toekomst. 

Want samen kom je niet alleen het verst, het is ook 
nog eens veel leuker. Ook dát is BLM!

Inmiddels staat alles netjes op 
zijn plek. Rick Peeters, Martijn 
Schreurs, Roel Kaldenhoven en 
Jos Tinnemans hebben in ieder 
geval hun draai al gevonden in 
ons nieuwe kantoor in Helmond.
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Steenovenweg 5, unit 104 te Helmond. • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl Steenovenweg 5, unit 104 te Helmond. • T 0492-565 000 • www.hettemabhv.nl • info@hettemabhv.nl

TE HUUR

Mooie ruime winkelruimte beschikbaar voor verschillende 
doeleinden. In Brandevoort zijn onder andere gevestigd: 
Albert Heijn, Jumbo, Kruitvat, Primera, Keurslagerij  
Vogels, Freestyle Kappers, Bakkerij ’t Bakkertje, Hema en 
diverse horeca gelegenheden. Het rechthoekige gebouw is 
eventueel in 2 delen te splitsen.

Oppervlakte: Circa 229 m² 
Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: De wijk Brandevoort is gelegen tussen 
Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er 
circa 11.000 mensen in Brandevoort en op termijn zullen dit er 
circa 17.000 worden. Het station Brandevoort beschikt over ruim 
voldoende parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen 
parkeergarages.

De Plaetse 75 Brandevoort, Helmond 

Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

Beschikbaar voor verhuur, praktijkruimte voorzien van  
vloerbedekking, verwarming/airco, pantry, toilet,  
meterkast (gas, water en elektra). 
In Brandevoort zijn onder andere gevestigd: Albert Heijn, Jumbo, 
Zeeman, Kruitvat, Primera, Keurslagerij Vogels, Freestyle Kappers, 
Bakkerij ’t Bakkertje en Hema.

Oppervlakte: Circa 160 m²

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: De wijk Brandevoort is gelegen tussen Helmond, 
Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er circa 11.000 Bran-
devoort en op termijn zullen dit er circa 17.000  
worden. Het station Brandevoort beschikt over ruim voldoende  
parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen  
parkeergarages.

Laan door de Veste 116 Helmond

TE HUUR

Het object is gelegen nabij het centrum van Helmond. 
Diverse voorzieningen zoals het winkelcentrum,  
sportaccommodaties en scholen zijn in de directe nabij-
heid aanwezig. Het object is bereikbaar met zowel eigen 
vervoer als met het openbaar vervoer.  

Oppervlakte: Perceel 933 m²
 Bedrijfsruimte circa 155 m² 
 Kantoorruimte (1e verd) circa 50 m² 
 
Aanvaarding: In overleg.

Bestemmingsplan: Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘ 
Helmond-West-Houtsdonk”. Het object heeft hierin de bestem-
ming ‘Bedrijf’. Bedrijven in de categorie -3 (sb-3); Het object is zeer 
geschikt voor opslag en stallingsdoelen.

Haaglaan 20 Helmond

Huurprijs nader  
overeen te komen

In samenwerking met:  RSP

In samenwerking met:  RSP

Huurprijs nader  
overeen te komen

Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

Nabij het centrum aan het oude kanaal gelegen zeer fraai 
gerenoveerd Rijksmonument bestaande uit kantoorruimten in 
drie bouwlagen en voldoende parkeermogelijkheden op eigen 
terrein. Tegenover het kantoor wordt op dit moment het  
prachtige plan Oranje kade ontwikkeld.

Oppervlakte: Oppervlakte kelder: Circa   10 m² 
 Oppervlakte begane grond: Circa 100 m² 
          VERHUURD  Oppervlakte eerste verdieping: Circa 115 m²  
 Oppervlakte tweede verdieping: Circa 100 m²

Parkeerplaatsen: Er zijn circa 8 parkeerplaatsen op eigen terrein. 
 Tevens is er voldoende openbare  
 parkeerruimte aan de Kanaaldijk.

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: De bereikbaarheid van het kantoorgebouw 
direct gelegen aan de N612 (Neder)Weert – ’s Hertogenbosch, is 
goed, zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer. 
De autosnelweg A270 Helmond-Eindhoven alsmede de provinciale 
weg. ’s-Hertogenbosch-Helmond-Weert met directe aansluiting op 
de A69 Eindhoven-Venlo zijn nabijgelegen. 

Kanaaldijk NW 81 Helmond
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Dat niet iedereen daar blij mee is en het daarmee geen 
overbodige luxe is werd vorige week opnieuw bevestigd. Een 
mobiele beveiligingssurveillant van Animale Beveiliging, die 
de Helmondse bedrijventerreinen en de bedrijfspanden van 
ondernemers nauwlettend in de gaten houdt, werd in zijn 
beveiligingsauto bedreigd door personen met uiterst verdacht 
gedrag. Zij waren er niet van gediend dat ze in de gaten werden 
gehouden en uitten hun woede zeer verbaal op de beveiliger. 
De beveiliger maakt het goed, maar het blijft een kwalijke zaak 
die eens temeer aangeeft dat er meer “rondzwerft” op de 
bedrijventerreinen als we willen en op een eerste aanblik lijkt. 
Iets wat we als ondernemers/vastgoedeigenaren, gemeente 
en politie gezamenlijk moeten aanpakken. 

Aanhoudingen
Ondanks de relatief lage incidentencijfers op de Helmondse 
bedrijventerreinen, betekent dat nog niet dat er niks gebeurt.  
Met regelmaat wordt de politie aangestuurd door beveiliging 
en in enkele gevallen resulteert dat in aanhoudingen op- en 
buiten heterdaad. Niet alle “successen” kan de Stichting 
Bedrijventerreinen delen, maar op de achtergrond zijn ze er 

dagdagelijks mee bezig. Het collectief is dan ook niet voor 
niets in het leven geroepen. 

De voordelen van het beveiligingscollectief?
Met deelname aan de collectieve beveiliging zorgen 
ondernemers samen voor nog beter beveiligde 
bedrijventerreinen. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe 
langer en beter de surveillanten kunnen worden ingezet. 
Zowel mobiel als live achter de camera’s. 

Directe voordelen van deelname:

• Vermindering van risico op inbraak, vandalisme of 
brandstichting

• Een vast beveiligingsteam; bekend met bijzonderheden en 
dreigingen in het gebied

• Een veiligere bedrijfsomgeving voor alle ondernemers, 
medewerkers, toeleveranciers én bezoekers op het 
bedrijventerrein

• Continuïteit en behoud van waarde van onroerend goed

Is jouw bedrijf gevestigd op een van de be-
drijventerreinen in Helmond?
Sluit je aan bij het collectief en de Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond houdt ook jouw bedrijfspand en omgeving extra 
nauwlettend in de gaten. Optioneel kun je via Animale 
Beveiliging ook nog kiezen voor razendsnelle alarmopvolging 
in je bedrijf, door hun permanente aanwezigheid op de 
bedrijventerreinen. Een direct voordeel.

Meer informatie op de website  
https://www.bedrijventerreinenhelmond.nl/
beveiligingscollectief 
Aanvraag voor aanmelden kan via 
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Niet iedereen blij met 
collectieve beveiliging
Met ruim 70 bewakingscamera’s, de inzet van mobiele surveillanten, live cameraobservatie in de nacht, optionele 
alarmopvolgingen bij bedrijven en een nauwe samenwerking met de politie, is het op de bedrijventerreinen in 
Helmond ‘veilig en beveiligd ondernemen’. In Helmond word je gezien!

Foto Joost Duppen

Niet pluis gevoelens op bedrijventerrein? 
Daar kunnen ondernemers en medewerkers voortaan melding 
van maken via de app ‘Meld een Vermoeden’. Bijvoorbeeld 
als zij denken dat er op een bedrijventerrein iets gebeurt dat 
mogelijk in strijd is met wet- of regelgeving. De signalen worden 
nagetrokken en zo worden mogelijke misstanden voorkomen. 
De app is op 12 mei gelanceerd voor alle bedrijventerreinen in 
Helmond.

De app is alleen bedoeld voor ondernemers en werknemers op 
de bedrijventerreinen. Zij kregen vandaag een instructie over 
hoe de app te gebruiken en een toegangscode via de stichting 
Bedrijventerreinen Helmond.

Burgemeester Elly Blanksma: “Alleen sámen kunnen we 
ondermijning echt aanpakken. We hebben de ogen en oren 
van alle goedwillende mensen daarbij nodig. We proberen 
het melden zo gemakkelijk mogen te maken. Vandaar dat er 
nu ook een speciale app voor bedrijventerreinen is gemaakt. 
Ik roep ondernemers en hun medewerkers op: luister naar je 
onderbuikgevoelens. Wees alert en meld verdachte signalen 
altijd! Rare openingstijden, afgeplakte ramen, werkplaatsen 
waar niemand werkt: dit soort signalen zijn goud waard bij 
het veiliger maken van onze stad.”

Meldingen worden vertrouwelijk behandeld
Als een melding wordt gedaan via de Meld een vermoeden-
app, komt deze bij de gemeente Helmond terecht. Zij nemen de 
melding vertrouwelijk in behandeling. Ze werken hierbij samen 
met politie, justitie, de belastingdienst en andere organisaties. 
Er kan ook anoniem een melding worden gedaan. In dat geval 
kan de gemeente uiteraard geen terugkoppeling geven aan de 
melder over de ondernomen acties.

Meld-app voor bedrijventerreinen is onder-
deel van strijd tegen ondermijning
De gemeente, Stichting Bedrijventerreinen Helmond, de 
politie en andere partners werken al langer samen om 
ondermijning op bedrijventerreinen tegen te gaan. We 
spreken over ondermijning als de bovenwereld zich met de 
onderwereld vermengt. Denk aan drugshandel en -productie, 
mensenhandel en uitbuiting, witwassen van crimineel geld, 
verschillende vormen van fraude en cybercrime.

De app is een pilot project van twee jaar. Na deze periode 
bekijken de partijen of en in welke vorm deze aanpak wordt 
voortgezet.

Melden heeft altijd zin
Iedereen kan signalen van ondermijning ook nog steeds 
melden bij de gemeente, de politie of via Meld Misdaad 
Anoniem. Bij een verdachte situatie of als u het vermoeden 
heeft dat in uw buurt criminele activiteiten plaatsvinden, kunt 
u dit melden bij de politie via 0900 88 44. Of via Meld Misdaad 
Anoniem: 0800 70 00.

Gevestigd op de bedrijventerreinen? Download 
de app en mail naar parkmanager@
bedrijventerreinenhelmond.nl voor de 
inlogcode.

Meldpunt ondermijning op 
bedrijventerreinen

Kick-off ‘meld een vermoeden’
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Terreinbijeenkomsten voor ondernemers

Jaarlijkse terreinbijeenkomsten
De jaarlijkse bijeenkomsten voor ondernemers op de 
bedrijventerreinen staan weer gepland bij Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Bij droog weer starten ze met 
een wandeling van een “lunchOmmetje” om daarna gezamenlijk 
met een hapje en drankje geïnformeerd te worden over de 
actuele projecten onder de vier kernthema’s van SBH en bij te 
kletsen met collega-ondernemers.

Zorg dat je erbij bent!

Aanmelden
Gelieve z.s.m. aanmelden via  
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Terrein Datum Tijdstip locatie

BZOB 28 juni 12.00 - 14.00 uur Acushnet

Hoogeind-De Weijer 29 juni 12.00 - 14.00 uur Oostendorp

Groot Schooten 05 juli 12.00 - 14.00 uur Safened

Helmond West 06 juli 12.00 - 14.00 uur Munsters Metaal

Ophalen van circulair restafval groot succes
Maandag 30 mei was de laatste dag van de pilot. Dag 3 van 
de ophaalronde van restafval op bedrijventerrein Hoogeind. 
Wethouder en stuurgroeplid van Smart Synergy Helmond 
Andrew Harijgens kijkt terug op een succesvolle slimme 
uitwisseling van rest- en afvalstromen. 

‘Afval bestaat niet, afval is een grondstof!’, aldus de enthousiaste 
wethouder Andrew. Dat vonden de ondernemers van het 
bedrijventerrein ook. Bedrijven zoals Schunk Xycarb, AQC bv, 
Cialona, Altrimex en velen meer hebben hun oude pallets, ICT-
apparatuur of accu’s aangemeld voor de ophaalmomenten. 
Vervolgens maakten Palletcentrale en R&L Recycling van het 
opgehaalde afval weer nieuwe grondstoffen. 

Succesvolle pilot
Andrew kijkt dan ook tevreden terug op deze pilot. ‘Het doel 
van dit Smart Synergy project is om onze bedrijfscontainer te 

laten krimpen en reststromen opnieuw te gebruiken. Zo maken 
we ons afval circulair.’ Als wethouder ziet hij een grote drive 
in het bedrijfsleven om zo duurzaam mogelijk voor de dag te 
komen. ‘Met dit project kregen onze bedrijven de kans om hier 
samen mee aan de slag te gaan.’ En dat betaalt zich niet alleen 
uit in circulaire grondstoffen. ‘Deze grondstoffenrotonde geeft 
letterlijk energie: bedrijven willen zich hier graag op aansluiten.’ 

Volgende stappen
Deze maand komt de projectgroep bij elkaar om de pilot te 
evalueren. Wil jij met jouw bedrijf in de toekomst aansluiten 
op de grondstoffenrotonde? En denk jij graag mee in de 
projectgroep voor de grondstoffenrotonde? Meld je dan aan

Kijk op www.smartsynergyhelmond.nl voor meer 
informatie of neem contact op met parkmanagement@
bedrijventerreinenhelmond.nl.  Voeg in en draai mee! 

Smart Synergy Helmond is een gezamenlijk programma 
tussen SBH (ondernemers) en gemeente Helmond en 
ontvangt Europese subsidie

Op zaterdag 11 juni van 10:00 – 16:00 uur komen 50 
maakbedrijven, scholen en studententeams samen op locatie 
bij Formula Air en Van Thiel United aan de Bosscheweg 36-
38 in Beek en Donk. Zij laten zien wat techniek voor onze 
regio betekent. We zorgen voor veel verschillende activiteiten, 
waarbij het draait om techniek ontdekken en beleven voor 
jong en oud. Iedereen is van harte welkom! 

En de toegang is GRATIS.

Wat kan je deze dag o.a. verwachten:
• Je eigen sieraad maken.
• Wie kan het snelste een technisch voetbal dribbelparcours 

afleggen?
• Een wedstrijd spelen met een robot.

• Ontsnappen uit een escaperoom.
• Youtube, vloggen, social media... Daar zit meer techniek 

achter dan je denkt!
• Welke school past bij een technische opleiding.
• Wat is techniek? Diverse scholen gaan met dit thema aan de 

slag en laten zien wat ze hebben gemaakt.
• Wereldkampioen Team Rembrandts en Solar Team 

Eindhoven demonstreren hun winnende robots uit de De 
FIRST Robotics Competition.

Echt een dagje uit voor het hele gezin!

parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl. 

Smart Synergy Helmond; voeg in en draai 
mee! 

Kom op zaterdag 11 juni naar Hotspot Hightech Helmond - de 
Peel in Beek en Donk en BELEEF techniek voor de hele familie!
Maakbedrijven uit regio Helmond- de Peel vormen samen Stichting Hightech Helmond - de Peel. In deze stichting 
werken ruim 50 bedrijven en onderwijsinstellingen samen aan het interesseren van verschillende doelgroepen 
voor techniek, met name kinderen en jeugd. Waarom? Wij wonen in een van de slimste regio’s van Nederland, de 
brainport regio. Iedere dag werken duizenden mensen samen aan slimme uitvindingen. En hiervoor zijn heel veel 
mensen nodig. Stichting Hightech Helmond - de Peel heeft als doel om met haar activiteiten jeugd te interesseren 
voor techniek en zo voldoende nieuwe aanwas te genereren voor de technische sector in de Peelregio.

www.hightechhelmonddepeel.nl
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Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel

Poedercoating RVS Finishing Bouwschadeherstel

Wij staan altijd voor u klaar!
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de fi nishing 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 
door de fl exibiliteit en 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.

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

Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel
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ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

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

  Bouwopleveringen

  Hogedrukreiniging

  Glasbewassing

  Schoonmaakonderhoud

  Vloeronderhoud

  Vastgoedonderhoud

  Reiniging zonnepanelen

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

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

 Werknemersverzekeringen 
voor goed werkgeverschap   
   Ook dan zijn we er voor jou. 

 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. 

 Marktstraat 18, Mierlo     |      0492 - 66 17 12     |      mierlo@veldsink.nl     |      veldsink.nl 

  Hypotheken     | 
     Verzekeringen      | 

     Pensioenen      | 
    Betalen     | 

    Sparen  

 Werknemersverzekeringen 
voor goed werkgeverschap   
   Ook dan zijn we er voor jou. 
     

  Loop vrijblijvend  
   bij ons binnen.  
Onze deur staat 
voor je open.     



22 23

Helmond Marketing is de citymarketing- 
organisatie 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

‘Met elektrificatie kunnen 
we écht een verschil maken’
Wat gebeuren er toch mooie dingen op de Automotive Campus. Ook ELEO Technologies kwamen we er tegen. Een 
jong bedrijf dat batterijpakketten produceert. Geen penlites, zoals wij ze kennen. Maar wat dan wel? Wij spraken 
Bas Verkaik, een van de drie oprichters. Hij legt ons op een heldere manier uit wat ze doen. 

Jeroen Bleker, Bram van Diggelen en Bas leerden elkaar ken-
nen op de universiteit. Samen werkten zij in een studenten-
team waar ze ervaring opdeden in elektrisch rijden. Met dit 
team ontwikkelden ze de elektrische motorfiets Storm Wave, 
waarmee in tachtig dagen een reis rond de wereld werd afge-
legd. Een flinke uitdaging, maar het is gelukt! Een geweldige 
manier om de wereld te laten zien dat het mogelijk is om over-
al elektrisch te rijden.  
 
Timing 
Na het succes besloot het drietal te stoppen bij het studen-
tenteam en samen een bedrijf te starten, met de focus op 
modulaire batterijpakketten. De timing was perfect, want 
deze pakketten zijn namelijk de toekomst, aangezien ze het 

belangrijkste onderdeel vormen van elektrische voertuigen en 
machines.  
 
Elektrische machines 
Bas: “Elektrische auto’s zijn inmiddels wel bekend in het straat-
beeld. Waar vaak niet aan gedacht wordt, is dat andere machi-
nes en voertuigen – met name in de bouw - zeer milieuvervui-
lend zijn; ze stoten vaak nog CO2 uit. Denk aan graafmachines, 
tractoren en shovels. Ook deze voertuigen en machines gaan 
steeds meer over op elektrisch. Nog niet in groten getale, 
maar het zijn er steeds meer. Dat moet ook wel want volgens 
de Europese richtlijnen worden veel gebieden beschermd, om 
de biodiversiteit te behouden. Een bouwproject in de buurt 
van zo’n gebied mag geen stikstof uitstoten. En dat is niet 

mogelijk met een machine die op diesel rijdt. Resultaat is dat 
fabrikanten wel over móeten gaan op elektrische machines.” 
  
Systemen op maat 
De uitdaging bij (land)bouwmachines en -voertuigen zit hem 
in het feit dat ze allemaal een heel eigen toepassing hebben. 
De ene graafmachine is de andere niet. De een wordt gebruikt 
om sloten te scheppen, de andere om een gigantische kuil te 
graven. Dat heeft grote invloed op de grootte van het batte-
rijpakket. Bas: “Ons systeem is geschikt voor zowel een graaf-
machine van 600 volt, als een veel kleiner voertuig van 50 volt. 
Twee totaal verschillende vragen, maar met dezelfde bouwste-
nen kunnen we systemen op maat bouwen.” 

 

Hoogwaardig batterijpakket 
“We willen een hoogwaardig batterijpakket leveren, zonder 
dat daarvoor een hoge investering nodig is. Ons product moet 
flexibel ingezet kunnen worden op een betrouwbare manier, 
maar het moet lang meekunnen natuurlijk. We gaan voor op-
timaal”, vertelt Bas. 
 
Een mooi streven 
“Onze missie is verduurzamen en door elektrificatie kunnen wij 
ons steentje bijdragen. Dankzij onze ervaring zien we dat we 

écht een verschil kunnen maken. We zorgen ervoor dat het 
steeds ‘normaler’ is dat ook bouwmachines elektrisch worden. 
En om deze ontwikkeling goed door te kunnen zetten hebben 
we nog meer ruimte (en slimme mensen) nodig. Daarom gaan 
we rond de zomer verhuizen naar een nieuw pand. Want ja, 
ons doel is om een wereldspeler te blijven op het gebied van 
batterijtechnologische industriële toepassingen, waarbij we 
ook uit willen breiden naar maritieme sector, bijvoorbeeld.” 
Een mooi streven, toch? 

Storm Wave. Foto Eleo Technologies

 v.l.n.r.: Bas Verkaik (ELEO), Takayuki Onodera (Yanmar), Jeroen Bleker (ELEO), Bram van Diggelen (ELEO),  
en  Samir Laoukili (Yanmar). Foto Eleo Technologies

Op de werkvloer Foto Eleo Technologies
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De groothandel voor eigen bazen in de bouw

Altijd een oplossing en goed advies

Het beste assortiment voor de slimme bouwer

Wij zijn Bouwmaat.
En dat zijn we al
sinds 1986. 
Toen opgericht door bouwers, 
voor bouwers. Voor elke klus, 
van klein tot groot: wij hebben 
het in huis. 

Bouwmaat Helmond 
Vossenbeemd 102 | 5705 Cl Helmond 
+31 (0)492 50 93 10 | helmond@bouwmaat.nl 

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 vestigings-
beleid 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.



26 27

Volgens Janssen bestaat een goed team uit mensen die elkaar 
aanvullen én die elkaar willen helpen zich te ontwikkelen. 
“Het is net als in teamsport”, zegt Janssen. “Je hoeft geen 
boezemvrienden van elkaar te zijn om samen successen 
te boeken, maar je moet wel met z’n allen hetzelfde doel 
nastreven én elkaar daarbij willen helpen. Het maakt daarbij 
niet uit wat je rol is binnen een organisatie: iedereen is even 
belangrijk, want elk radertje heeft zijn eigen, onmisbare 
functie binnen de machine. Dat is het uitgangspunt binnen 
The Underdog: samen werken aan doelen, samen werken 
aan ontwikkeling, zowel individueel als collectief.” 

Talentontwikkeling 
Bij The Underdog staat talentontwikkeling dus voorop. “Ja, 
knikt Janssen, “want als iedereen zich individueel ontwikkelt, 
groeien we als bedrijf ook. Zo zetten we samen stapjes.” 
Dan gebeurt het dat talenten op zeker moment de behoefte 
voelen om zich op een andere plaats verder te ontwikkelen. 
“Ook dat zie je terug in de sport”, zegt Janssen. “Je gaat 
van de amateurs naar de jeugdopleiding van een betaald 
voetbalorganisatie. Als je daar het eerste hebt gehaald en je 
voelt dat er rek in zit ga je naar een club die op een hoger 

niveau speelt. Zo hoort het. Dat is talentontwikkeling. Wij 
zijn er trots op als onze talenten op zeker moment een mooie 
stap maken.” 

Plezier is groei, is nog meer plezier 
Zo lang als Janssen met The Underdog bezig is, zo lang ziet 
hij ook het belang van investeren in mensen. “Iedereen heeft 
talent en het geeft een heerlijk gevoel als je dat talent kunt 
ontwikkelen. Ongeacht je leeftijd! En weet je wat nog mooie 
is? Om als werkgever te zien hoe jouw medewerkers tot bloei 
komen. Prettige bijkomstigheid is natuurlijk dat als het jouw 
medewerkers goed gaat, het met je bedrijf ook goed gaat. Je 
tilt elkaar als het ware omhoog. Plezier in het werk is daarbij 
heel belangrijk. Waar je plezier in hebt, dat doe je graag en 
wat je graag doet, daar word je ook steeds beter in, wat 
weer leidt naar nóg meer plezier. Die vicieuze cirkel moet je 
als werkgever altijd zien na te streven.” 

Stagiaires en werkstudenten 
Behalve vaste krachten werkt The Underdog ook met 
stagiaires en werkstudenten. “Hebben we altijd gedaan”, 
knikt Janssen. “Ook dat is talentontwikkeling. Of: je laat 

Investeer in jouw toekomst bij The Underdog

Groeien en doen groeien!
“Je wilt jezelf ontwikkelen? Natuurlijk! Wij willen je daar graag bij helpen. Bij The Underdog krijg jij alle kansen en 
ruimte om jezelf te ontwikkelen.” Dat zegt Merijn Janssen, directeur/eigenaar van het Helmondse marketing- & 
salesbureau The Underdog. “Wij bieden jonge talenten én ervaren krachten een vruchtbare bodem om verder te 
groeien. Of je nou net van school komt, je eerste stappen in je loopbaan hebt gezet of je kennis en ervaring wilt 
delen om anderen te helpen groeien, bij The Underdog kun je alle kanten op.”

mensen ontdekken wáár hun talenten liggen. We laten onze 
stagiaires en werkstudenten dan ook overal aan proeven. Ze 
worden niet opgezadeld met typische stage-klusjes, want 
daar leren ze niets van. We hebben studenten gehad die er 
bij ons achter kwamen waar ze heel goed in waren of waar 
echt hun hart lag en op basis daarvan maakten ze nieuwe 
keuzes. Heel belangrijk voor die jonge gasten en dus ook 
heel belangrijk voor ons.” 

Kiem voor mooie loopbaan 
In het post-corona tijdperk blijkt het voor veel bedrijven 
moeilijk om aan gekwalificeerde medewerkers te komen. 
“Zelfs ongekwalificeerde”, lacht Janssen. “Er is veel werk en 
dat is mooi, maar het is wat je noemt een ‘werknemersmarkt’. 
Bedrijven lokken werknemers met allerlei mooie beloften. 
Maar dat is niet de basis van een gezonde relatie. Wij doen dat 
anders. Wij zoeken mensen die in zichzelf willen investeren. 
Die zich willen ontwikkelen. Wij beloven maar één ding: dat 
we ze daarbij zullen helpen. Dat is namelijk ook ons werk als 
marketing- en salesbureau: we helpen andere ondernemers 
groeien. Dat doen we dus ook met onze werknemers. 
Werken kan een middel zijn om in je levensonderhoud te 
voorzien, maar als je dat koppelt aan de absolute wil om te 
groeien, dan leg je de kiem voor een mooie loopbaan waarin 
het je steeds beter zal gaan. We kijken dus niet naar de 
korte termijn, maar naar de lange termijn, samen met onze 
medewerkers.”

The Underdog
Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
Telefoon: 0492 - 729 854
E-mail: merijnjanssen@the-underdog.nl
www.the-underdog.nl/werken-bij

Vacatures bij The Underdog 
Wat zoeken we? Natuurlijk speuren we naar talent op alle 
gebied waar het marketing en sales betreft, maar in het 
bijzonder zijn we nu nadrukkelijk op zoek naar: 

Digital consultant 
Als digital consultant ga jij naar onze prospects met als 
doel een business partnership aan te gaan. Je luistert,  
analyseert, concludeert en stelt een strategisch plan op 
waarmee de wensen en doelstellingen van de business 
partner worden verwezenlijkt. Je voert het strategisch 
plan ook uit, in samenwerking met de specialisten van 
The Underdog. Kortom: je bent een eigen ondernemer 
binnen onze onderneming! 

Programmeur 
Als PHP-programmeur onderhoud en verbeter je de  
(bestaande) software architectuur binnen The Underdog 
én voor hun klanten. Jij vertaalt zakelijke wensen naar 
een technisch ontwerp en ontwikkelt gebruiksvrien-
delijke software. Natuurlijk test je nieuwe functies uit-
gebreid en help je bij het het opzetten van A/B testen.  
Bij The Underdog krijg jij als programmeur met veel  
verschillende klanten in uiteenlopende branches te maken 
en dat zorgt ervoor dat geen dag hetzelfde is voor je! 

Sales- en klantenservice beheerder 
Als sales- en klantenservice beheerder vorm jij de schakel 
tussen onze klanten en de sales collega’s. Je luistert naar 
klanten, zoekt oplossingen en biedt ze wat ze vragen, 
steeds in overleg met jouw collega’s van sales. Je houdt 
van verantwoordelijkheid, kunt snel schakelen en staat 
stevig in je schoenen. Als je bovenal bij een ambitieus en 
snelgroeiend bedrijf wilt werken, dan is dit echt iets voor 
jou! 

Designer 
Als vormgever ben je iemand met een zeer creatieve 
geest, die ook conceptmatig en commercieel kan denken. 
Je weet dit alles om te zetten in een aansprekende vorm-
geving voor zowel digitale als gedrukte media en produc-
ten. Weet je daarbij alles over UX design en geef je er  
handen en voeten aan door middel van alle Adobe- 
software, zoals Illustrator, Photoshop en Indesign.  
Dan kun jij je ei kwijt bij The Underdog! 

Werkstudent 
Jij bent iemand met een passie voor marketing en sales. 
Misschien volg je zelfs al een opleiding in die richting. Je 
vindt het leuk om vraagstukken tot op de bodem uit te 
zoeken en jezelf verder te ontwikkelen. Dan ben je bij The 
Underdog van harte welkom, wij hebben altijd interessan-
te klussen voor je! 
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Het verwerken van facturen, financiële verplichtingen waaraan u moet 
voldoen, prognoses, begrotingen en nog veel meer, zijn allemaal essentiële 
onderdelen binnen uw bedrijf. Een goede, up-to-date financiële administratie 
is daarom enorm belangrijk. Voor een gezonde onderneming, maar ook 
zodat u zelf exact weet waar u aan toe bent en niet voor verrassingen 
komt te staan. Nu en in de toekomst.

Als bedrijf kunt u veel zelf, maar wij kunnen u volledig ontzorgen. 
Naast hulp met uw financiële administratie en boekhouding leveren onze 
professionals hun meerwaarde met actuele en relevante accountancy-
gerelateerde adviezen op maat. Zo hoeft u zich minder zorgen te maken.

iZICHT – onze abonnementsvorm voor alle vaste werkzaamheden
iZICHT is dé abonnementsvorm van Koenen en Co. Hiermee bieden we 
u een vast pakket werkzaamheden aan tegen een van tevoren vastgestelde 
prijs, die gedurende het jaar in vaste termijnen wordt gefactureerd. 
Samen creëren we een oplossing die naadloos aansluit bij de behoeften 
van uw onderneming. 

Van maximale tot minimale ontzorging en uiteraard ook 
alles wat daar tussenin zit. Samen maken we heldere 
en bindende afspraken: u betaalt alleen wat u nodig 
heeft, wanneer u het nodig heeft.

Accountancy-gerelateerde diensten
Bent u op zoek naar accountancy-gerelateerde adviezen 
en diensten? Ook die bieden we. Zoveel (of zo weinig)
als u zelf wenst.

 Online financiële administratie

 Jaarrekening

 Inzicht in cijfers

 BTW- en overige aangiftes

 Prognoses en begrotingen

 Bedrijfseconomische adviezen

www.koenenenco.nl

Geen verrassingen,
optimale controle.

drs. Ivo Boots RA
Partner, Bestuurder

i.boots@koenenenco.nl

+31 (0)88 7747676
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IN KABELS & SPECIAALKABELS
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 
klantenspecifi caties.

Panovenweg 32

5708HR Helmond 

T +31(0)492 529 645

F +31(0)492 528 515

info@edec.nl

www.edec.nl

Kabel B.V.

UW PARTNER

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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Locatie: Autowijk Helmond  Varenschut 21e  5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 972  ton@brabantautolease.nl  Ton van Abeelen 06-23225695

Volkswagen Volvo Fiat

Type       

Bijtelling   

Type       

   

Bijtelling   

Type

Lease

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 
erg snel. Brabant Autolease gaat graag met u in gesprek en samen 

met u op zoek naar de beste oplossingen, een stukje maatwerk. 
Want mobiliteit is méér.

Wij staan voor u klaar.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Brabant Autolease is onderdeel van Autodroom Helmond. Een uniek concept. Dit is namelijk de 
eerste locatie in Nederland waar u met al uw autowensen aan het juiste adres bent. Dus ook 
voor (private) lease.

Alle bedrijven en medewerkerkers bij Autodroom Helmond gaan nét een stapje verder. Deze 
bedrijven versterken elkaar. U kunt dus rekenen op persoonlijk, goed advies en hoogstaande 
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 an-
dere bedrijf reparaties uit laten voeren. Gemák, daar draait het volgens ons om bij leasing.

Volop mogelijkheden
En gemak, dat bieden wij. Zo is de keus aan u! Wij hebben een uitgebreid aanbod aan nieu-
we 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.

Voor uw gemak alles onder een dak!

Contact
Brabant Autolease
Autoboulevard Helmond
Varenschut 21e
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl

De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje:   

• Persoonlijk
• Lokaal
• Gedreven
• Maatwerk
• Klantgericht
• Volop mogelijkheden

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

KOEL,- VRIESCELLEN, KOELTOONBANKEN MAAR 
OOK GEKOELDE PRODUCTIELIJNEN. VEKAH HEEFT 
MEER DAN 35 JAAR ERVARING OP DEZE KOELTECH-
NIEKEN. 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 WARMWA-
TERSYSTEMEN.
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GS Staalwerken, de robuustheid 
van staal past bij het imago van 
Helmond Sport.
Helmond Sport sloot op 6 mei de competitie af met een sfeervolle wedstrijd tegen FC Den Bosch in een goed 
gevuld stadion. Die goede sfeer was er ook in twee volle tribunevakken gevuld met sponsoren en supporters op 
de infoavond vier dagen later. Voorzitter Philippe van Esch en trainer Sven Swinnen vertelden over de plannen 
voor de toekomst. Daarnaast werd bekend gemaakt dat het Helmondse bedrijf GS Staalwerken de komende twee 
seizoenen Solar Unie opvolgt als naamgever van het stadion.

Marcel Sanders, technisch commercieel manager, vertelt ons 
over de historie van GS Staalwerken. GS staat voor Geert 
Smulders, die in 1966 in een leegstaande landbouwschuur in 
Gerwen zijn eigen staalconstructiebedrijf begon. Dat bedrijf 
groeide snel uit haar voegen en in de loop der jaren kwamen 
er vestigingen elders in Brabant en Nederland, maar ook in 
België, Portugal en Polen. Het hoofdkantoor bevindt zich in-
middels in Helmond aan de Vossenbeemd. Daarnaast staat de 
fabriek waar vooral constructies voor bedrijfshallen en logis-
tiek vastgoed gemaakt worden. Sanders: “Die mooie schoen-
dozen langs de snelweg, daar leven wij van.” Sinds 2011 werkt 
het bedrijf onder de vlag van GS Staalwerken Groep.

Graffiti bij GS Staalwerken én bij Helmond 
Sport
Onder de ruim 200 productiemedewerkers van het bedrijf aan 
de Vossenbeemd zitten de nodige Helmond Sport supporters. 
Waaronder Carlos, de maker van het fraaie graffiti kunstwerk 
op de muur onder de tribune van vak O in het stadion. Kijk je 
naar dit werk dan begrijp je de uitspraak van commercieel ma-
nager van Helmond Sport Antoine Beije: ‘de robuustheid van 
staal past bij het imago van Helmond Sport’. Of zoals Marcel 
Sanders het zegt: “De cultuur, mentaliteit en instelling van de 
club past bij het bedrijf. Helmond Sport is een ploeg van opge-
stroopte mouwen. Sanders noemt de club ook een uitgelezen 
partij wat betreft arbeidscommunicatie. Het net zo fraaie graf-
fiti kunstwerk dat Carlos heeft gemaakt in de ontvangsthal van 

het pand aan de Vossenbeemd is wat dat betreft illustratief. De 
mouwen opstropen is één, talent en vakkennis is twéé.

Parallel met Helmond Sport
Dat Helmond Sport zulke moeilijke jaren achter de rug heeft 
was voor GS Staalwerken bepaald geen reden om niet met de 
club te gaan samenwerken. Samen met Helmond Sport wil GS 
Staalwerken bouwen aan de toekomst. De club heeft gezonde 
ambities uitgesproken na een roerige periode, dit is juist wat 
GS Staalwerken aanspreekt.” Ook het bedrijf heeft roerige tij-
den achter de rug. Het overlijden van centrale spil Geert ‘de 
man van staal’ Smulders in 2019 en de coronatijd kort daar-
op lieten het bedrijf niet onberoerd. De koppen werden bij 
elkaar gestoken en uiteindelijk werd gekozen voor een koers 
afgestemd op een nieuwe toekomst. Denk daarbij aan een 
andere organisatiestructuur, een nieuw machinepark, auto-
matisering en allerlei andere investeringen in het bedrijf. Daar 
hoort het naar buiten toe uitdragen ook bij en daarom werden 
de contacten met Helmond Sport weer opgepakt. “Wij lopen 
misschien ietsje voor op de club maar zij gaan nu ook weer 
opbouwen, de samenwerking met KV Mechelen uitbouwen, 
investeren in een nieuw stadion en in de spelersgroep. Voor 
ons herkenbaar.”

Nieuw stadion
GS Staalwerken zou graag de staalconstructie van het nieuwe 
stadion op zich nemen. Mocht dat lukken dan bestaat de kans 

dat ook dat nieuwe stadion de naam GS Staalwerken gaat 
dragen. Een en ander is afhankelijk van hoe de aanbesteding 
verloopt want dat gaat volgens Europese aanbestedingsregels. 
GS Staalwerken heeft in het verleden de nodige ervaring opge-
daan met stadionbouw. De trappen en overkappingen in het 
huidige stadion van Helmond Sport zijn door het bedrijf ge-

maakt. Vrij recent plaatste GS Staalwerken nieuwe lichtmasten 
in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. De tribunes van het 
markante stadion van Hockeyclub Den Bosch alsook tribunes 
voor diverse hoofdklassevoetbalclubs kwamen tot stand door 
Helmonds vakmanschap. Dat vakmanschap zie je ook terug 
in de hoeken van het Philipsstadion in Eindhoven die aan het 
eind van de vorige eeuw werden dicht gebouwd. Ook de uit-
breiding van de Noord-tribune in het Philipsstadion, eind jaren 
negentig, mocht GS Staalwerken voor haar rekening mocht 
nemen. Waarschijnlijk met de opbrengst van de verkoop van 
Ruud Gullit want die werd in die periode verkocht aan AC Mi-

laan voor 16,5 miljoen guldens. Kortom, zoals Sanders het be-
scheiden uitdrukt: “Je mag dus wel zeggen dat wij enigszins 
thuis zijn in stadionbouw.”

De toekomst
GS Staalwerken is een van de vele bedrijven die Helmond Sport 
ondersteunen. Tussen die bedrijven zijn de nodige contacten. 
GS Staalwerken bouwde op het Helmondse industrieterrein 
hallen en trappen voor diverse bedrijven. Ook op ander vlak 
zijn er de nodige links met lokale bedrijven. De Business Club 
van Helmond Sport vervult daar een rol in. Daar wordt ge-
praat en gedacht over het samen dingen oppakken. Of het nu 
het nieuwe stadion is of mooie maatschappelijk verantwoorde 
projecten opzetten. Sanders ziet de toekomst zowel voor het 
bedrijf als voor de club met vertrouwen tegemoet. “Nie lullen, 
maar poetsen, vertrouwen van klanten behouden en toewer-
ken naar Eredivisieniveau.” 

www.helmondsport.nl
Boyd Reith scoort de 3-0 
tegen NAC Breda

Op de achtergrond de creatie van een fanatieke 
Helmond Sport supporter.

Marcel Sanders, met algemeen directeur Jeroen Schipperen financieel directeur Ivo Hartman van GS Staalwerken.
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TE HUURHelmond, Vossenbeemd 109B / C-D 

RUIM

8.000 M2

AUTOPLEZIER!

Varenschut 21A

5705 DK Helmond

T (0492) 588 988

 

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.

€ 61.295,- incl.btw Brandstof: fuel.B,E
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 1 km
Bouwjaar: 2020

Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid 2WD ExecutiveLine 

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!

€ 43.950,- incl.btw

Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 3.952 km
Bouwjaar: 2022

Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh 

Laat u niet misleiden door de dynamische lijnen van deze auto: een Volkswagen 
biedt u om te beginnen veiligheid. Maar daarnaast is het ook een heerlijke auto 
om te rijden, zoals u zult merken als u deze ID.3 uitprobeert. Milieuvriendelijk, 
stil en uitstekende rijprestaties 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!

€ 40.953,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 1 km
Bouwjaar: 2022

Kia ProCeed 1.5 T-GDi GT-PlusLine

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!

€ 33.750,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 68.645 km
Bouwjaar: 2018

BMW X1 xDrive20i High Executive

Rijden als nieuw? Dan is deze BMW X1 een fantastische buitenkans. Prille cijfers 
op de teller, piepjong ogend, verbluffend actueel in extra′s en opties. 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!

€ 38.945,- incl.btw
Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 48.851 km
Bouwjaar: 2018

Volvo XC40 2.0 T4 R-Design
Hij zorgt voor een ontspannen rijervaring, deze Volvo XC40. 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!

€ 70.950,- incl.btw

Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 36.019 km
Bouwjaar: 2020

Audi e-tron 55 quattro Advanced 95 kWh

Druk het gaspedaal in en voel de fenomenale kracht van de elektromotor. In 
een elektrische auto rijdt u tegelijk dynamisch en ontspannen. 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!
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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

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!

Noorddijk 3 5705 CX HelmondT: 0492-700250
E: info@gsautomotive.nl

Automotivewww.the-underdog.nl

Sterk in 
bedrijfsgroei 

realiseren.

 strategie      online marketing      design      sales      development

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

Gratis 

adviesgesprek

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

Kanaaldijk Noord West 81

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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Zie je het al voor je? Je begint je dag met een kopje koffie 
of licht ontbijtje, staand aan jouw bartafel op de veranda of 
onder je overkapping. Je neemt ondertussen even het laatste 
nieuws en je socialemediakanalen door. Je werkt thuis en 
hebt eigenlijk helemaal geen zin om continu binnen achter 
je bureau te zitten. Dat hoeft ook niet! Je zet je laptop op de 
bartafel en werkt lekker in de tuin. Ook je lunch gebruik je 
aan de bartafel. Je partner en/of kinderen schuiven ook even 
gezellig aan. 

Wedden? 
Natuurlijk komt je bartafel ook ‘s avonds goed van pas. 
Vrienden komen langs en je zet wat lekkere hapjes op tafel. 
Drankje erbij en genieten. Door de heerlijke voetensteun 
word je nooit moe van het staan en wil je toch even zitten, 
dan pak je gauw een barkruk erbij. Heb je een feestje? Ook 
dan bewijst de bartafel zijn waarde. Wedden dat je gasten 
spontaan aan de bartafel gaan staan en niet even verderop 
aan een tafel gaan zitten? Nee, borrelen en kletsen is staande 
gewoon veel toffer! 

Bohemian of industrieel 
Vraag je je af of NJOJ Brand Store een bartafel heeft die 
past in jouw exterieur? Wat denk je! Door de verschillende 
natuurlijke, duurzame materialen waar de tafels van zijn 
gemaakt gedraagt een tafel van NJOJ zich als een kameleon. 
De bartafel past in vele interieur- en exterieur stijlen, zoals 
landelijk, industrieel, Bohemian, Scandinavisch, urban of 
modern. Dit heeft alles te maken met de verschillende 
houtsoorten die we toepassen, alsmede de bewerking ervan. 
Zo past een bartafel van NJOJ altijd bij jou! 

Toveren 
Alle bartafels zijn te bestellen in drie verschillende afmetingen 
(70 cm, 140 cm en 180 cm). Zit de gewenste afmeting er 
niet tussen? Wil je jouw tafel liever iets langer, omdat je een 
groot gezin hebt? Of juist iets breder? Wil je jouw bartafel 
op wielen? Het kan allemaal. Wij bieden je de mogelijkheid 
om een op maat gemaakte tafel te creëren. Naast diverse 
tafelbladen en afmetingen, biedt NJOJ Brand Store ook 
verschillende sets aan tafelpoten om je tafel compleet te 

maken. Zo kun je kiezen voor originele aluminium poten, 
maar ook voor matzwarte gepoedercoate aluminium poten. 
Je kunt ook een set eettafelpoten erbij bestellen. Zo tover je 
jouw bartafel eenvoudig en binnen één minuut om in een 
eettafel en vice versa. Gewoon, voor als je even behoefte 
hebt aan een eettafel. Het kan allemaal. 

Kom jouw bartafel uitzoeken in de showroom aan de 
Steenovenweg te Helmond. Zie, voel en ruik alle modellen, 
alle houtsoorten en alle mogelijkheden. Geen tijd, maar 
wel benieuwd hoe een bartafel op jouw veranda zou 
staan? Dan komen wij op afspraak naar jou toe met onze 
mobiele showroom! #njojthesummer

NJOJ Brand Store
Steenovenweg 19
5708 HN Helmond
Website : www.njojbrandstore.nl
E-mail : info@njojbrandstore.nl
Telefoon : 085 - 580 9348

Beleef heerlijke zomeravonden
met een bartafel op je veranda 
of terras
Wat een prachtige maand mei hebben we achter de rug! Het was een voorbode van wat een heerlijke zomer gaat 
worden. Wil jij het maximale uit deze zomer halen? Dan hebben wij een goeie tip! Een bartafel van NJOJ voor op 
je veranda of onder je overkapping. Zo kun je de hele dag buiten zijn, want ontbijten aan de bartafel, lunchen, 
werken, dineren en borrelen. Echt, het kan allemaal! Deze zomer zit jij niet binnen, maar sta je buiten!
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Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160)
Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl

Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief  in de 
verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te ver-
klaren; 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 zĳ n:

Specialist op het gebied van 
verpakkingen van golfkarton

XXXL-dozen 

Driedubbel golfkarton

Palletdozen

Stansdozen

Drukwerkdozen

Vakverdelingen

WWW.ERMA.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

Benieuwd naar onze duurzame 
sanitaire hygiëneoplossingen?
• Geen contracten
• 100% duurzaam hygiënepapier
• Voordelig
• Korte lijnen en bekende gezichten

De Ster Products
Schootense Loop 6, 5708 HX  HELMOND

Tel: +31 (0)492 – 55 26 66 • www.desterproducts.nl
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Gebrekkige herplaatsingstoets kan niet tij-
dens ontbindingsprocedure worden geheeld
Een werknemer is in zijn functie onder meer verantwoordelijk 
voor de personeelsplanning van de afdeling. De werkgever 
heeft vastgesteld dat de personeelsplanning en besluitvor-
ming over de inzet van personeel niet goed verloopt. Werkne-
mer heeft daarom individuele coaching gekregen. Later heeft 
werknemer problemen op de afdeling aangekaart, waarna 
hij zich ziek heeft gemeld en nog geen maand later heeft de 
werkgever besloten werknemer uit zijn taken te ontheffen. 
Hiertegen heeft hij bezwaar gemaakt. Op initiatief van de 
bedrijfsarts heeft een mediationgesprek plaatsgevonden. Dit 
heeft niet tot een oplossing geleid en de bedrijfsarts heeft 
daarna geadviseerd om de mediation verder uit te stellen. 
Daarna heeft de werkgever de werknemer gebeld en meege-
deeld dat hierdoor een forse vertrouwensbreuk is ontstaan. 
Niet lang hierna heeft werkgever werknemer gemeld dat een 
ontbindingsverzoek zal worden ingediend bij de rechter.

Volgens de rechter heeft de werkgever niet voldaan aan 
het herplaatsingsvereiste. Bij een ontbindingsverzoek dient 
door de werkgever te worden bezien of sprake is van her-
plaatsingsmogelijkheden van de werknemer binnen de orga-
nisatie. De rechter stelt vast dat met het alleen richting de 
werknemer informeren over vacatures, niet is voldaan aan de 
verplichting van de werkgever om in overleg met de werk-

nemer te onderzoeken of, en zo ja, welke mogelijk passende 
vacatures en herplaatsingsmogelijkheden beschikbaar zijn en 
binnen een redelijke termijn beschikbaar komen en of voor 
een herplaatsing in een van die functies scholing nodig is. 

Het onderzoek naar beschikbaarheid en de vraag of een 
functie passend is of passend te maken is met behulp van 
scholing binnen die redelijke termijn, moet volgens de rech-
ter al zijn gedaan door de werkgever op het moment dat 
de ontbindingsprocedure bij de rechter wordt gestart. De 
werkgever had geprobeerd om nog tijdens de procedure te 
voldoen aan de herplaatsingsverplichtingen, maar dat was 
dus te laat.

Dit is de werkgever duur komen te staan. De werknemer had 
zich namelijk op het standpunt gesteld dat een voortzetting 
van het dienstverband geen optie meer was door de han-
delwijze van de werkgever en ze had een billijke vergoeding 
gevorderd. Deze werd toegewezen voor een bedrag van € 
110.000,-. Een dure vergissing dus van de werkgever.

Na zes weken opnieuw uitval in ziekte leidt 
tot nieuwe loondoorbetalingsperiode
Werknemer is meer dan een jaar arbeidsongeschikt geweest. 
Daarna is hij op advies van de bedrijfsarts door de werkge-
ver weer volledig arbeidsgeschikt gemeld en heeft hij zijn 

werkzaamheden weer volledig hervat. Na 6 weken heeft 
werknemer zich opnieuw ziek gemeld. De werk-

gever heeft bij brief van 10 februari 2020 
aan werknemer meegedeeld dat spra-
ke zou zijn van een voortzetting van 
verzuim met dezelfde ziekteoorzaak, 
waardoor geen sprake is van een 

nieuwe periode van 104 we-
ken loondoorbetaling, maar 
van een doortelling van de 
eerdere ziekteperiode. De 
werknemer vorderde 100% 
loondoorbetaling, omdat 
dit op basis van de cao in 
de eerste 52 weken dien-
de te worden betaald. De 
werkgever betaalde echter 
maar 70% omdat dit na de 
eerste 52 weken verplicht 
was en volgens haar sprake 
was van een voortgezette 
ziekmelding.

De werknemer heeft zich 
op het standpunt gesteld 
dat zijn nieuwe ziekmelding 
geen verband houdt met 
de eerdere ziekmelding en 
dat geen sprake is van een 

Wat speelt er in het Arbeidsrecht?
In deze bijdrage bespreek ik een aantal interessante gerechtelijke uitspraken die recentelijk zijn gewezen op ar-
beidsrechtelijk vlak.

doorlopende ziekteperiode. Hij vordert volledige betaling van 
zijn salaris. Nadat de werkgever het voorstel van werknemer 
om een deskundigenonderzoek aan te vragen had afgewe-
zen, heeft werknemer het UWV om een deskundigenoordeel 
gevraagd waarbij de vraag is voorgelegd of sprake is van een 
nieuwe ziekmelding dan wel van een doorlopende ziekte-
periode vanaf de eerste ziekmelding. UWV concludeert dat 
sprake is van een nieuwe ziekmelding. 

Werknemer vordert van de werkgever doorbetaling van zijn 
volledige, ongekorte salaris vanaf de nieuwe ziekmelding, 
maar de werkgever weigert hiertoe over te gaan. Werknemer 
start een procedure bij de rechter. De rechter heeft bepaald 
dat de ziekmelding van werknemer een nieuwe ziekmelding 
betreft, waaraan een nieuwe loondoorbetalingsverplichting 
is gekoppeld. Volgens de rechter rust op de werkgever de 
stelplicht en bewijslast dat werknemer in de periode van her-
stelmelding tot nieuwe ziekmelding (a) niet (ten volle) zijn 
bedongen werkzaamheden heeft verricht en (b) dat dit het 
gevolg was van ziekte.

Daarnaast heeft de werkgever nog gesteld dat er geen nieu-
we loondoorbetalingsverplichting is ontstaan, omdat geen 
sprake was van duurzame arbeidsgeschiktheid van de werk-
nemer. Ook dit argument van de werkgever treft geen doel. 
Als een werknemer na hersteldverklaring langer dan vier we-
ken de bedongen arbeid heeft verricht, zo stelt de rechter, 
dan heeft hij bij een hernieuwde uitval aanspraak op een 
nieuwe wachttijd van 104 weken op grond van de wet. Het 
gaat bij de vraag of een werknemer wel of niet volledig her-
steld is om de vraag of iemand in staat is om de bedongen 
arbeid in volle omvang te verrichten. En als een werknemer 
meer dan vier weken geschikt is voor zijn werk, is dat volgens 
de wetgever ook voldoende duurzaam.

Ziek tijdens vakantie: wel of geen afschrij-
ving van vakantiedagen?
Werknemer heeft verlof gevraagd voor een periode van 13 
mei tot en met 22 juni, welke verlofaanvraag door werkge-
ver is goedgekeurd. Na deze goedkeuring, maar voor de va-
kantieperiode, heeft werknemer zich arbeidsongeschikt ge-
meld. Werknemer is door de bedrijfsarts gezien. Tijdens het 
spreekuur heeft werknemer aan de bedrijfsarts bevestigd in 
de periode van 13 mei tot en met 22 juni 2018 op vakantie 
te willen gaan en die heeft aangegeven dat dit zijn genezing 
niet belemmert. 

Werknemer is in de betreffende periode op vakantie gegaan 
en werkgever heeft vervolgens voor de door werknemer ge-
noten vakantie 29 vakantiedagen afgeschreven. Werknemer 
vordert de correctie van het verlofsaldo door de afboeking 
van 29 dagen ongedaan te maken en deze alsnog uit te be-
talen. 

De rechter heeft geoordeeld dat werkgever de verlofdagen 
niet mocht afboeken, tenzij werknemer daarmee zou hebben 
ingestemd, zoals werkgever stelt. 

Een werknemer mag, als hij na vaststelling van vakantie ziek 
wordt, er in beginsel van uitgaan dat (voor zover zijn medi-
sche toestand dat toelaat en mede gelet op de gevolgen voor 

het re-integratieproces) de vastgestelde vakantie ook geno-
ten kan worden zonder dat de werkgever daar verlofdagen 
voor afboekt. Dit is alleen anders als de werknemer expliciet 
toestemming geeft aan de werkgever om deze vakantieda-
gen af te boeken. Een mededeling van werknemer ‘dat hij 
volgens planning op vakantie zou gaan’ is daarvoor volgens 
de rechter niet voldoende. Deze mededeling betekent niet 
dat de werknemer zich ervan bewust was dat hij daarmee 
ook instemming verleende met het afboeken van vakantie-
dagen voor die periode. 

De conclusie van de rechter was dan ook dat de verlofdagen 
van de (zieke) werknemer niet door werkgever mochten wor-
den ingehouden, hoewel werknemer dit verlof vooraf had 
aangevraagd en de bedrijfsarts toestemming gaf voor het 
genieten van deze vakantie. Werknemer had niet expliciet in-
stemming verleend voor het afboeken van deze verlofdagen.

Voor alle vragen met betrekking tot actuele 
kwesties op het gebied van 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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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

DORINE VAN THIEL

0614593550 

Aarle-Rixtelseweg 19, Helmond

info@pedicuredorinevanthiel.nl

www.pedicuredorinevanthiel.nl
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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

www.black-colors.nl

BETROUWBAAR, 
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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.

FINANCIËLE COLUMN
€2100 werd aangetikt. De bitcoin liet een forse daling zien in 
2022, vanaf ruim $46.000  daalde de koers naar $31.700. Dit is 
een verlies van 31%.

Fonds van het Kwartaal: RobecoSAM Smart 
Energy Equities
De energietransitie gaat in de hoogste versnelling.
De vraag naar energie zal de komende jaren verder toenemen. 
Toch willen wij de CO2-uitstoot verminderen om de gemiddelde 
stijging van de temperatuur op aarde te beperken tot maximaal 
+1,5 graad. Dit willen wij bereiken door over de hele breedte 
van de markt innovaties door te voeren en het gebruik van fos-
siele brandstoffen voor energieopwekking te verlagen. Hiervoor 
zijn zonne- en windenergie de bekendste alternatieven. Andere 
ontwikkelingen zoals batterij-ontwikkeling, groene waterstof, 
warmtepompen en CO- opslag gaan langzamer of staan nog in 
de kinderschoenen. 

Door de invasie van de Oekraïne door Rusland is onze afhanke-
lijkheid van Russisch gas duidelijker geworden. Als EU geven we 
aan deze afhankelijkheid te willen verminderen. Dit geeft een 
versnelling aan onze energietransitie.

Het RobecoSAM Smart Energy Equities belegt in ondernemin-
gen die betrokken zijn bij de energietransitie. Binnen het fonds 
worden 40 tot 80 aandelen opgenomen. De maximale weging 
van één aandeel is 6,5%. 

De ondernemingen zijn verdeeld over de vier speerpunten die 
het fonds heeft geselecteerd.

• Energie Efficiëntie 39%: Deze ondernemingen dragen bij aan 
het terugdringen van het energiegebruik binnen gebouwen 
en bij industriële processen. Zo kan men door het gebruik 
van zogeheten big data beter spreiden en door innovaties 
het stroomgebruik van It-systemen en datacentra verminde-
ren.

• Energie Distributie 18%: De ondernemingen uit dit cluster 
zorgen ervoor dat de distributie van gas en elektriciteit ef-
ficiënter verloopt. Hiertoe behoren ook de leveranciers van 
apparatuur en onderdelen die de distributie bevorderen.

• Energie Management 26%: In dit cluster zijn de ondernemin-
gen opgenomen die een sleutelpositie innemen binnen de 
energieketen van opwekking tot eindgebruiker. Tevens zijn 
bedrijven opgenomen die zich specialiseren in energieopslag 
zoals batterij-ontwikkeling.

• Hernieuwbare energie 17%: In deze groep zijn de bedrijven 
opgenomen die zich bezig houden met winning en ontwik-
keling van hernieuwbare energie waarvan zonne-energie en 
windenergie de grootste zijn.

Bovenstaande informatie is geen beleggingsadvies om dit fonds 
op te nemen in uw beleggingsportefeuille. Ieder beleggings-
advies is gericht op uw persoonlijke situatie en risicoprofiel. Bij 
Duisenburgh Vermogensregie Kemps kunt u kiezen voor ver-
mogensbeheer of vermogensadvies voor een te beleggen ver-
mogen vanaf €500.000,-. Is dit vermogen er op dit moment 
niet maar is het wel een reële mogelijkheid om hier naar toe te 
groeien dan zet ik u graag op het juiste spoor.

Benieuwd wat beleggen met uw vermogensplan voor u kan be-
tekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een eerste 
kennismaking en ZET UW VERMOGEN AAN HET WERK.

Blik op de Beurs, zet uw vermogen aan het werk

Zijn beleggers te voorzichtig?
Door Theo Kemps

Beleggers maken zich zorgen over de hoge inflatie en afnemende groei. Het is de verwachting dat de groei van 
de wereldeconomie zal halveren van 6% in 2021 naar 3% in 2022. Minder economische groei betekent dan ook 
minder winstgroei. De afgelopen maanden zijn aandelen fors in waarde gedaald terwijl de winsten van bedrijven 
in 75% van de gevallen beter waren dan verwacht hierdoor zijn aandelen relatief goedkoper geworden. Het is 
echter wel van belang dat de bedrijven de winst op peil kunnen houden en de  gestegen loon en energiekosten en 
de hogere prijs van grondstoffen kunnen doorbereken in hun producten of diensten. Dit zal weer zorgen voor een 
hogere inflatie. De huidige inflatie staat op een historisch hoog niveau van ruim 8%. Het is wel de verwachting 
dat deze in het loop van het jaar gaat afnemen, maar een inflatie van rond de 2% wat de doelstelling is van de 
ECB zal nog wel even op zich laten wachten.

Om de inflatie in te dammen gaat de ECB de rente dit jaar in 
drie of vier stappen verhogen. Daarmee komt er een einde aan 
de periode met negatieve rentes. Een rente van ongeveer 1% is 
echter niet genoeg om de huidige inflatie die vele malen hoger 
is te doen afnemen. Hiervoor zijn in 2023 verdere renteverho-
gingen noodzakelijk. Een hogere rente heeft grote gevolgen 
voor de zuidelijke landen met een hoge staatsschuld en de bij-
behorende rentelasten. Het is te verwachten dat het begrotings-
tekort van Italië, Spanje, Portugal en Griekenland opnieuw op 
de agenda zal verschijnen. 

Situatie in de wereld
De MSCI World Index in Euro daalde in de eerste vijf maan-
den van 2022 met 13%. Onze eigen AEX deed het iets beter 
maar daalde met ruim 10% over de periode van januari tot en 
met mei. De gerealiseerde rendementen van de overige beurs-

indices over 2022 zijn als volgt: DAX Index -9%, Eurostoxx 50 
index -11%, Dow Jones Index -9%, S&P 500 INDEX -13% en 
de grootste verliezer is de technologie index Nasdaq met een 
verlies van 22%. De regio Azië liet een wisselend beeld zien over 
2022. Het rendement bedroeg voor de Nikkei 225 index -5%, 
Hang Seng Index (Hong Kong) -8%  en voor de Chinese beurs 
de Shenzen Stock Exchange (China A-Shares) een min van 22%. 
Een negatief resultaat werd ook gerealiseerd door de MSCI 
Emerging Markets Index (1300 aandelen uit 27 opkomende 
landen) deze daalde dit jaar met 13%.

De Amerikaanse dollar steeg naar een koers van $1,07 per euro 
een stijging van bijna 6% over 2022. De goudprijs steeg iets in 
2022 en staat nu op $1.852 per troy ounce, een winst van ruim 
1%. Dit is echter beduidend lager dan de hoogste koers van 8 
maart, twee weken na de inval in de Oekraïne toen bijna de 

“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

Eindhoven

Someren 
Asten

Beek en Donk
Den Bosch

Deurne

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

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:

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

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

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

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

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

€ 150,- ex. btw* + € 110,- ex BTW 
(2 Hele pagina’s full colour)

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

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

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

Gecertificeerd op het gebied van beveiliging   |   Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie   |   Materialen van hoge kwaliteit

TOEGANGSCONTROLE

INBRAAKBEVEILIGING

BRANDBEVEILIGING

CAMERABEVEILIGING

ONDERHOUD

VEILIGHEID IN HET VIZIER

Churchilllaan 204, 5705 BK  Helmond   |   Keizersveld 50, 5803 AN  Venray
a2bsecurity.nl   |   T: 0492 - 792494   |   E: info@a2bsecurity.nl  

MELDKAMER



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

catering op maat
Wij verzorgen catering op maat voor elke groot- en kleinschalige gelegenheid. Ons gekwalifi ceerd 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 fl exibel is.


