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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

www.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
Wij zijn uw  
badkamerspecialist 

Als badkamerspecialist zijn wij van Sani Design 
continu aan het kijken hoe wij u als klant  
kunnen voorzien van de meest recente  
badkamermeubelen en benodigdheden.  
Met een ruim aanbod aan verschillende  
meubelen en toebehoren vullen wij  
maandelijks ons assortiment aan.  
U kunt zowel online als in onze showroom 
bestellingen plaatsen. Onze showroom is  
gevestigd in Stiphout, in de buurt van Helmond.

Panovenweg 41
57708 HR  Helmond
Tel: 085 0600 330
info@sani-design.nl

www.sani-design.nl

U N I E K E  D E S I G N S  V O O R  I E D E R E  B A D K A M E R
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Leden Business Club 
Helmond Sport betrokken bij 
nieuwbouw van dakAlliance  
Per 1 januari jl. is het Park Forum in Eindhoven de nieuwe thuisbasis van dakAlliance, het bedrijf dat 
gespecialiseerd is in platte dak-vraagstukken, is ingetrokken in een prachtig nieuw pand. Bij de inrichting 
daarvan maakte directeur Bart van Goch dankbaar gebruik van het netwerk dat hij via de Business Club 
van Helmond Sport had opgebouwd. 

Kerstgala van Helmond Sport in 2016. Er werden toen 
een aantal zaken geveild, waaronder de mogelijkheid 
tot shirtsponsoring. Met dakAlliance hebben we dit 
binnengehaald, met als gevolg dat we in de vierde 
periode van het seizoen 2016/2017 op de achterkant 
van het shirt stonden, en ook nog in de aansluitende 
playoff-wedstrijden. Met ingang van het seizoen daarna 
zijn we zelf officieel lid geworden van de Business Club.” 

De contacten in de Business Club leverde dakAlliance 
opdrachten op, zoals bij de nieuwbouw van Steegaa. 
Dit Helmondse interieurbedrijf is al meer dan twintig 
jaar verbonden aan de Business Club. Directeur Lucien 
van der Aa is, overigens net zoals Bart van Goch, van 
kinds af aan fan van Helmond Sport. Namens Helmond 
Sport is hij momenteel de woordvoerder richting de 
architecten van het nieuw te bouwen stadion in de 
MFSA (MultiFunctionele SportAccomodatie) De Braak. 

Waar dakAlliance in het verleden dus voor Steegaa 
werkte, was dat recentelijk precies andersom, Steegaa 
verzorgde de inrichting van het nieuwe pand van 
dakAlliance. Ook een ander jarenlang lid van de Business 
Club was vaak te vinden op het Park Forum, Elektro 
Vogels BV was verantwoordelijk voor de elektronische 
installatie. Directeur Jorge Andrade blijkt Helmond Sport 
eveneens met de paplepel binnen gekregen te hebben. 
“Weliswaar ben ik in Portugal geboren, maar op mijn 
tweede zijn we naar Helmond verhuisd. Ook ik ben dus 
op jonge leeftijd fan geworden en inmiddels ben ik met 
Elektro Vogels al tien jaar zakelijk met Helmond Sport 
verbonden. Mooi dat we bij dakAlliance de (duurzame) 
electroverlichting, systeemplafonds, zonnepanelen, 
laadpalen en inbraakbeveiliging (waaronder camera 
installatie) mochten verzorgen.” 

Van Elektro Vogels gaan we trouwens binnenkort meer 
horen in het kader van de bouw van het MSFA op De 
Braak, het is een van de drie aannemers die van de 
Gemeente Helmond de opdracht hebben gekregen. 

Met zijn bedrijf dakAlliance is hij inmiddels zes jaar 
verbonden aan de Business Club. Eigenlijk zijn de banden 
er al wat langer, want zijn eerste contacten verliepen via 

een uitnodiging van een zakenrelatie. “We kwamen al 
enige tijd in de Business Club, maar een en ander is 
in een stroomversnelling gekomen tijdens het jaarlijkse 

dakAlliance Eindhoven
Park Forum 1130
5657 HK Eindhoven
040 3030 750
info@dakalliance.nl 
www.dakalliance.nl
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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.

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



8 9

Helmond Sport: Business 
Club leden aan het woord
Ze zijn geboren in Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Son en Breugel en treffen elkaar regelmatig in de Business 
Club van Helmond Sport. We spraken met vier ondernemers die deel uitmaken van de vele bedrijven die Helmond 
Sport ondersteunen. Peelland Advocaten doet dat al sinds 2017. De loopbaancoaches van Volar Coaching en Kon-
silo zijn daar net als Van Mossel Ford Helmond dit seizoen mee begonnen. De een geeft wat meer om voetbal dan 
de ander, maar alle vier hebben ze van het begin af aan het gevoel erbij te horen en ze genieten van de informele 
gezellige sfeer in de Business Club. 

Erik Jansen van Peelland Advocaten draait er niet om heen: “Ik 
zie mezelf meer als supporter dan als sponsor.” Dat zie je als je 
in het advocatenkantoor aan de Kanaaldijk N.W. komt: koffie 
wordt gedronken uit een Helmond Sport mok en tientallen 
exemplaren van Rond de Toss sieren de ruimte. Samen met 
Roel Janssen bedient Erik Jansen de zakelijke en particuliere 
markt in Helmond en omgeving. Hun expertise ligt op het ge-
bied van huurrecht, arbeidsrecht, mediation en consumenten-
recht. Toen Jansen en Janssen in het stadion waren om het 
sponsorcontract te tekenen kregen ze meteen de gelegenheid 
om een foto voor hun website te maken. “ Zodoende staat er 
nu op onze site een opname van mij in scheidsrechtertenue 
en Roel in Helmond-Sport-shirt waar ik, volledig terecht!, mijn 
collega een gele kaart geef.” 

Bernadette Kwaks en Peggy Nooyen-Vliegenberg kwamen 
vanaf het begin van het huidige voetbalseizoen in de Business 
Club. Zij hebben ieder hun eigen bedrijf op het gebied van 
mens en werk, maar werken als loopbaancoach nauw samen. 
Met hun no-nonsense mentaliteit voelen ze zich als een vis in 
het water bij Helmond Sport. Kwaks richtte Konsilo ( betekent 
’raad en advies’ in het Esperanto) op en verwerkte een kikker 
in het bedrijfslogo. Dat slaat niet alleen op haar achternaam, 
want de kikker staat ook voor transformatie, ontwikkeling 
en humor. In het logo van Volar Coaching van Peggy Nooy-
en-Vliegenberg zit een vlieg verwerkt. Dit vanwege haar meis-
jesnaam. In de regel werken een vlieg en een kikker niet zo 
prettig samen, maar bij deze twee coaches werkt het als een 
tierelier. Ze genieten van de afwisseling die hun werk biedt. 

 

Verschuuren & Schreppers
DYNAMIS Bedrijfsmakelaars

Verschuuren & Schreppers
DYNAMIS

Powered by

Bedrijfsmakelaars

Voor elk vastgoedvraagstuk
in Helmond

weten wij wat er speelt

WWW.THEKEY.NL | 040 –209 50 50
INFO@THEKEY.NL

SMALL 
WORKSPACES 
FOR BIG 
BUSINESS

www.bedrijfsmakelaar.nu | 040  2 11 11 12 
info@verschuuren-schreppers.nl

Erik Jansen en Roel Janssen  van Peelland Advocaten
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Hun clientèle komt uit diverse branches, maar voornamelijk uit 
de regio. Zij bieden dienstverlening op het gebied van loop-
baanbegeleiding, outplacementtraject, re-integratie en stress- 
en burn-out coaching. 

Ook Bart Ruigrok van Van Mossel Ford Helmond komt pas 
vanaf dit seizoen in de Business Club. Sinds november is hij 
vestigingsmanager in het bedrijf aan de Varenschut in Hel-
mond. Een pittige uitdaging want in de autowereld staat van 
alles te gebeuren met name op het gebied van de energie-
transitie. Van Mossel Ford Helmond is daar al lang mee be-
zig. Het bedrijf is e.v.-gecertificeerd hetgeen inhoudt dat haar 
medewerkers zijn geschoold in de nieuwe technieken op het 
gebied van ‘electric vehicles’. De verkopers kunnen deskundig 
advies geven over de elektrificatie. Al in 2025 mogen er geen 
bedrijfswagens met fossiele brandstofmotor meer rondrijden 
in Nederland in het kader van ‘zero emissie’. Of zoals Ruigrok 
zegt: “Het gaat in de toekomst steeds meer over kilowatts en 
steeds minder over paardenkrachten.” 

De Business Club
Van Mossel Ford Helmond was op zoek naar manieren om 
meer verbintenis te krijgen met de lokale bedrijven in Hel-
mond. Ruigrok: Dat  begon met onze service-adviseur Nordin, 
die een balletje opgooide bij Antoine Beije, commercieel ma-
nager van Helmond Sport. Vervolgens heeft mijn voorganger 
Pieter Feijen contact opgenomen met de club. Dat klikte me-
teen en ik ben daar van het begin af aan bij betrokken ge-
weest.” Ruigrok geniet als voormalig speler van voetbalclub 
SBC uit Son en Breugel van het voetbal, maar zeker ook van 
het gebeuren daaromheen. “Ik vind het altijd wel gezellig om 
voetbal te kijken en een biertje te drinken en na de wedstrijd 
gezellig te netwerken. Er hangt een leuke sfeer. Je komt be-
kende gezichten tegen.”

Peggy Nooyen-Vliegenberg en Bernadette Kwaks werden ‘on-
der het mom van netwerken’ lid van de Business Club. Dat 
gold vooral voor Kwaks die van het Bossche huis uit meer 
met hockey had dan met voetbal. “Wat mij aansprak was de 

maatschappelijke betrokkenheid.“ De échte Helmondse Peggy 
Nooyen-Vliegenberg groeide op in een Helmond Sport gezin 
en is feitelijk Helmond Sport supporter vanaf de wieg. Hun 
entree in de Business Club is de dames erg goed bevallen. “We 
zijn er vol ingegaan en we doen overal aan mee.” Wat hun 
opvalt is dat er zoveel mannen en zo weinig vrouwen in de 
Business Club present zijn. Ongetwijfeld zullen ze op de eerst-
volgende Ladies Night het lidmaatschap van de Business Club 
gaan promoten. 

Voor Peelland Advocaten was van meet af aan duidelijk dat er 
samenwerking met Helmond Sport moest zijn. Op hun web-
site zie je Jansen en Janssen op diverse foto’s zeer sportief 
bezig. Erik Jansen is actief lid van SV De Braak en voetbalde 
onlangs met de veteranen tegen een team van oud Helmond 
Sport spelers. Als advocaat heeft hij geheimhoudingsplicht en 
kan hij niet zoveel over zijn werk vertellen. Dat vindt hij geen 
probleem want hij vertelt net zo lief over alles wat hij ziet en 
meebeleeft bij Helmond Sport. Hij waardeert de dingen die 
de club organiseert voor haar sponsoren. “Er worden andere 
dingen georganiseerd dan voorheen. Onlangs zijn we met een 
volle bus naar de Business Club van Willem II geweest en we 
zijn gaan schieten bij de Helmondse Schiet Vereniging. Maar 
ook het bezoek aan het bedrijf van GS Staalwerken was in-
drukwekkend.  Je hebt echt de tijd om met mensen te praten 
omdat het gezelschap dan wat kleiner is. Dat heeft voor alle 
deelnemers toegevoegde waarde.”

De toekomst
Jansen verwoordt een gevoel wat bij velen rondom Helmond 
Sport leeft. “Je merkt aan alles dat er een andere beleving komt 
richting nieuw stadion. Ik hoop op een mooie toekomst, waar-
in Helmond Sport een club blijft met ambitie, met behoud van 
het eigen Helmondse gezicht.” Kwaks en Nooyen-Vliegenberg 

sluiten zich daar bij aan met de aantekening dat er minder 
steile trappen in het nieuwe stadion mogen komen. Ook Bart 
Ruigrok waardeert de ambitie die de club uitstraalt en hoopt 
verder dat de bedrijfswagens die ingezet gaan worden bij de 
bouw van het nieuwe stadion van zijn favoriete merk zijn. Dat 
alles zullen de vier ondernemers zeker met elkaar gaan bespre-
ken in de ‘derde helft’ van de eerstvolgende thuiswedstrijd van 
Helmond Sport.

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

Bernadette Kwaks van Konsilo en Peggy Nooyen-Vliegenberg van Volar Coaching

Bart Ruigrok  
van Van Mossel Ford Helmond
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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

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

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



14 15

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.

€ 22.440,- incl.btw Brandstof: Benzine /   
 Elektrisch
Aantal deuren: 5

Transmissie: Automaat
Kilometerstand: 99.837 km 
Bouwjaar: 2018

Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine 

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!

€ 31.895,- incl.btw Brandstof: Elektrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 5.162 km
Bouwjaar: 2022

Peugeot e-208 EV Active 50 kWh

Kies voor het gemak van een ruime hatchback. Eindelijk elektrisch rijden? Deze 
auto is voorzien van een elektromotor. Dus stil, schoon én snel! 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!

€ 25.900,- incl.btw Brandstof: Benzine /   
 Elektrisch
Aantal deuren: 5

Transmissie: Automaat
Kilometerstand: 99.835 km
Bouwjaar: 2018

BMW 2 Serie 
Active Tourer 225xe iPerformance High Executive 

Stevig, robuust en vooruitstrevend in kwaliteit en prestaties. Dat is in een paar 
woorden de onverwoestbare reputatie van Duitse automerken. En terecht, ook in 
dit geval. Het beste van twee werelden komt samen in de hybride motor. 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!

€ 24.945,- incl.btwBrandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 22.511 km
Bouwjaar: 2020

Škoda Kamiq 1.0 TSI Ambition Automaat
  
De krachtige lijnen van deze SUV springen direct in het oog. De aandrijving komt 
voor rekening van een benzinemotor en 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!

€  37.945,- incl.btw Brandstof: Elektrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 15.922 km
Bouwjaar: 2020

Volkswagen ID.3 Pro 58 kWh

Het begrip veiligheid moet in een auto verankerd zijn in iedere vezel. Het is geen 
kwestie van achteraf een aantal veiligheidssystemen toevoegen, nee, het moet 
vanaf het allereerste begin in het ontwerp van de auto zijn opgenomen. 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!

€ 34.945,- incl.btwBrandstof: Elektrisch 
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 14.566 km
Bouwjaar: 2019

Kia e-Niro ExecutiveLine 39.2kWh
Sportieve prestaties zonder motorgeluid. Ervaar de stille kracht van elektrisch 
rijden met deze Kia e-Niro. Met de elektromotor rijdt u stil en snel de toekomst 
in. Maar ook schoon en zuinig. De krachtige motor geeft deze Kia uitstekende 
prestaties. Niets geeft meer gevoel van luxe en comfort dan een lederen interieur. 
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!

VDNS KIA dealer
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Mattijs Bouwmans maakt eigen 

cirkel rond als projectmanager 

grondstoffenrotonde  
Mattijs Bouwmans is geen onbekende op de Helmondse bedrijventerreinen. Eerder was hij al stagiair bij Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond en onderzocht hij hoe we bedrijfsafval duurzaam kunnen inzamelen en circulair in-
zetten. Hoog tijd om de cirkel rond te maken!

Als projectmanager grondstoffenrotonde gaat Mattijs zich 
in eerste instantie richten op Groot Schooten/Automotive 
Campus.

Milieustraat voor bedrijven
Zijn ambitie heeft Mattijs helder voor ogen. ‘Een 
grondstoffenrotonde waar we beter gescheiden afval 
bundelen en die vervolgens circulair verwerken tot nieuwe 
grondstoffen. Hoe mooi zou het zijn als we een soort 
milieustraat voor bedrijven kunnen opzetten? Dat is eigenlijk 
onmisbaar bij een toekomstbestendig ondernemersklimaat. 
Maar ook nieuwe collectieve ophaalrotondes behoren tot de 
mogelijkheden.’ 

Opnieuw gebruiken van afvalstromen
Voor de circulaire verwerking is Mattijs in gesprek met 
ondernemers en partners die zo hoogwaardig mogelijk 
reststromen verwerken om terug de markt op te brengen. ‘Er 
zijn voldoende collectieve mogelijkheden om de restcontainer 
van bedrijven te verminderen en gezamenlijk richting een 
circulaire economie te gaan. De behoefte bij ondernemers 
is gebleken, dus ik ben samen met hen aan de slag om de 
behoefte om te zetten in actie.’

Doe mee
Ben jij ondernemer op bedrijventerrein Groot Schooten of 
op de Automotive Campus? Wil jij met ons de volgende stap 
zetten en de grondstoffenrotonde realiseren? Neem dan 
contact op met Mattijs Bouwmans via mattijs@indusym.nl.
Mattijs Bouwmans maakt eigen cirkel rond als projectmanager 
grondstoffenrotonde

Jouw betrouwbare partner in  
payroll en Backoff ice diensten

Bezoekadres
Winde 15

5667 AX  Geldrop 

040-2831334
info@gjpayroll.nl

www.gjpd.nl

Advies waarop je kan vertrouwen, geen uitdaging is ons te gek

Overweeg je personeel of huidige uitzendkrachten aan te 
nemen, maar zie je op tegen de personeelsadministratie en de 
steeds wijzigende wet- en regelgeving? Wil je je meer kunnen 
focussen op de organisatiestructuur en wil je graag af van je 
financiële werkgevers risico’s? Het gezegde is niet voor niets, ik 
wens je veel personeel toe. Hiervoor is payroll dé oplossing! Met 
payroll profiteer jij van zorgeloos werkgeven terwijl je per-
soneelszaken goed geregeld zijn. Wij begrijpen dat je dit alleen 
uit handen wilt geven als je er zeker van kunt zijn dat de werkne-
mer de juiste arbeidsvoorwaarden krijgt én het payroll bedrijf 
een eerlijke en betrouwbare partner is. GJ is dé eerlijke payroll 
partner en neemt graag de personeelslasten uit handen, terwijl 
jij de dagelijkse leiding en toezicht hebt. Je ontvangt van ons een 
all-in kostprijs, kortom een eerlijke overzichtelijke factuur zonder 
verassingen achteraf!

Backoffice uitbesteden:  
wil je een uitzendbureau beginnen? 
Steeds meer enthousiaste ondernemers starten in de uitzend-
branche. Maar om in deze wereld te groeien moet er een sterke 
focus liggen op het werven van klanten en kandidaten. Die tijd 
heb je niet altijd. Hoe zorg je dan toch voor een betrouwbare 
backoffice? En dat deze effectief én kostenefficiënt functioneert? 
Dat doe je door het uitbesteden van je backoffice, zodat je meer 
grip houdt op andere processen. Bovendien weet je binnen onze 
backoffice dienstverlening altijd waar je financieel aan toe bent. 
Zo kun jij je richten op het boosten van je business. 

Maatwerk levert het meeste op 
Onze tarieven zijn gebaseerd op maatwerk. Daarbij ligt de focus 
niet zozeer op de kostprijs, maar vooral op wat uitbesteding 
backoffice jou kan opleveren. Daarom bieden wij jou altijd 
scherpe tarieven, waarbij we de omrekenfactoren op zo’n manier 
aanpassen dat ze jou het meeste opleveren.

Wat is Payroll

Backoffice
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Doe mee aan de online Energie 
Bespaar Game @ Werk
Minder gas verbruiken uit Groningen en/of Rusland. Met energiebesparing kun je klimaatverandering tegengaan 
én gelijk ook kosten besparen. Ook jij als ondernemer op bedrijventerreinen Helmond en eigenaar/gebruiker van 
een gebouw wil dit natuurlijk. Maar hoe doe je dat? En waarom nu precies? Met wie doe ik dat dan? Het ant-
woord op deze vragen ontdek je door mee te doen aan de online Energie Bespaar Game @ Werk*.  

Verlenging sluitingsdatum 
Subsidieregeling Energiebesparende 
maatregelen Ondernemers Helmond   
Gemeente Helmond biedt sinds medio November 2022 de subsidieregeling Energiebesparende maatregelen  
Ondernemers Helmond aan. De subsidieregeling wordt volop aangevraagd en daarom is er besloten de regeling 
te verlengen met 3 maanden. Dat betekent dat u uw aanvraag voor 1 juni 2023 kunt indienen. De game start op 3 april. Deelname is gratis, omdat deze 

eerste ronde helemaal gesubsidieerd is. Het kost je alleen 
circa 30 tot 60 minuten per challenge. Naast kennis en levert 
de game ook concreet de eerste besparingen op. En omdat je 
de game tegelijk speelt met (en tegen) andere teams uit het 
hele land kun je handige en leuke prijzen winnen. 

*De Energie Bespaar Game @ Werk is een initiatief vanuit Gideon, 
een platform dat de noodzakelijke transitie van de bouw en 
vastgoedsector wil versnellen om zo binnen de klimaatdoelstelling 
van maximaal 1,5 graden opwarming te blijven.

De regeling in het kort:
Ondernemers, gevestigd in Helmond, kunnen aanspraak 
maken op een subsidie ter waarde van maximaal € 1.000. 
Het doel is, logischerwijs, om energie te besparen en zo 
de kosten, in de toekomst, aanzienlijk te drukken. Met 
deze subsidie kunnen ondernemers een adviseur inhuren 
voor een energieadvies/scan op maat en/of om materialen 
voor verduurzamingsaanpassingen aan te schaffen. Heeft 
u goed inzichtelijk hoe u het beste het bedrijfspand kunt 
verduurzamen, dan kunt u er ook voor kiezen direct 
energiebesparingsmaatregelen te laten uitvoeren door een 
specialist of zelf materialen voor verduurzamingsaanpassingen 
aan te schaffen. Denk aan bijvoorbeeld energiebesparende 
verlichting, radiatorfolie, deurdrangers, isolatie, dubbel glas 
of een energiezuinige compressor.

Het beschikbare bedrag mag naar eigen vrijheid besteed 
worden binnen de gestelde kaders. Met deze maatregel 
ondersteunen we ondernemers bovendien om invulling te 
geven aan hun wettelijke energiebesparingsplicht.

Meer weten of direct aanmelden?  
Stuur een mailtje naar  
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl  
of bel met 0492-792350 

Meer informatie en aanvragen: www.helmond.nl/
hulp-bij-hoge-energiekosten-voor-ondernemers 

Van, voor en door ondernemers

Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond
Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) is van en voor alle bedrijven die gevestigd zijn op de Helmondse 
bedrijventerreinen. De Parkmanagementorganisatie zorgt samen met ondernemers voor een aantrekkelijk en 
toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat. Dat doen ze door het stimuleren, coördineren en opti-
maliseren van duurzame samenwerkingen tussen ondernemingen en relevante samenwerkende partners op de 
bedrijventerreinen met als uitgangspunt: van, voor en door ondernemingen.

De kracht van SBH is het collectief. Dat betekent 
samen aanpakken en samen ondernemen. En relevante 
informatie met elkaar delen. Daar wordt iedereen beter 
van. Elke dag is SBH in de weer voor een aantrekkelijk en 
toekomstbestendig ondernemersklimaat. Met collegialiteit 
en samenwerking als succesvolle Helmondse pijlers. SBH 
verbindt ondernemers met elkaar, met Helmond en met 
de regio.

Uitgebreide informatie over al de kernthema’s 
en projecten van Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond kunt u vinden op 
www.bedrijventerreinenhelmond.nl  
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Een fi nancieel fi tte medewerker zorgt voor:
• Hogere productiviteit • Minder loonbeslagen
• Minder verzuim • Fijne werksfeer
• Betere concentratie

 Angely van Deursen - 06-15467087 - info@quitte.nu - www.quitte.nu

Quitte biedt diverse mogelijkheden aan om ervoor te zorgen dat 
uw medewerker het inzicht in zijn fi nanciën weer terug krijgt.

ZIJN FINANCIËLE ZORGEN 
VAN UW MEDEWERKER 
OOK UW PROBLEEM?

Een 
Budgetcoach
is goud waard

-Angely-

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 

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

Breedijk 27, 5705 CJ Helmond
Tel: 0492-535194
info@vanlierop-emballage.nl

• Kisten
• Kratten
• Pallets
• Flightcases
• Transportzadels
• Glasbokken
• Verstevigde dozen
• Legborden
• ISPM15

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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 Denk op tijd na over je 
pensioen 
   Ook dan zijn we er voor jou. 

 vertrouwd, verzekerd, Veldsink. 

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

 Denk op tijd na over je 
pensioen 
   Ook dan zijn we er voor jou. 
     

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

  Hypotheken     | 
     Verzekeringen      | 

     Pensioenen      | 
    Betalen     | 

    Sparen  

DORINE VAN THIEL

0614593550 

Aarle-Rixtelseweg 19, Helmond

info@pedicuredorinevanthiel.nl

www.pedicuredorinevanthiel.nl

Toe aan een avondje ‘’gewoon’’ lekker eten in een sfeervolle  
en een tikkeltje hippe ambiance? Dan ben je bij Bravoy aan het 
goede adres! Bravoy staat voor : Toegankelijk, Bourgondisch en 
Royaal, en dat in een compleet nieuwe en inspirerende omgeving.

BRAVOY
Parkstraat 2,
5671GG Nuenen

Telefoon: 040 283 77 63
info@bravoy.nl
www.bravoy.nl

Ook voor de lunch kunt u bij ons terecht
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“Ik denk dat veel mensen dat gevoel wel herkennen”, 
begint Luc. “Op een gegeven moment kom je op een punt 
in je leven dat je eens goed nadenkt over je leven; wat heb 
ik allemaal gedaan? Wat vind ik leuk? Wat wil ik verder nog 
doen? Op precies zo’n punt zat ik afgelopen jaar. Ik voelde 
gewoon dat ik iets anders moest gaan doen. Wat precies, 
dat was toen nog één groot vraagteken. Het moest in 
elk geval iets zijn waar ik al mijn energie, creativiteit en 
zingeving in kwijt zou kunnen. Nou, dat heldere moment 
was er sneller dan ik dacht”, lacht Luc. “Al had ik daar wel 
een beetje hulp bij nodig.”

Ook opvolger wilde Luc binnenboord houden
Eigenlijk was alles al geregeld. Na meerdere, intensieve 
gesprekken was de opvolger van Luc gevonden in de 
persoon van Bart Linskens. “Bart heeft een schat aan 
ervaring op marketing gebied. Zo is hij onder andere CCO 
geweest bij BD Digital in Eindhoven, Digital Marketing 
Manager bij Audax én geeft hij gastcolleges Online 
Marketing (SEA en SEO). Daar gaat The Underdog 
zeker de vruchten van plukken” zegt Luc. “Ook is hij 
doortastend. De eerste vraag die hij stelde toen hij zijn 
contract ondertekende, was: ‘hoe zorgen we dat Luc bij 
The Underdog blijft?’ Vanaf dát moment is het balletje bij 
mij eigenlijk weer gaan rollen. 

Nieuwe functie binnen The Underdog
Merijn en Luc zijn vervolgens het gesprek aangegaan over 
een nieuwe rol binnen The Underdog. Dit heeft ertoe 
geleid dat Luc voor zichzelf de ideale baan heeft kunnen 
uittekenen: Managing Director. “Deze was er nog niet 
binnen de organisatie en naarmate we inhoudelijk steeds 
meer invulling gaven aan de functie, voelde ik bij mezelf 
het enthousiasme groeien. Dáár was ik dus naar op zoek!”
 
Focuspunten nieuwe Managing Director
Met Bart die vanaf maart als Marketing Operations 
Manager de dagelijkse operatie aanstuurt, gaat Luc zich 
voortaan richten op zaken die eerder bleven liggen:
 
• het aanscherpen van de propositie en positionering
• investeren in het binnenhalen van nieuwe collega’s
• het stimuleren van kennisdeling
• de interne processen professionaliseren 
• het uitbouwen en positioneren van het merk 
 The Underdog. 

“Ik heb nu écht het gevoel dat ik toe ga komen aan de 
dingen die cruciaal zijn voor de volgende fase van The 
Underdog. Hierdoor komt er ook ruimte om te werken 
aan mijn eigen groei op professioneel en persoonlijk vlak. 
Ik kijk er naar uit om samen met mijn werkfamilie deze 
groeistappen te zetten.”

Blij dat Luc voor ons behouden blijft
Merijn Janssen, eigenaar van The Underdog, is blij dat Luc 
behouden blijft voor het bureau. “Luc en ik kennen elkaar 
al vele jaren en ik weet wat ik aan hem heb. Hij kent het 
bureau en alle processen als zijn broekzak. Had hij ons 
verlaten, dan was dat een serieuze aderlating geweest. 
Gelukkig is dat niet het geval. Een fijn persoon én een brok 

aan knowhow blijft binnenboord. Daar zijn we ontzettend 
blij mee. Bovendien wordt het team versterkt met nóg 
een zwaargewicht, in de persoon van Bart. Waar ik een 
paar maanden geleden toch wel bezorgd was over de 
opvolging en invulling, ziet de wereld er nu heel anders 
uit. Een stuk zonniger.”   

Wissel van de wacht zorgt voor hernieuwde energie

Luc Wechseler aan het 
roer van The Underdog 
De wereld kan er van de een op de andere dag heel anders uitzien. Dat merkten we in november 2022, toen 
Luc Wechseler bekend maakte dat hij na 5 jaar zijn werkzaamheden als Marketing & Operation Manager 
zou neerleggen. Nu, drie maanden later, merken we dat wéér. Om direct met de deur in huis te vallen: Luc 
stopt niet bij The Underdog. Wél krijgt hij een andere rol, die van Managing Director. Waarom komt hij 
terug op zijn beslissing en wat wordt zijn nieuwe rol?

The Underdog
Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
Telefoon: 06-15330218
E-mail: lucwechseler@the-underdog.nl
www.the-underdog.nl

Ben je nog op zoek naar een toffe 
werkplek in Helmond? The Underdog 
is altijd op zoek naar talent. 
Kijk op www.the-underdog.nl 
voor alle vacatures of stuur een 
open sollicitatie. 
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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

Automotive

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, 
SNEL EN PROFESSIONEEL

VOOR AL UW

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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Freek Hypotheek Helmond

Hypotheek voor ondernemers en 
‘senioren’ verbeterd

www.freekhypotheek.nl/vestigingen/helmond

Wil je een huis kopen, verbouwen of verduurzamen? Dan wil je natuurlijk weten 
hoeveel je kunt lenen, wat de laagst mogelijk lasten zijn en op welke belangrijke 
zaken je moet letten. Freek regelt voor jou de beste hypotheek!

Snel, persoonlijk en onafhankelijk.

Een hypotheek voor ondernemers en senioren (57+) is sterk vereenvoudigd en ver-
beterd. Ben je langer dan twaalf maanden actief als ondernemer? Dan kun je met 
de nieuwe Inkomensverklaring Ondernemer een stuk makkelijker een hypotheek 
krijgen. Ook de mogelijkheden voor 57+ zijn aanzienlijk verruimd: 

vraag Freek Hypotheek naar de seniorenpropositie.

Steenweg 18a
5707 CG Helmond
0492-338233

Aalsterweg 179
5644 RA Eindhoven
040-2922222

Vestdijk 188
5611 CZ Eindhoven
040-2114054

Leeghwaterlaan 20
5223 BA ‘s-Hertogenbosch
073-6902694

Het begint bij  
vb&t Makelaars!

- Gratis waardebepaling 
- Erkende EPA labels 
- Nieuwbouwadvies
- Aankoopdiensten 
- Verkoopdiensten 

 

Ontmoet je persoonlijke makelaar

Ontmoet Helga Verschuuren!

“Vragen over verkoop, nieuwbouw, opslag óf  
verhuizen? Ik beantwoord graag je vragen onder 

het genot van een goede kop koffie!”

 
0492 505 510 | Steenweg 18A, 5707 CG Helmond 

Gevalideerd taxatierapport? 

Wij verzorgen een NWWI rapport  
waarin de marktwaarde wordt  

bepaald door taxateurs. 

Kies voor onze complete  
dienstverlening!

Wij ontzorgen je van A tot Z ...
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Werknemer dreigt zichzelf in brand  
te steken.
De werknemer is vanaf 2010 bij de werkgever in dienst. Werk-
nemer heeft zich op enig moment arbeidsongeschikt gemeld 
en hij is door de bedrijfsarts ongeschikt bevonden om zijn 
functie in volle omvang uit te oefenen. De problemen van de 
werknemer waren voornamelijk gelegen op het mentale vlak 
en bovendien ook nog gedeeltelijk werkgerelateerd. Deze om-
standigheden belemmerden de werknemer ook werkelijk in 
ernstige mate. Op 1 februari 2022 heeft een gesprek plaats-
gevonden tussen werknemer, zijn leidinggevende, de HR-advi-
seur en de arbeidsjurist van de werkgever. 

Werknemer vertelde dat de voorafgaande jaren een heel 
moeilijke periode voor hem zijn geweest, waarbij hij zich niet 
altijd even eerlijk behandeld heeft gevoeld. Dat had zijn weer-
slag gehad op de wijze waarop hij functioneerde en ook op de 
huidige situatie en de herstelmogelijkheden van de werkne-
mer. Vervolgens heeft de leidinggevende aan de werknemer 
voorgesteld om samen te kijken naar de mogelijkheden voor 
een ontslag van werknemer in onderling overleg. 

Werknemer werd tijdens het gesprek steeds stiller en ‘afwe-
ziger’ en heeft op een gegeven moment zichzelf overgoten 
met een brandbare vloeistof en gedreigd om zich in de brand 
te steken. Hierop is uiteraard flinke paniek uitgebroken bij de 
andere aanwezigen en de aanwezige medewerkers hebben in 
paniek de ruimte verlaten. De werkgever heeft de politie inge-
schakeld vanwege de direct dreigende situatie en direct na het 
incident is de werknemer door de politie aangehouden. 

Ontslag op staande voet
Bij brief van 3 februari 2022 is werknemer op staande voet 
ontslagen. In eerste aanleg heeft werknemer aan de kanton-
rechter verzocht om vernietiging van het op gegeven ontslag 

op staande voet met doorbetaling van loon en toelating tot 
het werk. De werknemer vond dat de gedragingen op 1 febru-
ari hem niet konden worden aangerekend vanwege de men-
tale toestand waarin hij zich bevond. Hij had in een vlaag van 
verstandsverbijstering gehandeld en daarom was dit hem niet 
aan te rekenen.

De kantonrechter heeft echter geoordeeld dat het ontslag op 
staande voet terecht is gegeven en het ontslag op staande 
voet dus in stand gelaten. Werknemer heeft, volgens de kan-
tonrechter, door opzet of schuld aan de werkgever een drin-
gende reden gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld 
op te zeggen. Wel heeft hij aan de werknemer een transitie-
vergoeding toegekend. De rechter vond weliswaar dat sprake 
was van een dringende reden, maar oordeelde wel dat het 
handelen van de werknemer niet ernstig verwijtbaar was.

De werknemer was het hiermee niet eens en heeft hoger be-
roep ingesteld tegen de uitspraak van de kantonrechter.

In hoger beroep verzocht werknemer onder meer voor recht 
te verklaren dat geen sprake is geweest van een dringende 
reden, waardoor het ontslag op staande voet niet rechtsgel-
dig is geweest en dat de arbeidsovereenkomst moest worden 
hersteld. De werkgever verzoekt in hoger beroep vernietiging 
van het vonnis van de kantonrechter voor zover daarin de tran-
sitievergoeding is toegekend en heeft verzocht werknemer te 
veroordelen tot terugbetaling daarvan. 

Wat vindt het Gerechtshof?
Het Gerechtshof concludeert dat een verband bestaat tussen 
de aan de werknemer verweten gedraging aan de ene kant 
en de persoonlijkheidsproblematiek waarmee werknemer al 
langere tijd kampte aan de andere kant. Het Gerechtshof con-
cludeert dat de werknemer tijdens zijn actie welbewust heeft 

Ontslag op staande voet terecht? 
Een ‘brandende’ kwestie
De laatste tijd zien wij dat een toenemend aantal ontslagen op staande voet worden gegeven. En daaraan liggen 
in sommige gevallen hele bijzondere feiten en omstandigheden ten grondslag. In deze bijdrage zal ik een hele 
bijzondere casus bespreken, waarbij sprake was van een werknemer met mentale problemen, welke problemen 
van grote invloed waren op zijn gedragingen die hebben geleid tot het ontslag op staande voet. In veel opzichten 
een ‘brandende’ kwestie.

gehandeld. Dit standpunt baseert het Gerechtshof vooral op 
het feit dat hij zijn actie heeft voorbereid door een aansteker 
en een brandbare vloeistof naar het gesprek mee te nemen. 

Het Gerechtshof constateert ook dat sprake is van een erkend 
verband tussen de gedraging van de werknemer enerzijds en 
de persoonlijkheidsproblematiek die hij heeft anderzijds. Des-
ondanks stelt het Gerechtshof vast, op basis van medische ge-
gevens, dat wel sprake is van ‘wilsbekwaamheid’ aan de zijde 
van de werknemer en dat hij bewust heeft gehandeld.

Het Gerechtshof oordeelt op basis hiervan dat de gedraging 
van de werknemer wel verwijtbaar is, maar in enige mate ver-
minderd verwijtbaar. Uitgaande van de persoonlijke omstan-
digheden zoals gesteld door werknemer en van in enige mate 
verminderde verwijtbaarheid ten aanzien van de gedraging, 
komt het Gerechtshof tot het oordeel dat de gedraging zoda-
nig is, dat van de werkgever ‘redelijkerwijs niet kon worden 
gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’. 

Het Gerechtshof bepaalt vervolgens: “Door benzine of een an-
dere brandbare vloeistof het bedrijf in te brengen, daar die 
vloeistof over zichzelf, de stoel en de vloer te spuiten en een 
werkende aansteker in de hand te nemen, heeft werknemer 
bovendien een reëel risico in het leven geroepen dat (een deel 
van) het bedrijf zou afbranden met alle gevaar voor de vei-
ligheid van de zich daar bevindende personen (personeel en 
bezoekers) van dien.” De gedraging is, mede gelet op de (mo-
gelijke) gevolgen daarvan, dermate ernstig dat de werkgever 
mocht overgaan tot ontslag op staande voet, ook in het be-
lang van de veiligheid van de in het bedrijf aanwezige perso-
nen en ook ter bescherming van het personeel. 

Dat de werknemer er niet in is geslaagd om de vloeistof vlam 
te laten vatten, maakt het voorgaande niet anders. Gezien de 
ernstige bedreiging van de veiligheid van velen heeft de werk-
gever het ontslag op staande voet mogen verlenen. De werk-
gever heeft naar het oordeel van het Gerechtshof voldoende 
toegelicht dat zij de gevolgen van het ontslag voor werknemer 
in haar besluit heeft meegewogen en hoe zij dat heeft gedaan. 
De werkgever heeft  hierbij onder andere de leeftijd en het 
lange dienstverband van de werknemer meegewogen, maar 
aan de andere kant ook dat zij het dienstverband binnen zeer 
korte termijn toch zou hebben beëindigd wegens langdurige 
arbeidsongeschiktheid, waarvan het Gerechtshof ook uitgaat. 
De werknemer was immers al bijna 104 weken arbeidson-
geschikt en het dienstverband zou op basis daarvan toch op 
basis daarvan zijn geëindigd. Herstel van de werknemer voor 
het einde van deze 104 weken periode was niet aannemelijk 
gezien de klachten van de werknemer en ook was er geen 
herstel van de werknemer binnen 26 weken te verwachten na 
deze periode van 104 weken, zodat aan de voorwaarden voor 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst zou zijn voldaan op 
dat moment.

Het Gerechtshof komt ook tot de conclusie dat sprake van 
een dringende reden. Het Gerechtshof handhaaft het ontslag 
op staande voet zoals dat door de werkgever is gegeven. Het 
dienstverband met de werknemer is geëindigd per 3 februa-
ri 2022 en de werknemer  wordt tevens verplicht om de ge-
fixeerde schadevergoeding aan de werkgever te betalen. Dit 

is een bedrag gelijk aan het salaris over de periode dat de ar-
beidsovereenkomst zou zijn opgezegd met inachtneming van 
de geldende opzegtermijn. Het Gerechtshof bekrachtigt ook 
het oordeel van de kantonrechter dat geen sprake is van ern-
stige verwijtbaarheid aan de kant van werknemer en dat hij op 
basis hiervan recht heeft op een transitievergoeding.

Hoe om te gaan met zo’n precaire situatie?
Uit deze uitspraak van het Gerechtshof kan worden opge-
maakt dat persoonlijke omstandigheden aan de zijde van de 
werknemer die van invloed zijn op de handelwijze die heeft 
geleid tot het ontslag op staande voet weliswaar wordt mee-
gewogen, maar dat dit dan niet automatisch betekent dat een 
ontslag op staande voet niet meer mogelijk is. De reden hier-
van is dat, ondanks het feit dat voor een ontslag op staande 
voet wel sprake moet zijn van opzet of schuld, niet vereist is 
dat de werknemer een (ernstig) verwijt moet kunnen worden 
gemaakt. Wel is het uiteraard van belang om de beslissing om 
over te gaan tot een ontslag op staande voet heel zorgvuldig 
te nemen en hierover op voorhand advies over in te winnen.

Voor advisering over en begeleiding in het kader 
van beëindiging (al dan niet op staande voet) 
van een arbeidsovereenkomst 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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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.
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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
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

De ideale combinatie

•  Licht & Kracht  
  installaties

•  Led verlichting

•   Exclusieve verlichting 
  voor winkel en kantoor

•   Domotica

•   Zonnepanelen
 
•   Duurzame energie
 
•   Beveiligingsinstallaties
 
•   Camerasystemen
 
•   Geluid & Omroep  
  installaties

Engelseweg 129 
5705 AC  Helmond
T 0492-507550 
E info@elektrovogels.nl 
W elektrovogels.nl

Elektro Vogels 
is op zoek naar collega’s !
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Hormonaal in balans zijn
Vroeger, toen je nog 100 push ups kon doen en 5km hardlopen onder het half uur. Waar een brakke zondag toch 
gewoon weer een fitte maandag was. Vroeger, toen we dachten dat cardio het enige middel voor afvallen leek te 
zijn en waar alleen mannen te vinden waren in het krachthonk. Vroeger toen fit zijn ook betekende dat je goed 
in de markt lag. 

Eigenlijk is er niet zo heel veel veranderd. Ook nu lig je beter in 
de markt als je fysiek fit bent. Een behoorlijk taboe, maar het 
is echt zo dat niet fit zijn gelijk staat aan minder (zin in) seks. 
En (een poging tot) voortplanting is toch een van de primaire 
doelen.

Fysiek sterk en fit zijn geeft je enorme gezondheidsvoordelen. 
Zowel voor mannen als voor vrouwen. Een gezonde dosis spier-
massa en een niet te hoog vetpercentage zorgt voor een betere 
hormoonbalans. Je voelt je fitter, sterker, vrolijker, gelukkiger. 
Want dat is wat hormonen kunnen doen.  Het omgekeerde is 
ook waar. Ben je hormonaal uit balans, dan voel je je niet fit. 
Je voelt je vaker moe of zelfs uitgeput. Je slaapt niet goed, on-
regelmatig of bent nooit uitgeslapen. Je libido is ver te zoeken. 
Daarnaast is je stemming veel wisselender en is de kans op 
depressie hoger. En voor mannen, de erectie is minder stabiel. 
Voor vrouwen, de menstruele cyclus is niet stabiel of je ervaart 
veel ongemak. Bij vrouwen in de overgang, je ervaart erg veel 
klachten tijdens de overgang. Dit is een fase waarin hormonen 
sowieso al erg wisselen en wanneer je basis niet goed is wordt 
dit alleen maar erger. 

Hormonaal in balans zijn is iets dat je als  
prioriteit zou moeten zien. 
Waar hebben we dan rekening mee te houden?

• Verbeteren van 
ons HDL cholesterol. 
Eerst even een goed 
woord over cholesterol. 
Cholesterol heeft een 
heel belangrijke taak, 
o.a. Maakt het vitami-
ne D aan, de hormonen 

oestrogeen en testosteron en het is een essentiële bouwstof 
voor celmemdranen. Cholesterol maakt daarnaast galzuren 
aan, wat op zijn beurt weer vetten uit voeding afbreekt.  
Cholesterol wordt door het bloed getransporteerd, dat lukt 
door het te binden aan een eiwit. LDL levert cholesterol af 
door het lichaam. HDL brengt het overtollige weer terug 
naar de lever. We willen dus relatief meer HDL dan LDL. An-
ders hoopt het LDL cholesterol zich op in de aderen. Voeding 
welke de HDL verhoogt en LDL verlaagt zijn onverzadigde 
vetten. Welke je kunt vinden in bepaalde noten, avocado’s 
en omega 3-vetzuren uit bijvoorbeeld vis of algen. 

• Verminderen van vetmassa 
en verhogen van de spiermas-
sa door krachttraining. Kracht-
training voor het opbouwen en 
behouden van spiermassa: Het 
helpt niet alleen het testoste-

ron te verhogen maar stimuleert ook vetverlies. Het vet dat 
we vooral op de buik dragen stimuleert de aanmaak van 
oestrogeen het vrouwelijk hormoon, heel grof gezegd de 
tegenhanger van testosteron. Mannen met een een dikke 
buik en soms zelfs borsten hebben dus meer oestrogeen, 
deze mannen worden een beetje meer vrouw, niet alleen 
in uiterlijk ook in gedrag. Een hoger vetpercentage creëert 
hogere ontstekingswaarden in je lijf. Geen goede omgeving 
voor hormonen die je gunstig stemmen. Daarnaast maak je 
tijdens het sporten verschillende hormonen aan die je een 
gelukkiger gevoel geven en die pijn verzachten. 

• Minderen met alcohol en me-
dicatie in overleg met de huis-
arts zo veel mogelijk beperken. 
De lever zorgt voor het aanma-
ken van gal en het heeft een 
zeer belangrijke metabole func-
tie. De lever produceert zoveel 

warmte dat het lichaam hiermee op temperatuur gehouden 
kan worden. De lever is ook een reservoir voor allerlei vita-
minen en mineralen en glycogeen. In de lever worden ver-
schillende eiwitten aangemaakt die onze gezondheid op peil 
houdt en ook niet onbelangrijk de lever zuivert ons bloed. 
Stoffen die de lever maakt of afbreekt worden weer gebruikt 
om de aanmaak van hormonen mee aan te sturen. Toxische 
stoffen afbreken, zoals alcohol en medicatie, hebben altijd 
voorrang op de andere processen van de lever. Hou dat in 
gedachten wanneer je een glaasje alcohol drinkt. Het nor-
male proces voor een goede gezondheid in jouw lichaam 
wordt hierdoor als het ware on hold gezet. 

• Slaap tussen de 7-9 uur per nacht. 
Zorg voor een optimaal circadiaans rit-
me. Een goede nachtrust, ook lang ge-
noeg, helpt het lichaam en het brein te 
herstellen zodat het de volgende dag 
weer sterk genoeg is. Het is de langste 
periode dat we in rust zijn en zoals in 

eerdere uitgaven al aangegeven is dat goed voor het active-
ren van het parasympatisch zenuwstelsel. 

• Drink voldoende water. Ons li-
chaam bestaat voor het grootste 
deel uit water. Het is een belangrijk 
bestanddeel van ons bloed en alle 
cellen en is een transportmiddel. 
Een goede graadmeter om te weten 
of je voldoende water binnenkrijgt 
is kijken naar de urine. Behalve de 
ochtend urine dient de kleur bijna 
doorzichtig of lichtgeel te zijn. 

• En speciaal voor de vrouwen on-
der de lezers die nog niet door de  
overgang zijn. Zorg voor een stabiele 
hormonale cyclus. 

Twijfel jij over jouw gezondheid?
Vul de check in via de volgende QR-code en je weet binnen een 
paar minuten wat belangrijk is om te weten en waar je staat. 
Tenminste 1x per jaar een bloedonderzoek laten doen geeft 
al veel inzicht in jouw gezondheid. Je kunt dit met je huisarts 
bespreken. 

Wil je graag weten wat ik voor je kan betekenen op het gebied 
van een fit en vitaal lijf. 
Neem vrijblijvend contact op. 

Interessant voor jou of jouw bedrijf?
Een traject coaching & training kun je zakelijk aftrekken van 
de belasting. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, je 
kunt de kosten niet indienen bij je zorgverzekering. 

www.mir-i-am-strong.nl
06-50253067
Hoofdstraat 123, Helmond
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Health
check

Niet standaard vragenlijst
 

inzicht in jouw gezondheid 

Coach & personal trainer voor de ondernemer 

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

De Ster Hygiëne
Vossenbeemd 96, 5705 CL  HELMOND

Tel: +31 (0)492 – 55 26 66 - www.desterhygiene.nl
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Adriaan van den Heuvel bedrijfsmakelaars Hoofdstraat 155 • 5706 AL Helmond • bedrijven@heuvel.nl  • 0492-661 884 • www.heuvel.nl

TE KOOP

TE HUUR

TE HUURTE KOOP

TE HUUR
Panovenweg 22-30 te Helmond 
Op absolute toplocatie binnen de brainport regio en  
op korte afstand van de automotive campus gelegen 
kantoorobject.

Het object wordt vrij van huur en gebruik
in de huidige staat verkocht. 

Schootense Dreef 33 te Helmond  
Op bedrijvenpark Groot Schooten is een gedeelte van dit 
zeer moderne en hoogwaardig afgewerkt kantoorgebouw 
voor verhuur beschikbaar.

Het object heeft een speelse indeling, straalt klasse uit en 
biedt uiterst professionele werkplekken. Daarnaast is het 
van alle comfort voorzien. Denk hierbij aan verschillende  
vergaderruimten, een smaakvolle coffee corner, een 
bedrijfsrestaurant voorzien van alle gangbare uitrusting, 
toegang tot een balkon, uitgebreide IT voorzieningen en 
een auditorium/presentatie ruimte.

Brugstraat 81 te Mierlo 
Op een super locatie is dit nieuwe hoogwaardig kantoor-
verzamelverzamelgebouw voor verhuur beschikbaar in 
kleinschalige units! 

Op deze locatie wordt een volledige kantooroplossing 
aangeboden om u van alle voorzieningen te kunnen 
voorzien.

de Waal 38 - 40 te Best
Representatief kantoorgebouw “metropool” met een 
oppervlakte van ruim 3.500m².

Het object is op steenworp afstand gelegen van  
knooppunt “batadorp” (rijkswegen A2 en A58).

Van Kuppenveldweg 8 te Asten
Vanwege verhuizing komt dit representatieve  
bedrijfsobject op bedrijventerrein hazeldonk  
te Asten beschikbaar voor verhuur.

Begane grond circa  1.190m²
Eerste verdieping circa  1.211m²
Tweede verdieping circa  1.239m²
Dakverdieping circa  66m²
Totaal circa  3.706m² 

In units vanaf circa 303m² bruto
Totale oppervlakte circa 968m² bruto

Unit 3 circa 89m²
Unit 5 circa 87m²
Totale oppervlakte circa 176m²

Begane grond circa  634m²
Eerste verdieping circa  615m²
Tweede verdieping circa  615m²
Derde verdieping circa  615m²
Vierde verdieping circa  615m²
Vijfde verdieping circa  447m²
Totaal circa  3.539m² 

Begane grond 
Bedrijfsruimte circa  755m²
Kantoorruimte circa  47m²
Verdieping 
Bedrijfsruimte circa  788m²
Totaal circa  1.590m² 

Vraagprijs: € 2.750.000,= k.k.

Huurprijs: € 135,= per m² p.j.  excl. BTW 

Huurprijs op aanvraagVraagprijs: € 2.750.000,= k.k.

Huurprijs € 65.000,- p.j.



44 45

KUNST
&POSTER

BESTEL UW NIEUWE CANVAS VIA

WWW.BLACK-COLORS.NL
EN HAAL DEZE OP IN ONZE WINKEL!

KLAAR MET DIE WITTE SAAIE MUREN IN JE KANTOORRUIMTE? 

BEKIJK ONZE VENIEUWDE WEBSITE

150 X 100 CM € 125,00 INCL BTW

KEUZE UIT MEER DAN 200 BEELDEN!

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
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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

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

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
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Denk op tijd na over 
je pensioen
Het zal je maar gebeuren: je gaat met pensioen en je ziet je maandinkomsten ineens drastisch naar beneden gaan. 
Dit klinkt dramatisch, maar in de praktijk gebeurt het helaas vaak. Veel oudere werknemers hebben daardoor 
spijt dat ze niet eerder hebben nagedacht over hun pensioen. Ben jij goed voorbereid op je pensioen?

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

je pensioen. Tot je veertigste zijn er zeker nog mogelijkhe-
den om je pensioen te regelen. En ook als je ouder bent, 
zijn er manieren om aanvullend inkomen op te bouwen. 
Denk bijvoorbeeld aan het inleggen in een lijfrente, extra 
aflossen op de eigen woning of het afsluiten van een over-
lijdensrisicoverzekering. Win hiervoor wel advies in bij je 
Veldsink adviseur.

Deel van de Nederlandse werkenden bouwt 
geen pensioen op
Eerder bleek ook al uit onderzoek dat een groot deel van 
de Nederlandse werkenden wel inkomen heeft uit arbeid, 
maar geen pensioen opbouwt. Het gaat hier om bijna 1,7 
miljoen Nederlanders. Daarmee loop je het risico dat je 
na je pensionering in de financiële problemen kunt raken 
doordat je inkomen dan fors omlaag gaat. Het is dus be-
langrijk om inzicht te hebben in je financiën en je persoon-
lijke financiële toekomst. Dan krijg jij later geen spijt over 
je opgebouwde pensioen.

Bouw je nog geen pensioen op of wil je weten welke mo-
gelijkheden er voor jou zijn om aanvullend pensioen op te 
bouwen? Stel je financiële toekomst veilig en loop even bij 

ons binnen aan de marktstraat 18 of maak een afspraak 
via mierlo@veldsink.nl of 0492-661712 om de mogelijk-
heden te bespreken. Ook dan zijn we er voor jou.
.

Uit recent onderzoek van Wijzer in geldzaken blijkt dat 
80% van de Nederlanders bij de start van hun huidige baan 
andere arbeidsvoorwaarden belangrijker vond dan pensi-
oen. Denk bijvoorbeeld aan vrije dagen, ouderschapsverlof 
of reiskostenvergoeding. Eenmaal de 55 gepasseerd heeft 
1 op de 5 werknemers daar achteraf spijt van. En circa 
een derde van de 55-plussers vindt dat ze beter eerder 

hadden kunnen beginnen met zich verdiepen in de eigen 
pensioensituatie.

Verdiep je op tijd in je pensioen
Vaak is een scheiding, overlijden of arbeidsongeschiktheid 
een aanleiding om je te verdiepen in je pensioen. Maar 
dat is in veel gevallen te laat. Verdiep je daarom op tijd in 
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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

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

Specialist in schoonmaak

Uw specialist voor dagelijks en of periodiek 
schoonmaakwerk in kantoren en gebouwen.

Uw specialist voor de reiniging van ramen gevels en 
zonweringen.

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

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



ZAKELIJK, OP LOCATIE OF OP 
DE AUTOMOTIVE CAMPUS
Een jubileum, een productintroductie, een netwerkborrel of  
een bedrijfsfeest. Het is slechts een greep uit de events die  
we van a tot z verzorgen op zakelijk gebied. Klein of groot.  
Je wil medewerkers in het zonnetje zetten, fêteren op een  
bijzondere manier of klanten laten zien dat je ze waardeert.  
De Automotive Campus is daarbij slechts één van de locaties 
die we bieden. Wij zijn op ons sterkst als we vanaf het eerste 
idee mee kunnen denken. Samen met uw team werken we 
dat uit tot een aansprekend concept op de locatie die past 
bij wat u in gedachten heeft. Wij zorgen er vervolgens 
voor dat alles, vóór, tijdens en ná het event tot in de 
puntjes geregeld is. Wij zeggen niet voor niets, altijd 
en overal à la carte. Dat is onze kracht!

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


