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Adéle Luyten
Bestuurslid ON12

VOORWOORD

Adéle is ondernemer in hart en nieren, dat
blijkt wel uit het feit dat zij al sinds 2001
bestuurslid is van ON12. “Ik ben altijd bezig
met verbinden. Je komt steevast ondernemers tegen die iets voor elkaar kunnen
betekenen.” Als kind wist Adéle al dat zij
niet in de wieg was gelegd om te werken
voor een baas, daarvoor had en heeft zij nog
steeds een té creatieve geest. Adéle wilde
ondernemer worden, ook al had ze op jonge
leeftijd geen flauw benul wat dat precies
betekende. In 2006 opende ze eindelijk haar
eigen antiekzaak. ‘Adelheid Antiek’ is inmiddels een begrip in de regio.

ON12: een sterk stukje ondernemerschap

Met bijna 90 leden is ON12 één
van de grootste ondernemers
verenigingen in Heerlen. Dat is
niet zonder reden, want ON12 is op
z’n minst gezegd een bijzondere
club ondernemers. Hier wordt
niet ‘gefakkeld’, hier wordt onder
nomen.

Denktank
Ondernemend denken, met elkaar en voor
elkaar, dát is karakteristiek voor ON12.
Bovendien, wij durven de stoute schoenen
aan te trekken. Noem ons gerust een ietwat
rebelse club, maar daardoor krijgen we wel
zaken voor elkaar. Nu en in de toekomst.
Want een deel van de ideeën uit onze keuken voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen zijn geïnspireerd op hoe de wereld
er over een aantal jaren uitziet.

ON12 verenigt een dynamische
groep ondernemende doeners.
Als er een probleem is, wordt het
opgelost. En zo verdampen in
Heerlen-Noord meer of minder
complexe problemen als sneeuw
voor de zon. Is de verlichting
kapot, dan vragen wij: “Wie gaat
de stekker insteken?” Waarmee
we maar willen zeggen: is er iets
nodig, dan wordt het gewoon
geregeld. Soms doen we dat op
eigen houtje, in andere gevallen
zoeken we heel gericht de samen
werking met overheidsorganen en
andere ondernemersverenigingen
in onze regio. Want verbinden en
goed voor elkaar zorgen zit nou
eenmaal in ons DNA.

Veel zaken die de afgelopen decennia in
onze regio zijn gerealiseerd, stammen uit
onze denktank. Het eerste Bedrijvencontactpunt, een loket voor de ondernemer
bij de overheid, om maar een voorbeeld te
noemen. Ook de oprichting van de Stichting
BTM Parkstad om samen met ondernemers
en overheid de kwaliteit en leefbaarheid op
bedrijventerreinen aan te pakken, stamt uit
onze koker.
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Er zitten op dit moment nog veel meer
inspirerende en stoute plannen in de
pijplijn, waardoor we onze voortrekkersrol
opnieuw kunnen bevestigen. De economie
in onze dynamische regio zal erbij gebaat
zijn. Want vergeet niet, Heerlen bruist. Hier
gebeurt het. Er zit een fantastische flow in
dit gebied, niet in de laatste plaats omdat
we (weer) in onszelf geloven. Het Calimero-syndroom kan wat ons betreft per direct
uit ons woordenboek worden geschrapt.

Borrelclub avant la lettre
ON12 werd 31 jaar geleden, in 1986,
opgericht als borrelclubje. Dat is nog steeds
het fundament van onze vereniging. Leer
elkaar (onder het genot van een drankje)
beter kennen en doe lokaal zaken met elkaar. Ken je buren en kijk wat je voor elkaar
kunt betekenen. Misschien kun je een keer
de bus van je buurman lenen of mogen jouw
bezoekers in overleg bij de buren parkeren. Hoe slim en makkelijk is dat?! Het is
gewoon een kwestie van goed voor elkaar
zorgen. En dat blijft niet beperkt tot ons
eigen clubje, neem dat maar van ons aan.
Adéle Luyten, Sarina Luyten & Igor Soons

Igor Soons
Voorzitter ON12
045 is zijn homebase;
hij is hier niet alleen geboren
en getogen, hier – in De Koumen nota
bene – zette hij zijn eerste ondernemersstappen, als 18-jarige op de fiets. Igor Soons
van KantoorArtikelen.nl is een entrepreneur
pur sang. Ondernemen is zijn grootste
hobby en passie en dat proeft iedereen die
zaken met hem doet. En hij is misschien wel
de grootste voorvechter van lokale business:
“Elkaar vinden, verbinden en samen zaken
doen; dáár ga ik voor.” Het voorzitterschap
van ON12 en BTM Parkstad zijn hem dan
ook op het lijf geschreven.

Sarina Luyten
Bestuurslid ON12
Sarina beheert sinds 2017 het secretariaat
van ON12. Als telg uit een ondernemersfamilie was het invullen van deze bestuursfunctie een logische stap. “Ik vind het te gek
dat ik op deze manier een bijdrage kan leveren aan ON12”, aldus de opgeleide dierenartsassistente. De dieren heeft ze inmiddels
adieu gezegd; sinds 1 maart 2017 staat deze
ambitieuze dame haar ouders terzijde in het
familiebedrijf ‘Adelheid Antiek’.
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HET ONSTAAN VAN ON12
Een bont gezelschap

ON12 is de oudste ondernemersvereniging en inmiddels de grootste belangenbehartiger van ondernemend
Heerlen. De ondernemersvereniging heeft al een lange geschiedenis waar ze trots op mag zijn. Het was het
jaar 1986 waarin enkele ondernemers uit Heerlen-Noord voor het eerst georganiseerd hun krachten bun
delden in de Koumenclub. Math L’Ortye van L’Ortye B.V. uit Hoensboek, de directeur van ABN AMRO, Frans
Lückers van Moonen Lückers BV, Louis Huyts van Ludo Mode en Randstad staan aan de wieg van deze
samenwerking, die 31 jaar later de naam ON12 draagt.
Door het succes van de Koumenclub
bleef het ondernemersgebied niet alleen
beperkt tot De Koumen. De vereniging
spreidde zich uit als een kring en in 1992
werd de Koumenclub omgedoopt tot
Industriële Kring Heerlen Noord (IKHN). In
2015 werd het weer tijd voor vernieuwing.
Een nieuwe logo, een nieuwe website en...
een nieuwe naam.

Bedrijventerreinen Management Parkstad
Limburg (BTM) is bijvoorbeeld een belangrijke partner voor ON12, omdat zij veel
facilitaire zaken vergemakkelijken. ON12
was ook de aanjager voor de oprichting
van het Bedrijvencontactpunt (BCP) van de
gemeente Heerlen, opnieuw een voorbeeld
van een bijzondere samenwerking die haar
vruchten afwerpt voor de leden.

Voor de nieuwe naam is gekozen voor de
kracht van eenvoud met een knipoog naar
het verleden. ON12 – samen sterk, is in juli
2015 uitgeroepen tot de nieuwe naam (met
onderschrift) van de vereniging. ON staat
voor Ondernemers Noord. Het is niet geheel
toeval dat deze twee letters ook de afkorting
vormen van wat vroeger de grootste particuliere mijn van Nederland was, de Oranje
Nassau. Met een trots gevoel over het
verleden, wordt de blik nu op de toekomst
gericht. Het nummer 12 slaat op het aantal
industriegebieden dat gevestigd is in de
regio Heerlen-Noord.

Wat ook in al die jaren niet is veranderd,
is de ondernemersmentaliteit binnen de
vereniging. ON12 is een dynamische groep
energieke en inspirerende ondernemers, die
hun kennis en ervaringen graag met elkaar
delen om er samen beter van te worden.
Ook is er een no-nonsense houding en weet
iedereen van aanpakken. Ondanks de grote
overeenkomsten, is er toch flink wat diversiteit binnen de groep. In grootte (want zowel
kleine detailhandel is vertegenwoordigd
alsook internationale giganten), maar ook
qua dienstverlening. Waar de één kunststof kozijnen vervaardigt is de ander een
groothandel voor de bouw of de horeca. Het
specifieke vakgebied maakt eigenlijk niet
zoveel uit. Het gaat om ondernemerschap
en hierin wast de ene hand de andere. Dat is
altijd zo geweest en zal zeker binnen ON12
altijd zo blijven.

Samenwerking staat vanaf het begin aan de
basis van ON12. Er is altijd een intensieve
samenwerking geweest om op te komen
voor de gezamenlijke belangen. In het begin
was dat een samenwerking met de ondernemers onderling, later is de club breder
gaan denken en heeft ook partnerschappen
gezocht buiten de directe ondernemerskring. Wat ondernemersvereniging ON12 zo
bijzonder en vooral daadkrachtig maakt, is
niet alleen de mentaliteit van de ondernemers, maar ook de intensieve samenwerking met het openbaar bestuur.
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Dit zijn ‘onze’ 12 ondernemersgebieden in
Heerlen-Noord (de kleuren corresponderen
met de cirkels op het kaartje hiernaast).

• De Koumen
• in de Cramer
• Wijngaardsweg
• de Vranck
• Smitzerveld
• Prinsenstraat
• Ten Esschen
• Autoboulevard Heerlen
• Litscherveld
• Industriestraat
• Klinkerstraat
• Beersdalweg
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ON12 - SAMEN STERK

WIST JE DAT...

Dit doen we zoal...

12 Leuke weetje over de ON12-gelederen.

Ondernemersvereniging ON12 staat volledig in het teken van verbinden. Het verbinden van onze leden met
mogelijkheden, kansen, locaties, klanten, middelen, overheden en natuurlijk met elkaar. Samen krijg je zoveel
meer voor elkaar dan alleen. Het is allang bekend, maar ON12 onderschrijft het als geen ander: samen sta je
sterker.

... Math L’Ortye de onderscheiding ‘Pater Familias’ heeft ontvangen? Dit ter ere van vele jaren inzet.

De ondernemers in Heerlen-Noord zijn echte doeners, dat helpt zeker bij het bereiken
van gezamenlijke doelen. Niet lang ‘emmeren’, maar je blik gericht op een oplossing
en meteen aanpakken wanneer dat nodig is.
Deze daadkracht heeft ON12 in het verleden
al veel gebracht. 31 Jaar lang intensief belangen behartigen kun je natuurlijk niet op
één pagina de revue laten passeren, maar
we mogen toch met trots terugkijken op
enkele bijzondere resultaten.

In samenwerking met ON12 heeft de gemeente Heerlen het Bedrijvencontactpunt
(BCP) opgericht. Dit is hét aanspreekpunt
voor gevestigde en startende ondernemers
bij de gemeente. Hier kun je terecht met al
je vragen over ondernemen in Heerlen. Eén
van onze leden, Mario Sanna, is coördinator
van dit contactpunt. Een samenwerking tussen ondernemers en overheid, zoals ON12
dat met haar partners heeft weten neer te
zetten, is best bijzonder!

In het jaar 2000 is er bijvoorbeeld een begin
gemaakt aan een groot revitaliseringsplan
voor de ondernemersruimte van HeerlenNoord. De aanblik van de terreinen kreeg
langzaam maar zeker een serieuze facelift
door de gezamenlijke aanpak van ondernemers, de gemeente en andere partners. Er
was veel aandacht voor de bereikbaarheid,
zoals grondig onderhoud aan wegen en
trottoirs en er is gewerkt aan een betere
ontsluiting van de wegen. Voor een ‘schoner’
voorkomen van het hele gebied is er volop
graffiti verwijderd en illegale reclame aangepakt in samenwerking met de gemeente.
Straatelementen zoals lantaarnpalen zijn
geüniformeerd. De zeven verschillende
lantaarnpalen die zich in de gebieden
bevonden, zijn vervangen door exemplaren
van één soort.

Naast de uitstraling van de bedrijventerreinen en samenwerking met externe partners, blijft de onderlinge verbinding tussen
de leden toch één van de speerpunten van
ON12. Minstens vier keer per jaar wordt er
een bijeenkomst georganiseerd bij een van
onze leden. Zo kun je als gastheer jezelf
en je bedrijf mooi presenteren aan de rest
van de ondernemers. Als bezoeker doe je
veel inspiratie op en is er voldoende ruimte
om elkaar beter te leren kennen en om te
netwerken. De ledenbijeenkomsten hebben
een grote opkomst, doordat het nuttige met
het aangename wordt verenigd. Informatieve lezingen, inspirerende rondleidingen en
gezellige borrels zijn vaste onderdelen van
de bijeenkomsten.

ON12 heeft er ook voor gezorgd dat al deze
werkzaamheden in goed overleg verliepen met de ondernemers zodat er zo min
mogelijk overlast was. De vereniging heeft
altijd nauwe contacten onderhouden met
overheden om de leden zoveel mogelijk van
dienst te kunnen zijn. Dit heeft onder meer
geresulteerd in een bijzonder initiatief.
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Wat maakt onze bijeenkomsten nou zo
Interessant?
Er is een enorme diversiteit aan ondernemers binnen de regio Heerlen-Noord. Tijdens een bijeenkomst kom je in contact met
mensen uit dezelfde branche, maar ook uit
een compleet verschillende. Dit kan voor jou
als ondernemer deuren openen en leiden
tot inzichten of ideeën waar je normaal nooit
op zou komen.

Om de verdeling tussen onze leden weer
te geven, hebben wij een globale indeling
gemaakt in vier categorieën die hieronder
in een schema zijn weergegeven.

... ON12 ter ere van het 30-jarig jubileum een beeldje van de gemeente Heerlen heeft ontvangen,
dat de goede samenwerking symboliseert?
... het jubileumfeest van ON12 een groot succes was en tot in de late uurtjes heeft geduurd?
... Sjef Bendemacher van Alpheios na meer dan 40 jaar trouwe dienst met pensioen gaat?
... Jos Timmermans van Timmermans Infra een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen?
... in het Nederlands Mijnmuseum Heerlen de énige nog overgebleven stalen mijnschacht van
Nederland te bewonderen is?
... Heerlen de grootste leverancier is van nieuw personeel voor VDL Born?
... Heerlen in 2016 is uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar?

Industrie & Productie 12 %
Retail 15 %

... Heerlen 16 bedrijventerreinen rijk is, goed voor ca. 24.000 banen?
... ON12 - als het gaat om het aantal werknemers op haar terreinen - de grootste werkgever in Heerlen is?

Groothandel 24 %
Dienstverlening 49 %
Nieuwsgierig naar de bijeenkomsten van
ON12 of heb je er een gemist? Vanaf bladzijde 10 lees je alles over de bijeenkomsten
van het afgelopen jaar.

... Pedro Meijers bevriend is met de koning van Ghana?
... ON12 het enige industrieterrein in Limburg is met twee NS-stations?
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TERUGBLIKKEN

TERUGBLIKKEN

15 maart 2016: Ledenbijeenkomst Nederlands Mijnmuseum Heerlen

28 juni 2016: Ledenbijeenkomst De Werkmeester

Het Nederlands Mijnmuseum
is het toneel van de eerste
ledenbijeenkomst in 2016. Een
toepasselijke en bijzondere locatie,
want het museum is gevestigd
in het schachtgebouw van de
voormalige steenkolenmijn Oranje
Nassau I in Heerlen. Het enige
Heerlense gebouw in de Unesco
top 100 monumenten. Maar dat is
niet de reden waarom we elkaar
hier ontmoeten, het gaat ons
om de symboliek van deze plek
‘boven op het zwarte goud’. Dit is
de perfecte locatie om de transitie
van zwarte naar groene energie
te highlighten. Want dat is het
thema van ons eerste samenzijn:
energietransitie en duurzaamheid,
hoe pakken we dat samen aan?

De ambitie van de gemeente Heerlen is
groot: in 2040 moet onze regio energieneutraal zijn. Een fantastisch streven, maar dat
betekent wel dat we nu in beweging moeten
komen. Vooral wij ondernemers moeten
als grootverbruikers de vertaalslag maken.
Want, zo schetst beleidsmedewerker
energietransitie Hans van der Logt van
de gemeente Heerlen, van de totale
jaarlijkse energiekosten ter hoogte van
€ 500 tot € 550 miljoen komt € 204 miljoen
voor rekening van particulieren. De overige
ruim € 300 miljoen komt uit de koker van
het bedrijfsleven. Geld dat overigens wegstroomt uit onze regio. Door hier ter plekke
te investeren in energiebesparing en het
opwekken van duurzame energie kunnen
wij dit voorkomen.

Hans van der Locht

Leo Crombach

Kortom, werk aan de winkel. Twee ondernemingen worden aangewezen voor een pilot:
GrausBouw van René Vanhommerig en KantoorArtikelen.nl van ON12-voorzitter Igor
Soons. Beide worden de komende maanden
onder de loep gelegd. Waar staan zij op weg
naar verduurzaming en welke slagen kunnen ze nog maken? En wat kunnen wij daar
met z’n allen van leren? Tijdens het natafelen wordt er onder het genot van een hapje
en een drankje druk gediscussieerd over die
concrete vertaalslag. Wordt vervolgd…

Samantha van Bogaert
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Peter Vrijhoeven

Iedere ondernemer heeft de
verplichting om na te denken
over het samenwerken met
mensen die een grote afstand
tot de arbeidsmarkt hebben.
Mensen voor wie het vinden
en houden van een baan soms
een onmogelijke opgave lijkt.
Denk aan mensen met een
Wajonstatus en personen met
andere beperkingen; mensen die
ook recht hebben op een job en
die een eerlijke kans verdienen.
Maar wat zijn nou precies de
mogelijkheden op dit gebied
voor ondernemers? Die vraag
beantwoorden Samantha van
Bogaert en Peter Vrijhoeven
van De Werkmeester tijdens de
tweede ledenbijeenkomst.

Samantha en Peter begeesteren de
aanwezige ON12-leden met hun verhaal.
Twee mensen die sociaal maatschappelijk
betrokken zijn, die hun verantwoordelijkheid
nemen en die continu verbinding zoeken
met het bedrijfsleven om ‘hun’ mensen
te plaatsen. En dat doen ze met heel veel
bezieling.
Met net zoveel passie leggen zij uit hoe dit
werkt in de praktijk; wat de mogelijkheden
zijn, hoe je iemand kunt laten opleiden voor
het werk in jouw bedrijf, hoe je iemand kunt
laten wennen, maar ook wat te doen als het
niet werkt. En hoe zit het nou precies met
de regelgeving omtrent het in dienst nemen
van deze groep werknemers?
Het mooie is dat een aantal ON12-leden
inmiddels al samenwerkt met De Werkmeester. Tijdens deze meeting kunnen zij
hun ervaringen delen en vragen van collega-leden beantwoorden. Opnieuw een sterk
staaltje van verbinden…
De Starterij
In vervolg op de voordracht van De Werkmeester sluit Leo Crombach (initiator van
De Starterij) het programma af met een
inspirerend betoog over de noodzaak om
kansarme jongeren weer een doel in hun
leven te geven.
De Starterij is een schakelcentrum tussen
bestaande organisaties en instellingen (zoals De Werkmeester) voor jongeren die het
wegens omstandigheden nodig hebben en
bovendien gemotiveerd zijn om te re-integreren in de maatschappij.
Natuurlijk wordt er na afloop in informele
sfeer verder gepraat en gefilosofeerd over
deze kant van maatschappelijk en sociaal
verantwoord ondernemen. Een onderwerp
waar het laatste woord nog niet over is
gezegd…
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TERUGBLIKKEN

TERUGBLIKKEN

16 september 2016: ON12 30 jaar!

13 december 2016: Kerstlunch bij Hoeve de Geleenhof

30 Jaar ON12, dát moet gevierd worden! Zo’n 150 gasten geven
op 16 september acte de présence op de vijfde verdieping van het
Glaspaleis in Heerlen om deze mijlpaal te celebreren. Leden, oudleden, bestuurders, oprichters, collega-bestuurders van omliggende
bedrijventerreinen; íedereen is er! Het is één groot weerzien van heel
veel bekende gezichten. En dat is eens te meer een bewijs van de
verbondenheid die er binnen onze gelederen heerst. Dat we geheel in
ON12-stijl tot in de late uurtjes hebben doorgevierd, moge duidelijk zijn…

Passend bij de tijd van het jaar
staat de traditionele Kerstlunch
in het teken van verbroedering
en verbinding. Niet alleen
onze leden ontvangen een
feestelijke uitnodiging, ook
het bestuur van collegaondernemersverenigingen
IKB (Industriële Kontaktgroep
de Beitel) en BIB (Business in
Brunssum) staat op de gastenlijst.
Met als resultaat dat ruim 70 man
aan tafel aanschuiven in Hoeve
de Geleenhof in Heerlen.

Uiteraard heeft ons feestelijk samenzijn
ook een officieel tintje. Zo houdt Ad
Harreman, oud-voorzitter van IKHN (het
huidige ON12), een mooi verhaal over het
ontstaan en tot bloei komen van de grootste
ondernemersvereniging van Heerlen.
Een speciaal woord van dank is er voor Math
L’Ortye, oprichter van De Koumen-club. Hij
wordt onderscheiden als Pater Familias
voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging
en het ondernemerschap in Heerlen-Noord.
Uit handen van Ferdri Kirchheim ontvangt
het ON12-bestuur een prachtig beeldje, dat
symbool staat voor de samenwerking tussen
de gemeente Heerlen en onze vereniging.

En dan is het party-time! Er worden herinneringen opgehaald, er wordt bijgekletst,
er wordt gefeest, maar boven alles worden
er zaken gedaan; personeel wordt geregeld, grond wordt geruild, auto’s worden
verkocht… het (ondernemers)bloed kruipt
nou eenmaal waar het niet gaan kan en de
feestelijke entourage doet dan ook geen
enkele afbreuk aan de ondernemersgeest,
integendeel.

Igor Soons

Traditiegetrouw sluiten we het jaar feestelijk
af met een culinaire Kerstlunch. Deze keer
zijn we samen met de bestuursleden van
IKB en BIB te gast in de monumentale
hoeve van Evert van Rheenen (overigens één
van de oudste locaties in Heerlen). De reden
om onze collega-ondernemersverenigingen
uit te nodigen is evident: verbinden, verbinden, verbinden. Want wat is er mooier dan
zaken doen met je buren?
Tijdens de Kerstlunch is er één thema dat
de gemoederen bezighoudt: het faillissement van IICC, de organisatie die verantwoordelijk is voor het cameratoezicht op
onze 12 bedrijventerreinen. Er gaat dan ook
een hoorbare zucht van opluchting door
de zaal als voorzitter Igor Soons de leden
verzekerd dat ON12 het omvallen van IICC
zal borgen en dat niemand zich zorgen
hoeft te maken over de continuïteit van de
beveiliging. Een betere afsluiting van het
jaar hadden we niet durven hopen…

We kijken met z’n allen terug op een super
geslaagd feest. Op naar de volgende 30
jaar…

Na het formele programma wordt het toneel
geruimd voor Fer Naus om de gasten te
vermaken met een geweldige sketch over
een Italiaanse pizza-koerier.

Ad Harreman
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TERUGBLIKKEN

TERUGBLIKKEN

14 maart 2017: Ledenbijeenkomst Transcarbo

9 juni 2017: Ledenbijeenkomst Wijngoed Fromberg

De eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar. Met ruim 40 ondernemers
zijn we te gast bij Transcarbo Kunststof Kozijnen, inmiddels uitgegroeid
tot één van de grootste leveranciers van kunststof kozijnen voor de
projectmarkt in Nederland.

Geïnspireerd door het succes
van ons verjaardagsfeestje in
2016, besluiten we het deze keer
volledig over een andere boeg te
gooien. We komen bij elkaar op
vrijdagmiddag om 17 uur en niet
overdag, zoals iedereen gewend
is. Ook het formele programma
laten we achterwege. Vandaag
hebben we maar één doel:
gewoon gezellig samen aan tafel
zitten, elkaar beter leren kennen
en genieten van een goed glas
Limburgse wijn en Limburgse
lekkernijen. Want als decor kiezen
we voor Wijngoed Fromberg in
Ubachsberg…

Onze gastheer is Mayco van de Wal, sinds
2011 algemeen directeur van Transcarbo.
Met veel enthousiasme vertelt hij over
het ontstaan en de ontwikkeling van ‘zijn’
bedrijf, dat in 1956 werd opgericht. Destijds
als de vervoersmaatschappij van de Franse
eigenaar van de Oranje Nassau mijnen; de
naam Transcarbo is een samenvoeging van
‘transport de carbon’, Frans voor kolentransport.
Na de sluiting van de mijnen in 1968 wordt
het bedrijf gebruikt om als eerste in Nederland kunststof kozijnen te produceren en
daarmee vervangende werkgelegenheid
te verschaffen. Een halve eeuw later is
Transcarbo uitgegroeid tot één van de
grootste leveranciers van kunststof
kozijnen in Nederland.
Dat ging overigens niet helemaal zonder
slag of stoot. Vooral de laatste crisis zorgde
voor een moeilijke periode, maar desondanks heeft Transcarbo zich tijdens de
recessie staande weten te houden. Sterker
nog, de huidige strategie is gericht op groei.
En dat gaat gepaard met fikse investeringen. Zo is in 2016 de hele fabriek gemoderniseerd. De belangrijkste machines, de
lasmachine en het bewerkingsstation, zijn
vernieuwd. Daarnaast zijn de logistieke
systemen in de fabriek gemoderniseerd.
Met deze investering is een efficiencyverbetering van 20% gerealiseerd en is
Transcarbo in staat om meer kozijnen in
dezelfde tijd te produceren. Hierdoor kan
worden voldaan aan de stijgende vraag
naar kunststof kozijnen.
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Na de presentatie van Mayco van de Wal
wordt het gezelschap in drie groepen
verdeeld en krijgen we een interessante
rondleiding door de productiehal. Het is fascinerend om op deze manier het proces van
profiel tot kozijn te mogen volgen. Hoewel
het proces in de loop der jaren grotendeels
is geautomatiseerd, speelt de arbeider nog
steeds een onmisbare rol in het tot stand
brengen van het eindproduct. Zo’n honderd
medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het produceren en monteren van
veelkleurige stijlvolle kunststof kozijnen in
allerlei uitvoeringen.

Te midden van het bronsgroen eikenhout en
het vakwerk ligt vlak bij het dorpje Ubachsberg de Fromberg, met op de zuidelijke
helling de 3 hectare grote wijngaard van de
familie Soomers-Wiertz. Carmen Soomers
is vandaag onze gastvrouw en na een
warme ontvangst worden we getrakteerd
op een presentatie over het ontstaan van dit
bijzondere wijngoed (overigens één van de
pioniers in Nederland), gevolgd een kijkje in
de ‘keuken’.
Dat wijn maken geen kinderspel is, wordt
al snel duidelijk. Het is afhankelijk van
ontelbare factoren en vergt bovenal veel ervaring. Een van de belangrijkste aspecten is
uiteraard de grondstof van de wijn (de druif),
maar ook de ligging van de gaard speelt een
cruciale rol. De 3 hectare grote wijngaard
van de familie Soomers-Wiertz is de enige
hellingwijngaard in Nederland die volledig
op het zuiden is gericht. Bovendien is het de
hoogste gelegen wijngaard van Nederland.
Na de rondleiding kan het grote proeven
beginnen. Het bijzondere tijdens deze
bijeenkomst is dat we niet alleen met onze
leden aan tafel zitten, ook diverse echtgenotes en echtgenoten, vrienden en vriendinnen
en zelfs wijnliefhebbende ouders zijn van de
partij. We schreven het al in de inleiding: we
wilden het deze keer totaal anders aanpakken. En wat was dát een goed idee, zo blijkt
na deze buitengewoon geslaagde avond.
Voor herhaling vatbaar…
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TERUGBLIKKEN

René Kiel

26 september 2017: Ledenbijeenkomst Duramotion

AAN HET WOORD...
Enkele leden van ON12 en hun verhaal

Leo Schloesser

De eerste ledenbijeenkomst in 2016, in het Nederlands Mijnmuseum,
stond in het teken van de transitie van zwarte naar groene energie.
Anderhalf jaar na dato trekt Roy Franssen van Duramotion de stoute
schoenen aan en nodigt ons uit voor een bezoek aan zijn groothandel
in zonne-energie installaties. Immers, het is hoogste tijd dat wij
ondernemers in beweging komen als het om verduurzamen gaat en als
we in 2040 energieneutraal willen ondernemen. Eén van de manieren
waarop we dat kunnen doen, is door te investering in zonnepanelen.
Roy Franssen trakteert ons na een heerlijke
lunch op een inspirerende presentatie over
zijn bijzondere bedrijf. Als het gaat om
energietransitie en duurzaamheid zijn we bij
Duramotion aan het juiste adres. Dankzij de
ruime ervaring in duurzaamheidsprojecten
weet het team van Franssen precies waar
klanten behoefte aan hebben. “Wij ondersteunen onze opdrachtgevers en denken
met ze mee in ieder project. Daarnaast
hebben wij geen negen-tot-vijf mentaliteit
en we zetten alles op alles om onze klanten
volledig te ontzorgen.”

Duramotion is overigens gevestigd in
een oude sportschool en wordt op dit
moment omgetoverd tot een toonaangevend
bedrijfspand met diverse kantoorplekken
en een opslag- en distributiecentrum. Dat
duurzaamheid bij Duramotion een levensfilosofie is, blijkt duidelijk na de rondleiding
door het bedrijf. Zo is de balie bij de ingang
gemaakt van gerecyclede stukje hout uit de
oude gymzaal; het resultaat is verbluffend
mooi. Verder wordt het pand (uiteraard)
verwarmd met een warmtepomp en de
elektriciteit is afkomstig van… juist ja,
zonnepanelen.

Marc van der Linden

Eve Saparuwé

Roy Franssen

Jan Wilbers

René Vanhommerig
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Lucas de Santy

ON12 staat voor verbinding en onderlinge kennismaking. De terug
kerende rubriek ‘Aan het woord’ is een uitstekend voorbeeld van hoe
de vereniging vormgeeft aan deze doelstelling. Naast de bijeenkomsten
waar leden elkaar in levende lijve ontmoeten, is dit podium ook een
inspirerende plaats om de andere ondernemers beter te leren kennen.
Doe er je voordeel mee!
In alle interviews met de geportretteerde
ondernemers is op zijn minst één rode
draad te ontdekken en dat is de liefde voor
de regio. Ze hebben – vaak al jaren – hun
plek gevonden in Heerlen-Noord en spreken
vol lof over de voordelen van hun locatie. De
centrale ligging in de Euregio, de nabijheid
van verschillende topsectoren, zoals Life
Sciences, Logistiek, Chemie en Energie,
en de goed ontwikkelde infrastructuur
maken Heerlen-Noord tot een aantrekkelijk
ondernemersgebied. Locatie, locatie, locatie
als grijsgedraaid vastgoedcredo is echt nog
niet passé.
Veel ondernemers werken niet alleen
in Heerlen-Noord, maar ze hebben ook
een sterke band met de stad Heerlen. De
typische cultuur, het rijke verleden en de
vele tradities worden gewaardeerd. In de
hoogtijdagen van de mijnbouw, in de jaren
vijftig, was Heerlen de op één na rijkste
stad van Nederland. Deze tijden zijn helaas
vervlogen, maar aan de ondernemers in
Heerlen-Noord zal het niet liggen. Zij zien
de kansen van dit gebied, focussen op groei
en richten hun blik vooruit. Vol bevlogenheid
investeren ze in zichzelf en daarmee ook in
de regio waar ze zo van houden.

pitch. Toch zijn die ‘juiste contacten’, zoals
één van onze ondernemers het noemt, het
meest waardevol. Het is als het verschil
tussen schieten met hagel en scherp
schieten. Zo gebruik je je tijd effectief en
dat is misschien wel een van de geheimen
van de succesvolle ondernemer: effectief
netwerken.
Je zou geen lid zijn van ON12 als je de
meerwaarde van samenwerking niet zou inzien of ten volle zou willen benutten. Ook de
ondernemers in deze rubriek zijn enthousiast over wat het lidmaatschap van ON12 hen
biedt. Soms wordt er gesproken over collega’s, over leden van de club en zelfs over
buren, in de meest liefdevolle zin van het
woord. Elkaar wat gunnen, liever zakendoen
met een buur dan met een klant in China,
elkaar helpen als het even tegenzit. Elkaar
motiveren, inspireren, prikkelen... iedere ondernemer haalt iets anders uit zijn of haar
lidmaatschap. Of toch juist hetzelfde?
We wensen je veel inspiratie bij het lezen
van deze rubriek. Misschien lees je wel
meer over jouw nieuwe zakenpartner.

Hoe druk een ondernemer het ook heeft
met de inkoop, personeelszaken, admini
stratie en de vele andere taken die op zijn
schouders rusten, netwerken is van levensbelang. Dit gaat lang niet alleen op voor het
uitbreiden van je klantenkring, maar voor
het runnen van een zaak in het algemeen.
Het ondernemerschap eindigt niet om zes
uur ’s avonds. Op feestjes, verjaardagen
of borrels houd je automatisch een kleine
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BUROTRONIC THE OFFICE CONNECTION
ERGOLAB

AUTO SCHLOESSER
Leo Schloesser

René Th. Kiel

René Kiel

Leo Schloesser

Burotronic THE OFFICE CONNECTION adviseert en realiseert dynamische en inspirerende werkomgevingen.
“Wij leveren, installeren en onderhouden complete kantoor- en projectinrichtingen om te werken,
vergaderen, ontvangen, ontmoeten, lunchen etc. Werken hoeft niet enkel meer achter een bureautafel.”
Aan het woord is René Kiel die aan het roer staat van de onderneming die zijn ouders in 1970 in Roermond
oprichtten. Toen heette het nog H. Kiel BV Kantoorsystemen, vandaag opereert het familiebedrijf onder de
naam Burotronic THE OFFICE CONNECTION.
“Mijn zus Nicolette en ik hielpen onze
ouders vroeger altijd mee in de winkel. Na
het afronden van onze opleidingen was voor
ons beiden duidelijk dat we de zaak wilden
voortzetten. Dat doen we nu al 25 jaar; mij
vind je hoofdzakelijk in het zuiden, terwijl
Nicolette actief is in de regio Brainport
(Eindhoven e.o.).”
Meer dan alleen inrichten
Door de overname van Burotronic in 1995
ontstond een bedrijf met de focus op het
leveren en installeren van voornamelijk
kantoor- en projectinrichtingen. “Dit is nog
steeds onze focus, maar het dienstenpakket
is veel breder geworden. Denk, behalve het
leveren van standaardmeubilair, ook aan het
oplossen van akoestische problemen en het
aandragen van ergonomische oplossingen
voor mensen met lichamelijke klachten.
Hiervoor beschikken we over een ERGOLAB;
een ruimte met speciale stoelen, krukken,
stahulpjes en ergonomische accessoires.”
“Verder werken wij werken samen met
gerenommeerde bedrijven op het gebied van
verlichting, stoffering (vloer- en raam-be
kleding), beplanting, interieurbouw etc.”
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De klant van morgen is anders dan vandaag
“Goed luisteren naar onze klant en een
serieuze gesprekspartner zijn, dát is voor
ons de basis om een relatie op te bouwen,
gebaseerd op wederzijds vertrouwen en
respect. Het leveren van kwaliteit in
product- en dienstverlening is en blijft het
uitgangspunt van Burotronic.” Op de vraag
naar de koers voor de komende jaren, antwoordt René: “Burotronic blijft investeren in
de showroom (1.000 m2). Onze klanten vinden het prettig om de producten te ervaren
qua functionaliteit, kwaliteit, sfeer en
beleving. Bovendien krijgen ze hier een goed
gevoel bij de mensen achter Burotronic.”
“Social media wordt door Burotronic,
vooralsnog, beperkt ingezet. We gaan hier
wel meer in investeren. De klant van morgen is anders dan vandaag. Daarom blijven
we ook nieuwe diensten ontwikkelen, waaronder het maken van 2D- en 3D-tekeningen.
Verder vinden wij circulariteit van producten
en diensten en de duurzame inzetbaarheid
van mensen en middelen erg belangrijk.”
Thuis in Heerlen/Parkstad
Burotronic voelt zich volgens René goed
thuis in Heerlen/Parkstad. “Heerlen is sinds

1995 onze hoofdvestiging, een prettige
omgeving om gevestigd te zijn. De bereikbaarheid vanuit Heerlen Centrum, Landgraaf/Kerkrade, Maastricht en Eindhoven
is bijzonder goed. Wij zijn in alle opzichten
‘dicht bij onze klant’.”
ON12 faciliteert en verbindt
“Dankzij het lidmaatschap van ON12 tref je
periodiek collega-ondernemers. Daardoor
heb ik veel mensen en organisaties beter
leren kennen en ben ik meer op de hoogte
van de regionale activiteiten van ON12.”
“Ik ben een maatschappelijk betrokken ondernemer en ik geloof enorm in het elkaar
regionaal gunnen van opdrachten. Dat doe
je pas als je vertrouwen in elkaar en het
bedrijf hebt. ON12 speelt daarin een belangrijke faciliterende en verbindende factor.”
Burotronic THE OFFICE CONNECTION
Burotronic ERGOLAB
Wijngaardsweg 22, Heerlen
tel. 06-55362810
mail r.kiel@burotronic.nl
web www.burotronic.nl

Volgend jaar gaat bij Auto Schloesser de vlag uit. Want dan is het 40 jaar geleden dat Peter Schloesser zijn
allergrootste droom in vervulling zag gaan: hij opende zijn eigen autobedrijf in Hoensbroek. Maar Peter zwaait
al lang niet meer alleen de scepter; zoon Leo wist al op zijn twaalfde dat zijn toekomst in het familiebedrijf lag
en sinds 1999 is hij mede-eigenaar. Wat wil je ook anders als je bent opgegroeid in een autowerkplaats en er
olie door je aderen vloeit…
De liefde en passie voor auto’s is Leo met de
paplepel ingegeven. Sinds de opening van
Auto Schloesser in 1978 besteedde hij elke
vrije minuut in de garage van pappa. Op zijn
twaalfde verkocht Leo al ‘zijn’ eerste auto’s.
Toen hij 17 was, wist hij er maar liefst 114
aan de man te brengen en in de jaren die
volgden, liep zijn quotum jaarlijks op (want
ambitieus als Leo was en is, hield hij dat als
tiener nauwgezet bij).
Het moge duidelijk zijn: Auto Schloesser
is gespecialiseerd in de in- en verkoop van
auto’s, occasions welteverstaan en alleen
jonge modellen van top-kwaliteit. Maar het
dienstenpakket reikt veel verder. Schloesser is een allround autobedrijf waar je met
elke vraag terecht kunt; van onderhoud tot
schade-reparaties en van banden wisselen
tot APK of een professionele reiniging.
Mobiliteitspartner voor bedrijven
Een aantal jaar geleden zijn Peter en Leo
een nieuwe weg ingeslagen. Met succes.
“Behalve onze reguliere garagewerkzaamheden voor particulieren treden wij voor de
zakelijke markt op als mobiliteitspartner.
Met als primaire doel: maximaal ontzorgen.
Dat wil zeggen dat wij álle vraagstukken
rondom het wagenpark voor onze rekening

- kunnen - nemen”, aldus een enthousiaste
Leo, want hij is ervan overtuigd dat hij hiermee het verschil kan maken.
“Onze kracht is onze flexibiliteit. We kunnen
íedere wens van de zakelijke klant vervullen. Als mobiliteitspartner leveren wij dan
ook geen standaard dienstenpakket. Het is
altijd een samenwerking op maat, precies
afgestemd op wat de klant wil en nodig
heeft. Meedenken en anticiperen, dat is de
uitdaging.”
“De invulling van een zakelijk partnership
kan variëren van alleen onderhoudsbeurten tot een totaalpakket, inclusief financial
lease. Als een klant een of meer nieuwe
occasions nodig heeft, gaan wij in heel
Europa op zoek naar de beste modellen.
Hij kan ze van ons kopen of leasen. Met of
zonder onderhoudspakket. Verder staan we
24/7 paraat als er iemand onverhoopt met
pech langs de weg staat. En ook voor de
professionele reiniging van het wagenpark
zijn de auto’s bij ons in de beste handen.”

APK voor het hele jaar gedekt. Opnieuw een
mooi voorbeeld van de manier waarop wij
invulling geven aan ontzorgen en meedenken.”
ON12
Leo vindt het fantastisch dat diverse buren
hem inmiddels als mobiliteitspartner in de
arm hebben genomen. “Dat heb ik mede te
danken aan ON12. Een bijzonder leuke en
inspirerende club, waar je collega-ondernemers in een andere setting beter leert
kennen. Dat verlaagt de drempel om ook
zakelijk bij elkaar binnen te stappen als je
ergens mee zit of om ideeën uit te wisselen.”
Automobielbedrijf Schloesser
Industriestraat 9, Heerlen
tel. 045-5210345
mail info@autoleo.nl
web www.autoleo.nl

Ondernemers houden niet van verrassingen,
zeker niet op financieel gebied, dus heeft
Schloesser het totaalpakket bedacht. “Je
betaalt per auto per maand een vast laag
bedrag en daarmee is het onderhoud en de

ON12 • 19

WEALER BV

DE WERKMEESTER

Marc van der Linden

Eve Saparuwé

Marc van der Linden
Eve Saparuwé

Wealer Autogroep is dé Audi,
Volkswagen, ŠKODA, SEAT en
Volkswagen Bedrijfswagen dealer
in Midden- en Zuid-Limburg. U
kunt bij ons terecht in Heerlen,
Sittard, Roermond en Maastricht
voor een veelomvattend aanbod
van nieuwe en gebruikte auto’s
evenals het onderhoud van eerder
genoemde merken. Het Wealer
Business Center is er voor alle
zakelijke opdrachtgevers, waardoor
we alle mobiliteitsvraagstukken
kunnen oplossen voor onze
cliënten. Kortom, Wealer is er
voor u!
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Ik heb altijd de wens gehad om te ondernemen, dus toen de gelegenheid zich
aandiende, heb ik deze met twee handen
aangegrepen. Het is mijn droom om van
ons bedrijf de beste automotive-partner van
Limburg te maken op het gebied van klanten medewerkerstevredenheid.
Sterke groei
Wealer is ontstaan uit een aantal fusies van
voornamelijk familiebedrijven. Dat verklaart
de sfeer en de cultuur die Wealer goed heeft
weten te behouden.
Al sinds het ontstaan in 2001 zijn de enthousiaste mensen achter Wealer zeer ambitieus en die lijn willen we graag doorzetten.
Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid wat
betreft ons merkengamma in verschillende
rayons. In 2014 hebben we bijvoorbeeld een
volledige nieuwe Volkswagen-showroom
geopend in Sittard en een jaar later ook
een nieuwe ŠKODA- & SEAT-showroom.
De aankomende jaren willen we deze lijn
voortzetten en uiteindelijk uitgroeien naar
ons eerder genoemde doel. Heerlen en de
regio Parkstad zijn volop in beweging, ik zie
hierdoor volop kansen voor ons bedrijf om
te groeien.

Sterk ON12-netwerk
Wij zijn al jaren lid van ON12. De samenwerking, het delen van ervaringen, kennis
en informatie met collega-ondernemers
evenals het uitbreiden van ons netwerk zijn
de voornaamste zaken waarvan we hebben
kunnen profiteren. Natuurlijk willen we dit
de komende jaren continueren en waar het
kan verder benutten.
Mijn tip voor jonge ondernemers? Als je ergens in gelooft en je ziet kansen, ga ervoor
en trek de stoute schoenen aan!
Wealer BV
Terhoevenderweg 100, Heerlen
tel. 045-5280055
mail m.van.der.linden@wealer.nl
web www.wealer.nl

De Werkmeester is een
erkende jobcoach-organisatie
met als doel het begeleiden
van mensen naar en in betaald
werk. De Werkmeester is er
speciaal voor mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie het zoeken
en behouden van een baan
soms een onmogelijke opgave
lijkt. De Werkmeester biedt
deze mensen een individueel
traject op maat. Waar anderen
stoppen, gaan wij verder.

Wij voeren trajecten en/of jobcoaching uit
voor de volgende doelgroepen:
• mensen met een Wajongstatus
• mensen met een structurele functionele
beperking (SFB-status)
• mensen vallend onder de
participatiedoelgroep
• maatwerktrajecten vanuit gemeenten.
Wij doen er alles aan om deze mensen het
benodigde vertrouwen te geven en voor hen
het pad te effenen naar een reguliere baan
of een andere vorm van maatschappelijke
participatie.
De Werkmeester voert reeds trajecten uit
in deze regio voor UWV, Leger des Heils,
Mondriaan Radix, gemeentes, de reclassering en WOZL. Het is ons streven om
onze klanten tevreden te houden en in de
toekomst het aantal opdrachtgevers verder
uit te breiden. Daarnaast hopen wij onze
ATC’s breder op de kaart te zetten, zowel
regionaal als landelijk.

Wat betekent ondernemen in Heerlen voor u?
Heerlen kent een grote diversiteit aan
doelgroepen. Hier kunnen wij als dienstverlenende organisatie goed op anticiperen.
Wat heeft het lidmaatschap van ON12 u tot
nu toe opgeleverd? Waarvan profiteert u
het meest?
ON12 biedt ons de kans ons netwerk te verbreden en zodoende passende plaatsingen
voor onze cliënten te realiseren. Daarnaast
kunnen we voortdurend onze kennis op peil
houden wat betreft inhoudelijke zaken.
Wat is uw tip of advies voor jonge ondernemers?
Houd het optimisme vast en blijf je
netwerk verbreden in Parkstad.
De Werkmeester
In de Cramer 3, Heerlen
tel. 045 5732200
mail info@werkmeester.nl
web www.werkmeester.nl
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DURAMOTION

FÜLDNER MACHINES BV

Roy Franssen

Jan Wilbers

Roy Franssen

Duramotion is een groothandel
in zonne-energie installaties,
maar eigenlijk zijn we veel
meer dan dat alleen. Dankzij
ons personeelsbestand met
achtergrond in de techniek kunnen
wij ons onderscheiden met onze
service. Door onze ruime ervaring
in duurzaamheidsprojecten weten
wij waar onze klanten behoefte
aan hebben. Wij ondersteunen
onze opdrachtgevers en denken
graag met ze mee in ieder project.
Daarnaast hebben wij geen negentot-vijf mentaliteit en zetten wij
alles op alles om de klant volledig
te ontzorgen.

Jan Wilbers

In de relatief korte periode van vier jaar is
Duramotion van een ingericht thuiskantoor uitgegroeid naar een eigen pand
met verschillende kantoorplekken en een
eigen opslag- en distributiecentrum. Onze
opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk installateurs. Zij kunnen bij ons terecht voor advies,
calculaties, 3d-designs, inkoop, service,
support en trainingen.
Onze kracht:
• Wij hebben naast uitgebreide technische
kennis ook ruime (praktijk)ervaring
in alle aspecten van zonne-energie
systemen, -installaties en -support.
• Wij ontzorgen installateurs met onze 		
unieke offerte-module.
• Wij adviseren onze klanten, zodat het 		
juiste product voor de juiste toepassing
wordt ingezet.
• Wij bieden onze klanten toegevoegde
waarde door het aanbieden van kwalitatief
hoogwaardige producten tegen
concurrerende prijzen.
• Met onze Duramotion Express Delivery
kunnen wij onze klanten ook buiten
kantooruren op projectlocatie beleveren.
Wij werken samen met onze klanten
om ervoor te zorgen dat hun bedrijf kan
blijven groeien. Door ons internationale
netwerk zijn wij op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen en innovaties uit de branche
en delen deze kennis met onze opdrachtgevers. Daarnaast helpen wij onze cliënten
bij hun marketing en bieden support.
Samenwerken is de sleutel tot succes.
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Centraal in de Euregio
Het voordeel van ondernemen in Heerlen is
natuurlijk de centrale ligging in de Euregio.
Omdat wij veel met Duitse producenten
werken, is het fijn om dicht in de buurt
te zitten. Vanuit Heerlen distribueren wij
vervolgens landelijk.

‘Bankdirecteur wordt ondernemer’ kopten de Limburgse media begin 2013 toen Jan Wilbers op 56-jarige
leeftijd Füldner Machines overnam. Daarmee ging voor Wilbers een lang gekoesterde wens in vervulling:
“Het ondernemerschap is altijd een sluimerende ambitie van me geweest. Ik heb veel respect en
bewondering voor entrepreneurs die met de kop in de wind staan en zelf risico dragen.” Vijf vragen
aan de man die inmiddels 5 jaar aan het roer staat van Füldner Machines in De Koumen.

Uitbreiding netwerk
Dankzij het lidmaatschap van ON12 hebben
wij kunnen profiteren van een vergroting van
de naamsbekendheid in de regio. Bovendien
hebben wij ons netwerk in de regio aanzienlijk kunnen uitbreiden. Dat laatste is mis
schien wel het grootste voordeel, omdat ik
van mening ben dat lokale ondernemingen
het beste uit de verf komen met de steun
van elkaar.

Allereerst, wat is uw core business?
“Füldner is een groothandel gespecialiseerd
in machines voor glasbewerking. Onze klanten maken douchedeuren, meubels,
armaturen e.d. van glas; wij leveren en
onderhouden de machines die ze nodig
hebben om glas te snijden, slijpen, boren,
frezen, wassen en harden. Onze adviseurs
helpen de klanten bij het kiezen van de
machine die het beste bij hen past en onze
service-monteurs zijn dagelijks onderweg
om machines te installeren of te onderhouden. Dat doen we in Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland en de Benelux.”

Ik kan iedereen alleen maar adviseren om
ook lid van de club te worden. Het face-toface contact met collega-ondernemers is
bijzonder waardevol en het enthousiasme
van de leden aanstekelijk en inspirerend.
Tot slot, mijn tip voor jonge ondernemers
is kort en krachtig: volg je passie met ongeremde gedrevenheid.
Duramotion
Huisbergerstraat 300, Heerlen
tel. 045 203 3008
mail info@duramotion.nl
web www.duramotion.nl

Wat was uw droom om met dit bedrijf te
starten?
“Ik heb 30 jaar bij verschillende banken
gewerkt op het gebied van bedrijfsfinanciering. Al die tijd onderhield ik intensieve
relaties met ondernemers voor wie ik veel
respect had. In 2012 vond ik het tijd worden
om het geleerde in praktijk te brengen en
zelf ondernemer te worden. Dus ging ik op
zoek naar een bedrijf dat een overnamekandidaat zocht. Dit heeft ertoe geleid dat ik
op 1 januari 2013 Füldner Machines BV heb
overgenomen.”

Waar staat Füldner Machines nu en wat is
de ambitie voor de komende jaren?
”Afgelopen jaren hebben in het teken
gestaan van groei. Wij hebben de exclusieve
distributierechten van enkele topmerken uit
onze branche. Deze leveranciers verbinden
aan deze exclusiviteit bepaalde omzetten.
Daarnaast hebben we nieuwe leveranciers
toegevoegd en nieuwe medewerkers aangetrokken. Dit heeft ertoe geleid dat onze
omzet de afgelopen jaren is verdubbeld.
De komende jaren staan in het teken van
optimalisering van onze service. Momenteel
werken wij vooral reactief: onze klanten
bellen ons en wij sturen een monteur. Met
ondersteuning van Fontys en LIOF zijn we nu
doende om deze service om te buigen naar
pro-actief. Daarvoor verzamelen wij online
statistische data van de machines die wij
hebben geïnstalleerd. Op het moment dat
we zien dat bepaalde onderdelen aan vervanging toe zijn, benaderen wij onze klanten
en bieden hen een service-bezoek aan. Op
deze manier verkleinen we het risico voor de
klant dat de machine stil komt te staan, met
alle eventuele productieverlies van dien.”

Wat betekent ondernemen in Parkstad
Limburg voor u?
“Omdat de meeste van onze klanten in
Duitsland en Oostenrijk zijn gevestigd, is de
ligging vlakbij de Duitse grens belangrijk.
Bovendien, sinds de oprichting van Füldner
in 1992 hebben wij in deze regio een sterk
netwerk van leveranciers en dienstverleners
opgebouwd met wie we intensief samenwerken.”
Wat heeft het lidmaatschap van ON12 u
opgeleverd?
”Heerlen was voor mij relatief onbekend.
Dankzij ON12 heb ik veel collega-ondernemers uit de regio leren kennen.”
Füldner Machines BV
De Koumen 116, Heerlen
tel. 045 521 77 57
mail info@fuldner.nl
web www.fuldner.nl
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GRAUSBOUW BV

RUGCENTRUM PARKSTAD

René Vanhommerig

Lucas de Santy

René Vanhommerig

Het team van GRAUSBOUW telt
50 medewerkers, gespecialiseerd
in onderhoud en renovatie van
vastgoed. Op deze expertise is
onze organisatie volledig ingericht
en hier zijn onze vakmensen
voor 100% op geselecteerd en
in getraind. Al meer dan 100 jaar
kunnen opdrachtgevers bij ons
terecht voor het vervangen van
een enkel slot of keukenkastje tot
de revitalisatie van een complete
wijk. Het is en blijft onze ambitie
om mensen comfortabel, efficiënt
en plezierig te laten wonen,
zorgen, leren en/of werken.
Grausbouw BV
De Koumen 41-43, Heerlen
tel. 045-5252623
mail info@grausbouw.nl
web www.grausbouw.nl
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Ons werk bestaat met name uit onderhouds-, renovatie- en verbouwingswerkzaamheden voor professionele opdrachtgevers. Wij werken alleen in Zuid-Limburg,
met de nadruk op Parkstad, en meestal
daar waar andere mensen wonen, verzorgd
worden, naar school gaan of werkzaam zijn.
Hierbij streven wij ernaar om uitsluitend
positieve resultaten, bijdragen en sporen
achter te laten voor de mens, het milieu
en de toekomst.
Kwaliteit op íeder vlak
Ik heb dit bedrijf in juni 2008 als buitenstaander overgenomen van de 4e generatie
Graus. Mijn focus is vanaf dag 1 geweest om
het beste bouwkundige onderhouds- en renovatiebedrijf voor professionele opdrachtgevers in Limburg te zijn.
Kwaliteit betekent voor ons enorm veel
meer dan alleen de technische kwaliteit van
het eindproduct. Ik ben ervan overtuigd dat
kwaliteit zich daarom dient te uiten op elk
vlak in de hele organisatie, in elke handeling
en activiteit, tot in de kleinste details. Hier
moet je met alle medewerkers permanent
aan blijven werken.
Koers houden
Kort na de overname in 2008 barstte de
crisis los. Door juist tijdens die depressie
persistent vast te houden aan mijn plan
groeiden we ook tijdens de crisis elk jaar
met een procent of 10.
Daar waar we eerst steeds actief op zoek
moesten naar opdrachtgevers, weten deze

ons nu steeds vaker zelf te vinden. Onze
ambitie is en blijft het om de beste in ons
vakgebied te willen zijn. De ervaring leert
dat daar vanzelf wat groei bij komt kijken.
Parkstad is eigenlijk één grote aaneen
gegroeide stedelijke agglomeratie. Hier
heb ik mijn hele leven gewoond en gewerkt;
hier voel ik me thuis. Ik hoop dat de politiek
ook snel de voordelen van één grote echte
Parkstad-gemeente zal inzien. Het liefst
werk ik ook met onderaannemers en leveranciers uit de buurt. Bovendien is er werk
zat hier in Parkstad en Zuid-Limburg, daar
hoef je echt niet verder voor te rijden, ook
niet in de bouw.
De voordelen van ON12
Voor mij zijn vooral de relaties met andere
ON12-ondernemers en de gemeente belangrijk. We zitten als ondernemer allemaal
met veelal dezelfde uitdagingen en vraagstukken. Het werkt alleen maar positief om
deze gezamenlijk te bespreken en aan te
pakken. Samen kunnen we een sterke vuist
maken. Als uit deze contacten ook nog een
opdracht voortkomt, is dat alleen maar mooi
meegenomen. Hiernaast zijn de connecties
met de verantwoordelijke ambtenaren en
wethouders van de gemeente waardevol.
Tot slot mijn tip voor jonge ondernemers:
volg op een verstandige manier je onderbuikgevoel en doe geen onbezonnen dingen.
Maar vooral: onderneem actie, want iede
reen heeft plannen, maar alleen ondernemers voeren deze ook uit.

Lucas de Santy

Rugcentrum Parkstad is een multidisciplinair behandelcentrum voor uiteenlopende klachten aan het gehele
bewegingsapparaat, dus niet uitsluitend de rug. Onze patiënten worden vanuit verschillende professionele
invalshoeken onderzocht en behandeld. Daarvoor maken wij gebruik van de meest moderne apparatuur.
Bovendien beschikken wij over een volledig geoutilleerd revalidatiecentrum. Met onze methode bereiken
wij niet alleen een beter, maar ook een sneller en langduriger resultaat.
Voordat ik startte met een eigen praktijk heb
ik in verschillende behandelcentra praktijkervaring opgedaan. Gaandeweg raakte ik
ervan overtuigd dat diagnostiek en behandeling vanuit verschillende professionele invalshoeken tot de meest optimale resultaten
leidt. Het was mijn droom om mijn patiënten
in nauw teamverband met enthousiaste
vakmensen uit andere disciplines de meest
optimale zorg te kunnen bieden.
Binnen ons centrum werken nu chiropractoren en fysiotherapeuten nauw samen met
andere disciplines zoals podotherapie, os
teopathie en diëtetiek. Daarnaast onderhouden wij uitstekende relaties met huisartsen,
radiologen en andere medische specialisten
uit ziekenhuizen in de regio.
Gezien het nog altijd toenemend aantal
patiënten dat ons weet te vinden via uitsluitend mond-tot-mondreclame, denken wij
de ambitie waarmee wij onze praktijk ooit
zijn gestart, te hebben waargemaakt. Onze
wens is het huidige patiëntenaanbod waar
mogelijk te stabiliseren of beperkt te laten
groeien om zo de huidige kwaliteit van zorg
te kunnen blijven garanderen.

Ondernemen in Heerlen
In Heerlen heerst vanuit ondernemers,
maar zeker ook vanuit de politiek een
klimaat waaraan menige gemeente een
voorbeeld kan nemen, al klinken er ook kritische geluiden. Op zich is dat niet erg, want
dat houdt de politiek scherp. Heerlen biedt
kansen, zit vol creatieve ideeën en is ook
nog eens een stad waar het fijn wonen is.
Ik ben sinds kort lid van ON12 en hoop en
verwacht veel soortgelijk gestemde ervaren
ondernemers te mogen treffen, van wie ik
als ‘nieuwkomer’ vast veel kan leren. Op
mijn beurt hoop ik ook een bijdrage te mogen leveren aan de doelstellingen van deze
organisatie.

Ook belangrijk: heb vertrouwen in jezelf en
durf die eerste stap naar een eigen bedrijf
te zetten.
Rugcentrum Parkstad
Breukerweg 197A, Heerlen
tel. 045-2031013
mail info@rugcentrumparkstad.nl
web www.rugcentrumparkstad.nl

Tip voor jonge ondernemers
Wil je zelfstandig gaan ondernemen, zorg
dan dat je goed voorbereid aan de slag gaat
en kijk vooraf goed rond bij collega’s. Mijn
ervaringen, opgedaan bij ervaren collega’s
hebben de basis gelegd voor het succes van
onze praktijk. Ik wist precies wat ik (anders)
wilde toen ik begon.
Zorg ook dat je vanaf de start een optimaal
product of dienst levert en niets minder.
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WETHOUDER MARTIN DE BEER
“Mijn drive? Heerlen economisch beter op de kaart zetten! “

Martin De Beer, wethouder Economie
gemeente Heerlen

“Meer mensen aan het werk
en tevreden ondernemers
die in onze stad een goede
boterham kunnen verdienen,
dát is mijn doel.” Aan het woord
is Martin de Beer (wethouder
Economie), geboren en getogen
in Heerlerheide en tegenwoordig
woonachtig in Hoensbroek.
En dus doorkruist hij iedere
dag ‘ons werkgebied’, want De
Koumen ligt op de route naar zijn
werkplek in het gemeentehuis.
Toch is wethouder De Beer daar
steeds minder vaak te vinden, de
wethouder is regelmatig op pad.
“Op bezoek bij bedrijven, want
om het ondernemersklimaat in
Heerlen te verbeteren, moeten
wij persoonlijk met ‘onze’
ondernemers om de tafel. We
moeten het sámen voor elkaar
boksen.”
Wethouder Martin de Beer is geen man die
zich achter zijn bureau verstopt, integendeel. Conform het voornemen zich meer extern te profileren, is hij vaker uit dan thuis.
Zo zoekt hij met grote regelmaat ondernemers op om met hen te sparren. Praten
over wat er speelt, waar zij mee bezig zijn,
maar ook over de plannen en ideeën van de
gemeente. “Om op die manier beter voeling
te houden met en te kunnen inspelen op de
wensen en behoeften van bedrijven, nieuwe
samenwerkingen tot stand te brengen,
maar ook om ondernemers in Parkstad
met elkaar te verbinden.”
Logisch dus dat Martin de Beer voor dit
artikel geen statieportret in zijn kantoor
wil, maar een fotoshoot op de werkvloer
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voorstelt. Bij GrausBouw welteverstaan.
Niet alleen omdat directeur/eigenaar René
Vanhommerig ON12-lid is, maar ook omdat
GrausBouw eind 2016 de allereerste Giraf
Award in ontvangst mocht nemen. “Een
bijzondere onderscheiding voor bedrijven
die hun nek durven uitsteken”, legt De Beer
uit. “In 2016 was het thema ‘social return’;
bedrijven die zich meer dan gemiddeld
inzetten voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. GrausBouw heeft die Giraf
Award dubbel en dwars verdiend.”
En meteen is er een bruggetje geslagen:
ON12 steekt namelijk ook haar nek uit, in
dit geval voor haar eigen ondernemers.
Wethouder De Beer: “ON12 is, denk ik,
de actiefste ondernemersvereniging in
Heerlen, misschien wel in heel Parkstad. Zij
kennen hun leden bijzonder goed, hebben
oog voor elkaar en gaan informeel met elkaar om. Eén van de zaken die ON12 perfect
organiseert, is de jaarlijkse Kerstbijeenkomst. Als je daar rondloopt, voel je meteen
de positieve sfeer en je merkt dat de leden
elkaar echt kennen. Bovendien, hier ademt
alles een duidelijk commitment.”
Meerwaarde lidmaatschap
De meerwaarde van het lidmaatschap is
volgens de wethouder evident: “Doordat je
elkaar beter leert kennen, kun je van elkaar
leren. Bovendien is de diversiteit in ondernemers groot, dus je kunt er ook zakelijk
voordeel bij hebben. Sterker nog, het kan
zelfs deuren voor je openen en leiden tot
inzichten of ideeën waar je normaal nooit
aan zou denken.”
“Daarnaast is het heel goed dat een vereniging als ON12 zich richting de gemeente
weet te manifesteren als er iets aan de
hand is”, vervolgt De Beer. “Dat kunnen
praktische zaken zijn, zoals veiligheid en
cameratoezicht, maar ook de ontsluiting van
een bedrijventerrein of andere infrastructurele zaken. Als één ondernemer zich bij ons
meldt met een issue, dan is dat één sein.
Als je met tientallen bedrijven datzelfde thema aankaart, dan is dat een veel krachtiger
signaal.”

“Daarnaast is ON12 voortdurend op zoek
naar nieuwe manieren hoe je de samenwerking op bedrijventerreinen meer en anders
vorm kunt geven. Wat mij betreft, vervult
deze club absoluut een voorbeeldfunctie
in Parkstad.”
Wat is de rol van ON12 in het ondernemersklimaat in Heerlen?
De Beer lacht: “ON12 houdt ons iedere keer
opnieuw een spiegel voor hoe wij het ondernemersklimaat - samen - kunnen verbeteren.
Een mooi voorbeeld uit het verleden: ON12
klopte bij ons aan met de mededeling dat ze
het beu waren om steeds met verschillende ambtenaren te moeten communiceren,
waardoor de lijnen onnodig lang waren. Zij
wilden één aanspreekpunt. Wij hebben dat
serieus opgepakt; dat was het begin van wat
tegenwoordig het Ondernemershuis is. Het is
overigens ons doel om van hieruit nóg integraler te werken; we moeten nog dichter naar de
belangen van de bedrijven schuiven en daarvoor is het contact tussen de gemeente en een
vereniging als ON12 heel erg belangrijk.”
“Verder probeert ON12 de samenwerking
tussen ondernemers op andere manieren
vorm te geven en zodoende het zakelijk
belang nader tot elkaar te brengen. Waarom
zou een ondernemer die op de ene hoek zit
wel zakendoen met een leverancier in Utrecht
en niet met een vergelijkbaar bedrijf twee
straten verderop? Iedereen heeft natuurlijk
de vrijheid om in zee te gaan met wie hij wil,
maar als je elkaar persoonlijk ontmoet tijdens
een netwerkbijeenkomst van ON12, dan is het
veel gemakkelijker om een klik te maken en
schakels dichter bij elkaar te brengen. Ik ben
ervan overtuigd dat dit het ondernemersklimaat in de stad ook verbetert.”
Snoeien in de regels
“Mijn drive is het om Heerlen economisch nog - beter op de kaart te zetten”, aldus een
bevlogen De Beer. “Om het ondernemersklimaat verder te verbeteren, willen wij ons
als gemeente veel meer extern profileren.
Zo laten we steeds vaker ons gezicht zien
tijdens bijeenkomsten van ondernemers. We
willen beter en sneller kunnen reageren op

actuele behoeften. Een voorbeeld: door de
aantrekkende economie groeien bedrijven
weer langzaam en zoeken uitbreidingsmogelijkheden. Wij proberen hen daarin te
faciliteren en te begeleiden. Bijvoorbeeld
als er nieuwe locaties gevonden moeten
worden. Of als er vergunningen moeten
worden ingediend voor de uitbreiding van
bedrijfspanden. Wij kijken daar serieus
naar en proberen zo mogelijk te snoeien
in de regels die we hiervoor hanteren. Zo
willen we op korte termijn een deel van de
bedrijventerreinen welstandsvrij te maken.
Dat betekent dat je zo’n vergunning veel
sneller in huis hebt, mits je je netjes aan de
bouwrichtlijnen houdt uiteraard.”
Actieve samenwerking
“Die eerder genoemde externe houding van
de gemeente betekent ook dat wij veel minder bezig zijn met het schrijven van beleidsnota’s. Wij zijn geswitcht naar een manier
van werken op basis van de behoeften en
wensen van bedrijven. Dus als ondernemers
een mogelijkheid zien om te coöpereren met
bijvoorbeeld een onderwijsinstelling, omdat
ze een opleidingstraject of een gezamenlijk
innovatieproject willen starten, dan kunnen
wij dat als gemeente op allerlei manieren
ondersteunen. Wij ambiëren meer van dit
soort samenwerkingen. De tijd dat wij alleen
maar achter ons bureau zaten en uitsluitend
toetsten op basis van regels en tussendoor
weer eens een beleidsnota schreven, is
voorbij.”
En dus worden de agenda’s van De Beer en
zijn ambtenaren maandelijks gevuld met
talloze bedrijfsbezoeken en -bijeenkomsten.
“Een nieuw initiatief is het ondernemersontbijtje, waarvoor wij ondernemers in
een kleine setting uitnodigen om, onder
het genot van een smakelijk morgenmaal,
van gedachten te wisselen. Wat speelt er,
waar zijn jullie mee bezig, waar zijn wij mee
bezig, zijn er overeenkomsten en kunnen we
misschien samen iets op gang brengen? Dat
leidt soms tot verrassende uitkomsten en
initiatieven.”

Meer bedrijvigheid & meer banen
Wethouder De Beer is gedreven in alles wat
hij doet en hij weet precies wat hij wil bereiken: meer bedrijvigheid en meer banen. “Ik
wens dat er door de bloei van de economie
nieuwe bedrijven worden geacquireerd en
dat bestaande ondernemingen kunnen
groeien, zodat er meer werkgelegenheid
ontstaat. Met name ook voor de mensen die
nu nog aan de zijkant van de arbeidsmarkt
staan. Wat heb je daarvoor nodig? Een
goed ondernemersklimaat. Ondernemers
moeten zich hier thuis voelen en een goede
boterham kunnen verdienen. Wij moeten
hen de kans bieden om te kunnen groeien.
Dus moeten wij hen faciliteren, onder meer
bij het vinden van personeel, want dat begint
een steeds groter probleem te worden. Denk
daarbij aan zaken als loonkostensubsidies,
opstartkosten, werkplekaanpassingen of
afspraken over werken met behoud van
uitkering.”
Trots
De Beer benadrukt tot slot dat hij van
mening is dat we best wat trotser mogen
zijn op het entrepreneurship in Heerlen, óók
op de twaalf bedrijventerreinen van ON12.
“Ik vind het daarom geweldig dat ON12 het
ondernemerschap uitdraagt via bijvoorbeeld
dit magazine. Maar ook door bijeenkomsten
op locatie om eigen ondernemers voor het
voetlicht te brengen. Immers, ondernemers zijn de beste ambassadeurs voor
collega-ondernemers. Daarvoor hebben we
steeds opnieuw inspirerende entrepreneurs
nodig die bereid zijn hun verhaal te vertellen. Waarmee ik maar wil zeggen: laten
we die positieve flow, die we met z’n allen
weten te realiseren, verder uitbouwen. En
jullie ondernemers zijn een cruciale schakel
om die boodschap te verspreiden.”
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BTM ONTZORGT ONDERNEMERS & OVERHEID
Bedrijventerreinen Management Parkstad

Math L’Ortye

Frank Jeuring

Werken en ondernemen op de beste bedrijventerreinen van Nederland;
dat wordt voor jouw klanten en leveranciers en natuurlijk voor jou
mede mogelijk gemaakt door BTM (Bedrijventerreinen Management
Parkstad). Zoals Wikipedia zegt: parkmanagement is een manier om de
kwaliteit van bedrijventerreinen in stand te houden of te verbeteren.
Dat laatste is uiteraard waar wij naar streven. Daarnaast bevordert
parkmanagement het in stand houden van de kwaliteit van de
openbare ruimte en daarmee de waardevastheid van het vastgoed.
Zo werden door ons al projecten met betrekking tot bewegwijzering,
camerabeveiliging en afvalinzameling in gang gezet en werden
bedrijventerreinen opgeknapt zodat zij weer aan de eisen van deze
tijd voldoen. Denk hierbij aan revitalisering van de bedrijventerreinen
Wijngaardsweg en De Koumen.

Vera Tummers

Naast deze zichtbare resultaten van
ons werk zijn er ook veel zaken die niet
zichtbaar zijn en voornamelijk achter de
schermen gebeuren. Om zaken te kunnen
realiseren vindt er veel lobbywerk plaats.
Niet zichtbaar voor de ondernemer, maar
wel van zeer groot belang om thema’s te
kunnen aanpakken op de bedrijventerreinen.
Zoals één van onze partners ooit zei: “BTM
opent deuren voor zaken die ondernemers
op bedrijfsniveau lastiger, zo niet onmogelijk kunnen realiseren. Daarnaast vormt
BTM een belangrijk platform waar het regionale bedrijfsleven en het openbaar bestuur
elkaar ontmoeten in een ongedwongen
sfeer. De uitwisseling van kennis en ervaringen is van groot belang”.
Maar BTM ondersteunt niet alleen jou
als ondernemer. BTM is ook het eerste
aanspreekpunt voor alle ondernemersverenigingen die actief zijn op de bedrijventerreinen in Parkstad Limburg. Eén van de
voorzitters van die verenigingen gaf aan dat
BTM er voor zorgt dat hij als voorzitter meer
professionaliteit en inhoud kan presenteren
naar de leden van zijn vereniging. Iets waar
wij graag aan bijdragen en naar streven.
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Een paar voorbeelden van de zaken
waarmee wij het afgelopen jaar zijn bezig
geweest in Heerlen-Noord:
• Zorgen voor een goede overname van
de camerabewaking door de firma BoSec.
• BTM heeft er voor jullie voor gezorgd dat
geplande wegwerkzaamheden niet overdag maar ’s nachts plaatsvinden, zodat
jullie bedrijfsvoering zo min mogelijk 		
wordt belast.
• BTM communiceert voortdurend met alle
ondernemers over werkzaamheden op
het bedrijventerrein zodat jij goed ge-		
ïnformeerd bent en jouw bedrijfsvoering,
waar mogelijk, hierop kunt aanpassen.
• Bemiddeling in de parkeerproblematiek
die zich voordoet in De Koumen.
• Op een groot aantal bedrijventerreinen
vindt jaarlijks een beheerschouw plaats
om zodoende de kwaliteit van het terrein
te beoordelen en waar nodig acties ter
verbetering vast te leggen.
• BTM ondersteunt ON12 als het gaat om
ledenwerving.
Bovenstaande is slechts een greep uit onze
activiteiten. Waarom slechts een greep?
Omdat ons takenpakket ontzettend groot
is en het lastig blijft om onze boodschap
kort en krachtig te verwoorden. Ben jij na
bovenstaande nieuwsgierig geworden en wil
je meer weten? Dan nodigen wij je uit om
een afspraak te maken met ons team of een
kijkje te nemen op www.btmparkstad.nl.

Nederland & Parkstad
In Nederland bevinden zich 3.960 bedrijventerreinen. Op circa 1.000 daarvan zijn zo’n
35 organisaties actief die parkmanagement
aanbieden. Daarnaast zijn er ondernemersverenigingen die het management van hun
terrein zelf verzorgen. Op nieuwe bedrijventerreinen is deelname vaak een verplichting.
Op bestaande, zoals die van ons, is het
meestal een zaak van de ondernemersvereniging. Ook dat klopt in ons geval weer niet
helemaal...
BTM was één van de eerste aanbieders van
parkmanagement in Nederland en is door
de gemeenten in het leven geroepen. BTM
is daarom ook een partij voor elke ondernemer, of deze nu wel of niet is verenigd.
Wel vindt BTM het van groot belang dat er
een community is op de bedrijventerreinen.
Daarom is ons takenpakket, ook wel bekend
als onze menukaart, in de loop der jaren
uitgebreid en is een aantal ‘gerechten’ alleen beschikbaar voor verenigingen en hun
leden. Waarom?
Simpelweg omdat die verenigingen een
bijdrage leveren aan de uitvoering van de
taken van BTM. Wil jij daar als ondernemer
van meeprofiteren of vind je het gewoon
heel belangrijk dat deze werkzaamheden
worden uitgevoerd? Word dan snel lid van
ON12!

Nu horen wij je denken: “Word snel lid van
ON12?”. Je wordt dus niet lid van BTM. Je
kunt namelijk helemaal geen lid worden van
BTM. Ben je lid van een ondernemersvereniging op een bedrijventerrein in Parkstad
Limburg? Dan ben je vanzelf onderdeel van
de BTM community!
Limburgers zijn vaak erg bescheiden,
maar wij durven het te zeggen: de BTM
community in Parkstad is fantastisch! 34
Bedrijventerreinen, 12 verenigingen, ±1.650
ondernemingen, ± 500 leden en heel veel
succesvol afgeronde projecten. Iets waar wij
als community heel trots op zijn en de afgelopen 13 jaar hard aan hebben gewerkt!
Welke ondernemer wil nou geen deel uitmaken van deze community? Alleen samen
maken wij het verschil en kunnen wij thema’s oppakken. Wij, en jullie waarschijnlijk
ook, hebben nog genoeg ideeën voor projecten die wij in de toekomst graag gezamenlijk
willen aanpakken.
Namens BTM heten wij jullie graag
welkom op de beste bedrijventerreinen
van Nederland!
Frank Jeuring
Math L’Ortye
Vera Tummers
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BOSEC SECURITY
Stephan Boltong

Stephan Boltong

Sinds de 12 bedrijventerreinen
van ON12 met camera’s worden
bewaakt, is de criminaliteit
met maar liefst 80% gedaald.
Dit hebben we te danken aan
BoSec Security, zelf ook lid van
de club en verantwoordelijk
voor de beveiliging van
ons ondernemersgebied.
Among others, want het
beveiligingsbedrijf van Stephan
Boltong is na 14 jaar een
gerenommeerde speler in de
regio, die een passend antwoord
heeft op íedere security-vraag.

ON12 • 30

Stephan Boltong start zijn carrière in de
beveiligingsbranche op 18-jarige leeftijd
bij The Security Company, waar hij de
kneepjes van het vak leert. Jaren later
stapt hij over naar een nieuwe werkgever, gespecialiseerd in particuliere beveiliging, die na een kleine twee jaar de
stekker eruit trekt. Boltong, zelf in het
bezit van alle benodigde vergunningen,
besluit dat de tijd rijp is om voor zichzelf
te beginnen. BoSec Security is een feit.
Boltong start in 2003 als ZZP’er ‘aan de
keukentafel’. Veertien jaar later telt zijn
bedrijf 65 medewerkers en is uitgegroeid tot een hoog gekwalificeerde en
betrouwbare beveiligingspartner voor
talloze bedrijven in het zuiden van het
land. Maar ook in de rest van Nederland
weten ondernemers BoSec Security te
vinden als ze met een specifiek of dringend beveiligingsvraagstuk worstelen.
Logisch, want BoSec Security biedt
een allesomvattend security-pakket en
heeft op elke vraag een antwoord: van
fysieke beveiliging tot traffic control en
van projectmanagement tijdens events
tot opleidingen en trainingen voor allerhande beroepsgroepen.

“Ondanks onze grootte zijn wij bijzonder
flexibel en kunnen iedere beveiligingswens
vervullen; dáármee onderscheiden wij ons”,
aldus Stephan Boltong. “Als iemand ons belt
en zegt dat hij over één uur een beveiliger
nodig heeft, dan regelen wij dat. Om maar
een voorbeeld te noemen.”
Koploper in Nederland
De ontwikkelingen en innovaties in de
beveiligingsbranche gaan volgens Boltong
hard. “Wij doen er alles aan om steeds met
de tijd mee te gaan. Dat betekent dat we
continu investeren om altijd een neuslengte
voorsprong te houden.”
Het is dan ook niet verbazingwekkend maar wel bijzonder - dat BoSec Security
het eerste beveiligingsbedrijf in Nederland
is dat bewakingsvluchten met drones mag
uitvoeren. “Hier is het nodige aan vooraf gegaan: talloze trainingen en opleidingen, een
uitgebreid pilot-project en we hebben zelf
een handboek moeten schrijven dat is goedgekeurd door de minister om alle vergunningen in de wacht te slepen. En natuurlijk
een fikse investering voor de aanschaf van
het equipment.”

Veiligheid in Heerlen-Noord
BoSec Security werkt voor al zijn opdrachtgevers met state-of-the-art materiaal.
Zo worden binnenkort de camera’s op de
bedrijventerreinen van ON12 vervangen door
de nieuwste modellen. “De videomanagement-software en opname-apparatuur zijn
al vernieuwd, nu zijn de camera’s aan de
beurt. Want”, legt Boltong uit, “die worden na een aantal jaren te traag, net zoals
computers.”
Sinds BoSec Security de bewaking van de
ON12-terreinen onder zijn hoede heeft, is
het dienstenpakket verder uitgebreid dan
alleen maar collectief cameratoezicht.
“Nieuw is bijvoorbeeld de opvolging”, vertelt
Boltong. “Voorheen werd de politie pas
gebeld zodra er in de toezicht centrale een
strafbaar feit werd geconstateerd.
Tegenwoordig sturen wij onze eigen surveillancedienst al op pad als we iets verdachts
waarnemen. Daarbij beperken we ons niet
tot aan het hek of de poort, maar kijken we
ook naar de openbare weg. Als daar bijvoorbeeld om twee uur ’s nachts al een tijdje een
auto met twee inzittenden staat geparkeerd,
gaan we vragen of ze een probleem hebben

en of we kunnen helpen. We doen dat heel
vriendelijk, maar geven wel een duidelijk
signaal af: We are watching you.”
De volgende stap is het invoeren van kentekenregistratie. Daarmee wordt de bewaking van onze bedrijventerreinen opnieuw
naar een hoger niveau getild, “want”, licht
Boltong toe, “75% van alle inbraken wordt
gepleegd met gestolen voertuigen of auto’s
met valse kentekenplaten. Die hebben we
dankzij deze registratie veel sneller in de
smiezen.”

BoSec Security
Vrusschenhusken 1, Heerlen
tel. 045-544 14 48
mail info@bosec.net
web www.bosec.net

Kortom: de ondernemers van ON12 kunnen
met een gerust hart gaan slapen. En dankzij
hun lidmaatschap profiteren zij ook nog
eens van een mooie korting op de beveiligingsdiensten van BoSec Security. “Dat is
meteen een antwoord op de vraag wat het
voordeel is om lid te zijn van deze club”,
besluit Boltong glimlachend.
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LEDENLIJST 2017
Een overzicht van ons bonte gezelschap tot nu toe...

Activv

Hub Conjaerts • Beersdalweg 93 • hub.conjaerts@activv.nl

Kantoorartikelen.nl

Igor Soons • Nijverheidsstraat 10 • igorsoons@itccv.nl

Adelheid Antiek en Brocante

Adele Luyten • In de Cramer 50 • info@adelheidantiek.nl

Kleurencentrum Limburg

Peter. van Hugten • In de Cramer 19-B • Info@kleurencentrum.nl

Alpheios B.V.

Sjef Bendermacher • In de Cramer 8-A • s.bendermacher@alpheios.nl

LBK Zakelijke Dienstverlening B.V.

Marcel Soons • Nijverheidsstraat 10 • lbkbv.ms@gmail.com

Armos Schoonmaakservice

Jan Stubbe • Economiestraat 13 • Jan@armos.nl

Limburgse Horeca Centrale

Erik Ummelen • De Koumen 78 • info@limburgsehorecacentrale.nl

Artimeta

Leo Buck • De Koumen 86 • artimeta@artimeta.nl

L’Ortye Holding B.V.

Vivien L’Ortye • De Koumen 72 • vivien@lortye.eu

Autobedrijf Kerres Heerlen B.V.

Ger Lux • Terhoevenderweg 95 • heerlen@autobedrijfkerres.nl

L’Ortye Transport

Jean L’Ortye • De Koumen 72 • y.palm@lortye.eu

Luyten Classic Cars

Theo Luyten • In de Cramer 50 • info@autobedrijf-luijten.nl

Loven Truck Heerlen B.V.

Leo Loven • Wijngaardsweg 61 • E.loven@loven.nl

Automobielbedrijf Schloesser

Leo Schloesser • Industriestraat 9 • info@autoleo.nl

Meijers Onroerend Goed B.V.

Pedro Meijers • Postbus 220 • info@pedromeijersbv.nl

Autoschade Koenen B.V.

Maurice Koenen • Breukerweg 178 • koenen@schadenet.nl

Norad B.V.

Pascal Lemeer • De Koumen 148 • P.Lemeer@norad.nl

Beaujean Minerals

Harrie Beaujean • De Koumen 92 • info@beaujeanbv.nl

Raets Garagebedrijf

Annette Raets • Verlengde Klinkertstraat 28 • info@apk-raets.nl

Bosec Security

Stephan Boltong • Vrusschenhusken 1 • s.boltong@bosec.net

Refresco Benelux B.V.

Ger Bischoff • Wijngaardsweg 59 • ger.bischoff@refresco.com

Bouwmachines Hollanders B.V.

Alex Hollanders • Nijverheidsstraat 20 • info@bouwmachines-hollanders.nl

Rentex awe

Steff de Win • Business Park Stein 323 • s.dewin@awe.rentex.nl

BRM Bouw BV

F. Gorissen • De Koumen 118B • f.gorissen@brmbouw.nl

Rob Peters Meel- en Graanhandel B.V.

Sanne Peters • Wijngaardsweg 16 • robpeters@robpeters.eu

BTM

Math L ‘Ortye • Jan Camperstraat 5 • m.lortye@btmparkstad.nl

Rugcentrum Parkstad

Lucas de Santy • Breukerweg 197 A • info@rugcentrumparkstad.nl

BUCA Hydrauliek Heerlen B.V.

Georges Simons • Koumenweg 5 • gsimons@cfg.nl

Signum Reclamebelettering

René Vernooy • Wijngaardsweg 30-A • info@signumreclame.nl

Burotronic

Rene Kiel • Wijngaardsweg 22 • r.kiel@burotronic.nl

Smeets Autogroep

Math Smeets • Handelsstraat 2 • m.smeets@Smeets-autogroep.nl

Carrera C

Rob Lammers • Swier 77 • r.lammers@carrerac.nl

Smelt Heerlen B.V.

Max Haselier • De Koumen 1 • max.haselier@machinefabrieksmelt.nl

Creusencars

Christian Creusen • Wijngaardsweg 54 • c.creusen@creusencars.nl

SMEZO B.V. Handelsonderneming

Mark Smeets • Wijngaardsweg 36 • m.smeets@smezo.nl

Dalli De Klok B.V.

Norbert Smeets • Kamperweg 1 • norbert.smeets@dalli-group.com

SLF Group

Maurice Thielen • De Koumen 90 • m.thielen@slfgroup.pro

Duramotion

Roy Franssen • Industriestraat 29-31 • r.franssen@duramotion.nl

SPF Europe B.V.

Breur Mullers • De Koumen 30 • bmullers@spf-europe.nl

Eagle Security Beveiliging & bewaking

Raymond Linssen • Beersdalweg 93 • info@eagle-security.nl

Steenhouwerij Moonen

Hein Wanders • Wijngaardsweg 10 • info@moonen-wanders.nl

Eiken vloerdelen

Dennis Wouters • De Koumen 35 • info@eikenvloerdelen.nl

Stichting de Starterij

Leo Crombach • Daslook 29 • leocrombach@lijnspel.nl

Eurohandelsonderneming

Julek Ankiewicz • Rennemigerveldweg 70-A • info@eurohandelsonderneming.nl

Studio Kuckuck

Tim Kuckelkorn • Oliemolenstraat 8 • info@studiokuckuck.nl

Fabory Nederland B.V.

Hein Coumans • Breukerweg 196 B • heincoum@fabory.com

Timmermans Infratechniek B.V.

Jos Timmermans • De Koumen 39 • info@timmermans-infra.nl

Fortron B.V.

Ruth Leerssen • Nijverheidsstraat 9 • ruth.leerssen@fortron.nl

Total Hermans

Paul Hermans • Beersdalweg 2 • totalhermans@yahoo.com

Füldner Machines B.V.

Jan Wilbers • De Koumen 116 • jan.wilbers@fuldner.nl

Transcarbo Kunststof Ramen B.V.

Mayco van de Wal • Handelsstraat 20 • mayco.vandewal@doorwin.nl

Gemeente Heerlen

Martin de Beer • Postbus 1

Transportbedrijf Cor Becker

Cor Becker • Wijngaardsweg 50 • cor.becker@home.nl

Gemeente Heerlen BCP

Mario Sanna • Postbus 1 • bcp@heerlen.nl

Transportbedrijf J. Boosten B.V.

Jaques Boosten • De Koumen 50 • j.boosten@hotmail.com

GP Reinigingsdiensten Rd4

Guy Drummen • In de Cramer 9 • guy.drummen@rd4.nl

Van den Boogaard Reclame

Leon van den Boogaard • Wijngaardsweg 4 • info@vandenboogaardreclame.nl

Gransier B.V.

Dolf Gransier • Trompenburgstraat 3 • dolf@gransier.nl

Van den Boogaard Relatiegeschenken

Alois van den Boogaard • Wijngaardsweg 4 • info@vanden-boogaard.nl

Graus Bouw B.V.

Rene Vanhommerig • De Koumen 41-43 • r.vanhommerig@grausbouw.nl

Van der Velden Rioleringsbeheer Heerlen B.V.

Paul Prudon • Wijngaardsweg 44 • paul.prudon@vandervelden.com

Habets & Straten, Makelaars en Taxateurs O.G.

Eugene Habets • Beersdalweg 100 • e.habets@hens.nl

Van Dijk Papier

Marcel van Dijk • De Koumen 132 • marcel@vandijkpapier.nl

Handelsonderneming L’Ortye B.V.

Jos L’Ortye • De Koumen 1-A • j.lortye@lortye-tuin-deco-bouw.nl

Van Enckevort Groothandel B.V.

Cor Verkuijlen • Horsterweg 31 • c.verkuijlen@enckevort.com

Hanno Automaterialen B.V.

Dolf Knubben • Trompenburgstraat 4 • info@hannobv.nl

Van Melik Retail B.V.

Jorrit van Melik • De Koumen 150 • c.sampers@vanmelik.nl

Hanos Nederland

Jules Goossens • Heerlerweg 158 • jgoossens@hanos.nl

Waprof Hoensbroek B.V.

Ralph Willems • De Koumen 118 • ralph@waprof.nl

Harreman Verhuizingen B.V.

Patrick Harreman • De Koumen 28 • patrick.harreman@harreman.nl

Wealer B.V.

Marc van der Linden • Terhoevenderweg 100 • m.van.der.linden@wealer.nl

Heineken Brouwerijen Limburg

Ferrie Spierts • Breukerweg 187 • ferrie.spiertz@heineken.com

WellColl Autoschade Heerlen

Patrizio Fiori • Beersdalweg 84 • Patrizio.Fiori @wellcoll.com

Heuts Automaterialen

Lars Heuts • De Koumen 34 • cblijdenstein@heuts.nl

Werkmeester

Eve Saparuwé • In de Cramer 3 • eve.saparuwe@fourstar.nl

IVN Hoensbroek

Peter Geurts • Heerlerweg 141 • pmhgeurts@ziggo.nl

Wetzels Holding B.V.

Martin Wetzels • De Koumen 8 • martien.wetzels@hotmail.com
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BEDANKT!
Zonder jou geen magazine

Na hard werken, de nodige kopjes koffie en een mooie samenwerking
is het tweede magazine van ON12 een feit. Hopelijk heb je deze editie
met veel plezier gelezen. Dank aan al onze leden, geïnteresseerden
en iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit
magazine. ON12 magazine verschijnt een keer per jaar.

Vormgeving & concept
Studio Kuckuck, Heerlen
DBO public relations
Gemeente Heerlen

ON12 Ondernemersvereniging
Nijverheidsstraat 10-12
6433 JZ Hoensbroek
tel: 045-5229311 (kantoorartikelen.nl)
mail: secretariaat@on12.nl
web: www.on12.nl
facebook: www.facebook.com/ontwaalf
BTW nr: NL812334498B01
KVK nr: 41073313
bank nr: NL93INGB 0007049082
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