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Inkoop Samenwerking de Kempen biedt industriële ondernemers in de Kempen steeds meer
projecten waarmee zij kosteloos en vrijblijvend kunnen besparen. We praten onder het genot van een smakelijke lunch bij Leijtens Horecagrootverbruik te Reusel met ISK voorzitter
Wim van Eijk (Van Eijk Caravans) en ISK-leveranciers Jos Boullart (Verrijt Fire & Safety Trainingscenter), Harm Leijtens (Leijtens Horecagrootverbruik) en Frans Kluytmans (Teletronics).

De klant bepaalt
“ISK is een initiatief van de ondernemersverenigingen uit Reusel (OVBRM), Eersel (IGE), Bladel
(OBGB) en Bergeijk (BOC). Bijzonder succesvol
vanwege het feit dat we de leveranciers met zorg
selecteren.”, geeft ISK voorzitter Wim van Eijk
aan. Jos Boullart (Verrijt Fire & Safety Trainingscenter): “Wij haken steeds meer aan op het principe ‘de klant bepaalt’. We denken mee met de
klant, passen tijdstippen van cursussen aan op
behoefte en bieden een steeds ruimer aanbod
van oefeningen in de praktijk.
Er zijn ISK-lidbedrijven, waar op de werkvloer een
mogelijk toekomstige praktijksituatie nagebootst wordt. De resultaten zijn merkbaar; BHVers weten nog beter hoe te reageren in noodsituaties. De BHV-cursussen die we al jaren op de
Kempische bedrijventerreinen organiseren zijn
tevens een groot succes.”

Besparingen op facilitair gebied
Harm Leijtens (Leijtens Horecagrootverbruik) is
tevreden over het enorme draagvlak van Kempische ondernemers. “Veel ondernemers zijn niet
bezig zijn met relatief eenvoudige besparingen
op facilitair gebied. ISK biedt een helpende hand
daarbij en bewaakt ook de afspraken.”
“Ons doel is dan ook,” geeft Wim van Eijk aan, “
om een kwalitatief goed product voor een lage
prijs in te kopen, waarbij de ondernemers ontzorgd worden.” Leijtens Horecagrootverbruik is
totaalleverancier voor bedrijfskantines, horeca,

juni 2011

catering, seizoensbedrijven en restaurants. “Wij
hebben al jarenlang een stabiel klantenbestand
en baseren onze dienstverlening op betrouwbaarheid. De leveringen zijn op tijd en volgens
afspraak, de producten hebben een goede kwaliteit voor een schappelijke prijs. Waarom niet
overschakelen van leverancier, als het zo gemakkelijk kan?”, aldus Harm Leijtens.

werkt samen met:

Facturen beoordelen,
niet bekijken
“Alhoewel overschakelen van leverancier niet altijd mijn advies hoeft te zijn,” geeft Frans Kluytmans van Teletronics aan. ISK heeft een samenwerking met Atlantic Telecom voor wat betreft
vaste telefonie en Teletronics is daarbij tussenpersoon.
“Wij hebben de 100ste ISK-deelnemer inmiddels
genoteerd. Ik baseer mijn advies op basis van bestaande telefoniefacturen. Soms is het zelfs zo
dat ik adviseer, om huidige afspraken te handhaven en niet te switchen. Simpelweg, omdat er
niets te besparen valt! Sommige bedrijven besparen met de hulp van ISK duizenden euro’s
door middel van een eenvoudige analyse. Binnenkomende facturen dienen niet alleen bekeken te worden, maar vooral geanalyseerd en beoordeeld te worden. “Er is geld te verdienen voor
onze ondernemers,”besluit Wim van Eijk,”Laat
onze leveranciers voorrekenen wat de voordelen
zijn!” Voor meer informatie over de diverse projecten kijkt u op www.iskempen.nl.
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