Harrie van de Ven,
Martijn van de Ven
en Toon van Lith

Afvalverwerking in de Kempen
Het project afvalverwerking dat door het Kempische inkoopcollectief ISK enkele jaren geleden is
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opgestart, verspreidt zich als een heuse olievlek in de Kempen. Steeds meer ondernemers realiseren
zich, dat zij zich een behoorlijke kostenbesparing rijk kunnen rekenen door simpelweg over te stappen
van afvalverwerker. Dat daarnaast ook de service “op en top” is, is niet alleen mooi meegenomen,
maar een belangrijke voorwaarde. Op een maandagmiddag in juli spreken we vader Harrie en zoon
Martijn van de Ven over de successen en voordelen op collectief gebied, maar ook over hun bedrijf
Ensa Machine Bouw te Eersel, dat een enorme groei kende de afgelopen jaren en zich ondertussen
marktleider van sigaarproducerende machines voor de Europese sigarenindustrie mag noemen.

H

et productieproces van een sigaar ziet er

ogenschijnlijk eenvoudig uit, maar kent een aantal
deelprocessen. Nadat om de losse tabak een tabaksblad gerold wordt, wordt om dit halffabrikaat
nogmaals een tabaksblad gerold. Dit laatste proces
gebeurt op een zogenaamde “opdekmachine”.
Ensa Machine Bouw is actief op het gebied van
de ontwikkeling, productie en revisie van deze
machines, die in West Europa en ook in landen als
Dominicaanse Republiek, Sri Lanka, Indonesië en
de Filipijnen door dit Kempische bedrijf geplaatst
en onderhouden worden. Ook nalevering van
onderdelen vindt plaats vanuit Eersel. Directeur
Harrie van de Ven vormt, mede dankzij zijn vele
tientallen jaren ervaring in de sigarenindustrie, het
technische brein van de firma en startte het bedrijf
dertien jaar geleden aan de Brouwer op industrieterrein de Haagdoorn te Eersel. “We zijn destijds
gestart met de revisie van machines, waarbij de
kwaliteit/prijs verhouding hoog in het vaandel
stond.”, volgens Harrie. “Daarnaast is het essentieel,
en dat realiseren we ons elke dag, om mee te denken
met de klant en hem of haar een passende oplossing te
bieden. Daarbij volgen we uiteraard continue de laatste
technische ontwikkelingen.” Dat heeft het bedrijf met
ruim 30 medewerkers in de sigarenbranche, ondertussen gebracht tot marktleider op Europees gebied en
een belangrijke marktspeler op wereldniveau.
Voordelen
Martijn van de Ven, mede-eigenaar en directeur,
voegt daaraan toe, dat Ensa Machine Bouw

continue bezig is met vernieuwingen en ook de
mogelijke inkoopvoordelen volgt vanuit ISK.
Ondertussen doet Ensa mee aan diverse ISKinitiatieven, waaronder de inkoop van kantoorartikelen en afvalverwerking; daarnaast hebben
zij de collectieve electriciteit- en gas-inkoop in
overweging. “Wij volgen deze ontwikkelingen en
melden ons als we denken daar voordeel mee te
behalen. Dat geldt uiteraard ook voor de inkoop
van onderdelen voor machines, maar ook voor
dit soort typisch facilitaire zaken. Ik ben er van
overtuigd, dat we met deze vorm van collectiviteit
allen veel kunnen besparen en het afvalproject
in samenwerking met Van Erp is daar een
prachtig voorbeeld van. We realiseerden met het
overstappen van afvalverwerker een besparing van
38%.” Toon van Lith, accountmanager bij P. Van
Erp & Zn., sluit aan bij het gesprek en geeft aan
dat de samenwerking met Ensa Machine Bouw een
mooi voorbeeld is. “Ik zie de ondernemers vaak
glunderen, omdat ik ze een essentieel voordeel
kan bieden. En daarnaast bieden we de bedrijven
ook nog eens een goede service”. Dat is ondertussen wel bewezen met dit project, waar de
afgelopen tijd ruim 180 Kempische ondernemers
voor gekozen hebben. Bedrijven die aangesloten
zijn bij één van de Kempische ondernemersverenigingen kunnen kosteloos èn vrijblijvend
gebruik maken van deze ISK-raamovereenkomsten
op het gebied van o.a. energie, afval, kantoorartikelen, kantinebenodigdheden, heftruck- en
BHV-cursussen. In ISK alsook in KOP (Kempisch
Ondernemers Platform) werken diezelfde
ondernemersverenigingen samen, met als doel

inkoopvoordeel te bereiken respectievelijk de
bovenlokale belangen te behartigen op beleidsmatig niveau. Het bedrijfsklimaat is volop in
beweging op alle niveaus in de Kempen!
Voor meer informatie over het afvalproject neemt
u contact op met:
P. van Erp & Zn. B.V., Toon van Lith,
Accountmanager, tel. 06-50998241,
toon@vanerpcontainers.nl

ISK biedt ondernemers via de
verschillende Kempische ondernemersverenigingen momenteel
voordelige raamcontracten aan
op het gebied van:

werkt samen met:

BHV- en VCA-cursussen
Arbozorg
Controle brandblusmiddelen
Heftruckcursussen
Kantoorartikelen
Afvalverwerking
Haal- en brengservice post
Energieadvies en –inkoop
Kantinebenodigdheden
Glasvezel
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