NR. 1

2009

het ONDERNEMERS
B E L A N G

DE KEMPEN

25 jaar communicatie in
beeld en geluid

Van Uijthoven verzet
bergen werk

“Eén plus één plus één
is niet drie maar vier”

De wedergeboorte van
D66 in de oppositie

ONLINE
WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

KOP en ISK pakken
ondernemersbelangen bij de KOP!

Colofon
het

ONDERNEMERS
B E L A N G

Het Ondernemersbelang van
De Kempen verschijnt vijf keer per jaar

Inhoud
8

Vijfde jaargang, nummer 1, 2009
OPLAGE
5.000 exemplaren
COVERFOTO
Michel Eugster, voorzitter KOP
(Fotografie: Heidi Wils)
UITGEVER
Novema
Postbus 30
9860 AA Grootegast
Weegbree 1
9861 ES Grootegast
Telefoon: 0594 - 51 03 03
Fax: 0594 - 61 18 63
E-mail: grootegast@novema.nl
www.hetondernemersbelang.nl

KOP en ISK pakken ondernemersbelangen bij de KOP!
Na de eerste successen heeft ISK het goede voornemen om in 2009 de tweede
doelstelling van het ISK te verwezenlijken: het vormgeven van een toekomstig
parkmanagementmodel in de Kempen. Het KOP (Kempisch Ondernemers Platform),
heeft ISK inmiddels omarmd als partner in dit proces.
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Dierks Mediaproductions te Eersel maakt al 25 jaar videofilms voor het bedrijfsleven.
We zijn aan de Oude Postelseweg te Eersel in de studio voor een gesprek met
Maarten Dierks.
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Van Uijthoven verzet bergen werk
J. van Uijthoven & Zn. Bv is een bestratingsbedrijf in de breedste zin van het woord.
Het aanleggen van een privé terras tot de bestrating in een complete woonwijk, van
Uijthoven doet het even vakkundig als enthousiast.
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Eén plus één plus één is niet drie maar vier
Stafa Holland in Maarheeze breidde de afgelopen tijd flink uit. In november opende de
importeur van bevestigingsmaterialen een nieuw magazijn, zodat een veel grotere
voorraad opgeslagen kan worden. Daarnaast zorgt de samenwerking met zusterbedrijven
Gopak en Neofast ervoor dat Stafa maatwerk voor iedere klant kan leveren.
“Eén plus één plus één is niet drie maar vier.”
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KOP en ISK pakken
belangen

Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP)
houdt zich beleidsmatig bezig met de sociaal
economische ontwikkelingen en de behartiging
van bovenlokale belangen van de aangesloten
ondernemersverenigingen. In Inkoop

Samenwerking de Kempen (ISK) werken dezelfde
verenigingen samen, met als doel inkoopvoordelen
te verwezenlijken. Het KOP was initiatiefnemer
van de aanleg van een glasvezelnetwerk op de
bedrijventerreinen in de Kempen. Vraagbundeling
en onderhandelingsinspanningen van ISK hebben
ertoe geleid dat in 2009 het glasvezelnetwerk
daadwerkelijk wordt aangelegd.
De Kempengemeenten hebben bij beide
organisaties de wens neergelegd om mee te
denken over parkmanagement voor de regio.
Inmiddels werken beide organisaties, in overleg
met deze gemeenten, SRE en KvK, samen aan de
ontwikkeling van een parkmanagementmodel.
Intentie is om halverwege 2009 een gezamenlijk
conceptvoorstel parkmanagement voor de nieuwe
bedrijventerreinen in de Kempen gereed te hebben.
In deze unieke en effectieve krachtenbundeling
zullen de beleidsmatige zaken weer opgepakt
worden door het KOP en zal ISK de praktische en
uitvoerende rol op zich nemen. Met de concrete
ontwikkeling van dit parkmanagementmodel
verwezenlijkt ISK haar tweede doelstelling.
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n de Kempen is het bedrijfsklimaat behoorlijk
in beweging. Naast de bestaande bedrijventerreinen
worden in de nabije toekomst een aantal nieuwe
industrieterreinen ontwikkeld, waaronder het
Kempisch Bedrijven Park, kortweg KBP, in Hapert,
Kleine Hoeven in Reusel en Meerheide III in Eersel.
Ad Keeris, voorzitter van ISK: “We kiezen er bewust
voor om ondernemers praktisch terzijde te staan.
Naast inkoopsamenwerking heeft onze vereniging
als belangrijkste doelstelling om te komen tot
een werkbaar parkmanagementmodel en op een
later tijdstip dat model praktisch uit te voeren.
Daarbij doen we een beroep op de professionaliteit
van onze inkoopmanager Hetty Maas. Zij heeft
ervaring met parkmanagementtrajecten en
-projecten. Daardoor zijn we een interessante
gesprekspartner voor alle andere partijen die
betrokken zijn bij de totstandkoming en
verbetering van bedrijventerreinen. Onder andere
voor het KOP, die in haar beleid eveneens de
doelstelling heeft een parkmanagementmodel
voor de Kempen te helpen ontwikkelen.
Het KOP - waarin de industriële Eerselse, Bladelse,
Reuselse en Bergeijkse ondernemers samenwerken
en regionaal ondernemersbeleid maken - heeft
daarvoor een commissie in het leven geroepen.”
De ‘kersverse’ voorzitter van het KOP, Michel Eugster,
beaamt dat: “Vanuit de gemeenten is bij het KOP
het verzoek binnengekomen om mee te denken

over de ontwikkeling van een parkmanagementmodel, in eerste instantie voor de nieuwe bedrijventerreinen van de Kempen. De KOP-commissie
Bedrijventerreinen werd belast met dit verzoek.
Wim van Eijk en Ad Keeris zijn leden van de
commissie én bestuurders bij ISK. De link naar
samenwerking was zo snel gelegd.
De KOP-commissie en ISK vergaderen inmiddels
gezamenlijk over de ontwikkeling van het parkmanagementmodel. Optimale samenwerking dus,
met zeer korte lijnen. Het KOP en ISK hebben
ook zitting in de stuur- en begeleidingsgroep
die voorstellen doet voor de ontwikkeling van
nieuwe én bestaande bedrijventerreinen in de
Kempen. In deze groepen zitten onder andere
ook vertegenwoordigers van diverse gemeenten,
de Kamer van Koophandel, het KBP en SRE.
Door de krachten te bundelen kunnen we in een
vroeg stadium de wensen en behoeften van alle
partijen helder krijgen en daar bij de ontwikkeling
van het model rekening mee houden.
Dat heeft duidelijke meerwaarde bij het verbeteren
van het ondernemersklimaat in de Kempen.”
Het KOP: platform voor overkoepelend
ondernemersbeleid.
KOP-voorzitter Michel Eugster: “Net als ISK kiest
het KOP er bewust voor ondernemers praktisch
terzijde te staan. Dat was tevens de basis voor mijn
keuze om de hamer op te pakken als voorzitter.
Zo kan ik een sociaal-maatschappelijke bijdrage
leveren aan deze prachtige regio, die de laatste
jaren steeds veelzijdiger is geworden. Het is voor
mij een unieke kans om iets te kunnen betekenen

ondernemersbij de KOP!
voor werkgevers en werknemers in de Kempen.
Het KOP-bestuur bestaat uit afgevaardigde
ondernemers van alle belangrijke regionale
ondernemersverenigingen, namelijk - IGE, OBGB,
OVBRM, OVW en BOC - en laat zich structureel
adviseren door afgevaardigden van gemeentes,
Kamer van Koophandel en het SRE. Daardoor zijn
we een belangrijke gesprekspartner voor alle
partijen die betrokken zijn bij de oplossing van
sociale en maatschappelijke knelpunten hier in
de Kempen. Het KOP benadert veel zaken vanuit
een praktisch oogpunt om zo het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren. Dat draagt op
lange termijn wezenlijk bij aan de werkgelegenheid
in de regio. We profileren ons daarbij als een
platform dat verantwoording neemt voor het
overkoepelende ondernemersbeleid in de Kempen.”
Verglazing en energie-inkoop
Krachtenbundeling is hét sterke punt van ISK.
Het stelt de organisatie in staat inkoopvoordelen
en diensten aan te bieden aan leden. Wim van Eijk,
vice-voorzitter van ISK: “Door onze krachtenbundeling behaal je een schaalgrootte waarmee
je een interessante gesprekspartner bent. Dat blijkt
overduidelijk uit het feit dat KPN versneld glasvezel
aan gaat leggen op de Kempische bedrijventerreinen. Veel ondernemers gaven via ISK aan dat

zij interesse hebben in een breedbandverbinding.
Daarop gingen we in onderhandeling met KPN.
Onze regio stond pas in 2013 op de rol voor de
aanleg van het glasvezelnet. Door onze
krachtenbundeling is KPN zich ervan bewust
geworden dat de Kempen een belangrijk
industrieel gebied is en dus een interessante
locatie voor glasvezel. Dankzij de inspanningen
van de projectgroep worden in 2009 de bedrijventerreinen ‘verglaasd’. Dat is dus vier jaar eerder dan
gepland. Een mooi voorbeeld hoe gezamenlijke
ondernemers vanuit één organisatie meer kunnen
bereiken!” Dat blijkt ook uit het meest recente
raamcontract dat ISK op verzoek van haar leden
afsloot. Hetty Maas, inkoopmanager bij ISK,
licht toe: “Ook dit project wordt, zoals alle andere
ISK-projecten, begeleid door een werkgroep
bestaande uit ondernemers. Bedrijven kunnen
advies inwinnen over hun energie-inkoop bij
Dave Lusthof van adviesbureau C.I.N.
Dit gespecialiseerde bedrijf geeft gedegen
advies, maar verzorgt ook de professionele
ondersteuning voor de inkoop van gas en
elektriciteit voor leden op basis van
(dag)aanbestedingen. Daarnaast controleert C.I.N.
de facturen voor energielevering. Een service
waarvan al ruim 60 bedrijven gebruikmaken.
De verwachting is dat dit aantal in 2009 zal stijgen.
Eerdere succesvolle raamcontracten telden
namelijk tot 150 deelnemers. Dat illustreert
duidelijk het succes van ISK.”
Voor en door ondernemers
Zowel KOP als ISK sluiten aan bij ondernemende
geesten. Michel Eugster: “Het KOP is er voor en
door ondernemers. Dat is het groeiende succes dat
we dit jaar verder willen uitbouwen. Het KOP wil
een bijdrage leveren aan een goed ondernemersklimaat ook op de lange termijn, in de Kempen.”
Ad Keeris vult aan: “ISK wil het gereedschap bieden
om het ondernemersklimaat in de Kempen te
verbeteren. Of een gereedschap bij een bepaald

bedrijf past, bepaalt de ondernemer zelf. Via de
aangesloten ondernemersverenigingen houden
zowel KOP als ISK de leden op de hoogte van de
activiteiten. Om de behoeften bij de leden te peilen
houden we regelmatig enquêtes en vergaderen
we enkele keren per jaar. Daarbij bepalen ondernemers zelf hoe een project eruit ziet, wat het
doel is en welke concrete afspraken gemaakt
gaan worden. We gaan dus niet op de stoel van
de ondernemer zitten, maar sluiten aan bij zijn
wensen en behoeften en ontzorgen hem. Dat is
het geheim van ons groeiende succes!”

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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