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SAKKO TANKSTATIONS
Hoge kwaliteit! Lage prijs! Elke dag!

ZAKELIJK DIESEL EN EURO95 TANKEN IN 
HELMOND MET DE HOOGSTE KORTINGEN?

LAAT U VERRASSEN EN NEEM CONTACT MET 
ONS OP VIA TANKPAS@SAKKOCOMMERCIAL.NL 
OF BEL MET 0164-271020!

LOCATIE SAKKO STATION HELMOND
LAGEDIJK 11
5705 BX HELMOND
WWW.SAKKOTANKSTATIONS.NL

Diensten:
- juridische advisering
- opstellen voorwaarden
- debiteurbeheer
- incasso
- gerechtelijke procedures
- (conservatoire- en 
 executoriale) beslagen
- constatering
- met name op gebied van 
 huur- en internationale 
 incasso

Mierloseweg 138 - 5707 AS Helmond - telefoon: 0031 492 522196
info@deurwaarderhelmond.nl - www.deurwaardershelmond.nl

Bouwmaat 
Helmond: alles 
voor jouw succes 
“Bouwmaat Helmond staat voor kwaliteit, service, snelheid en meedenken met de klant”, aldus Ton Bax, Manager 
Vestiging en Verkoop bij Bouwmaat Helmond. Professionele bouwers in Helmond kopen al ruim 17 jaar hun spullen 
bij Bouwmaat Helmond. Van hout en gips tot verf en spijkers, Bouwmaat heeft alles voor elke klus onder één dak. 
Volgens Ton danken zij hun succes niet alleen aan het uitgebreide assortiment, maar ook aan de veelzijdige service 
en een enthousiast team. Ontdek hun succesvolle formule en maak kennis met Bouwmaat Helmond.



54

Helmondse gastvrijheid
Ton is niet onbekend met de Helmondse gezelligheid en gast-
vrijheid. Vijfendertig jaar geleden richtte hij het bekende Hel-
mondse hotel St. Lambert op. Daarna werkte hij onder andere 
16 jaar als filiaalmanager bij Jumbo in Brandevoort. Bouwmaat 
betekende vorig jaar augustus de start van een mooi avontuur. 
“Het is een nieuwe tak van sport voor mij, maar ongeacht de 
branche blijft de gastvrijheid en de klantrelatie even belangrijk. 
Een goede klantrelatie betekent dat je begrijpt wat de klant 
nodig heeft en dat je hem ontzorgt. Wij zijn als het ware het 
magazijn van de zzp’er. Professionele bouwers willen vooral 
lekker hun werk doen en niet te veel met andere zaken bezig 
zijn. Wij zorgen daarvoor door hen te voorzien van de juiste 
spullen, adviezen, kennis en service.”  

Een persoonlijk sausje
Bouwmaat Helmond heeft een jong en enthousiast team 
klaarstaan. Van servicemedewerkers tot kassières en verko-
pers, klanten kunnen te allen tijde iemand aanspreken met 
hun vragen. Gewoon even gezellig bijpraten kan natuurlijk 
ook. Daar zit volgens Ton de kracht van het team: het persoon-
lijke contact. “Het is typisch Bouwmaat Helmond om even een 
‘breek de week’ te doen. We delen dan bijvoorbeeld een snack 
uit op woensdag om bij te kletsen. Zo creëren we een ontmoe-
tingspunt waar iedereen elkaar leert kennen en bieden we een 
luisterend oor, wat heel belangrijk is.”

Service die verder gaat
Het mooie van Bouwmaat is dat alles te vinden is onder één 
dak. Daarom is het voor de klant een fluitje van een cent om 
bij Bouwmaat Helmond de juiste producten te vinden. Daar-
naast biedt Bouwmaat een aantal praktische services die de 
professionele bouwer nóg verder helpen. Ton: “Alles is in prin-
cipe mogelijk. We kunnen plaatmateriaal op maat zagen, pro-
ducten thuisbezorgen of klaarzetten in de winkel en de klant 
helpen bij het inladen van zijn auto of aanhangwagen. Klanten 
maken ook gratis gebruik van onze aanhangwagens en verf-
mengservice.” 

Verder heeft Bouwmaat bepaalde Meer=Minder-acties. Bij 
deze artikelen geldt: hoe groter de afname, hoe lager de prijs 
per stuk. “Ideaal wanneer men veel materiaal nodig heeft voor 
een grotere klus.” Bovendien is de vestiging goed bereikbaar 
en voorzien van een ruim parkeerterrein. Als kers op de taart 
is Bouwmaat Helmond praktisch ingericht en is het gastvrije 
team altijd bereid om te helpen. Kortom, er zijn heel veel ma-
nieren waarop Bouwmaat klaarstaat voor haar klanten.  

Alles voor de bouwer
Hoe Bouwmaat nét dat stapje extra zet als het aankomt op 
service? Door belangstelling voor de klant en zijn klus. “Zo ko-
men we samen tot de beste oplossing voor elke uitdaging.” 
Bij Bouwmaat Helmond zijn ze altijd op zoek naar een manier 
waarop ze de klant nóg beter van dienst kunnen zijn. Van het 
op tijd leveren van de juiste spullen tot het geven van de bes-
te adviezen, het team staat altijd klaar om te zorgen dat de 
professionele bouwer goed voorbereid naar zijn klus kan. De 
boodschap van Ton Bax luidt dan ook: “Wij hopen u snel te 
zien!”

VOSSENBEEMD 102
5705CL HELMOND
T 0492-509310
F 0492-509319
helmond@bouwmaat.nl
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www.onlinebedrijfskleding.nl
J. van de Vrande Bedrijfskleding    Kanaaldijk ZW 9a    5706 LD Helmond 0492 53 79 41

Gecertificeerd op het gebied van beveiliging   |   Gegarandeerd 24/7 service
Professionele installatie   |   Materialen van hoge kwaliteit

TOEGANGSCONTROLE

INBRAAKBEVEILIGING

BRANDBEVEILIGING

CAMERABEVEILIGING

ONDERHOUD

VEILIGHEID IN HET VIZIER

Churchilllaan 204, 5705 BK  Helmond   |   Keizersveld 50, 5803 AN  Venray
a2bsecurity.nl   |   T: 0492 - 792494   |   E: info@a2bsecurity.nl  

MELDKAMER

Bouwtekeningen printen?
Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Met onze printers kunnen wij uw bouwtekening snel printen 
en altijd voor een scherpe prijs.

Kleur/zwart- wit, gevouwen/ongevouwen, 
grootformaat digitaliseren, geen probleem

Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond
0492-527250 • info@black-colors.nl •www.black-colors.nl
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Locatie: Autowijk Helmond  Varenschut 21e  5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 972  ton@brabantautolease.nl  Ton van Abeelen 06-23225695

Volkswagen Volvo Fiat

Type       

Bijtelling   

Type       

   

Bijtelling   

Type

Lease

VOOR UW GEMAK  
ALLES  

ONDER ÉÉN DAK
Brabant Autolease in Helmond is een regionale merk-onafhanke -
lijke leasemaatschappij. Wij maken onderdeel uit van Autodroom 
Helmond en hebben een samenwerkingsverband met Bovemij.

Steeds meer bedrijven geven de voorkeur aan een samenwerking 
met herkenbare en lokale bedrijven. De ontwikkelingen rond  

mobiliteit in combinatie met de veranderende arbeidsmarkt gaan 
erg snel. Brabant Autolease gaat graag met u in gesprek en samen 

met u op zoek naar de beste oplossingen, een stukje maatwerk. 
Want mobiliteit is méér.

Wij staan voor u klaar.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Brabant Autolease is onderdeel van Autodroom Helmond. Een uniek concept. Dit is namelijk de 
eerste locatie in Nederland waar u met al uw autowensen aan het juiste adres bent. Dus ook 
voor (private) lease.

Alle bedrijven en medewerkerkers bij Autodroom Helmond gaan nét een stapje verder. Deze 
bedrijven versterken elkaar. U kunt dus rekenen op persoonlijk, goed advies en hoogstaande 
service.

Kies voor gemak
Brabant Autolease is hét adres voor leasing. Dat betekent dat wij alles van A tot Z regelen. Wij 
geloven in ontzorgen. U wilt niet uw winterbanden bij het ene bedrijf verwisselen en bij het an-
dere bedrijf reparaties uit laten voeren. Gemák, daar draait het volgens ons om bij leasing.

Volop mogelijkheden
En gemak, dat bieden wij. Zo is de keus aan u! Wij hebben een uitgebreid aanbod aan nieu-
we en gebruikte auto’s en zijn niet gebonden aan een merk. Onze leasecontracten bieden 
dat gemak ook. Er is een keuze uit een looptijd van 24 tot 48 maanden en daarnaast behoort 
shortlease (vanaf 3 maanden) tot de mogelijkheden. Dit is bijvoorbeeld de perfecte oplossing 
voor medewerkers met een tijdelijk contract.

Voor uw gemak alles onder een dak!

Contact
Brabant Autolease
Autoboulevard Helmond
Varenschut 21e
5705 DK Helmond

Tel: 0492 588 972
info@brabantautolease.nl

De voordelen van Brabant Autolease op een rijtje:   

• Persoonlijk
• Lokaal
• Gedreven
• Maatwerk
• Klantgericht
• Volop mogelijkheden

• Full operationele lease en netto  
 operationele lease
• Zowel zakelijk als privé leasen
• Grote voorraad gebruikte auto’s
• Onderhoud en service 
 op één adres
• Scherpe tarieven

BCT, ruimte voor ondernemers, heeft 2 locaties.
BCT Hortsedijk voor huren vanaf 50m2.
BCT Weth den Oudenstraat voor huren vanaf 18m2.

Beide locaties zijn gemakkelijk per auto of OV te 
bereiken en hebben gratis parkeerplaatsen voor 
huurders en bezoekers.

Kenmerken van BCT:
• Flexibele contracten;
• Voordelige huurprijzen;
• Snelle internetverbinding (glasvezel);
• Kantoorruimten onder andere voorzien van 

vloerbedekking, intercominstallatie en airco;
• Koffie en thee wordt verzorgd;
• Uitstekend bereikbaar per auto en OV;
• Eigen parkeerterrein voor huurders en 

bezoekersparkeerplaatsen;
• Gebruik spreekkamers;

Weth. den Oudenstraat

www.bct-helmond.nl | 0492 522560 | info@bct-helmond.nl

BCT Hortsedijk

BCT Weth den Oudenstraat
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NJOJ staand werken, vergaderen en lunchen  

We zitten gewoon 
te veel! 
Wist je dat Nederland Europees kampioen zitten is? Dat is geen titel om over te pochen, want veel zitten is niet goed 
voor je. We zitten te veel thuis, we zitten te veel op het werk. En daarmee bewijzen we onze gezondheid bepaald 
geen dienst. Het goede nieuws is dat we er zelf veel aan kunnen doen. Namelijk: sta op! Zowel thuis als op het werk 
moeten we veel meer staan en in beweging zijn. Bijvoorbeeld door staand te ontbijten, een bakkie te doen, door de 
telefoon te scrollen én te werken!

NJOJ Brand Store
Steenovenweg 19
5708 HN Helmond
Telefoon: 085 - 580 7973
E-mail: info@njojbrandstore.nl
Website: njojbrandstore.nl

Geen tijd om langs te komen? 
Dan komen wij naar jou!

Liefst een 32% van de Nederlanders zit meer dan 8,5 uur 
per dag… Dat bleek uit een onderzoek uitgevoerd bij 
45.000 bedrijven in 33 landen in opdracht van de Europe-
se Unie. De Spanjaarden zijn de grote ‘verliezers’ in deze 
titelstrijd, met slechts 8% van de bevolking die meer dan 
8,5 uur per dag zittend doorbrengt…

Gezondheidsrisico’s
En wat zijn dan de consequenties van ons zitgedrag? Die 
liegen er niet om. Lang zitten verhoogt namelijk de kans 
op:

• Type 2 diabetes
• Hart- en vaatziekten
• Depressie
• Diverse soorten kanker
• Vroegtijdig overlijden

Dat laatste heeft het Rijksinstituut van de Volksgezond-
heid verder uitgerekend. Mensen die meer dan 8 uur per 
dag zitten, hebben een 10 tot 27% hogere kans op eerder 
sterven ten opzichte van mensen die minder dan 4 uur per 
dag zitten. Hoe dat komt, is nog niet geheel duidelijk. Ver-
moed wordt dat veel zitten leidt tot een verandering in de 
stofwisseling, de hoeveelheid mineralen in de botten en 
de gesteldheid van de bloedvaten. Om deze gezondheids-
risico’s tot een minimum te beperken, is het belangrijk om 
periodes van zitten af te wisselen met staan en/of bewe-
gen. Niet alleen thuis, maar ook op het werk.

Lage investering, hoog rendement
Als werkgever vind jij het belangrijk dat je een laag ziek-
teverzuim hebt en dat je medewerkers zich goed voelen. 
Je kunt ze daar een handje bij helpen. Natuurlijk geef jij 
zelf het goede voorbeeld, door gezond te leven, maar je 
kunt meer doen. Bijvoorbeeld door je medewerkers uit te 
dagen meer staande hun werk te doen. Hoe dan? Je kunt 
natuurlijk bureaus aanschaffen die je elektrisch omhoog 
en omlaag kunt zetten, maar als je 20 tot 50 werkplekken 
hebt, dan is dat een fikse investering.

Je kunt ook kiezen voor de gulden middenweg. Je be-
stelt een aantal bartafels bij NJOJ Brand Store en zet die 
in spreekkamers, vergaderruimtes en/of in de kantine. Zo 
kun je staande vergaderen, sparren over ideeën en samen 
lunchen. Dat is al een flinke stap in de goede richting en je 
zult merken dat je medewerkers er blij mee zijn. Ze zitten 
al de hele dag namelijk. En we weten allemaal hoe het is: 
‘Mens sana in corpore sano’, oftewel een gezonde geest 
in een gezond lichaam.

Bijzondere dynamiek
Bovendien: staand vergaderen brengt een heel bijzondere 
dynamiek met zich mee. Mensen voelen zich vrijer, kunnen 
hun woorden kracht bijzetten met bewegingen en staan 
letterlijk open voor elkaar en elkaars meningen. Dat is wat 
je wilt tijdens zakelijke besprekingen! Staand lunchen is 
ook al dynamischer. Je medewerkers hebben geen vast 
plekje meer tussen hun directe collega’s - daar waar ze 
altijd bij gaan zitten - maar gaan van links naar rechts en 
van voor naar achteren. Daardoor ontstaat er meer spon-

taniteit, meer gezelligheid en iedereen leert elkaar beter 
kennen. Het leidt tot onvermoede combinaties van men-
sen, meningen en gedachten. Daar kan je bedrijf alleen 
maar beter van worden.

Lunchen onder de lentezon
Zet een gewone spreektafel en een NJOJ-bartafel in een 
ruimte en je zult zien dat iedereen als vanzelf aan de bar-
tafel gaat staan. Het is een menselijk automatisme. Staan 
geeft vrijheid, in alle opzichten! Het mooie aan de multi-
functionele bartafels van NJOJ is dat je ze makkelijk op-
pakt en ergens anders neerzet. Bijvoorbeeld buiten! Sa-
men staand lunchen onder het lentezonnetje en daarna 
misschien even aan de wandel met z’n allen. Buiten ben je 
dan toch al. Zo houd jij je medewerkers en dus je bedrijf 
gezond. Het is maar een detail, maar je weet: aan de top 
zijn het de details die het verschil maken!

Kom jouw bartafel uitzoeken 
in onze showroom!
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Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

Mooie ruime winkelruimte beschikbaar voor verschillende 
doeleinden. In Brandevoort zijn onder andere gevestigd: 
Albert Heijn, Jumbo, Kruitvat, Primera, Keurslagerij  
Vogels, Freestyle Kappers, Bakkerij ’t Bakkertje, Hema en 
diverse horeca gelegenheden. Het rechthoekige gebouw is 
eventueel in 2 delen te splitsen.

Oppervlakte: Circa 229 m² 
Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: De wijk Brandevoort is gelegen tussen 
Helmond, Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er 
circa 11.000 mensen in Brandevoort en op termijn zullen dit er 
circa 17.000 worden. Het station Brandevoort beschikt over ruim 
voldoende parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen 
parkeergarages.

De Plaetse 75 Brandevoort, Helmond 

Huurprijs nader  
overeen te komen

TE HUUR

Het object is gelegen nabij het centrum van Helmond. 
Diverse voorzieningen zoals het winkelcentrum,  
sportaccommodaties en scholen zijn in de directe nabij-
heid aanwezig. Het object is bereikbaar met zowel eigen 
vervoer als met het openbaar vervoer.  

Oppervlakte: Perceel 933 m²
 Bedrijfsruimte circa 155 m² 
 Kantoorruimte (1e verd) circa 50 m² 
 
Aanvaarding: In overleg.

Bestemmingsplan: Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘ 
Helmond-West-Houtsdonk”. Het object heeft hierin de bestem-
ming ‘Bedrijf’. Bedrijven in de categorie -3 (sb-3); Het object is zeer 
geschikt voor opslag en stallingsdoelen.

Haaglaan 20 Helmond

TE HUUR

Nabij industrieterrein “De Bemmer” te Beek en Donk gele-
gen perceel, met een totale grootte van ruim 39.500 m², 
wordt een groot bedrijfscomplex ontwikkeld. 

Oppervlakte: Kantoren Circa 2.360 m²
 Hal links Circa 6.000 m²
 Hal midden incl. luifel Circa 2.500 m²
 Hal rechts Circa 3.500 m²
 Halhoogte Circa 10 m¹ 
 
Parkeerplaatsen: Ruim 180 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: De ligging van het terrein is nabij de provinciale 
weg Den Bosch – Helmond en nabij de rondweg rondom Beek en 
Donk, de N279, waardoor de A50 en A67 goed bereikbaar zijn. 
De N279 wordt in 2023-2024 verbeterd/uitgebreid met ongelijk-
vloerse kruisingen.

Thibostraat Beek en Donk

Huurprijs nader  
overeen te komen

In samenwerking met:  RSP

TE HUUR

Beschikbaar voor verhuur, praktijkruimte voorzien van  
vloerbedekking, verwarming/airco, pantry, toilet,  
meterkast (gas, water en elektra). 
In Brandevoort zijn onder andere gevestigd: Albert Heijn, Jum-
bo, Zeeman, Kruitvat, Primera, Keurslagerij Vogels, Freestyle 
Kappers, Bakkerij ’t Bakkertje en Hema.

Oppervlakte: Circa 160 m²

Aanvaarding: In overleg.

Bereikbaarheid: De wijk Brandevoort is gelegen tussen Hel-
mond, Mierlo, Geldrop en Nuenen. Momenteel wonen er circa 
11.000 Brandevoort en op termijn zullen dit er circa 17.000  
worden. Het station Brandevoort beschikt over ruim voldoende  
parkeermogelijkheden onder andere in de ondergelegen  
parkeergarages.

Laan door de Veste 116 Helmond

Huurprijs nader  
overeen te komen

Dit terrein is (tijdelijk) te huur tot aan het moment dat de omgevingsvergunning voor het bouwplan wordt verleend.
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SBH werkt er hard aan om dit ook steeds meer zichtbaar te 
maken op de bedrijventerreinen. De door Jibb + uitgewerkte 
LunchOmmetjes die binnenkort gelanceerd worden zijn 
daarvan een mooi voorbeeld. En achter de schermen wordt 
de laatste hand gelegd aan een mooie praktische manier om 
niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een beweging op 
gang te brengen naar een gezondere en duurzame werk- en 
leefomgeving. Binnenkort meer over dit Stap voor Stap F.I.T. 
programma!

In gesprek?
Corona heeft er helaas voor gezorgd dat Esther minder 
persoonlijk kennis met ondernemers heeft kunnen 
maken dan de bedoeling was. Maar nu is daarvoor 
gelukkig weer alle ruimte! Dus is jouw bedrijf gevestigd 
op een van de bedrijventerreinen en wil je weten wat jij 
kunt doen om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers 
gezond en vitaal hun pensioengerechtigde leeftijd halen?  
Of vraag je jezelf af hoe vitale medewerkers voor jou winst 
opleveren? 

Neem dan contact op met Esther. Zij gaat 
graag met je in gesprek om samen te 
kijken wat past bij jouw onderneming en 
personeelsbestand. 

parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 
of tel: 06-43800521

Wil je meer weten hierover,  
neem dan contact op via  
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl  
of 0492-792350

Gezonde en plezierige werkomgeving
Inmiddels is Stichting Bedrijventerreinen Helmond al even bezig met het op de kaart zetten van de thema’s vitaliteit 
en duurzame inzetbaarheid. Een aantal ondernemers heeft na gesprekken met  adviseur Vitaliteit & Duurzame in-
zetbaarheid, Esther van den Hurk, al mooie stappen gezet naar een vitalere werk- en leefomgeving. 

Lokaal en collectief textiel verduurzamen
Met veel enthousiasme en de intentie om echt aan de slag te gaan kwamen diverse Helmondse ondernemers uit de 
textielbranche half maart bij elkaar om tijdens een levendige werksessie gezamenlijke ideeën en aanknopingspun-
ten op tafel te leggen. “Doen of thuisblijven” was een van de aansprekende quotes van de ondernemers. Helmond 
is tenslotte een stad van doen! De ideeën worden door Stichting Bedrijventerreinen Helmond verder uitgewerkt.

POWERFUL

Logistic Force is een HR-dienstverlener met 20 vestigingen in Nederland. We 
helpen organisaties met het invullen van de flexibele schil. Soms voor een dag, 
vaak voor een langere periode tot vast. WE GELOVEN IN KRACHTIGE MENSEN.

LOGISTIC FORCE EINDHOVEN
De Donge 2
5684 PX Best

Die maken het verschil!

LOGISTICFORCE.NL

T: 040 – 787 36 60
E: eindhoven@logisticforce.nl
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Bijeenkomsten bedrijventerreinen 
“Save the date”

Jaarlijkse terreinbijeenkomsten
De jaarlijkse bijeenkomsten voor ondernemers op de 
bedrijventerreinen staan weer gepland bij Stichting 
Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Bij droog weer starten ze met 
een wandeling van een “lunchOmmetje” om daarna gezamenlijk 
met een hapje en drankje geïnformeerd te worden over de 
actuele projecten onder de vier kernthema’s van SBH en bij te 
kletsen met collega-ondernemers.

Voor ondernemers en vastgoedeigenaren 

Wanneer?
Donderdag 12 mei van 19.00 – 21.00 uur

Waarom moet je erbij zijn?
De risico’s bij  “foute huurders” in een bedrijfspand zijn groot
• Leer een drugslab te herkennen via een inkijkje in de 

drugswereld
• Leer wat je aan de voorkant kunt doen om criminelen te weren 
• Wat je kunt doen bij een vermoeden van criminele activiteiten 
• Ga in gesprek over je vraagstukken rondom dit thema

Een samenwerking tussen Politie, Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond en de Gemeente Helmond.

Aanmelden
Gelieve aan te melden via  
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Aanmelden
Gelieve aan te melden via  
parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl

Een van de bedrijven die al aangehaakt is, is Arte Groep. 
Algemeen directeur Hugo van Osch zit in de stuurgroep van 
Smart Synergy Helmond. ‘Als ambassadeur van bedrijventerrein 
BZOB en bestuurslid van Stichting Bedrijventerreinen Helmond 
vind ik dat ik deze verantwoordelijkheid moet pakken. Samen 
kunnen we de wereld beter maken. Zo geven we onze 
kinderen een betere toekomst en laten we de wereld een 
stuk beter achter.’ Tegelijktijdig ziet hij ook financiële kansen 
voor de participerende bedrijven. ‘Als we een warmterotonde 
kunnen bouwen waarmee we meerdere bedrijven van warmte 
kunnen voorzien, dan is het zelfs goedkoper dan dat we 
allemaal gas blijven gebruiken via het gasnetwerk wat we nu 
hebben liggen!’

Meer dan alleen goed voor het milieu
Ook wethouder Serge van de Brug is enthousiast. ‘Als 
gemeente en bedrijfsleven staan we samen voor een 
opgave rondom duurzaamheid. Dit moeten we gezamenlijk 

aanpakken, want alleen kunnen we het niet. Ik vind het heel 
mooi om samen onze bedrijventerreinen toekomstbestendig 
te maken.’ Deze ambitie is niet alleen goed voor het milieu, 
maar ook voor het vestigingsklimaat. ‘We zitten natuurlijk in 
de Brainport-regio waar veel vraag is naar bedrijventerreinen. 
Maar met de schaarste aan bouwgrond is het belangrijker dan 
ooit om onze bestaande bedrijventerreinen te verduurzamen 
en aantrekkelijk te houden voor de gevestigde ondernemers. 
Daar profiteren wij als regio van!’

Doe ook mee! 
Hoe meer bedrijven er meedoen, hoe groter de impact. En, 
wie aanhaakt, bepaalt mee. 

Van afval naar grondstof 
Ondernemers in dit deelgebied zoeken naar circulaire 
oplossingen voor afval. Met een gezamenlijke pilot is een 
mooie en belangrijke stap gezet. Twee lokale partijen halen 
de reststromen bij aangemelde bedrijven op, alvorens de 
restromen te verwerken als grondstof. 

Restafval over? 
Is jouw bedrijf gevestigd rondom de Achterdijk/Zuiddijk en gooi 
jij oude pallets, ICT-apparatuur of gereedschapsaccu’s nog bij 
het restafval? Meld je dan aan voor de gratis ophaalrondes. 
Met deze pilot zal je bedrijfscontainer krimpen en worden 
reststromen opnieuw gebruikt. Zo wordt je afval circulair. Meld 
je aan via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Wil jij ook meedoen als ondernemer? Slimmer 
omgaan met onze grondstoffen, CO-2 
verminderen en reststromen opnieuw gebruiken? 
Ontdek dan de projecten van Smart Synergy 
Helmond op www.smartsynergyhelmond.nl  
of neem contact op met 
parkmanagement@bedrijventerreinenhelmond.nl.
Voeg in en draai mee!

Informatieavond drugscriminaliteit/ 

vastgoedondermijning 

BBZON 10 mei 12.00 - 14.00 uur locatie volgt

Hoogeind-De Weijer 11 mei 12.00 - 14.00 uur locatie volgt

Helmond West 18 mei 12.00 - 14.00 uur locatie volgt

Groot Schooten 19 mei 12.00 - 14.00 uur locatie volgt

Smart Synergy Helmond
samen slim gebruik maken van energie 
Als gehele maatschappij staan we voor een grote uitdaging. Samen gaan we de energietransitie maken. Met 
Smart Synergy Helmond bundelen ondernemers en de gemeente Helmond hun krachten om het verduurzamen 
van onze bedrijventerreinen in stroomversnelling te brengen. Hoe dan? Met warmterotondes, een waterrotonde 
en een grondstoffenrotonde. Besparen van energie, reduceren CO-2 en hergebruik van kostbare grondstoffen. 
Zo levert verduurzamen ook financieel wat op!

Smart Synergy Helmond  
Grondstoffenrotonde
In het gebied rondom de Achterdijk - Zuiddijk start op woensdag 13 april de eerste 
ophaalronde voor pallets, accu’s en ICT-afval. 

Smart Synergy Helmond is een  
gezamenlijk programma met
Europese subsidie
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MET REGBAT BESPAART U GELD, 
HET IS GOED VOOR HET MILIEU!

Zie onze website www.regbathelmond.nl voor meer informatie of bel ons 
direct op 0492-330039 en mailen kan natuurlijk ook naar helmond@regbat.nl

KOEL,- VRIESCELLEN, KOELTOONBANKEN MAAR 
OOK GEKOELDE PRODUCTIELIJNEN. VEKAH HEEFT 
MEER DAN 35 JAAR ERVARING OP DEZE KOELTECH-
NIEKEN. VEEL BEDRIJVEN WERKEN MET ONZE 
PRODUCTEN.

DE OPWARMING VAN DE AARDE LEIDT TOT HOGERE 
TEMPERATUREN OOK IN NEDERLAND. WIJ HELPEN 
U OM HET KOEL TE HOUDEN IN DE ZOMER. MAAR 
WIST U DAT EEN AIRCO OOK ALS VERWARMING 
TE GEBRUIKEN IS? HET RENDEMENT IS ZELFS NOG 
HOGER DAN EEN GASVERWARMING. RAADPLEEG 
VEKAH.

DE AARDE LEVERT ONS WARMTE, UIT DE GROND 
MAAR OOK UIT WATER EN LUCHT. WIJ LEVEREN DE 
TECHNIEK OM DEZE WARMTE TE GEBRUIKEN VOOR 
RUIMTE VERWARMING MAAR OOK VOOR WARMWA-
TERSYSTEMEN.

ECHTE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN ÉN BUITEN

Barrierlaan 3, 5706 CW  Helmond, Telefoon: 0492  55 25 84
info@furoreschoonmaakservice.nl, www.furoreschoonmaakservice.nl

  Bouwopleveringen

  Hogedrukreiniging

  Glasbewassing

  Schoonmaakonderhoud

  Vloeronderhoud

  Vastgoedonderhoud

  Reiniging zonnepanelen

Voor vrijblijvende informatie
kunt u altijd contact met ons opnemen
Dennis Birjmohun mobiel: 06 54 38 18 31

DORINE VAN THIEL

0614593550 

Aarle-Rixtelseweg 19, Helmond

info@pedicuredorinevanthiel.nl

www.pedicuredorinevanthiel.nl
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IN KABELS & SPECIAALKABELS
Speciaalkabels en spiraalkabels op maat gemaakt voor o.a. 
telecommunicatie, navigatiesystemen en de medische industrie.
Geschikt voor diverse toepassingen en verkrijgbaar vanaf 
100 meter. Speciaal ontwikkeld en gefabriceerd volgens 
klantenspecifi caties.

Panovenweg 32

5708HR Helmond 

T +31(0)492 529 645

F +31(0)492 528 515

info@edec.nl

www.edec.nl

Kabel B.V.

UW PARTNER

GS Automotive, een jong Helmonds Autobedrijf.

Dat u als klant bij ons voorop staat, zult u merken vanaf binnenkomst.
Transparantie en vertrouwen zijn de belangrijkste waarden binnen ons bedrijf.
Bent u opzoek naar een betrouwbare partner die snel kan schakelen op het gebied van 
onderhoud aan uw bedrijfsauto, camper, of uw personenauto dan bent u bij ons aan 
het juiste adres.

Wij verzorgen alles rondom uw auto:

- Apk - Alle soorten onderhoudswerkzaamheden - Diagnose van storingen - Reparaties
- Banden - Schadeherstel - Opbouw en inbouw van accessoires - Het cleanen van uw auto

Wij zijn lid van Leaseprof dus ook met uw leaseauto bent u bij ons van harte welkom. Heeft u een groter 
wagenpark, dan kunnen wij u ook hier in begeleiden. Wij nemen dit graag op ons en zorgen ervoor dat 
alle voertuigen up to date worden bijgehouden. Bent u opzoek naar een nieuwe of gebruikte auto, kijk dan 
eens op onze site www.gsautomotive.nl. Mocht de auto er onverhoopt niet bij staan, gaan wij graag voor u 
op zoek naar een passende auto binnen ons uitgebreide netwerk tegen scherpe prijzen natuurlijk!
 
U bent van harte welkom! De koffie staat altijd klaar!

Noorddijk 3 5705 CX HelmondT: 0492-700250
E: info@gsautomotive.nl

Automotive
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Jan de Beer: ‘Denk niet dat u dat niet overkomt’ 

Cybercriminaliteit, een niet 
te onderschatten risico
Een jaar geleden plaatste ik onderstaand artikel in dit blad. Gezien de impact van deze vorm van criminaliteit 
op de bedrijfscontinuïteit wilde ik dit artikel nogmaals plaatsen. In het afgelopen jaar hebben we helaas weer 
diverse voorbeelden het nieuws zien halen van grote bedrijven die het slachtoffer waren van cybercriminaliteit. Deze 
bedrijven en hun productie werden grotendeels platgelegd waardoor deze bedrijven enorme schade opliepen. Deze 
grote bedrijven halen de krant, echter zijn er ook enorm veel kleinere MKB bedrijven die het slachtoffer worden van 
cybercriminaliteit maar nooit in het nieuws komen. De gevolgen zijn behoorlijk. Wist u dat maar liefst 40% van de 
Nederlandse ondernemers in 2020 te maken heeft gehad met cybercrime? 

In deze rubriek komt elke maand een financieel aspect aan bod. Dat 
wordt afzonderlijk belicht door ondernemers Hans Maasakkers, Jan 
de Beer of Theo Kemps. Vanuit hun eigen vakgebied bieden zij inzicht 
in financiële mogelijkheden. Jan de Beer van De Beer Risicoadvies & 
Verzekeringen heeft deze keer de pen in handen.

FINANCIËLE COLUMN

Criminelen worden steeds inventiever.  Als bijvoorbeeld een 
ondernemer in de detailhandel te maken krijgt met cyber-
criminaliteit, is de gemiddelde schade € 54.000,-. Voor één 
op de twaalf winkeliers is dit zelfs meer dan € 250.000,-.  
Er zijn ook al bedrijven die hierdoor failliet zijn gegaan.

Willekeurig slachtoffer
Uit onderzoek komt naar voren dat 2.500 webshops in de 
drukke decembermaand de dupe waren van een aanval.  
En mocht u denken dat u niet interessant bent voor  
cybercriminelen dan heeft u het mis. In veel gevallen zijn 
deze criminelen niet eens naar u specifiek op zoek maar 
kunt u het slachtoffer worden van het ‘schieten met  
hagel’ bijvoorbeeld DDos aanvallen of Phishing e-mails. 
Men zoekt dan een willekeurig slachtoffer middels een 
deurtje dat open staat in uw automatisering. Of door  
menselijk handelen binnen de organisatie.

Wordt er bewust van dat de ‘ruggengraat’van de meeste be-
drijven, de ( klanten )database en automatisering mogelijk het 
meest kwetsbare onderdeel is van uw bedrijfsproces en dat dit 
de beste bescherming verdient. In eerste instantie middels goe-
de preventie, samen met uw automatiseerder. Met name in de 
huidige tijd waarin meer mensen vanuit huis werken is het lastig 
om na te gaan hoe het gesteld is met de beveiliging van de in-
ternetverbinding. Hierdoor wordt uw bedrijf kwetsbaarder.

Jan de Beer haalt daarom aan: “Het is bijna niet meer de vraag 
of u te maken krijgt met cybercrime maar wanneer?”

Vormen van Cybercriminaliteit
Phishing, Hacking , Ransomware en DDos aanvallen zijn de 
meest voorkomende vormen van cybercrime. Maar ook data-
lekken komen regelmatig voor. Vaak is hierbij menselijk hande-
len een oorzaak.Dit door bijvoorbeeld te klikken op een link in 
een e-mail of een bijlage waardoor men toegang krijgt tot uw 
systemen.

Een praktijkvoorbeeld:

Cyberaanval op een webshop
De eigenaresse van een webshop wordt het slachtoffer van 
een DDos-aanval. Hierdoor is haar webshop twee dagen niet 
bereikbaar. Alle gegevens van aankopen gaan verloren. Tijdens 
deze dagen wordt er niets verkocht en geen omzet gerealiseerd. 
Klanten ontvangen hun bestelde producten niet en kunnen de 
webshop niet bereiken. (Potentiële) klanten gaan naar een an-
dere webshop.

Omvang van de schade
Om u een idee te geven van de stappen die moeten worden ge-
nomen en de mogelijke kosten die hiermee gemoeid zijn volgt 
onderstaand een kleine opsomming. 

• Na een cyberaanval of hack moet het lek in het netwerk wor-
den opgespoord en worden gerepareerd. Hiervoor worden 
cybersecurityspecialisten ingeschakeld. Die zijn zeker 4 tot 5 
dagen bezig: gemiddelde kosten € 7.000,-.

• Hopelijk heeft de onderneemster een (dagelijkse) back-up 
gemaakt van de bestanden. Deze back-up moet worden te-
ruggezet. Waarschijnlijk zijn de website, het netwerk en/of de 
systemen beschadigd en moeten ze worden hersteld. Deze 
werkzaamheden kunnen door cybersecurityspecialisten of 
de ICT-adviseur worden uitgevoerd tegen een uurtarief van 
gauw € 100,- tot € 150,- per uur.

• Sommige bestanden, gegevens en/of programma’s gaan ver-
loren. Gemiddelde kosten van een gestolen of verloren be-
stand: € 185,- per bestand.

• De bedrijfsactiviteiten hebben een periode stilgelegen. De 
webshop was offline, klanten konden deze niet bereiken en 
het kassasysteem of reserveringssysteem functioneerde niet 
meer. Dit kost klanten en omzet.

• Het kan zijn dat cybercriminelen producten of goederen heb-
ben besteld op rekening van de onderneming. Of ze hebben 
toegang gekregen tot de inloggegevens en geld van de reke-
ning gehaald.

• De webshop waarschijnlijk een periode onbereikbaar ge-
weest voor klanten en leveranciers. Er kunnen ook gegevens 
of documenten van klanten of medewerkers verloren zijn 
gegaan. Klanten, medewerkers, leveranciers en andere be-
trokkenen moeten op de hoogte worden gebracht van het 
incident. Reputatieschade kan nog lang nadreunen en zorgen 
voor minder nieuwe klanten.

• Wanneer gegevens van klanten, leveranciers of medewerkers 
verloren zijn gegaan, moet dit worden gemeld bij de Auto-
riteit Persoonsgegevens. Het lijkt alsof dit heel eenvoudig 
kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. In 
de praktijk is dit een stuk ingewikkelder. Het is namelijk lang 
niet altijd eenvoudig om antwoord te geven op vragen als: 
waar, wanneer en hoe is het datalek ontstaan, wat heeft u 
eraan gedaan om cybercrime te voorkomen, wat is de aard 
van de inbreuk en het incident en welke personen zijn erbij 
betrokken? Vaak is hierbij hulp van een juridisch expert nodig. 
Kosten ca. € 240,- per uur.

• Ook moet de onderneemster van de Autoriteit Persoonsge-
gevens aantonen dat deze er alles aan heeft gedaan om cy-
bercrime te voorkomen, en is men verplicht een forensisch 
rechercheur in te schakelen die de oorzaak van de datalek 
onderzoekt. Kosten ca. € 4.000,- per dag.

• Een datalek kan leiden tot een boete van de Autoriteit Per-
soonsgegevens. Dit kan maximaal 4% van de omzet kosten.

Zoals u ziet gaat een ogenschijnlijk gering incident om hoge be-
dragen die veel ondernemers vaak niet kunnen dragen.

Preventie
Preventie is hierbij enorm belangrijk. Dit hoeft niet altijd veel geld 
te kosten maar discipline is hierbij belangrijk.  Denk hierbij aan 
eenvoudige zaken zoals het tijdig installeren van updates van het 
besturingssysteem of antivirussoftware, back-ups bijhouden, vei-
lige VPN verbindingen. Maar ook medewerkers er bewust van 
maken om niet zomaar overal op te klikken en geen externe ( of 
liefst helemaal geen ) USB sticks of andere datadragers te gebrui-
ken. Regelmatig wachtwoorden wisselen of bijvoorbeeld twee 
factor verificatie gebruiken zijn ook erg belangrijk.

Risicoanalyse
Het voorkomen van cybercrime begint echter bij een inventa-
risatie van de cyberrisico’s van uw bedrijf. Dat gaat verder dan 
de bovenstaande vragen. Met een goed inzicht in uw risico’s 
kunt u de juiste maatregelen nemen en de juiste keuzes maken. 
Dat is essentieel voor uw bedrijfscontinuïteit. Uw ICT-adviseur of 
cybersecurityspecialist kan u hierbij helpen. Er zijn bedrijven die 
voor een relatief gering bedrag volledig in kaart brengen waar 
de kwetsbaarheden in uw bedrijf zitten op dit gebied waardoor 
u ook weet welke maatregelen u het beste kunt treffen.
Een uitgebreide risico-inventarisatie bevat de navolgende  
gegevens:
• een rapportage met een overzicht van de risico’s; én 
• een preventieadvies op maat, met technische en 
 organisatorische maatregelen om cybercrime voor uw 
 bedrijf te voorkomen en te beperken. 

Zo kunt u de kans op een cyberincident verkleinen en veilig on-
dernemen in dit digitale tijdperk.
Ondanks alle preventiemaatregelen kunt u toch geconfronteerd 
worden met deze vorm van criminaliteit en de kosten die hier-
mee gepaard gaan.

Verzekering
Het is zinvol om na te denken over het afsluiten van een zoge-
naamde cyberriskverzekering.
Deze zorgt niet alleen voor het afdekken van de directe finan-
ciële schade als je slachtoffer wordt van Cybercrime maar biedt 
vooral ook eerste hulp bij schade in de vorm van het inschakelen 
van specialisten om de schade te beperken en te zorgen dat je 
zo snel mogelijk weer operationeel bent.
Die hulp van specialisten is op dat moment misschien nog wel 
het allerbelangrijkste!

De Beer risicoadvies & verzekeringen uit Helmond kan u als risi-
coadviseur begeleiden in de inventarisatie, informatie verstrek-
ken en afsluiten van een cyberriskverzekering. Verklein je risico’s 
en leg contact.

De Beer Risicoadvies & Verzekeringen
Vlamovenweg 2 
Brainport Human Campus
5708 JV Helmond
Jan de Beer 06 55 27 11 54

DE BEER
risicoadvies & verzekeringen
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BLM úw
partner

Meer weten? Ga naar www.blmwegenbouw.nl

Thuis in Helmond
 
In 2021 vierden we al ons eerste lustrum in Noord-
Brabant. Vijf  jaar, waarin we samen een fundering 
voor een mooie, gezonde en duurzame toekomst 
van BLM in Helmond en de verre omgeving hebben 
gelegd. En omdat we groeien, zijn wij verhuisd naar 
een nieuwe locatie. 

Op 14 april vieren wij samen met onze partners de 
opening van onze nieuwe locatie. Samen blikken 
we vooruit naar de toekomst. 

Want samen kom je niet alleen het verst, het is ook 
nog eens veel leuker. Ook dát is BLM!

Inmiddels staat alles netjes op 
zijn plek. Rick Peeters, Martijn 
Schreurs, Roel Kaldenhoven en 
Jos Tinnemans hebben in ieder 
geval hun draai al gevonden in 
ons nieuwe kantoor in Helmond.

Benieuwd naar onze duurzame 
sanitaire hygiëneoplossingen?
• Geen contracten
• 100% duurzaam hygiënepapier
• Voordelig
• Korte lijnen en bekende gezichten

De Ster Products
Schootense Loop 6, 5708 HX  HELMOND

Tel: +31 (0)492 – 55 26 66 • www.desterproducts.nl
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De groothandel voor eigen bazen in de bouw

Altijd een oplossing en goed advies

Het beste assortiment voor de slimme bouwer

Wij zijn Bouwmaat.
En dat zijn we al
sinds 1986. 
Toen opgericht door bouwers, 
voor bouwers. Voor elke klus, 
van klein tot groot: wij hebben 
het in huis. 

Bouwmaat Helmond 
Vossenbeemd 102 | 5705 Cl Helmond 
+31 (0)492 50 93 10 | helmond@bouwmaat.nl 

Oprecht betrokken

Peelland Advocaten
Kanaaldijk Noord West 81

5707 LC Helmond

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

Kanaaldijk Noord West 81

T 0492-543093

Mob Erik 06 - 21 42 57 72

Mob Roel 06 - 46 07 65 58

info@peellandadvocaten.nl

www.peellandadvocaten.nl

N Light BV
Noorddijk 5, 5705 CX Helmond
0492 54 80 00

info@nlight.nl
nlightdirect.nl
nlight.nl
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“Ondernemers zijn namelijk net mensen”, grapt Merijn 
Janssen, directeur van The Underdog, een bedrijf dat graag 
andere ondernemers en bedrijven helpt bij veranderings- en 
groeiprocessen. “Dan vormen wij de hulptroepen”, knikt 
Janssen. “Maar wij maken zelf natuurlijk ook genoeg mee, in 
ons bedrijf én persoonlijk. Juist dat sterkt ons in wat we doen: 
die eigen ervaring. Naast alle knowhow op het gebied van 
(online)marketing, sales, organisatie en management die we 
meebrengen, speelt die persoonlijke ervaring als ondernemer 
een grote rol bij het kunnen helpen van ondernemers.”

Gezondheid is alles
Janssen zit zelf momenteel ook in een heel veranderingsproces. 
“Juist doordat ik zo druk was met mijn onderneming ben ik 
mezelf op den duur vergeten”, zegt hij. “Het is iets waar elke 
ondernemer mee te maken krijgt. Het gaat er dan om dat 
je het onderkent en dat je besluit om er iets aan te gaan 
doen.” Janssen voelde zich letterlijk niet meer lekker in zijn 
vel. Gewoon niet echt fit. “En je gezondheid is alles hè”, 
zegt hij. “Daar moet je alles mee doen, als ondernemer, als 
werkgever, maar zeker ook als vader, partner en vriend.”

Rigoureus ingrijpen
Janssen besloot met zichzelf aan de slag te gaan. “Dan begin 
je voorzichtig, nog niet geheel overtuigd hoe noodzakelijk het 

is om écht door te pakken. Ik verzamelde wat voetbalvaders 
om me heen waarmee we twee keer in de week een uurtje 
gingen voetballen. In het weekend ging ik dan nog wat 
mountainbiken. Maar het was niet genoeg. Ik kon niet achter 
die dieptepass aan en ik fietste continu achteraan, met de 
tong op het stuur. Hoofdschuddend. Ik realiseerde me dat ik 
rigoureuzer moest ingrijpen.”

Nieuw doel
Het lot bracht Janssen in contact met Miriam de Haan. 
“Dat was in december vorig jaar, tijdens een bijeenkomst 
van Netwerkclub 0492”, vertelt Janssen. “Miriam is een 
personal trainer met een achtergrond als fysiotherapeute. 
Ik vertelde haar waar ik tegenaan liep en zij gaf aan me te 
kunnen helpen. Zoals het een goed ondernemer betaamt, 
kwam ze met een plan, gericht op mijn doel, compleet met 
tussendoelen, mijlpalen, meet- en evaluatiemomenten. 
Het plan behelsde een wel doordachte trainingsopzet, een 
voedingsschema en een coachingstraject. Daarmee ging 
ik aan de slag, met Miriam monitorend, motiverend en 
bijsturend op de achtergrond.”

Plan bijstellen
Groeien gaat soms ook gepaard met groeipijnen of 
onverwachte gebeurtenissen. Het leven staat nooit stil. 

Ondernemers helpen elkaar, zakelijk én persoonlijk

Veranderingstraject? Zoek hulp!
Het leven van een ondernemer gaat niet altijd over rozen. Je moet van veel markten thuis zijn, de belangen zijn 
groot, de verantwoordelijkheden ook. Daarom is het soms verstandig om even afstand te nemen, goed naar je 
bedrijf te kijken, maar ook naar jezelf. En dan kun je erachter komen dat je iets moet veranderen. Als je dat weet, 
is het belangrijk om dat direct te doen. En als je daar hulp bij nodig hebt, schroom dan niet om die hulp inderdaad 
in te roepen. “Dat heb ik geleerd als ondernemer en pas het toe, ook op mezelf”, zegt ondernemer Merijn Janssen.

Janssen: “Ik kreeg een auto-ongeluk, waar ik een paar weken 
fysiek behoorlijk wat last van had en daarna schoot het er 
zomaar in tijdens een ontspannen avondje netflixen: een 
nekhernia. Dan moet je dus je plan bijstellen. Niet je doel, 
wel het tijdspad. Op 28 april hadden we onze eerste mijlpaal 
gesteld: dan moest ik 25 kilo kwijt zijn. Dát moesten we dus 
loslaten. Het doel is er nog steeds, het plan wordt nog steeds 
uitgevoerd, maar het tijdspad hebben we bijgesteld: aan 
het einde van dit kalenderjaar wil ik 40 kilo kwijt zijn. Maar 
vooral: me weer kiplekker voelen!”

Waan van de dag
Alles wat hem overkomt, als mens én als ondernemer, sterkt 
Janssen in het gevoel waar hij zakelijk dagelijks mee bezig is: 
ondernemers helpen bij veranderings- en groeiprocessen. “Je 
bent vaak zo bezig met de waan van de dag dat je er gewoon 
niet meer toekomt aan het uitdenken, opstellen en uitvoeren 
van een langetermijnvisie. Je hebt wel een doel, maar je 
weet niet hoe er te komen. Je ziet het doel, daar ver aan de 
horizon, maar je ziet ook alle hobbels op de weg ernaartoe. 
Je begint maar aan de reis en ziet wel hoe het gaat. Maar 
zo werkt het niet. Dan geraak je niet bij dat doel. Je bent zo 
bezig met de reis en alles wat je op je pad tegenkomt dat het 
doel op zeker moment uit zicht raakt. Dan wordt het pappen 
en nathouden. En je wéét het. Je ondernemersbloed vertelt 
het je. Maar je kunt er niks mee.”

Verantwoordelijkheid als leider
En dan is het tijd voor de hulptroepen. Janssen weet het als 
geen ander. “En daar moet je je niet voor schamen, integendeel 
zelfs, je moet er trots op zijn”, stelt hij. “Je stelt je kwetsbaar 
op en daar win je altijd mee. Je durft te laten zien ‘hé, ik heb 
een probleem en ik ga ermee aan de slag’. Dat is sterk. Je 
laat zien dat je jezelf, je bedrijf, je medewerkers en iedereen 
om je heen serieus neemt. Je neemt je verantwoordelijkheid 
als leider en daar vaart iedereen wel bij. En dat is je doel 
als ondernemer: zolang het met je onderneming goed gaat, 
gaat het met iedereen die erbij betrokken is goed.”

The Underdog
Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
Telefoon: 0492 - 729 854
E-mail: merijnjanssen@the-underdog.nl
www.the-underdog.nl

Miriam de Haan: Iemands leven veranderen

Beiden hebben eigenlijk hetzelfde doel in hun werkza-
me leven, Merijn Janssen en Miriam de Haan: iemands 
leven veranderen. Janssen wil ondernemers zakelijk 
helpen hun doelen te verwezenlijken, De Haan wil juist 
die ondernemers helpen persoonlijk hun doelen te be-
reiken. “En beide zaken gaan hand in hand”, zegt De 
Haan, die met Mir-I-Am-Strong’ flink aan de weg tim-
mert in zakelijk Helmond en omgeving. “Je kunt alleen 
maar doelen bereiken - of dat nou zakelijk of persoon-
lijk is - als je fris bent, sterk van lichaam en sterk van 
geest. En ja, een sterke geest leeft in een sterk lichaam. 
Dus je moet je gewoon goed voelen.”

Juist omdat ondernemers zoveel aan hun hoofd heb-
ben, vergeten ze zichzelf wel eens. “En dat gaat vroeg 
of laat ook ten koste van hun onderneming”, weet De 
Haan. “Dan ben je dus het paard achter de wagen aan 
het spannen. Je zult de rust moeten vinden om realis-
tisch naar jezelf te kunnen kijken, want alleen als je dat 
kunt, kun je ook met een scherp oog naar je onderne-
ming kijken. En als je dát kunt, kun je doelen blijven 
stellen en over alle hobbels heen blijven kijken.”

De Haan ‘reset’ ondernemers door middel van persoon-
lijke training, voedingsplannen en begeleiding naar een 
nieuwe, betere levensstijl. “Een levensstijl die hoort bij 
een ondernemer”, zegt De Haan. “Waardoor deze zich 
lekker voelt, lichamelijk én geestelijk.” Ze doet dat ook 
door het stellen van veel confronterende vragen. “Alles 
begint met zelfreflectie”, stelt ze. “Als je dát goed kunt, 
kun je ook doelen blijven bedenken, najagen en berei-
ken. Jij bent immers de leider, jij moet richting geven. 
Maar soms heb je zelf gewoon ook even een duwtje in 
de goede richting nodig. Je bent alleen maar heel sterk 
als je dat inziet en er iets mee durft te doen.” Dan ben 
ook jij ‘strong’, wil De Haan er maar mee zeggen.”

Mir-I-Am-Strong
Hoofdstraat 123
5706 AK Helmond
Website: www.mir-i-am-strong.nl
Telefoon: 06-50253067
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TE HUURHelmond, Vossenbeemd 109B / C-D 

RUIM

8.000 M2

AUTOPLEZIER!

Varenschut 21A

5705 DK Helmond

T (0492) 588 988

 

Alles onder 1 dak: Autodroom Helmond. Dit concept is uniek in Nederland. Alle 
wensen op autogebied onder één dak. Wilt U een nieuwe of gebruikte auto kopen, 
keuze genoeg. Leasen of huren? Financieren, leasen of huren? Geen probleem. 
Reinigen, onderhoud, reparatie of schadeherstel? Ervaren vakmensen staan voor 
u klaar. Zelfs voor de autoverzekering zit U helemaal goed. Dat bedoelen wij 
met alles onder één dak. In Autodroom Helmond is gevestigd: VDNS Kia, VDNS 
Suzuki, vd Nieuwenhuijzen Auto’s en Brabant Autolease, Autoschade Helmond 
en Carcleaning Helmond.

€ 69.950,- Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 103.958 km
Bouwjaar: 2015

Audi A6 4.0 TFSI RS 6 quattro Pro Line Plus 

Zijn dynamische uiterlijk maakt al direct duidelijk wat voor rijervaring u van deze 
Audi A6 Avant mag verwachten: pure sportiviteit. De achtcilinder benzinemotor 
in combinatie met de automatische transmissie maken het rijden met deze 
Audi tot een waar feest. Even een paar wel héél aantrekkelijke pluspunten van 
deze fraaie auto: een elektrisch bediend glazen panorama dak, een elektrisch 
bedienbare achterklep en een prachtig lederen interieur! Heeft u vragen over 
deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van onze 
adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 36.245,- incl.btw

Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 5.481 km
Bouwjaar: 2021

Kia e-Niro Vision 39.2kWh 

Schoon rijden hoeft niet saai te zijn. Ervaar het plezier van elektrisch rijden 
met de Kia e-Niro. De elektromotor laat u geluidloos over de weg gaan. 
Wat een verademing, en zoveel power ook nog! Heeft u vragen over deze 
interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van onze 
adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 32.945,- Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 14.168 km
Bouwjaar: 2021

Kia ProCeed 1.5 T-GDI GT-PlusLine

Het is niet alleen maar een stoer uiterlijk, deze Kia ProCeed biedt ook de 
sportieve rijkwaliteiten die u zoekt. De aandrijving komt voor rekening van een 
benzinemotor en een automatische transmissie. Life is easy! Heeft u vragen 
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van 
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€  31.945,-Brandstof: Benzine
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 33.915 km
Bouwjaar: 2018

Kia Sportage 1.6 T-GDI 4WD GT-Line PlusLine

Heeft u vragen over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met 
een van onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag 
t/m donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur 
Zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€ 40.950,- incl.btw
Brandstof: Elecktrisch
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 23.555 km
Bouwjaar: 2020

Kia e-Soul ExecutiveLine 64kWh
Ruim en economisch, dat is de Kia e-Soul. Dit exemplaar is van het bouwjaar 
2020. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. De lederen 
bekleding geeft het interieur een rijke en luxe uitstraling. Heeft u vragen 
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van 
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!

€  74.950,-
Brandstof: fuel.B,E
Aantal deuren: 5
Transmissie: Automaat

Kilometerstand: 18.499 km
Bouwjaar: 2020

Mercedes-Benz GLC 300e 4M COUPE AMG

Beknibbelen op kwaliteit en prestaties mag natuurlijk wel. Maar het hoeft niet! 
Als u hoge eisen stelt aan een auto, komt u onvermijdelijk uit bij Mercedes. 
‘The best or nothing′. Bent u bestand tegen een beetje bekijks? Dan zal 
de AMG Line Exterieur u zeker aanspreken. Deze hybride auto heeft een 
combinatie van een verbrandingsmotor en een elektromotor. Heeft u vragen 
over deze interessante occasion? Neem dan gerust contact op met een van 
onze adviseurs:0492-588988. Onze showroom is geopend van: Maandag t/m 
donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur Zaterdag 
van 10:00 uur tot 17:00 Zie onze website voor meerdere foto’s!
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 Rotary Club Helmond-Regio organiseert voor de zesde keer

Drakenboot Festival 
Helmond - 3, 4 en 5 juni 
Eindelijk. Wij kunnen haast niet wachten tot het zover is. Het is bijna niet te geloven maar na twee jaar van afwe-
zigheid gaat het op 3, 4 en 5 juni weer gebeuren. Dan kunnen de bedrijventeams, verenigingen en clubs de strijd 
op het kanaal weer met elkaar aangaan. Wie is het snelst en gaat er met de trofee naar huis. 

Maar wat is het verhaal achter dit evenement? Hoe komt het 
dat Helmond een Drakenboot festival heeft. Daarvoor moe-
ten we terug in de tijd. We schrijven mei 2013. In een kan-
toorpand aan de Kanaaldijk N.W. is bezoek uit Apeldoorn. 
We zitten in een kantoor op de eerste verdieping en kijken 
uit het raam. “Wat een mooi strak kanaal hebben jullie. Daar 
moet je drakenboot races op gaan organiseren” riep hij en-
thousiast.  Natuurlijk hadden we geen enkel idee. Hij draait 
de laptop die op het bureau staat naar zich toe en laat zien 
hoe dit zich afspeelt in Apeldoorn in de maand juni. Indruk-
wekkende beelden. Meteen maken we een afspraak om in 
juni te gaan kijken.

Aangekomen in Apeldoorn maakt het nog meer indruk. Een 
kanaal in V vorm waarbij op elke arm races plaatsvinden. 

Langs het kanaal allemaal kraampjes waar spulletjes verkocht 
worden of waar je een hapje kunt eten. Natuurlijk ontbreken 
ook de drinkgelegenheden niet en is er een heus festivalter-
rein. “Vorig jaar”, zo vertelt hij, ” trad hier nog de Golden 
Earring op. Wil je een keer mee racen?”. Dat lieten we ons 
geen tweede keer zeggen. Onze conclusie was: dit gaan we 
in Helmond ook organiseren. Contact werd gelegd met Dra-
gon Fun en de eerste gegevens werden uitgewisseld. 

Maar het bleek iets meer werk te zijn dan gedacht. De ge-
meente overtuigen dat ging minder vlot. Een plan werd ge-
schreven en opgestuurd naar de gemeente. Dat kwam in een 
onderste la terecht. Dus moest er gelobbyd gaan worden. 
Tijdens de opening van de Cacaofabriek begin 2014 werden 
diverse personen aangesproken. Pas toen er contact was 

Koenen en Co vestiging Helmond groeit! 
Per 1 april zijn wij verhuisd naar ons 
nieuwe kantoor op de Schootense Dreef 24

www.koenenenco.nl

Vorig jaar september besloten wij een nieuwe vestiging in Helmond te 
openen. Onze aanleiding voor het openen van dit nieuwe kantoor is de 
enorme en prachtige bedrijvigheid in de regio Helmond, gecombineerd 
met de groeiambities van Koenen en Co. En met succes! We zijn 
voortvarend van start gegaan en hebben al een prachtige groei kunnen 
realiseren. Ook ons team is in korte tijd flink gegroeid! 

Om verdere groei te kunnen realiseren zijn we nu reeds verhuisd naar 
ons nieuwe kantoor aan de Schootense Dreef 24 in Helmond.

Vanuit ons nieuwe kantoor laten we potentiële klanten in de regio 
Helmond graag kennismaken met de unieke formule van Koenen en 
Co. Wij onderscheiden ons door er te zijn voordat klanten ons nodig 
hebben. om ze optimaal te kunnen ondersteunen met wat ze nodig 
hebben voor hun bedrijfsvoering. 

Zo kunnen klanten zich volledig richten op waar zij goed in zijn: 
ondernemen.

Graag tot ziens in ons nieuwe kantoor!
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gelegd met Frans Stienen, toenmalige Wethouder Cultuur, 
werden er vorderingen gemaakt. Het plan werd gepresen-
teerd, de handen geschud en drie weken later hadden we 
een “go”. 

 Een datum werd vastgelegd, “eerste weekend van Juni 
2015”, en de Rotaryleden werden in stelling gebracht om het 
evenement te gaan organiseren. Vanaf augustus 2014 werd 
er hard gewerkt. Het werd groots aangepakt met het idee “je 
krijgt maar 1 keer de kans om een eerste indruk te maken”. 
Dat resulteerde in een evenement met 25.000 bezoekers en 
2 keer 38 teams die de strijd met elkaar aangingen én Row-
wen Hèze die op zondag het evenement mocht afsluiten en 
met dank aan meer dan 100 vrijwilligers.

Maar wat is nu een drakenboot race?
Het is een race tussen twee teams, elk in een drakenboot, 
over een afstand van 250 meter.  Elk team bestaat uit 16 
peddelaars en een trommelaar. De trommelaar geeft het rit-
me aan. Een teamsport bij uitstek. Als je niet het goede ritme 
te pakken krijgt dan ben je verloren. Snelheid zit hier in het 
samenwerken. 

Wie het eerst over de finish streep komt heeft gewonnen en 
is door naar de volgende ronde. Om het voor eenieder aan-
trekkelijk te houden mag elk team 3 keer uitkomen. Daarna is 
er de halve finale en mogen uiteindelijk de twee beste teams 
tegen elkaar uitkomen in de finale. 

3, 4 en 5 juni 2022
Dit jaar staat op 3, 4 en 5 juni het kanaal in het centrum 
van Helmond weer drie dagen lang in het teken van deze 
sportieve krachtmeting op het water. Volgens eeuwenoude 
Chinese tradities strijden origineel uitgedoste teams tegen 
elkaar in echte drakenboten. Zoals gezegd het tromgeroffel 
bepaalt de snelheid en supporters moedigen hun team aan: 
een spannend en kleurrijk spektakel! 

Nieuw is de vrijdag. Dan wordt in het Burgemeerster Geu-
kerspark een Sing a Long avond georganiseerd. Ondersteund 
met een mega groot scherm van meer dan 30 vierkante me-
ter. 

Op zaterdag peddelen de teams van bedrijven uit Helmond 
en de regio. Zwetende hoofden en schreeuwende tromme-
laars worden op het mega scherm super groot in beeld ge-
bracht door een camera boot die tijdens de race langszij mee 
vaart. Tussen de heats wordt de winnaar, en natuurlijk ook 
de verliezer, geïnterviewd. Dan mogen ze hijgend vertellen 
wat hun ervaring is. Op zondag is het de beurt aan verenigin-
gen en vriendengroepen. Een echte familiedag want er is ook 
aan de kleintjes gedacht.

Het parcours van de race is 250 meter lang en ligt tussen 
de Havenbrug en een speciaal daarvoor aangelegde brug ter 
hoogte van Keyserinnedael (Burgemeester Geukerspark). Elke 
vijf minuten staan twee teams aan de start die in ongeveer 

anderhalve minuut van start naar finish racen. Dit is Helmond 
verzorgt de live verslaglegging op Radio en TV.

Uw bedrijf in de picture
Voor een bedrijf is het meedoen een onderdeel van team-
building en dan wil je als bedrijfsteam ook niet onopgemerkt 
blijven. En dat kan. Door middel van een vlag op de oever, 
het bedrijfslogo op een drakenboot of groot langs de water-
kant, een commercial op het mega scherm, allemaal moge-
lijkheden om te laten zien dat je een bedrijf bent dat de stad 
Helmond een warm hart toe draagt. 

Vanzelfsprekend kunnen ook bedrijven die om wat voor re-
den dan ook geen team op de been kunnen krijgen van deze 
mogelijkheden gebruik maken om in de picture te komen.

Op onze website vind je onder Aanmelden zaterdag een for-
mulier met alle mogelijkheden. Van het reserveren van een 
boot tot en met het bestellen van munten en alles daartus-
senin. Of stuur een mail of als je bellen makkelijker vindt: 
Robert van Luijt Tel. 06 18 808 690.

Wij hopen je te zien op het 
drakenboot festival Helmond.

Drakenbootfestival Helmond
Rotary Club Helmond-Regio
www.drakenbootfestivalhelmond.nl
verkoopzaterdag@drakenbootfestivalhelmond.nl
verkoopzondag@drakenbootfestivalhelmond.nl
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De Helmondse Judith van Heck, Ingeborg Vriends - van 
der Steijn en Lola Fick en hadden een week nodig om 
dit idee van een plan naar een goedwerkende webshop 
te brengen. Daarbij krijgen ze hulp van alle kanten uit 
de creatieve sector in Brabant. Van websitebouwers 
tot persberichtschrijvers tot hand en spandiensten, 
hartverwarmend. En dat alles na één klein oproepje via 
Instagram.

Ingeborg Vriends (zelf beeldend kunstenaar) legt de 
contacten met de kunstenaars. Veel van hen zijn gevlucht 

of nog onderweg en hebben alles achtergelaten. Ook hun 
werk. Dat is voor hen uiteraard een enorme aderlating. 
Gelukkig zijn veel van de digitale bestanden er nog. Die 
laten ze hier in Nederland in gelimiteerde oplages riso-
printen en zeefdrukken. De stichting Make Art Not War 
zorgt dat de helft van de opbrengst naar de kunstenaar 
zelf gaat, de andere helft naar Stichting Vluchteling. 
Elke gedoneerde euro komt zo rechtstreeks bij zijn doel 
terecht. Van diverse kunstenaars zijn werken te koop. 
Bovendien tegen lage bedragen. Meer schenken mag 
uiteraard.

Make Art Not War 
“Kunst is de ziel van een samenleving. Zolang er kunst is, is er hoop.”
Met die gedachte is een groepje Helmondse creatievelingen de stichting ‘Make Art Not War’ begonnen die jonge 
kunstenaars uit Oekraïne helpt om hun werk onder de aandacht te brengen en te verkopen. Met dit initiatief za-
melen ze geld in voor de vluchtelingen uit Oekraïne en houden ze bovenal de Oekraïense kunst en cultuur levend 
en actueel.

Kiev droedels
Bijvoorbeeld het werk van Anna uit Kiev. Afgestudeerd 
aan de National Academy of Arts, veelbelovend talent met 
exposities en prijzen op haar naam. Haar werk was o.a. te 
zien op de Biennale van Venetië als inzending van Oekraïne 
in 2015 en sinds 2010 is ze lid van kunstgroep ‘Hudrada’. 

Gelukkig was Anna in Nederland op het moment dat de 
oorlog uitbrak, als artist in residence op de Jan van Eyck 
Academie in Maastricht. Nu is ze alleen maar druk met 
vluchtelingen opvangen. Het bijzondere aan haar werk is 
dat het voortkomt uit eenvoudige droedels die zij zag in een 
pennenwinkel in Kiev. Anna maakte er een borduurwerk van. 
Dit werk hebben Judith, Lola en Ingeborg gedigitaliseerd in 
het Grafisch Atelier Den Bosch en daar risoprints van gedrukt.

Ukrainian woman
De jonge Natasha Brichuk vluchtte naar Polen en moest 
haar vriend en ouders in Oekraïne achterlaten. Zij is een 
kunstenares die inspiratie vindt in de vele Oekraïense tradities 
en volkskunst. Op haar tekeningen en schilderijen zie je veel 
vrouwen en volksmotieven in abstracte vormen. Dat doet 
ze met lef en lichtheid. Op het schilderij ‘Ukrainian Woman’ 

zie je een silhouet van een vrouw die zichzelf omhelst. Haar 
handen symboliseren eigenliefde en bereidheid om op 
haarzelf te vertrouwen. 

Ingeborg Vriends zegt: “Vooral vanuit Helmond krijgen we 
superveel hulp. Juuds Foederer aan de Oude AA heeft haar 
bovenverdieping beschikbaar gesteld en de materialen om 
te verpakken en verzenden. Gerard van Hal Fotografie uit 
de Kerkstraat maakt een groot gedeelte van de art-prints, 
kosteloos. Galerie Trends van het Lambertushof van Harm 
van Wetten heeft werken ingelijst voor presentaties, ook 
kosteloos. Hartverwarmende samenwerking.”

‘Help mee - koop kunst’ 

Zo zijn er meerdere kunstenaars bereikt die hun 
werk aanbieden. 
www.makeart-notwar.com.

Natasha Brichuk tussen haar ‘Ukrainian Females’

 ‘Bluebird Song’ van Alina Sharovskaya

Ingeborg Vriends maakt risoprints  
van ‘Kiev Droedels’ van Anna Zvyagintseva

Ingeborg Vriends met ‘Ukrainian 
woman’ van Natasha Brichuk
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Branchweg 10 • 5705 DR Helmond (industrienr. 2160)
Telefoon : 0492-528675, Fax : 0492-527335 E-mail : info@erma.nl •Internet : www.erma.nl

Erma verpakkingen is sinds november 1992 actief  in de 
verpakkingsbranche. De naam “ERMA” is eenvoudig te ver-
klaren; ERwin en MArk Saris twee broers en tevens de twee 
compagnons. ERMA verpakking is een; “sheetplant” d.w.z.; 
wĳ  vervaardigen verpakkingen uit golfkartonnen platen.

Onze specialiteiten zĳ n:

Specialist op het gebied van 
verpakkingen van golfkarton

XXXL-dozen 

Driedubbel golfkarton

Palletdozen

Stansdozen

Drukwerkdozen

Vakverdelingen

WWW.ERMA.NL

Claassen Accountancy & Controlling is flexibel door de korte communicatielijnen 
en no-nonsense instelling. Ik beschik over brede expertise en kennis om u te  
helpen met al uw financiële zaken. Ik ben de ideale partner voor het MKB, van 
de kleine ZZP’er tot de grote MKB-ondernemer of organisatie.  

 » Administratie
 » Accountancy
 » Advies
 » Fiscaliteiten
 » Interim opdrachten
 » Loonadministratie

Rob F.M. Claassen AA

06 53 51 23 72

www.claassen-accountancy.nl

info@claassen-accountancy.nl

Black & Colors 
ook voor al uw 

stickers in alle maten
 en vormen

Panovenweg 35 - Helmond - Tel.: 0492 - 527250
 e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl
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www.helmondsport.nlLadies Night bij 
Helmond Sport
Op vrijdag 1 april organiseerde Helmond Sport voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen MVV Maastricht een 
Ladies Night in de Business Club. Ruim 100 dames werden ontvangen met een glas champagne. Waarna ze ge-
durende het programma konden genieten van diverse hapjes en drankjes. Helmond Sport bedankt de volgende 
bedrijven voor de medewerking: Stay For Dinner, Sligro Helmond, SomeTea, De Deftige Aap, HariCombi, HUP en 
Holland Casino.
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XXL POSTERS FC • BOUW TEKENINGEN • FEESTGIDSEN • SUPPLIES • BANNERS
T-SHIRTS BEDRUKKEN • DTP OPMAAK • PERSONALISEREN • MAILING • FLYERS

STROOIFOLDERS • FAM DRUKWERK • LAMINEREN • INBINDEN • PENNEN
CANVAS • ZEIL • LIJSTEN • WIRE - O • HUISSTIJLEN • PLASTIFICEREN

ZWART / KLEURKOPIEEN • STICKERS • ETIKETTEN ETC. ETC. ETC. ETC. ETC. 

Black & Colors
Panovenweg 35 - Helmond -  Tel.: 0492 - 527250

e-mail: info@black-colors.nl - www.black-colors.nl

www.black-colors.nl

BETROUWBAAR, 
SNEL EN PROFESSIONEEL

VOOR AL UW

mijnbedrijfslocatie
Helmond

De website helmond.mijnbedrijfslocatie.nl is een neutraal platform met actuele, relevante informatie over de  
Helmondse bedrijventerreinen. U vindt hier naast vraag en aanbod van bedrijven en/of te ontwikkelen locaties 
ook tips en informatie over huisvesting. 

Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar een ander bedrijfspand, bijvoorbeeld een grotere bedrijfshal, een 
andere locatie of een bouwperceel om uw nieuwe droompand te ontwikkelen kunt u ook terecht bij helmond.
mijnbedrijfslcoatie.nl. Met onze kennis van de terreinen, de daarop gevestigde ondernemingen en het vestigings-
beleid kunnen wij u de weg wijzen naar een voor u geschikte locatie om te ondernemen.

Heeft u een vastgoedobject te koop/te huur op een van de Helmondse bedrijventerreinen?
Via de site kunt u uw object aanmelden om (kosteloos) te laten plaatsen.
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Wat houdt dat nu precies in, een ontbindende voorwaarde? 
Een ontbindende voorwaarde is een bepaling in een over-
eenkomst waarin wordt opgenomen dat als een bepaalde, in 
die bepaling specifiek benoemde situatie zich gaat voordoen, 
de ene partij op deze bepaling een beroep kan doen en de 
overeenkomst eenzijdig kan beëindigen.

Maar kan dat dan ook in een arbeidsovereenkomst? In prin-
cipe kun je als werkgever de arbeidsovereenkomst met een 
medewerker niet eenzijdig beëindigen, tenzij sprake is van 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, bij een ontslag 
op staande voet, of wanneer voorafgaande toestemming is 
verkregen van de rechter of van UWV. Maar ook in het ar-
beidsrecht kan soms gebruik worden gemaakt van een ont-
bindende voorwaarde. 

Om gebruik te kunnen maken van een ontbindende voor-
waarde, moet duidelijk zijn wanneer de voorwaarde intreedt 

en moet de werkgever zelf geen invloed kunnen uitoefenen 
op het in vervulling gaan van deze voorwaarde. Een ontbin-
dende voorwaarde die inhoudt dat een arbeidsovereenkomst 
eindigt als de verhouding tussen werkgever en de werkne-
mer verstoord is, houdt dan ook geen stand. Enerzijds omdat 
dit niet voldoende concretiseerbaar is en omdat de werkge-
ver hierop wel degelijk invloed kan uitoefenen.

Hierna zal ik een aantal specifieke situaties beschrijven waar-
in wel sprake is van een voldoende concrete situatie waarop 
de werkgever geen enkele invloed heeft.

Voorbeeld 1
Een werkgever wil een werknemer in dienst nemen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werknemer heeft 
zodanige beperkingen dat de loonwaarde voor zijn werk-
zaamheden slechts 50% is. De werkgever kan hierom ge-
bruik maken van een subsidie van de overheid. Zonder deze 

Ontbindende voorwaarde in de  
arbeidsovereenkomst. Wanneer kan 
het en hoe moet je het aanpakken?
Hoe moet u het aanpakken als u een bijzondere medewerker in dienst wilt nemen? En wat moet u doen wanneer 
de medewerker moet voldoen aan bepaalde eisen of voorwaarden die noodzakelijk zijn om de functie te kunnen 
uitoefenen, omdat het anders niet kan of mag? Hoe kun je dan regelen dat je niet aan deze medewerker vast blijft 
zitten? Dit kan in specifieke situaties gebeuren door in de arbeidsovereenkomst een ontbindende voorwaarde op 
te nemen.

subsidie zou de werknemer niet in dienst kunnen worden 
genomen, omdat dit niet te financieren is. Maar wat nu als 
de overheid besluit om de subsidie af te schaffen en de werk-
nemer wel ‘gewoon’ voor onbepaalde tijd bij de werkgever 
in dienst is?

In een dergelijke situatie kan de werkgever in de arbeidsover-
eenkomst een ontbindende voorwaarde opnemen dat de 
arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang zal eindigen 
als de subsidieregeling door de overheid wordt afgeschaft of 
beperkt. Hierop heeft de werkgever uiteraard geen enkele 
invloed en ook is direct concreet of wel of niet sprake is van 
een situatie die de ontbindende voorwaarde doet ingaan. 
Belangrijk hierbij is wel dat in de arbeidsovereenkomst goed 
wordt uiteengezet wat zo specifiek is in de relatie werkge-
ver-werknemer dat een ontbindende voorwaarde wordt 
opgenomen en dat de ontbindende voorwaarde ook goed 
wordt geformuleerd.

Voorbeeld 2
Een werkgever laat iemand werken op basis van een leer-ar-
beidsovereenkomst voor twee jaar. De werknemer/leerling 
werkt bij de werkgever in het kader van zijn opleiding en de 
werkgever begeleidt deze werknemer ook op het werk in het 
kader van deze opleiding. Van een reguliere functie is geen 
sprake, maar de werknemer/leerling is noodzakelijkerwijs wel 
werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Dan stopt 
de werknemer/leerling met zijn opleiding. Hij geeft echter 
aan dat hij wel bij de werkgever door wil werken. Deze wil 
dat echter niet, want de overeenkomst is echt aangegaan in 
het kader van de opleiding. 

Kan hiervoor een ontbindende voorwaarde worden opgeno-
men die inhoudt dat de arbeidsovereenkomst direct eindigt 
als de werknemer/leerling is gestopt met de studie?

Deze situatie komt regelmatig voor en hierover is ook in de 
rechtspraak regelmatig beslist. In deze situaties wordt een 
ontbindende voorwaarde geaccepteerd. Als de werknemer/
leerling dan stopt met zijn studie of door het opleidingsin-
stituut van de opleiding wordt verwijderd (bijvoorbeeld om-
dat hij niet meer aan de voorwaarden voldoet of binnen de 
gestelde termijn kan slagen) eindigt ook de arbeidsovereen-
komst met de werknemer/leerling.

Voorbeeld 3
Een werkgever wil op kortst mogelijke termijn een medewer-
ker in dienst nemen voor een functie waarvoor een verkla-
ring omtrent gedrag (VOG) noodzakelijk is, omdat een me-
dewerker in die functie van de ene op de andere dag niet 
meer inzetbaar is en de functie toch moet worden vervuld. 
De werkgever heeft geen reden om er aan te twijfelen dat 
de werknemer deze verklaring niet zal krijgen en gaat alvast 
een arbeidsovereenkomst aan met de medewerker, vooruit-
lopend op het verkrijgen van de VOG door de werknemer.

In een dergelijke situatie is het verstandig om in de arbeids-
overeenkomst de ontbindende voorwaarde op te nemen dat 
een VOG noodzakelijk is om de arbeidsovereenkomst aan 
te gaan. In deze ontbindende voorwaarde moet staan dat 
het verkrijgen van een VOG binnen een specifiek benoemde 

termijn cruciaal is voor het aangaan van de arbeidsovereen-
komst. Noem hierbij ook gewoon een uiterlijke datum. Als 
dan de VOG niet binnen deze termijn aan de medewerker 
wordt afgegeven, kan een beroep worden gedaan op de ont-
bindende voorwaarde.

Tot slot
Dit waren slechts drie voorbeelden waarin een ontbindende 
voorwaarde kan worden opgenomen in de arbeidsovereen-
komst en (mogelijk) kan worden ingeroepen. Ook in ande-
re situaties zou dit mogelijk kunnen zijn. Wel is het bij een 
ontbindende voorwaarde zaak om heel voorzichtig te zijn en 
geen enkel risico te nemen. Zoals al aangegeven is name-
lijk sprake van een uitzonderlijke situatie waarbij de arbeids-
overeenkomst met een werknemer zonder voorafgaande 
toestemming  kan worden beëindigd. Laat u dan ook altijd 
eerst goed adviseren voordat u een ontbindende voorwaarde 
opneemt in de arbeidsovereenkomst.

Voor alle vragen op gebied van arbeidsrecht, dus 
ook voor de vraag of een ontbindende voorwaar-
de kan worden opgenomen in de arbeidsover-
eenkomst en of een beroep kan worden gedaan 
op die voorwaarde, kunt u terecht bij Peelland 
Advocaten, gevestigd aan de Kanaaldijk N.W. 81 
in Helmond. Wij zijn u graag van dienst.

Erik Jansen
Advocaat
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Het terugdringen en beheersen van verzuim én het vitaal en (duurzaam) 
inzetbaar houden van werknemers vragen continu om aandacht. Als 
gecertificeerde arbodienst ondersteunen wij u graag. Met onze persoonlijke 
en deskundige verzuimbegeleiding, onze (pro)actieve signalering op de 
gebieden vitaliteit en inzetbaarheid en onze maatwerk oplossingen houden 
wij deze thema’s binnen organisaties in beweging. Ons werk richt zich op  
curatie, preventie en amplitie.

Kijk op onze website voor een overzicht van onze werkzaamheden, of neem 
vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken

Werken aan gezondheid met 
oprechte aandacht voor vitaliteit 
en duurzame inzetbaarheid

www.bakxwagenaar.nl  |  T: 0492-218800  |  E: info@bakxwagenaar.com

Herstellen van verzuim

Ongezond Gezond Sterk

Curatie

Ongezond Gezond Sterk

Voorkomen van verzuim

Preventie

Ongezond Gezond Sterk

Versterken, vergroten en verbeteren 
van de inzetbaarheid

Amplitie
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Elektrisch racen  
is de toekomst 
Een elektrische raceauto die in 12 minuten op kan laden. Dat is absurd snel! Studententeam InMotion heeft het voor 
elkaar gekregen. Klinkt goed, daar willen we meer over weten. Lynn van Mourik, één van de studenten, vertelt ons 
over dit geweldige project.  

Lynn heeft, samen met 15 andere studenten, haar studie een 
jaar stilgelegd om aan dit project te werken. Niet alleen met 
studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, maar ook 
van de Fontys Hogeschool en Tilburg University. Drie verschil-
lende onderwijsinstellingen in één team, dat zie je niet vaak. 
Lynn: “InMotion is ervan overtuigd dat je elkaar alleen maar 
versterkt.”

“Het is fijn om op de Automotive Campus gevestigd te zijn”, 
vertelt Lynn. “Er zijn hier meer initiatieven, zoals Lightyear en 
Eleo, die ontstaan zijn uit studententeams. We kunnen veel 
leren en lenen van de andere bedrijven, daar zijn we heel blij 
mee.” 

Het is tien jaar allemaal begonnen als afstudeerproject van vijf 
studenten. Zij ontwikkelden de Ignition; de eerste bio-ethanol 
raceauto in Nederland. Het was helemaal hip and happening, 
duurzaam, milieuvriendelijk en goedkoop. Maar na het afron-
den van het project werd al snel duidelijk dat elektrisch racen 
de toekomst was.
Het studententeam is verdergegaan met het bouwen van een 
ander model auto, dit keer wel elektrisch. Het resulteerde in 
de Fusion die verschillende ronderecords heeft verbroken in 
Zandvoort, Assen en Zolder. De auto is supersnel, elektrisch 
én duurzaam. Maar: na drie rondes is hij leeg en het duurt 45 
minuten voor hij weer opgeladen is.  
 

Tekentafel
Terug naar de tekentafel, dus. Er moest een nieuwe auto ont-
wikkeld worden die zou uitblinken in endurance racen (lang 
rijden) én binnen 12 minuten geladen is. Sinds 2017/2018 was 
het team ermee bezig, en in augustus 2021 is de Revoluti-
on-racewagen onthuld. “Alles in dit design moest kloppen en 
goed met elkaar samenwerken, want dit is de snelladende en-
durance raceauto die we voor ogen hadden”, vertelt Lynn van 
Mourik. De eerste mijlpaal van de Revolution is een ontzettend 
snelle snellaadtijd; binnen 12 minuten wordt de raceauto van 
20% naar 80% SoC geladen. Lynn: “Hij laadt sneller dan een 
laadpaal langs de snelweg, en daar zijn we heel trots op. Maar 
we zijn er nog niet, het moet nog sneller.”

Demonstreren
“We blijven doorontwikkelen. We gaan geen raceauto’s pro-
duceren, maar willen ons blijven focussen op duurzaamheid 
en een snelle laadtijd. En die kennis kunnen we delen. We 
gaan als studententeam wel meedoen aan een race. Met onze 
Revolution van 5 meter lang en 2 meter breed gaan we onze 
technologie demonstreren op de 24 uur van Le Mans, waarbij 
we meedoen in de Garage 56 klasse met een volledig elektri-
sche raceauto”, aldus Lynn.

Studententeam InMotion werkt niet voor het geld, maar van-
uit passie. Dit doen ze uiteraard niet alleen, dat zou nooit luk-
ken. “We werken met ongeveer 80 partners, de meeste uit de 
regio, ook uit Helmond. Zonder hen is dit project niet te be-
kostigen. Ze sponsoren ons met spullen, kennis en financiën.

Laadtijd weerhoudt mensen
Het doel is om het laatste obstakel, wat weerhoudt mensen 
om een elektrische auto te gebruiken, op te lossen: de laadtijd. 
We willen deze reduceren naar dezelfde tijdsduur die er nodig 
is om een traditionele brandstof auto vol te tanken. En in de 

toekomst willen we naar een laadtijd van maar 4 minuten. 
Als we dát voor elkaar krijgen, hebben we echt de allersnelste 
elektrische – en dus meest duurzame - raceauto.”

Helmond Marketing is de citymarketing- 
organisatie van de stad Helmond. In een  
korte serie van artikelen laten we enkele  
van de innovatieve ontwikkelingen zien die  
op de Automotive Campus plaatsvinden. 

Helmond Marketing
Markt 207
5701 RJ Helmond
0492-554184
info@helmondmarketing.nl
www.helmondmarketing.nl

Model Revolution op het circuit van Zolder. Foto: Delissen Photography

Studententeam InMotion bij het nieuwste project: de Revolution.  
De eerste volledig elektrische endurance raceauto. Foto: InMotion
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Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel

Poedercoating RVS Finishing Bouwschadeherstel

Wij staan altijd voor u klaar!
Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de fi nishing touch van 
staalproducten: het afwerken door middel van duurzame methodieken 
en materialen. Wij leveren onder andere aan de foodindustrie, gevelbouw, 
interieurbouw en metaalindustrie.

25 jaar ervaring: uitstekende vakkennis en een 
soepel proces
We voorzien uw staalproducten van een duurzame, beschermende laag op 
het hoogste kwaliteitsniveau. Ons full service dienstenpakket kenmerkt zich 
door de fl exibiliteit en korte lijnen. Onze mensen samengevat: jarenlange 
ervaring gecombineerd met passie en enthousiasme. Deze combinatie maakt 
ons tot een prettige en betrouwbare partner om mee samen te werken.

Graandijk 5 | 5704 RB HELMOND
0493 691 837 | info@astrastramon.nl | www.astrastramon.nl

Poedercoaten RVS Finishing Bouwschadeherstel



52 53

Ryan Bahadoer host op 
Asperge aan het Veld,  
bij de Raaijmakers hoeve 
Op de vertrouwde locatie, aan de aspergevelden van de 
Raaijmakers hoeve verrijst van 21 mei t/m 6 juni weer het 
pop up restaurant, Asperges aan het veld. Tijdens Asper-
ges aan het Veld zal Ryan de host zijn voor het event. Hij 
nodigt gedurende 17 dagen leuke chefs uit die vernieu-

wend zijn of een positieve bijdrage leveren aan de culi-
naire wereld. Dit jaar dus niet alleen klassieke middagen 
en avonden, maar ook verschillende concepten zoals een 
streetfood avond met muziek & asperges, een bbq dag en 
een diner volledig vegan!

 

Naast Ryan worden ook dagen ingevuld 
door:

• Tim van der Linden, Boca Grande  di 24 en wo 25 mei.
• David da Costa. Restaurant da Costa, Antwerpen  
 za 28 en zo 29 mei
• Manfred Albrecht, plantbased, donderdag 2 juni, 
 alleen diner
• Shiran Mieras,  World kitchen vrijdag 3 juni, 
 lady’s lunch + diner
• Djailany van de Laarschot, Restaurant Nastrium 5 en 6 juni 

(pinksterweekend)

Wij begroeten uw bedrijf
graag als vriend!
Want als vriend van het culinaire evenement 
‘Asperges aan het Veld’ ontvangt u:

• Een volledig verzorgd 4 gangen diner voor 4 personen.
• Heerlijk glaasje cava bij binnenkomst
• Een passende wijn bij elke gang
• Koffie of thee na
• Naamsvermelding op de website en bij andere 
 communicatieve uitingen
• Uw bedrijfs logo op het “vrienden van” doek bij de entree. 
• En natuurlijk eeuwige roem ;-)

U kunt met uw bedrijf al vriend worden voor  
€ 495,- (ex. btw). Bent u enthousiast en wilt  
u graag meer informatie of direct al vriend  
worden? neem contact op voor de mogelijkheden 
via info@aspergesaanhetveld.nl.

Reserveren: www.aspergesaanhetveld.nl
Info voor groepen: info@aspergesaanhetveld.nl
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Helmond

Eindhoven

Someren 
Asten

Beek en Donk
Den Bosch

Deurne

Wordt in het begin 
van elke maand in 
een oplage van  
1000 stuks gedrukt 
en verspreid bij alle  
bedrijven op de  
5 bedrijventerreinen  
in Helmond!

Hét blad voor Ondernemingen in Helmond
Wij hopen met zakelijk helmond een belangrijke spil te kunnen zijn in de communicatie en het promoten van u en uw bedrijf. 
Hierdoor zijn we in staat om samen met u verbindingen te leggen met andere ondernemingen hier in Helmond. En wat mooi 
is: U kunt zelf de schijnwerpers op een andere wijze op uw onderneming richten. U neemt het heft in eigen hand en geeft 
aan hoe u uw bedrijf in dit blad naar buiten wil laten uitstralen. Dit alles bepaalt u zelf. Er is heel veel mogelijk. Bent u op zoek 
naar deskundige medewerkers, wilt u een auto verkopen, een pand verhuren of verkopen, dan bent u hiervoor aan het juiste 
adres. Misschien bent u naarstig op zoek naar nieuwe leden voor uw vereniging, stichting of sportclub. Heeft u aanbiedingen 
en acties, waarmee u uw bedrijf extra in the picture wil zetten, ook dan is dit blad de juiste plek om het gewenste onder de 
aandacht te brengen. 

Door middel van een creatieve promotiewijze in de vorm van een aantrekkelijke advertentie, kunnen wij u op een 
laagdrempelige financiële wijze op de meest uiteenlopende gebieden van dienst zijn. 

Denk ook aan het adverteren van uw producten, diensten en bedrijfsfeesten. Echt waar, het kan allemaal. Misschien heeft u 
zelf wel leuke ideeën om uw onderneming in de spotlights te zetten. Neem contact met ons op en wij gaan met u in gesprek. 
Met een pakkend interview kunt u zichzelf als betrokken ondernemer op een unieke manier op de kaart zetten. Hierdoor kunt 
u zelf uw onderneming naar een nog hoger en interessanter level tillen. U heeft het allemaal zelf in de hand…. “wie wil dit 
nou niet?” 

Wat zijn de kosten?

Bij het aanleveren van een kant en klare advertentie  
betaalt u:

Halve pagina full colour € 65,- ex. btw 
Hele pagina full colour € 110,- ex. btw

Wilt u dat wij een advertentie voor u opmaken,  
dan berekenen wij voor een:

Halve pagina full colour € 50,- ex. btw 
Hele pagina full colour € 65,- ex. btw

U dient hierbij zelf uw fotomateriaal, illustraties,  
teksten en logo’s aan te leveren.

Kiest u voor het afnemen en publiceren van een interview, 
dan betaalt u:

€ 150,- ex. btw* + € 110,- ex BTW 
(2 Hele pagina’s full colour)

*  Dit bedrag heeft betrekking op een hele pagina  
inclusief foto.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe editie van 
Zakelijk Helmond.

Zakelijk Helmond is een uitgave van  
Black en Colors • Panovenweg 35 • 5708 HR Helmond

Voor aanleveren advertenties of meer info:
info@zakelijkhelmond.nl
www.zakelijkhelmond.nl
 

Redactie Zakelijk Helmond,
redactie@zakelijkhelmond.nl

www.the-underdog.nl

Sterk in 
bedrijfsgroei 

realiseren.

 strategie      online marketing      design      sales      development

Steenovenweg 19, 5708 HN  Helmond   |   0492 729 830   |   info@the-underdog.nl

Gratis 

adviesgesprek
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De Steenoven voor al uw 
feesten & partijen en totaal 
catering op maat, 7 dagen 

per week

catering op maat
Wij verzorgen catering op maat voor elke groot- en kleinschalige gelegenheid. Ons gekwalifi ceerd en 
representatieve personeel is in staat om van uw unieke evenement een succes te maken. We leveren 
alle materialen van servies tot statafels van stoelen tot bestek, van tafels naar een gezellige bar en 

glaswerk, eventueel een spectaculair ingerichte feesttent in alle maten uitgebreid met eventuele 
sfeerverlichting, tapijt etc etc.  VRIJWEL ALLES IS MOGELIJK

 culinair
Of het gaat om buffetten, walking diner, bittergarnituren, diversiteit amuses, dranken etc. etc. 

we geven een smaakvolle invulling aan uw culinaire wensen. We realiseren het feest dat u 
voor ogen heeft binnen het door u gesteld budget. Niks is standaard en wij zullen dan ook 

eerst naar uw persoonlijke wensen luisteren
Besteed de catering uit aan een specialist; Het team van de Steenoven!

 Tevens werken wij samen met een correct verhuurbedrijf wat ook top kwaliteit heeft, 
schoon materiaal en enorm fl exibel is.


