
Terug naar de
ambachtsschool? 

In elk nummer leg-
gen we ons onder-
nemerspanel een
actuele kwestie voor.
Als lezer kunt u hier
ook op reageren. Kijk daarvoor
onder ‘poll’ op onze website. In
het vorige nummer vroegen we
naar uw mening over het grote
tekort aan technisch goed
geschoolde vakmensen. De komen-
de jaren wordt een tekort van
100.000 technici verwacht. Is het
opnieuw invoeren van de
ambachtsschool de oplossing voor
dit groeiende tekort? Een grote
meerderheid van 76% vind dat een
goed idee. Het tekort is niet alleen
toe te schrijven aan de kwaliteit van
de opleiding zegt 17%, terwijl 7%
van de ondernemers het een
ouderwets idee vindt. Kijk op
www.hetondernemersbelang.nl
voor de nieuwe poll.

76%

17%

7%
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Op 7 oktober stond Breda
geheel in het teken van de 22e edi-
tie van de gezelligste en sfeervolste
loopwedstrijd in Nederland: de
Singelloop. Ruim tweehonderd
ondernemingen schreven zich in
voor de speciale bedrijvenloop. En
met bijna duizend sportieve werk-
nemers was dat een record. Voor
het eerst voerde het parcours
langs de pas vernieuwde haven. De
duizenden mensen die de sportie-

velingen toejuichten, zorgden
voor een bruisende en hartverwar-
mende sfeer. Bedrijven konden
kiezen uit drie afstanden: zeven en
een half, vijftien en eenentwintig
kilometer. De bijbehorende vipbe-
handeling, groepsfoto en mooie
herinnering maakten veel mede-
werkers enthousiast. Onder de
deelnemende bedrijven lieten ook
Rabobank Breda en Tènce! Uit-
zendbureau zich van hun sportief-
ste kant zien. 
Collin Regter van Spie Nederland
liep samen met vierendertig ande-
re lopers uit naam van de uitzend-
organisatie voor de Richard Kraji-
cek Foundation. Hun gezamenlij-
ke sportieve inzet bleek goed te
zijn voor € 4.000,-. 

Singelloop populair bij
bedrijven 

Grootste handels-
geest in 
Noord-Brabant

Ondernemen wordt
steeds populairder. Dit
blijkt uit het rapport
Bedrijvendynamiek 2006
van de Kamer van Koop-
handel. In 2006 startten er
85.000 nieuwe bedrijven in
ons land. Een topjaar vol-
gens de Kamer van Koop-
handel. Provincie Noord-
Brabant laat de sterkste
groei zien onder starters.
Hier steeg het aantal
ondernemers met maar
liefst achttien procent. Het
aantal opheffingen daaren-
tegen is al jaren stabiel en
het totale aantal onderne-
mingen groeit dan ook
fors. Op 1 januari 2007
waren er bijna 1,1 miljoen
bedrijven in Nederland
gevestigd. N

ie
u

w
s

Team 7,5 km:
Achterste rij: Angela van Elewout: 42:46

Louis van den Dries: 36:45
Annemiek Damen : 42:46  

Voorste rij: Dirk-Jan Kloet : 31:16 
Theo Kloet : 34:58 

Teams 15 km
Achterste rij: John Bastiaansen : 1:12:57 

Desiree Verdaasdonk : 1:23:50 
Robert Bezemer : 1:21:28 
Anne van Poppel :1:28:15   
Anton Oprins : 1:20:23 

Voorste rij: Niek Overduin : 1:21:28 
Janneke Klerken : 1:23:38 
Ellis Ramakers : 1:37:50  



Persberichten

Is er een nieuwe directie
aangetreden? Heeft u pro-
ductnieuws? Gaat u verhui-
zen, een nieuwe vestiging
openen of fuseren? Uw pers-
berichten, bij voorkeur met
foto, kunt u sturen naar
Novema, t.a.v. Jorg Basten,
Postbus 6860, 6503 GJ Nijme-
gen of  j.basten@novema.nl

GE Commercial Finance kiest voor Breda

Multinational General Electric
vestigt het Europese hoofdkantoor
van de divisie GE Commercial
Finance in Breda. GE Commercial
Finance biedt bedrijven talrijke
financiële diensten en producten.
Het Bredase kantoor wordt geves-
tigd aan de Bergschot, vlakbij de
A27. Volgens het conglomeraat is

Breda uitgegroeid tot het epicen-
trum van de Benelux. Ook speel-
den de centrale ligging, de goede
bereikbaarheid en de komst van de
HSL mee in de afweging. Met de
komst van GE Commercial Finance
zijn ruim honderdvijftig nieuwe
banen gemoeid.

Met ingang van 1 januari
2008 maakt aannemer A.L.
Gorisse uit Oosterhout deel
uit van Rasenberg Bouw.
Het familiebedrijf – specia-
list in onderhoud en renova-
tie – is sinds 1965 actief in
de regio. Rasenberg wil met
de overname zijn opdracht-
gevers, binnen de woning-
en utiliteitsbouw, van pro-
jectontwikkeling tot en met
onderhoud bedienen. Daar-
naast ziet Rasenberg voor
beide bedrijven goede
mogelijkheden voor verde-
re groei en versterking van
de marktpositie. Aannemingsbedrijf Gorisse blijft opereren onder
eigen naam. De overname heeft geen personele consequenties en
ook de directie blijft actief. 

Rasenberg lijft Oosterhouts bouwbedrijf in 

Arbeidsbegeleiding 
Nederland

Arbeidsbegeleiding Neder-
land verzorgt ál uw arbo- en
reïntegratie-activiteiten. U
hoeft zich geen zorgen meer te
maken over de omgang met
zieke werknemers. Wij regelen
de administratieve rompslomp,
verzorgen intensieve verzuim-
begeleiding en doen aan zorg-
en reïntegratiebemiddeling.
Wij handelen vanuit uw belang
als werkgever. Maar een spoedi-
ge terugkeer van uw werkne-

mer is natuurlijk ook in zíjn
belang. Of dat nou bij uw
bedrijf is of elders. Arbeidsbe-
geleiding Nederland streeft
altijd naar een gezonde arbeids-
relatie. Wilt u meer informatie,
neem dan contact met ons op
voor een vrijblijvende afspraak.

RECTIFICATIE

In onze vorige uitgave van Het
Ondernemersbelang De Baro-
nie zijn bij het artikel van
Rabobank Amerstreek de
namen van de foto’s verwis-
seld. De juiste namen zijn: Cees
van Gelderen (l) en Ad de Korte

Arbeidsbegeleiding Nederland

Bezoekadres: Postadres:

Cosunpark 1A, 4814 ND Breda Postbus 9153, 4801 LD Breda

Telefoon: 0900 – 224 63 33 Fax: 076 – 521 62 75

E-mail: info@arbeidsbegeleiding.nl Website: www.arbeidsbegeleiding.nl
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Vlnr: Adriaan van den Nieuwenhuijzen (Rasenberg),

Ad en Hans Gorisse en Geert Aerts (Rasenberg), na

het tekenen van het contract. (Foto: Nathalie den

Hertog, Rasenberg) 

Forse vermindering van bedrijfsvergunningen 

Elke organisatie krijgt het op
haar bord: een overdaad aan
wetten en regels. Een onderne-
mer wordt gemiddeld twaalf
keer per jaar geconfronteerd
met opgelegde regeldruk van
overheden. Niet alleen kost het
de ondernemer onnodig veel
tijd, de complexe regelgeving
vraagt ook veel van gemeenten.
De Kamer van Koophandel

West-Brabant heeft samen met
alle elf gemeenten de handen
ineengeslagen om de adminis-
tratieve rompslomp te verminde-
ren. En met succes. Na inventari-
satie bleek dat bijna de helft van
de vergunningen voor bedrijven
onnodig is of vereenvoudigd kan
worden. 
In cijfers: tweehonderd vergun-
ningen en tienduizend formulie-
ren minder. 
De bevindingen zijn vastgelegd
in de publicatie 12 Best Practices
– voor het reduceren van
gemeentelijke Administratieve
Lasten voor bedrijven. Thijs
Wöltgens, voorzitter van de
Kamer van Koophandel Neder-
land, overhandigde het rapport
aan Jacques Wallage, voorzitter
Taskforce Regeldruk Gemeen-
ten. Het succesvolle project
krijgt niet alleen landelijke
navolging, maar is ook genomi-
neerd voor de European Enterp-
rise Awards die op 7 december
in Brussel worden uitgereikt. 

Wöltgens (rechts) overhandigt aan Wallage

de ´12 Best Practices – voor het reduceren

van gemeentelijke Administratieve Lasten

voor bedrijven´. (Foto: Nico Orie) 

Roep om hergebruik
van bedrijventerreinen 

Een overschot van ruim
3500 hectare aan bedrijven-
terreinen in 2020. Dat is vol-
gens professoren Peter van
Wijmen (natuurbescher-
mingsrecht) en Barrie Need-
ham (planologie) het gevolg
als de provincie Noord-Bra-
bant en de Brabantse
gemeenten alle plannen voor
de aanleg van nieuwe bedrij-
venterreinen uitvoeren. Zij
pleiten voor een tijdelijke
stop om het toekomstige
overschot aan industriegrond
te voorkomen. Op initiatief
van Milieudefensie schreven
zij het manifest ‘Vernieuw de
oude bedrijventerreinen,
spaar het landschap’. Minis-
ter Jacqueline Cramer van
VROM nam het in ontvangst.
De hooggeleerden roepen
het rijk op om in te grijpen,
met als belangrijkste bood-
schap: wees zuinig op de
open groene ruimte. 
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Ahrend adviseert, ontwerpt,

produceert en richt in. Al ruim honderd

jaar en met meer dan duizend mede-

werkers. De grote showroom aan de

Bredase Tramsingel is een van de dertien

vestigingen die ons land telt. “Wij willen

onze klanten zo goed mogelijk bedie-

nen,” vertelt commercieel manager Flo-

ris Treffers. “Dit betekent dat we voor

alle Nederlandse bedrijven binnen een

half uur te bereiken moeten zijn.” 

Compleet inrichtingsadvies

Ahrend hanteert een heldere filosofie:

de mens staat centraal. Bij alle produc-

ten staan de functie en ergonomie voor-

op, gevolgd door de vorm en esthetiek.

“Een goede werkomgeving zorgt ervoor

dat medewerkers zich prettig voelen en

zich optimaal kunnen concentreren op

hun werk,“ verduidelijkt Treffers. “Een

werkplek of kantoor moet aansluiten bij

de organisatievorm, de manier van wer-

ken en de ruimte die nodig is om te

groeien. Behalve voor de levering van

bijvoorbeeld opbergkasten, bureaustoe-

len, tafels, ladeblokken, ontvangstbalies

en wachtruimtes kunnen organisaties

juist bij ons terecht voor een totaalad-

vies op het gebied van flexibele kan-

toorinrichting. Van de inrichting van

multifunctionele flexplekken tot aan de

verlichting, de vloerbedekking en de

kunst aan de muur. Onze expertise zorgt

ervoor dat een bedrijf beter met de kan-

tooroppervlakte omgaat. Vaak wordt

Ahrend al betrokken bij nieuwbouw- of

verbouwingsplannen, want slim inrich-

ten bespaart kosten.”

Kwalitatief maatwerkdesign

Als specialist stelt Ahrend hoge eisen

aan de meubelen die zij leveren.

Treffers: “Al onze inrichtingscomponen-

ten zijn kwalitatief hoogwaardig. Alles

is doordacht ontworpen, het ziet er

mooi uit en is tegelijkertijd ook tijdloos

en duurzaam. Over tien jaar staat het er

nog. Details vinden we belangrijk en dat

zie je terug in de afwerking. Wij hebben

eigen ontwerpers in dienst en werken

voor verschillende producten samen met

bekende ontwerpers als Frans de la

Haye en Roberto Meyer. Ook hebben we

oog voor milieu. Wij werken zo veel

mogelijk met gerecyclede materialen en

op termijn krijgen al onze producten

een energielabel. De milieubelasting tij-

dens de productie is hierop af te lezen.” 

Ahrend is producent en leverancier van

zijn eigen producten, waardoor klant-

specifieke oplossingen mogelijk zijn.

“Als een bedrijf bijvoorbeeld een extra

groot werkblad nodig heeft, kunnen wij

dat maken,” licht Treffers toe. “En ver-

wacht een bedrijf veel interne verhui-

zingen, dan adviseren wij handzame sys-

teemmeubels aan te schaffen die vaak

in en uit elkaar kunnen. Wij denken

mee en nemen de klant de zorg totaal

uit handen.” 

Klantgerichte benadering

Of het nu het onderwijs, de zorg, de

overheid of de zakelijke dienstverlening

betreft: Ahrend creëert voor alle bran-

ches de juiste werkomgeving. “Luisteren

is onze kracht,” vertelt Treffers. “Wij

hebben experts in dienst die de ontwik-

kelingen in de markt goed in de gaten

houden. Hierdoor kunnen we de pro-

ductontwikkeling steeds afstemmen op

de veranderende behoefte. Wij hande-

len puur uit kennis en ervaring.” En na

aankoop houdt de servicegerichte bena-

dering niet op. Treffers: “Elk jaar inspec-

teren we het geleverde meubilair. Als

het nodig is, herstellen, reinigen of ver-

vangen wij de producten. De garantie

voor een langere levensduur.” 

Vergaderen, werken, ontvangen, concentreren, borrelen, presenteren en lunchen. Vaak

maken de talrijke eisen aan een bedrijfspand, kantoor of werkplek van het inrichten geen

eenvoudige klus. Een goede inrichting is namelijk afgestemd op de unieke bedrijfscultuur, de

arbeidsprocessen, de organisatiedynamiek en de specifieke werkwijze. Alleen dan is er sprake

van een optimale werkomgeving. Als specialist op het gebied van slim, comfortabel, stijlvol

en duurzaam inrichten biedt kantoorinrichter Koninklijke Ahrend een helpende hand. 

I N R I C H T E N

Tekst: Maer TexxT, Maud van Gennip 

Efficiënt werken in een prettige 
werkomgeving 

Floris Treffers, commercieel manager.

Ahrend Inrichten

Tramsingel 1

4814 AB Breda

Tel. 076 - 530 62 00

Fax 076 - 530 62 01

inrichten_breda@ahrend.com

www.ahrend.com

Bron: SAVAL
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Fascinatie, betrokkenheid en gezond boeren-

verstand. Deze drie pijlers staan aan het succes van

HighQ financieel interim vanaf de start in 1992. Na

vijftien jaar heeft HighQ zestig experts in vaste

dienst. Daarnaast werken er zeventig zelfstandigen

op projectbasis voor deze ambitieuze club.

Handen uit de mouwen

Sinds juni 2007 heeft HighQ naast een kantoor in

Woerden ook een commerciële vestiging in Breda.

Het nieuwe pand is gevestigd in het Rat Verlegh Sta-

dion aan de Stadionstraat. “Na de Randstad is Bra-

bant het grootste econo-

mische gebied in Neder-

land,” licht Theo Quaij-

taal, directeur HighQ, de

uitbreiding toe. “Het

pand in Woerden werd te

klein en veel van onze

interimmers zijn woonachtig in deze regio. Tilburg,

Eindhoven en Breda bieden als economische eenheid

ontzettend veel mogelijkheden. Zelf kom ik uit

Breda, dus alles bij elkaar was het een logische stap.” 

Richting geven aan bedrijfsontwikkeling. Volgens

HighQ ligt daarin hun kracht. “Wij zijn specialisten

op het gebied van financieel interim-management,”

verduidelijkt Quaijtaal. “Vanaf dag één draaien inte-

rimmers van HighQ mee op het hoogste niveau. Ze

steken de handen uit de mouwen, denken mee en

dragen financiële eindverantwoordelijkheid bij com-

plexe zaken. Stuk voor stuk zijn al onze controllers,

financieel directeuren, administrateurs, businessana-

listen, concerncontrollers en financieel analisten com-

municatief vaardig en gefascineerd door het vak.

Met als belangrijkste doel: het zo goed mogelijk uit-

voeren van de opdracht.” 

Branchebrede betrokkenheid

Van het op orde brengen van de financiële adminis-

tratie tot het begeleiden van een complexe fusie: de

interimmers van HighQ springen eruit door hun

betrokkenheid. Quaijtaal: “Wij spelen graag een rol

in het financiële hart van

een organisatie. Of een

onderneming nu actief is

in de juridische sector,

entertainmentindustrie,

zorgsector, woningbran-

che, afvalindustrie of als

overheidsinstantie opereert: elk bedrijf kan voor tij-

delijke financiële dienstverlening bij ons terecht.

HighQ hanteert namelijk geen branchespecialisaties.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat een probleem

adequaat wordt opgelost. Vol enthousiasme en

betrokkenheid. En altijd op basis van een dienstverle-

ningsplan van aanpak, zodat de opdrachtgever pre-

cies weet wat wordt afgerond in welk tijdsbestek.” 

Nieuwe energie

Bij HighQ wordt veel tijd besteed aan opleiding en

persoonlijke ontwikkeling. “We doen dat bewust,”

zegt Quaijtaal. “Wij hebben een eigen opleidings-

programma en organiseren periodiek intervisies, the-

mabijeenkomsten, masterclasses, clubavonden en

controllersdagen. Aangezien de interimmers gemid-

deld zeven maanden bij een klant zitten, vinden we

het erg belangrijk om ze goed te begeleiden en

betrokken te houden. Ook hebben we een trainees-

hip ontwikkeld voor HBO-studenten. Gemiddeld

nemen veertien aankomende bedrijfseconomen van

bijvoorbeeld Avans Hogeschool, Hogeschool Inhol-

land en de HES tegelijkertijd deel aan dit speciale

Verkennersprogramma. Zij staan nog onbevangen in

het vak, hebben een frisse kijk op zaken en brengen

nieuwe energie met zich mee. Het is gewoon prach-

tig om te zien hoe deze studenten zich gedurende

hun traineeship ontwikkelen. We leren ontzettend

veel van elkaar.” 

I N T E R I M

HighQ financieel interim

Stadionstraat 11-9

4815 NC Breda

Tel. 076 – 514 87 04

Fax 076 – 522 22 42

info@highq.nl

www.HighQ.nl

Efficiënt werken, omzet maken en

doorgroeien is voor elke onderneming

– klein of groot – van levensbelang.

Zonder een gezonde financiële

huishouding ligt faillissement of

uitbreidingsstop op de loer. Vooral bij

een fusie, reorganisatie, overname of

verandertraject is een tijdelijke

financieel expert geen overbodige

luxe. De professionals van HighQ

financieel interim bieden dan

uitkomst. Zij doen wat nodig is. Ook in

geval van ziekte of personeelstekort. 

HighQ geeft betrokken richting
aan bedrijfsontwikkeling

Tekst: Maer TexxT, Maud van Gennip 

Fotografie: Marco Magielse

Theo Quaijtaal,

directeur HighQ

Bij HighQ wordt veel tijd
besteed aan opleiding en
persoonlijke ontwikkeling
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Dankzij de samenvoeging met

Hoenke Pre-Press b.v. begin dit jaar is

Koninklijke Broese en Peereboom niet

alleen specialist op het gebied van druk-

werk, maar ook op het vlak van digitale

grafische oplossingen. “We hebben twee

disciplines geïntegreerd,” verduidelijkt

directeur Wim Merkx. “Als allround part-

ner kunnen we onze klanten nu nog

beter van dienst zijn.” 

Optimaal grafisch advies

Met het verdwijnen van Hoenke Pre-

Press b.v. verdween ook het woord

‘drukkerij’ uit de bedrijfsnaam. “Met de

uitbreiding van onze diensten dekte

Koninklijke Drukkerij Broese en Peere-

boom niet meer de lading,” vertelt

Merkx desgevraagd. “Het schiep ondui-

delijkheid, vandaar dat we nu spreken

van Koninklijke Broese en Peereboom.”

De tak BP Digitaal van Koninklijke Broe-

se en Peereboom is gespecialiseerd in

DTP, opmaak, websites, online applica-

ties en digitaal drukwerk. Merkx: “BP

Digitaal is een opmaakstudio die creatie-

ve voorstellen verder kan uitwerken. Of

het nu voor print of de digitale snelweg

is. Op deze manier hebben we alle disci-

plines in huis en kunnen we klanten

optimaal adviseren en op weg helpen.

BP Digitaal beschikt daarnaast over ’s

werelds beste digitale drukpers. In plaats

van tonerinkt worden er echte inktsoor-

ten gebruikt, waardoor het eindresul-

taat heel dicht bij offsetkwaliteit ligt.

Vooral voor kleine oplages is digitaal

drukken interessant. Dankzij BP Digitaal

bieden we klanten de mogelijkheid om

niet alleen vierhonderdduizend brochu-

res bij ons onder te brengen, maar ook

klein drukwerk zoals enveloppen, uitno-

digingen, menukaarten of visitekaartjes.

Deze digitale grafische diensten sluiten

perfect aan bij onze strategie: de klant is

koning.”

Oplossingsgerichte klantvriendelijkheid

De afgelopen twee eeuwen heeft de

drukkerij van Koninklijke Broese en Pee-

reboom haar sporen dubbel en dwars

verdiend. Het altijd willen zoeken naar

een oplossing bracht BP Drukkerij onge-

kende roem. De uitspraak ‘Als het inge-

wikkeld is, dan breng het maar naar

Broese’ is niet voor niets ontstaan. “Wij

zoeken net zolang totdat het lukt,” zegt

Merkx niet zonder trots. “Het is onze

specialiteit om op lastig papier te druk-

ken, zoals papier met zilverfolie of een

omslag waarin water zit of een folder

die gedeeltelijk uit kunststof bestaat.

Het is voor ons ook een sport om het uit

te zoeken.”

Klantcontact staat bij Koninklijke Broese

en Peereboom hoog in het vaandel.

Merkx: “We zitten graag heel snel bij de

klant aan tafel. Deze aanpak verzekert

ons ervan dat de opdracht precies zo

wordt uitgevoerd zoals de klant dat

wenst. Het geeft de klant ook een ver-

trouwd gevoel. Wij denken mee, werken

met vaste contactpersonen en maken

altijd een model, zodat we zeker weten

dat de klant tevreden is met het eind-

product.” 

Sinds juni van dit jaar is Koninklijke

Broese en Peereboom FSC-gecertificeerd.

“Samen met onze klanten willen wij

bewuster bezig zijn met de omgeving,”

aldus Merkx. “En op deze manier dragen

we ons steentje daaraan bij.”

G R A F I S C H

Koninklijke Broese en Peereboom:
veel meer dan een drukkerij

Tekst: Maer TexxT, Maud van Gennip, fotografie: Laurens Janus

Koninklijke Broese en Peereboom

Spinveld 8

4815 HS Breda

Tel. 076 - 750 17 71

Fax 076 - 587 88 41

info@broesepeereboom.nl

www.broesepeereboom.nl

Vlnr Vincent Lapien commercieel

manager,Wim Been bedrijfsleider

en Wim Merkx directeur.

Al meer dan twee eeuwen

is Koninklijke Broese en

Peereboom verankerd in

Breda. Om precies te zijn:

over twee jaar vieren ze

hun tweehonderd-

vijfentwintigjarig bestaan.

Wat aan de Grote Markt

ooit begon als

familiebedrijf met het

drukken van de Bredasche

Courant – de voorloper

van BN/DeStem – groeide

uit tot een befaamde

drukkerij met

internationale allure. Anno

2007 is Koninklijke Broese

en Peereboom veel meer

dan een drukkerij alleen.

De huidige dienstverlening

beslaat met BP Drukkerij

en BP Digitaal het hele

grafische landschap. 




