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Het nieuwe jaar 2023 is in aantocht. Het 
was een jaar van continu schakelen en aan-
passen. De ad hoc genomen overheids-
maatregelen zorgden vaak voor nog meer 
verwarring en onrust bij de ondernemer. 
Maar ondernemers zijn gewend om hun 
eigen koers te varen, wachten op de overheid heeft vaak  
een handremeffect. Bij goed ondernemerschap hoort goed crisis-
management. Elke crisis kent winnaars en verliezers. De vraag of je tot 
de ene of tot de andere categorie behoort, is afhankelijk van de keuzes 
die jij als ondernemer maakt. Enkele tips: blijf dagelijks actie nemen  
en geef niet op; betrek je medewerker erbij en zoek samen naar  
op lossingen; pas je organisatie/producten/diensten aan de nieuwe  
situatie; waar zitten de (onnodige) kosten en met welke activiteiten 
maak je echte winst; zoek naar samenwerking om sterker te staan; 
blijf transparant en communiceer. Het belangrijkste: focus vooral op 
kansen. De feestdagen is de periode bij uitstek om plannen te smeden 
en het nieuwe jaar meteen ondernemend te starten. Slecht Nieuwjaar- 
nieuws hierbij is wel dat onze grootste Nederlandse bierbrouwer de 
biertjes per 1 januari maar liefst 11 % duurder maakt! Dus neem het 
er tijdens de komende kerstborrels nog maar van en in januari weer 
nuchter en ondernemend aan de slag. Het hele team van Wijchen 
Zakenvisie wenst alle ondernemers fijne feestdagen en een succesvol 
2023 zowel zakelijk als privé!

Arie Craanen - hoofdredacteur 
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V.l.n.r. Michel van Haaren, Peter van Oorsouw, 
Roel de Bruijn, Michel Eelants en Robbert Reijnen

OBC accountants en belastingadviseurs:
goed advies is noodzakelijk in 
deze dynamische tijden
In het prachtige pand van de  

voormalige Nederlands Hervormde  

Kerk en pastorie in Wijchen is OBC 

accountants en belastingadviseurs 

gevestigd. Bij OBC gaat het niet 

alleen om cijfers, maar vooral ook  

om de ondernemer. ‘Begeleiding  

in iedere ondernemingsfase’ is  

samengevat de dienstverlening  

die OBC levert. 

Bij OBC is een team van 18 belasting-
adviseurs, (assistent) accountants en 
secretaressen dagelijks aan de slag voor 
ondernemers in het MKB. De vennoten 
zijn de twee fiscalisten Peter van Oorsouw 
(als medeoprichter staat zijn naam voor 
de ‘O’ van OBC) en Michel Eelants, en 
de drie accountants Michel van Haaren, 
Robbert Reijnen en Roel de Bruijn. 

“Wij helpen klanten in het MKB bij  
financiële en fiscale zaken in iedere  
levens fase van de onderneming”,  
omschrijft Michel van Haaren. “Bij de 
opstart, bij het maken van ondernemings-
plannen en begrotingen, bij het opzetten 
van de financiële administratie, advisering 
op het gebied van rendementsverbetering, 
maar ook bij bedrijfsoverdracht of  
-opvolging en estateplanning. Voor de 

financiële administratie werken we veel 
online samen met de klant, want het is 
essentieel dat je als ondernemer én  
adviseur boven op de actuele cijfers zit. 
Op die manier heb je snel inzicht en kun  
je snel handelen als het niet goed gaat.  
Uiteraard kan een ondernemer ook zijn 
hele administratie aan ons uit handen 
geven. Een goed samenspel werpt in alle 
opzichten vruchten af: kostentechnisch, 
qua efficiency en dagelijks inzicht in het 
reilen en zeilen van de onderneming.”

“Hoe we de samenwerking vormgeven 
hangt af van de wensen en behoeften van 
de klant zelf”, vult Robbert Reijnen aan. 
“Een zzp-er heeft andere informatie-
behoeften dan een bedrijf met tientallen 
medewerkers. Niet alleen de bedrijfs-
grootte maar ook de complexiteit van de 
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“Qua rendementssturing 
is er een grote coaching 
behoefte en voor ons een 
belangrijke adviestaak”

IN BEELD

Herenstraat 9, 6602 BA Wijchen
info@obc-advies.nl
www.obc-advies.nl

(024) 645 50 05

MEER WETEN

bedrijfsvoering en de financiële  
administratie zijn hierbij bepalend. We 
volgen samen gedurende het jaar of  
men nog op de verwachte lijn zit of dat  
er bij gestuurd moet worden. Bij MKB- 
bedrijven kunnen we de eigen administratie 
op locatie ondersteunen. We stemmen 
onze dienstverlening dus af op elke type 
klant, bedrijfsgrootte en wensenpakket.” 

Het zijn dynamische tijden voor onder-
nemers en dus ook voor de accountant 
en belastingadviseur. Michel van Haaren: 
“Tijdens de coronacrisis hebben veel 
bedrijven coronasteun zoals NOW óf 
TVL gehad en ze maakten gebruik van 
uitgestelde belastingbetalingen. 
Sommige    steunmaatregelen moeten 
worden terugbetaald en ook uitgestelde 
belastingen zullen uiteindelijk moeten 
worden betaald. Ondernemers moeten 
goed kijken of ze die extra aflossings-
capaciteit wel hebben. Tegelijkertijd 
kampt men nu met enorm gestegen 
prijzen van materialen en grondstoffen en 
is er ook nog een energiecrisis. De kosten 
zijn verdubbeld of verveelvoudigd, maar 
die kan men slechts gedeeltelijk of hele-
maal niet doorberekenen aan de klant. 
Dan krijg je dus snel een rendements-
probleem. Hoe lang hou je dit vol en  
hoe ga je het oplossen?  
Qua rendementssturing ligt er bij onder-
nemers een grote coaching behoefte en 
voor ons dus een belangrijke adviestaak. 
Je moet daarom nog meer focus leggen 
op liquiditeit en rendement om de 
toekomst aan te kunnen. Gelukkig zijn 
er ook veel ondernemers die de crisis 
goed hebben doorstaan en volop aan het 
investeren zijn. Maar het blijven rare tijden 
en goed inzicht in de cijfers om snel te 
schakelen is echt geen overbodige luxe.”

FISCALE VERANDERINGEN 
Peter van Oorsouw: “Op fiscaal gebied 
zijn er de afgelopen jaren weinig grote 
veranderingen geweest. De laatste tijd 
is er echter behoorlijk wat gewijzigd en 
de komende tijd gaat er nog veel meer 
veranderen. Voor ondernemers gaan de 
tarieven omhoog en worden de aftrekken   
versoberd. Dat leidt tot veel vragen bij 
ondernemers. Bijvoorbeeld: Is de BV nog 
wel de juiste rechtsvorm? Zo ja, hoe hoog 

moet het salaris en dividend worden 
vastgesteld? Er zijn veel ondernemers met 
een schuld aan de eigen BV. Moet die in 
stand blijven of met een dividend uitkering 
weggepoetst worden?   Een ander 
issue is de toekomst van de bedrijfs -
opvolgings regeling (BOR). Hierbij kan de 
ondernemer    op een fiscaal vriendelijke 
manier het bedrijf naar de volgende  
generatie overdragen. Er wordt al een  
tijd gesproken om deze regeling af te 
schaffen of te versoberen.    Mogelijk al  
per 1 januari 2023 of in de loop van 
volgend jaar. Er is dus haast geboden om 
nog van de regeling in de huidige opzet 
te profiteren. Veel ondernemers willen dit 
snel geregeld hebben, maar anderzijds 
ook niet geforceerd overdragen. Wij  
zijn gespecialiseerd in dit opvolgings-
vraagstuk.”

Peter van Oorsouw geeft nog een voor -
beeld: “In het verleden brachten 
belasting plichtigen hun spaargeld onder 
in een eigen BV, onder andere om de Box 
3 heffing te besparen. Vanaf de gewijzig-
de Box 3-wetgeving heeft het geen zin 
meer enkel om die reden de BV in stand 
te laten. Voor BV ondernemers die Box 
3 belasting verschuldigd zijn, geldt nu 
eigenlijk de omgekeerde weg: spaargeld 
in de BV kunnen ze beter per peildatum  
1 januari naar privé brengen, uitlenen 
vanuit de BV aan privé.”

In de accountancy heerst er net als in 
andere sectoren een chronisch gebrek 
aan deskundige medewerkers. OBC haalt 
daarom medewerkers al tijdens hun  
opleiding als stagiair in huis en zorgt 
voor verdere opleiding en loopbaan-
ontwikkeling. Michel van Haaren: “Een 
mooi voorbeeld is een collega die hier  
10 jaar geleden als stagiair binnenkwam, 
vervolgens bij ons in dienst kwam en zijn 
hele opleidingstraject hier heeft gevolgd, 

en onlangs afstudeerde als accountant. 
Dit jaar zijn er drie nieuwe collega’s in 
dienst gekomen en groeiden we van  
15 naar 18 medewerkers.”

“Onze toegevoegde waarde is vooral het 
geven van deskundig advies”, aldus 
Robbert Reijnen. “De meeste jonge 
ondernemers zijn zelf al goed bekend met 
administratietools en dashboards. Met 
de zelf gevoerde administratie hebben 
ze inzicht in het hele traject van offerte, 
urenverantwoording inkoop tot en met 
verkoopfactuur. Onze taak is om uit te  
leggen hoe men de gegevens moet 
interpreteren, welke consequenties dat 
heeft voor de onderneming en de fiscale 
mogelijkheden aan te stippen. We zijn  
dus steeds meer vraagbaak, adviseur 
en sparringpartner en ondersteunen de 
ondernemer zo bij zijn bedrijfsvoering  
en strategische keuzes.”

Michel van Haaren knikt instemmend: 
“We doen ons werk op basis van weder-
zijds vertrouwen en hebben daarom veel 
ondernemers al jarenlang als vaste klant. 
Niet alleen in deze regio, maar ook in 
het westen van het land. Deze bedrijven 
zijn of daarheen verhuisd of kwamen 
met ons in contact op aanbeveling van 
een relatie. Afstand is dan ook geen 
enkele belemmering    als je tevreden bent 
met je adviseur. Zoals gezegd, het zijn 
dynamische    tijden voor de ondernemer 
en ook voor ons. We gaan graag vrij-
blijvend met nieuwe klanten om tafel  
om een maatwerk dienstenpakket te 
bespreken.”
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“Mijn ouders startten ons familiebedrijf in 
1966 en begonnen met tapijt, gordijnen 
en later meubels”, opent André Marcusse. 
“Het meubelassortiment hebben we later 
afgestoten en we zijn ons vooral gaan  
richten op vloeren, gordijnen en raam-
decoratie. We hebben daarvoor het 
assortiment uitgebreid. In 2000 heb ik de 
zaak van mijn ouders overgenomen. We 
werken met vaste stoffeerders, een mede-
werkster voor de winkel en administratie. 
Ook in ons eigen gordijnatelier werken 
we met vaste coupeuses, en daarnaast 
hebben we een webshop voor met name 
onderhoudsmiddelen. Zelf ben ik naast 
de bedrijfsvoering vooral ook bezig met 
meten en installeren op locatie bij de 
klanten.”

Marcusse Woninginrichting heeft  
zowel particulier als zakelijke klanten,  
zowel bij nieuwbouw als renovatie. Het  
producten- en dienstenpakket varieert  
van pvc-vloeren, laminaat, marmoleum, 
tapijt, decoratief tapijt, entreematten tot  
en met gordijnen. Diverse soorten 
raamdecoratie zoals vouwgordijnen, 
rol gordijnen, jaloezieën, horren, buiten-
zonwering zoals screens en rolluiken. 
“Naast de particuliere klant werken we ook 
nauw samen met interieurarchitecten en 
interieur bouwers. Daardoor worden we 
door hen soms ingeschakeld voor  
projecten. Voor het stofferen van een 
appartement of woning, tot de aankleding 
van een café of restaurant en van well-
ness-centra tot hotelkamers. Het kunnen 
vloerprojecten zijn van 150 m2 maar ook 

van 3500 m2 of meer. Op dit moment zijn 
we aan de slag met een mooie visgraat-
vloer van 400 m2. Men weet ons vooral te 
vinden voor ons vakmanschap en onze 
correcte manier van werken. Het klinkt 
misschien cliché, maar wij ontzorgen de 
klant echt in alle opzichten: oude vloer-
bedekking verwijderen en afvoeren, 
ondervloer repareren of egaliseren en we 
leggen alles geheel volgens plan en dead-
line. Dat zegt genoeg over onze service en 
prijs-kwaliteit verhouding. 

Maar het Marcusse team onderscheidt zich 
vooral door de juiste werkmentaliteit, de 
passie voor het vak en hart voor de zaak. 
Onze slogan is niet voor niets : ‘Passie 
voor perfectie en interieur’. Ik heb van mijn 
vader geleerd dat je pas weggaat bij de 

Marcusse Woninginrichting is gevestigd in Winssen. Met ruim een halve eeuw ervaring op het gebied van woning-

inrichting is Marcusse een begrip in de regio en ver daarbuiten. Marcusse Woninginrichting ligt niet bepaald in een 

druk winkelgebied en moet het daardoor niet hebben van toevallige passanten. Bezoekers komen vaak doelgericht 

naar de prachtige showroom, en laten zich daar deskundig adviseren. Een gesprek met eigenaar André Marcusse over 

trends in vloeren en zonwering.

Marcusse Woninginrichting:
Passie voor perfectie en interieur

André Marcusse in de 
showroom in Winssen.
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IN BEELD

klant, als je zelf 100% tevreden bent over 
je werk. Die instelling hebben al onze 
medewerkers en misschien zijn ze daarom 
weleens te perfectionistisch. Deze manier 
van werken is wel ons handelsmerk gewor-
den en zorgt voor vele tevreden klanten”, 
benadrukt André Marcusse.

PVC-VLOEREN ZIJN DUURZAAM 
Hoewel pvc-vloeren al zo’n tien jaar op 
de markt zijn, zijn ze op dit moment trend 
in zowel in de particuliere markt als bij 
projectinrichting. Een pvc-vloer is onder-
houdsvriendelijk, maar ook zeer slijtvast 
en duurzaam. De huidige pvc-vloeren zijn 
smaakvol uitgevoerd en nauwelijks nog 
van echte houten of stenen vloeren te 
onderscheiden. Daarmee zijn ze zeer  
geschikt voor intensief gebruikte ruimtes 
zoals kantoren, horeca, openbare ge-
bouwen en winkels, maar ook voor wonin-
gen. “We richten ons op dit moment met  
speciale machines en vakopleiding ook 
op het onderhoud en herstellen van 
PVC-vloeren. Die kwamen tien jaar  
geleden op de markt en door dagelijks 
gebruik of bij verhuizingen krijg je soms 
wat krassen of oneffenheden die men 
graag wil herstellen. Duurzaam gebruik 
past ook in het huidige tijdsbeeld om 
eerst te kijken of iets te repareren is in 

plaats van alles meteen maar weer te 
vervangen. Op het gebied van zonwering 
krijgen we steeds meer te maken met 
domotica. Daarbij werken we vaak samen 
met vaste partners die zorgen voor de 
voorbereidingen, zodat we daarna de 
montage kunnen uitvoeren.”

VAN THUISKANTOOR TOT CLEANROOM
Doordat vanwege Corona veel mensen 
vanuit huis gingen werken, profiteerde 
Marcusse Woninginrichting van de stijging 
in thuiswerkplekken. “We legden en leg-
gen nog steeds veel vloeren voor thuis-

“Je gaat pas weg bij de 
klant, als je zelf ook  
100% tevreden bent.”

El Sombrero Nijmegen

In samenwerking met 
Fischer interieuradvies

André Marcusse en twee vakkundige stoffeerders
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kantoren en nemen dan vaak de trap en 
de zonwering ook maar meteen mee.  
Los hiervan hebben we ook ervaring in 
speciale vloeren bijvoorbeeld voor labs, 
cleanrooms of (para)medische praktijk-
ruimten waarbij hoge eisen worden 
gesteld aan de juiste stroefheid, hygiëne- 
 voorschriften, onderhoudsvriendelijk-
heid bijvoorbeeld door opstaande holle 
plinten, vloeren zonder naden en kieren, 
maar ook qua kleurstelling. De doorsnee 

stoffeerder kan zoiets niet, wij hebben 
deze expertise in huis. We hebben korte 
lijnen en reageren snel en alert. Meestal 
krijgen we vanuit de zakelijke markt een 
telefonische aanvraag. Dan bezoeken we 
de klant, nemen al diverse stalen mee, 
bespreken met de opdrachtgever het ont-
werp en legplan, meten exact in en komen 
dan met een voorstel waarop de offerte is 
gebaseerd. In de meeste gevallen krijgen 
we akkoord op onze offertes en kunnen 
we het project inplannen." 

BEDRUKTE INTERIEURPRODUCTEN ALS 
MARKETINGINSTRUMENT
Een bijzondere activiteit van Marcusse 
Woninginrichting is het bedrukken van 
vloerbedekking, gordijnstoffen, raam-
decoratie en wandbekleding. André legt 
uit: "Steeds vaker krijgen we de vraag om 

huisstijlkleuren, logo's, foto's, of andere 
sign- en designelementen terug te laten 
komen in de vloer, gordijnen of wanden. 
Klanten kunnen zo een extra persoonlijke 
touch geven aan het interieur en onder-
nemers kunnen hun ‘corporate identity' 
nog eens extra benadrukken. Op die  
manier is projectinrichting in feite een 
mooi marketinginstrument en een profes-
sionele eyecatcher. Alles wordt in hoge 
resolutie geproduceerd en de klant heeft 
de keuze uit ontelbare materialen en 
kleuren. We kunnen ook adviseren op het 
gebied van bedrukte wandbekleding en 
akoestische panelen. Uiteraard wordt alles 
door ons perfect gelegd en gemonteerd. 
We scoren vooral op onze deskundigheid, 
persoonlijke betrokkenheid en service. 
En dat al meer dan een halve eeuw”, sluit 
André Marcusse af.

Alex Willemsstraat 2A
6645 BJ Winssen

0487 521 601
info@marcusse.nl
www.marcusse.nl

Meer informatie over bedrukte 
interieurproducten: 

www.theprintingmiracles.nl

MEER WETEN

Visgraatvloer in samenwerking met De Agave

Café Arnhem in samenwerking met Fischer interieuradvies

IN BEELD

"We scoren vooral 
op onze deskundig-
heid, persoonlijke 
betrokken heid  
en service"

Bar Company
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www.wijchen.nl

Drie weken geleden ben ik 
geïnstalleerd als nieuwe 
burgemeester van de gemeente 
Wijchen. Wat fijn dat ik mezelf 
in dit magazine meteen kan 
voorstellen aan ondernemend 
Wijchen! In voorbereiding op 
mijn burgemeesterschap las  
ik het Strategisch Kompas  
Wijchen 2035. En het ver slag 
van de ondernemersbijeen-
komst voor deze toekomstvisie. 
Mooi om te lezen dat we in  
Wijchen gaan voor kwaliteit 
boven kwantiteit. 

Onze samenleving heeft een krachtige economie nodig. Als  
voormalig wethouder onderwijs, werk en inkomen ken ik als geen  
ander het belang van een bruisend bedrijfsleven. Hierbij vind ik
het belangrijk om naar het totaalplaatje te kijken. Voor een  
gezonde economie is goed onderwijs heel belangrijk. Dáár zit 
ons toekomstig personeel. Denk ook aan goede bereikbaarheid 
en voldoende passende woningen. Mensen werken graag dicht-
bij huis. Hierin kunnen en moeten we de komende jaren samen 
optrekken.

Als uw nieuwe burgemeester zet ik mij met veel energie in voor 
een goede samenwerking op economisch gebied. Dat doe ik 
samen met wethouder Nick Derks en alle andere partners.  
Want sámen zorgen we voor een toekomstbestendig bruisend 
bedrijfsleven. Hierbij moeten we inspelen op ontwikkelingen op 
het gebied van duurzaamheid, vergroening en innovatie. Zodat 
alle inwoners van onze gemeente die willen en kunnen werken, 
een plek vinden bij één van de mooie Wijchense bedrijven.

Ik kijk ernaar uit om nader kennis met u te maken.

Renske Helmer-Englebert, burgemeester 

Nieuwe burgemeester 
stelt zich voor

Dag van de 
Ondernemer
Op vrijdag 18 november was de 
Dag van de Ondernemer. Een dag 
dat de gemeente de ondernemers 
in Wijchen bedankte voor hun lef 
en doorzettingsvermogen. Er werd 
getrakteerd op een ontbijt in Zaal 
Sterrebosch. Het interactieve 
programma zorgde voor een goede sfeer.

Tijdens het welkomstwoord van wethouder Nick Derks  
bedankte hij de ondernemers voor het ondernemen in  
deze roerige tijd. Het ondernemerschap wordt namelijk 
erg op de proef gesteld. 

In het volgende onderdeel van het programma schudde  
De Fountainheads de aanwezigen wakker met het info-
tainment “Nooit Normaal”. Ze riepen ondernemende 
mensen op het morgen anders te doen dan dat ze gisteren 
deden. Daar sloten de pitchende ondernemers goed op 
aan. En dat zorgde voor een interactie met de anderen  
ondernemers. Ondernemers stelden zich voor en stelden 
aan elkaar vragen. Wijchen=Samen Ondernemen door 
samen te (net)werken!

Project 
Restaurant 
van Morgen 
gestart
In restaurant Thuis bij Fien 
startte maandagmorgen 
17 oktober feestelijk het 
pilotproject ‘Restaurant van Morgen’. Wethouder Nick Derks 
overhandigde het bordje ‘Restaurant van Morgen’ aan  
horecaondernemer Kees de Louw. 

Horecaondernemer Kees de Louw: “We kregen het aanbod 
vanuit de provincie Gelderland en de gemeente Wijchen  
om deel te nemen aan dit project. Als team werken we  
graag aan het verminderen van voedselverspilling en  
een duurzame kaart”. 
Wethouder Nick Derks: ”Samen met de provincie Gelderland 
werken wij er hard aan om onze klimaatdoelen te bereiken 
en onze ondernemers hierbij te helpen. Een van de program-
ma’s die we hiervoor inzetten is Restaurant van Morgen”

Meer lezen over Project Restaurant van Morgen 
www.wijchen.nl/restaurantvanmorgen/ 

Heb je het al gezien? De website van de gemeente Wijchen is vernieuwd

MEER WETEN

LAATSTE NIEUWS



10 WIJCHEN ZAKENVISIE

Wat gaat het jaar 
toch snel… 
En, beste collega-ondernemer, ben 
jij het gesprek met je personeel al 
aangegaan met de vraag of ze meer 
uren (dagen) willen gaan werken om 
zo de krapte in jouw onderneming op 
te lossen? Of moet jij je toch weer op 
deze lastige arbeidsmarkt begeven om 
personeel aan te trekken? 

Wist je dat MKB Wijchen Lokaal Partner 
is van MKB Nederland? Dit partnerschap 
houdt o.a. in dat wanneer jij vragen hebt 
over een bepaald onderwerp, je bij ons 
als MKB-bestuur aan de bel kunt trek-
ken. Wij leggen jouw vraag vervolgens 
voor aan MKB Nederland óf we brengen 
je in contact met de juiste medewerker. 
Dit is één van de vele voordelen die 
een lidmaatschap van MKB Wijchen jou 
oplevert.  

In januari 2022 besloten we om tóch 
door te gaan met de vereniging MKB 
Wijchen en dat is achteraf gezegd maar 
goed ook. Ruim 34 nieuwe leden sloten 
zich dit jaar aan bij MKB Wijchen. Dank-
zij dit lidmaatschap konden zij gelijk 
gebruikmaken van het podium dat we 

onze leden bijna maandelijks bieden. 
Ook was er voldoende gelegenheid 
om met elkaar kennis te maken in een 
informele sfeer en setting. En nu staat 
de decemberbijeenkomst van MKB  
Wijchen alweer voor de deur: een  
heerlijk kerstdiner bij Brownies en  
Downies. Wat gaat het jaar toch snel! 

Voor 2023 gaat de activiteitencommissie 
van MKB Wijchen, in samenwerking  
met het bestuur, wederom een  
spectaculair programma samenstellen 
met interessante onderwerpen,  
prettige netwerkbijeenkomsten en 
opnieuw boeiende sprekers.  Let op 
onze aankondigingen via social media 
en houd de website www.mkbwijchen.nl 
goed in de gaten. 

Ik zie u graag terug op een van onze 
MKB-bijeenkomsten en natuurlijk wens 
ik iedereen alvast een gezond, gelukkig 
en succesvol 2023. 

Namens het bestuur van MKB Wijchen, 
 
Michel de Wildt | voorzitter 

Het MKB bestuur

NIEUWE LEDEN

Het afgelopen jaar mocht  
MKB Wijchen maar liefst 34  
nieuwe leden verwelkomen.

Accountancy Wijchen 
Alba Concepts 
Apotheek Wijchen Zuid BV 
Autoschade van Dijk BV 
Beaufort Era Makelaars 
Bisonder 
Café Anneke 
Colora 
De Wijnen van Wijchen 
Dito Vastgoed Ontwikkeling 
Drukkerij de Kleijn Wijchen 
DSD Techniek Wijchen BV 
F14 
Flavour Kitchen & Lounge 
Grobbe P&O Diensten BV 
Guyot Advocaten 
Hans Dekker Automobielen 
Hemusic Producties 
Het Kook College Wijchen 
Imke 
In Summa 
Leaders Shift High End Performance 
Coaching 
Mark de Makelaar 
MijnLunchService 
MoldBrothers BV 
MR4PT 
Pacific Zwembaden 
Restaurant & Zaal de Markies 
Sengers Podotherapie 
Teuns Design 
Verkleij Kaas & Noten 
Vigilant Mediation & Coaching 
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen 
Zitstabureau24.nl 

BESTUURSLEDEN GEZOCHT

Op dit moment is 
MKB Wijchen op zoek naar:

•  Vacature Penningmeester                        
03-2023

•  Vacature Algemeen Bestuurslid             
03-2023
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Mocht je interesse hebben lid te worden van MKB Wijchen of wil je een keer vrijblijvend één van onze activiteiten bijwonen? 
Laat het ons weten. Je bent van harte welkom! Inschrijven kan via: www.mkbwijchen.nl/lid-worden/

LAATSTE NIEUWS

Een foto-impressie van Henri Doeleman  
(Hemusic Multimedia Producties)

Op maandag 14 november jl. was het najaarscongres van 
MKB Wijchen. Ongeveer 130 personen hadden zich aan-
gemeld voor dit congres, met als gastspreker Klaas Dijkhoff. 
Vooraf was er volop ruimte om te netwerken en konden 
bezoekers genieten van een drankje en Italiaans buffet.
Het congres werd geopend door voorzitter Michel de Wildt. 
En wethouder Nick Derks hield met Antoine Driessen  
(Rabobank), John Scholten (Involon) en Hubert-Jan van den 
Brink (Giesbers Servicebouw), als partners van het congres, 
een vraaggesprek. Dit ging over actuele thema’s, zoals 
duurzaamheidsmaatregelen, financieringsalternatieven en 
de huidige krappe arbeidsmarkt. Hierna werd in een ludieke 
videopresentatie spreker Klaas Dijkhoff aangekondigd.  

Dijkhoff hield een boeiend betoog over de manier waarop 
mensen onbewust denken en beslissen. De boodschap was: 
wie het beste begrijpt hoe de ander tot z’n beslissingen 
komt, wint! Dijkhoff liet aan de hand van voorbeelden zien 
dat we 98% van onze beslissingen met het onbewuste deel 
van ons brein nemen. Slechts 2% van onze beslissingen 
nemen we rationeel. De ondernemer die weloverwogen 
en puur rationeel met zijn klanten communiceert, spreekt 
dus niet het hersendeel aan waar de meeste beslissingen 
worden genomen. Na afloop ontvingen de aanwezigen een 
gesigneerde versie van 'Alles komt goed', het boek dat Klaas 
Dijkhoff samen met Tim Versnel schreef. Als afsluiter was er 
nog een gezellige borrel om na te praten en te netwerken.

Terugblik najaarscongres



Fijne 
    feestdagen

Ook in 2023 staan wij weer graag 
voor u klaar. Wij wensen u sfeervolle 
kerstdagen en een succesvol, maar 

vooral ook gezond 2023!
 
 

accountancywijchen.nl

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een mooi 2023!

machine onderhoud 

Hans Peters

Jan van der Heydenstraat 14A
6603 ba wijchen    e-mail: info@machineonderhoud.nl

Tel.: +31(0)6 53853067
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Wij wensen u gezond en gelukkig 2022

Wij wensen u een creatief nieuwjaar

Wij wensen u gezond en gelukkig 2022

Wij wensen u een creatief nieuwjaar
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Jong geleerd is oud gedaan
Duco werkt van jongs af aan in de horeca 
en wist al snel dat hij voor zichzelf wilde 
beginnen. “Ik had een duidelijke visie over 
wat ik wilde toevoegen aan de Wijchense 
horeca. Op mijn 25e kreeg ik de kans om 
samen met Nino Zaal 4 te beginnen. We 
vinden het niet meer dan normaal dat we 
anderen ook de kans geven.” Zo bieden 
ze mensen met een kwetsbare positie 
op de arbeidsmarkt een werkplek en ligt 
de focus in hun restaurants op wat er wél 
mogelijk is. “Iemand die de Nederlandse 
taal niet goed beheerst, kan bijvoorbeeld 
in de keuken van grote waarde zijn.”

Een passende match
Inmiddels bestaat het team van Duco uit 
30 vaste- en 85 oproepkrachten. Door 
hun goede naam in Wijchen én hun 
samenwerking met WerkBedrijf krijgen 
ze hun vacatures gevuld. “Onze consulent 
van WerkBedrijf kan goed inschatten wie 
bij ons past. Want ervaring en opleiding 

vinden we niet belangrijk, maar er moet 
wel een match zijn. Meestal is die match 
er en kan iemand direct bij ons aan de 
slag. Soms in een korter traject, als opstap 
naar ander werk. Anderen zijn nu bij ons 
in dienst. Voor de dagelijkse begeleiding 
op de werkvloer koppelen we iemand aan 
een leermeester. Vooraf kijken we goed 
naar die combinatie en overleggen we 
met het team. Zodat we zeker weten dat 
het draagvlak er is.”

Een win-win situatie
“Het is echt een win-win situatie,” vertelt 
Duco. “Wij geven mensen een kans en 
investeren in hen, soms met financiële 
ondersteuning vanuit WerkBedrijf. Daar 
krijgen we gemotiveerde medewerkers 
voor terug.” De medewerkers van Duco 
en Nino leren niet alleen de fijne kneep-
jes van het horeca vak, maar ontwikkelen 
ook verschillende soft skills. “We leren ze 
bijvoorbeeld hoe je in een team samen-
werkt en dat je je aan afspraken houdt.” 

Als ze zien dat mensen groeien, geeft dat 
Duco en zijn team veel voldoening. “We 
onderschatten soms hoe belangrijk werk 
voor mensen is. Laatst ontvingen we een 
brief van een medewerker die schreef hoe 
dankbaar ze ons is. Dat raakt ons echt.” 

Wie niet waagt, wie niet wint
Duco hoopt dat meer ondernemers in 
Wijchen hun deuren openen voor mensen 
voor wie het minder vanzelfsprekend is 
om passend werk te vinden. “Zet de vrees 
voor het onbekende opzij en probeer het 
eens!”

In 2016 openden jonge ondernemers Duco van Lent en Nino Willems de deuren van restaurant Zaal 4 in het centrum 

van Wijchen. Een jaar geleden kwam daar, op steenworp afstand, restaurant de Tyd bij. Ondanks de krapte op de 

arbeidsmarkt hebben beide horecagelegenheden weinig moeite met het vinden van personeel. Duco (31):  

“Dat komt vooral door onze goede naam, eigenzinnige aanpak en betrokkenheid. En wij staan open voor iedereen.” 

Via Werk Bedrijf biedt het duo werkplekken aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. “We gaan  

met iedereen in gesprek en kijken waar iemand zijn kracht ligt. Dit staat los van achtergrond, opleiding of cv.”

“Motivatie is belangrijker  
dan opleiding en ervaring”

IN BEELDDuco van Lent, mede-eigenaar Zaal 4 en de Tyd

Wilt u weten  
wat WerkBedrijf  
Rijk van Nijmegen 
voor u kan betekenen? 
We komen graag  
bij u langs. 

 
Kijk op www.werkbedrijfrvn.nl  
of scan de QR-code.
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Deze BMW i4 M50 wordt voor een  
impressierit ter beschikking gesteld door 
Hans Dekker Automobielen in Wijchen. 
Hans Dekker Automobielen levert nieuwe 
en jong gebruikte auto’s van diverse 
merken waaronder BMW en is echt full 
service op het gebied van mobiliteit. Voor 
de showroom van Hans Dekker Auto -
mobielen aan de Nieuweweg staat 
de blauwe testauto al klaar voor de 
impressie rit. De BMW i4 M50 heeft een 
robuust, maar tevens elegant uiterlijk.  
“Ik was aangenaam verrast en echt onder 
indruk van het enorme vermogen en de 
krachtige acceleratie van 0-100 km binnen 
4 seconden! Dat geeft een bijzondere 
rijbeleving die je hart wat harder laat klop-
pen”, vertelt Simon de Luij ent housiast. 
Zeker in combinatie met het BMW Iconic-
Sounds Electric geënsceneerd ‘motor’- 

geluid van de BMW i4 M50. De sportieve 
accenten worden nog eens gezet met de 
M Performance nieren grille met carbon 
omlijsting en de carbon achterspoiler en 
achterdiffusor die zorgen voor optimale 
aerodynamica.  

De BMW i4 M50 levert met zijn twee 
krachtige BMW M eDrive motoren in de 
Sport Boost rijmodus een indrukwekkend 
vermogen van 400 kW (544 pk). Kortom, 

een echte sportieve krachtpatser op  
wielen. Simon de Luij: “In deze BMW heb 
je een prima zicht op de weg. De auto 
heeft voldoende bagageruimte, die je 
met naar voren geklapte achterbank nog 
kunt uitbreiden.”

De BMW i4 hoort met een accupakket 
met een capaciteit van zo’n 77 KWh tot 
de elektrische auto’s met grotere batterij-
pakketten. Bij een snellaadstation is  
hij in ca. 10 minuten opgeladen voor  
een actieradius van 140 km en in ca.  
30 minuten is hij tot 80% opgeladen. Wat 
vind je van de prijs/kwaliteit verhouding? 
“Autorijden vind ik altijd al duur, maar ik 
houd ook van mooie auto’s. Dus dan mag 
het ook wat kosten. Met deze auto zou ik 
in ieder geval dik tevreden zijn”, glimlacht 
Simon de Luij.

UNIEKE RIJDYNAMIEK EN PURE KLASSE

BMW i4 M50
De BMW i4 M50 is een 100% elektrische BMW en levert met zijn twee pittige BMW M eDrive motoren in de Sport Boost rijmodus 
een indrukwekkend vermogen van maar liefst 400 kW (544 pk)! We vroegen daarom de dynamische ondernemer Simon de Luij om 
plaats te nemen achter het sportstuur van deze buitengewone auto. Simon de Luij is in het dagelijkse leven directeur-eigenaar van 
Modderkolk Projects & Maintenance, algemeen directeur van het prestigieuze Technoforum en voorzitter van de Industriële Kring 
voor Nijmegen en omgeving.  Zijn rijervaring in deze BMW is één woord: indrukwekkend.

Sportieve en indruk-
wekkende prestaties 
leveren, dat kan de 
BMW i4 M50.



UNIEKE RIJDYNAMIEK EN PURE KLASSE

BMW i4 M50

AUTO IMPRESSIE

 
Nieuweweg 204 - Wijchen
      (024) 357 3059
www.hansdekker.eu

MEER WETEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Merk en type: BMW i4 M50
Motor: Elektromotor  
Vermogen KW (pk): 400 kW (544 pk) 
Topsnelheid: 225 km/u  - acceleratie  
0-100 km/u in 3,9 seconden 
Elektrische actieradius:  472-519 km
Gewicht: 2.215 kg
Verbruik: 0,19 kWh/km
Trekgewicht: 1.000 -1.200 kg
Accu: 77 kWh 400 V li-ion 
CO2-uitstoot / Energielabel: 0 /A
Bagageruimte: 470 liter tot 1.290 liter 
Fiscale bijtelling: 16 %  tot € 35.000,-   
en daar boven 22%
Prijs: € 96.822,-

BEOORDELING 
SIMON DE LUIJ

Rijcomfort
Uitrusting 
Prestatie
In- en uitstap
Afwerkingkwaliteit
Geluidsniveau
Zakelijke representativiteit

8
EINDCIJFER

“Ik ben echt onder de
indruk van het enorme
vermogen.”

TRIED
 & TESTED

2022

WINTER 2022 15   



16 WIJCHEN ZAKENVISIE

Doel van de Bedrijvenvereniging
De Bedrijvenverenigingen Bijsterhuizen 
en Wijchen-Oost hebben het doel om de 
belangen van de leden te behartigen en 
het economisch ecosysteem in de regio te 
versterken waardoor er duurzame groei 
mogelijk is.

THEMA INFRASTRUCTUUR & RUIMTE
Binnen het thema Infrastructuur & Ruimte 
richten de Bedrijvenverenigingen zich 
op de leefbaarheid, mobiliteit, veiligheid 
en ruimtelijke bestemming. In dit artikel 
vertelt de Bedrijvenvereniging wat zij 
onder andere doet aan het behouden en 
verbeteren van veiligheid op de bedrijven-
terreinen Bijsterhuizen en Wijchen-Oost.

VEILIGHEID
De bedrijventerreinen Bijsterhuizen & 
Wijchen-Oost zijn gecertificeerd met het 
Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit keur-
merk is een waardering waar sinds 2006 
structureel wordt samengewerkt om de 
veiligheid op de bedrijventerreinen te  
verbeteren. Een belangrijke voorwaarde 
om een dergelijk KVO-B certificaat te  
behalen is dat de Bedrijvenvereniging  
samen met gemeente, politie en brand-
weer afspraken maakt om overlast, crimina-
liteit, brandveiligheid en representativiteit 
aan te pakken. Dit levert een veiligere om-
geving en een groter gevoel van veiligheid 
op met als resultaat minder schade. 

PLAN VAN AANPAK – KEURMERK VEILIG  
ONDERNEMEN
Het KVO dient elke drie jaar geher-
certificeerd te worden aan de hand van 
een audit door KIWA. Om te komen tot 
deze audit wordt een plan van aanpak 
gemaakt met maatregelenmatrix. In dit 
plan worden incidentgegevens ver zameld 
bij gemeente, politie, brandweer en  
Parkmanagement. Ook worden de resul-
taten van een uitgevoerde enquête onder 
de ondernemers toegevoegd. In deze  
enquête wordt aan de ervarings-
deskundige, de ondernemer, gevraagd 
hoe zij het bedrijventerrein ervaren.  
Denk hierbij aan het veiligheidsgevoel,  
tevredenheid openbare ruimte, signalen 
ondermijnende  
criminaliteit maar 
voor bereid zijn op  
calamiteiten die 
het bedrijfsproces 
mogelijk verstoren zoals brand of inbraak. 
Op basis van alle gegevens worden maat-
regelen vastgesteld door de KVO-werk-
groep die in de volgende drie jaren 
uitgevoerd gaan worden. 

CAMERABEVEILIGING
Een ander onderdeel wat valt onder het 
Keurmerk is de camerabeveiliging.  
De bedrijventerreinen zijn uitgerust met 
ANPR-camera’s en dome-camera's. In het 

geval van incidenten zoals inbraken of 
andere misdrijven, stelt de vereniging de 
camerabeelden veilig. Deze beelden heb-
ben al meerdere keren positief geholpen 
in onderzoeken bij misdrijven. 

De KVO-werkgroep doet een beroep 
op de ondernemer om misdrijven en 
incidenten altijd te melden bij het Park-
managementteam. Het is van belang om 
in beeld te hebben wat er zich afspeelt 
op de bedrijventerreinen en zonder uw 
meldingen is dat een stuk moeilijker. 
Daarbij is het zo dat politie en/of hand-
having incidentgestuurd werken. Zijn er 
geen eerdere incidenten bekend in een 
bepaalde straat over bijvoorbeeld te hard 
rijden of parkeeroverlast, dan is er geen 
aanleiding om hier vaker langs te rijden. 
Dus indien er klachten en meldingen ge-
daan kunnen worden, doe dit dan! Op die 
manier krijgen de betrokken partijen goed 
inzicht en kunnen, indien nodig, daarop 
juiste maatregelen treffen. 

Zoals u heeft kunnen lezen zijn de  
bedrijvenverenigingen Bijsterhuizen en 
Wijchen-Oost erg actief op het gebied  
van veiligheid! Bent u nieuwsgierig 
naar meer informatie over de bedrijven-
verenigingen? Neem dan gerust contact 
met ons op en wij komen graag bij u  
langs om toe te lichten wat we voor u  
kunnen betekenen! Bel naar 085-0640647 
of stuur een email naar  
info@bijsterhuizenwijchenoost.nl. 

Met hartelijke groeten,
Het Parkmanagementteam:
Ben van de Wijgert (Parkmanager)
Karen Louwers (Keurmerk Veilig  
Ondernemen)
Dante van Dal (Backoffice)

LAATSTE NIEUWS
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INNOVATIE IN DE REGIO

RCT Gelderland ondersteunt ondernemers 
uit de maakindustrie bij het slimmer, 
schoner en socialer werken. De vraag van 
de ondernemer naar ondersteuning bij 
innovaties is daarbij leidend. Wat betreft 
slimmer werken helpen we ondernemers 

onder andere bij digitalisering.  
Schoner betreft energiebesparing, 
schonere energie en de omslag naar een 
circulaire economie. Sociale innovatie kan 
bedrijven helpen sneller te groeien. We 
bezoeken ondernemers, leggen contacten 

met andere ondernemers en onderwijs- en 
kennisinstellingen. Ook organiseren we 
events over vragen van ondernemers en 
leggen verbindingen met organisaties die 
innovatieprojecten kunnen begeleiden.  

Als innovatiemakelaar van RCT Gelderland 
zijn we onderdeel van het organiserend 
vermogen in Gelderland. Op verzoek van 
de provincie is RCT meer gaan samen-
werken met andere partners uit het  
organiserend vermogen. Een van de  
projecten waar we aan deelnemen is het 
CESI-ON programma. Onze rol is het 
informeren van ondernemers over dit 
programma. Voor RCT zelf is het essen-
tieel dat we blijven werken op vraag van 
de ondernemers. Wat betreft de circulaire 
economie is het veel ondernemers helder 
dat er veranderingen aan komen. Ook zijn 
termijnen als 2030 en 2050 bekend. 

Om stappen te zetten richting 2030 en 
2050 hebben we met pioniers in de  
circulaire economie op de Noviotech 
Campus samen met BOOST Circulair en 
de Koninklijke Metaalunie een onder-
nemersdiner georganiseerd om te praten 
over de circulaire economie. De avond 
werd ingeleid door Gerard Wyfker van de 
Koninklijke Metaalunie die ondernemers 
opriep om aan de slag te gaan met de  
circulaire economie en wees op het steeds 
schaarser worden van grond stoffen. 

Vanuit RCT Gelderland hadden we Peter 
Sakko, CEO van Solutions on Silicon uit  
Nijmegen, gevraagd zijn ervaringen te 
delen met het hergebruik en hernieuwen 
van machines voor de chipindustrie.  
Solutions on Silicon is al begonnen in 
2004 met een circulair businessmodel 
en er was in het begin veel ongeloof bij 
financiers en oud-collega’s. Inmiddels heeft 
het business model van het geven van een 

tweede leven aan machines zich bewezen 
en levert het bedrijf wereldwijd. Ook heeft 
het bedrijf inmiddels een uitgebreide  
webshop voor onderdelen. Nog mooier is 
dat oude machines worden ingezet voor  
research aan nieuwe technologie als  
fotonica: een tweede leven van machines 
als inzet voor innovatie. Zie video 
https://youtu.be/AuESULFybXM

Ongeveer veertig ondernemers waren 
aanwezig en tijdens het diner werden 
de ondernemers begeleid door CIRCO 
trainer Linda Louwissen en werden over 
de circulaire businessmodellen bijgepraat. 
Per tafel werd vervolgens een business 
case gekozen en besproken hoe deze 
om te zetten naar een circulair business-
model en werden de modellen met elkaar 
geëvalueerd. Voor ondernemers die zich 
willen verdiepen in de circulaire economie 
start volgend jaar een aantal CIRCO tracks. 
Als laatste punt gingen we in op financie-
ring van het uitzoekwerk voor circulaire 
business cases: moeten ondernemers zelf 
investeren, kunnen ze gebruik maken van 
subsidies of kunnen banken nieuwe  
business- modellen ondersteunen? Hou 
de website: https://boostsmartindustry.
nl/wat-is-circulaire-economie in de gaten 
voor updates en nieuws hierover. 

RCT Gelderland
U kunt zich aanmelden bij 
ruud@rctgelderland.nl of
      06 23 85 70 46
www.rctgelderland.nl

MEER WETEN

Het sterke netwerk van RCT Gelderland

CESI-ON programma
HET STERKE NETWERK VAN 
RCT GELDERLAND
RCT Gelderland ondersteunt 
ondernemers uit de maakindustrie bij 
het slimmer, schoner en socialer werken. 
De vraag van de ondernemer naar 
ondersteuning bij innovaties is daarbij 
leidend. Wat betreft slimmer werken 
helpen we ondernemers onder andere 
bij digitalisering. Schoner betreft 
energiebesparing, schonere energie 
en de omslag naar een circulaire 
economie. Sociale innovatie kan 
bedrijven helpen sneller te groeien. 
We bezoeken ondernemers, leggen 
contacten met andere ondernemers, 
onderwijs- en kennisinstellingen. Ook 
organiseren we events over vragen van 
ondernemers en leggen verbindingen 
met organisaties die innovatieprojecten 
kunnen begeleiden.
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Mark van Uden staat ons te woord in zijn 
nieuwe kantoorruimte in het verbouwde 
pand van Eskes & Partners Assurantie  
Adviseurs in Mook. “Wij bemiddelen 
alleen voor zakelijke financieringen”, 
omkadert Mark van Uden meteen zijn 
werkgebied. “De digitaliseringsslag bij 
banken leidde tot een verschuiving van 
het persoonlijke advies naar onafhanke-
lijke adviseurs. Financieringsgilde heeft 
een landelijke dekking met deskundige 
adviseurs die bekend zijn met de lokale 
situatie. We zijn 100% onafhankelijk van 

banken en andere geldverstrekkers, 
daardoor kunnen we ervoor zorgen dat 
je als klant het beste product krijgt. Onze 
vergoeding is een percentage van het 
financieringsbedrag waarbij we voor jou 
als klant een groot voordeel kunnen  
realiseren. Zelf heb ik zo’n 25 jaar 
ervaring in deze regio. Aanvankelijk als 
accountmanager bij een bank, sinds een 
jaar als zelfstandig financieringsadviseur. 
Ik heb in de regio een goed netwerk en 
werk samen met diverse accountants en 
administratiekantoren die mij inschakelen 
bij financieringsvraagstukken. In onze  
database hebben we alle pleitbezorgers 
bij accountants- en administratiekantoren 
in beeld, maar ook bij makelaars- en ver-
zekeringskantoren. Uiteraard be naderen 
mkb-ondernemers mij ook rechtstreeks 
om de financierings mogelijkheden te 
bespreken, daarna volgt dan meestal 
overleg met de accountant.”

BESTE VOORWAARDEN, GROOTSTE  
SLAGINGSKANS, VOORDEEL EN GEEN GEDOE
Mark van Uden benadrukt: “De ken-
merken van onze dienstverlening zijn 
gestoeld op een viertal pijlers: ‘Beste 
voorwaarden, Grootste slagingskans, 
Voordeel en Geen gedoe’. De ‘Beste 
voorwaarden’ en het ‘Voordeel’ kunnen 

we voor de klant realiseren vanwege 
onze onafhankelijkheid. We onderzoeken 
alle opties in de geld verstrekkersmarkt 
om zo de meest optimale financierings-
voorwaarden voor de klant te krijgen. Het 
‘Voordeel’ is niet alleen de laagste rente, 
maar we wegen daarbij ook andere zaken 
af die nogal eens over het hoofd worden 
gezien. Bijvoorbeeld bij een onroerend 
goed transactie is het logisch dat je eerst 
kijkt naar de voorwaarden bij je huis-
bankier en dan een concurrerende offerte 
aanvraagt. Handig is dan om goed inzicht 
te hebben in álle voorwaarden. Als je de 
keuze hebt tussen een bank die je helpt 
aan een financiering tot 65% ‘loan to va-
lue’ - ofwel het percentage van de leens-
om afgezet tegen de waarde van het 
onderpand - of een bank die een ‘loan 
to value’ percentage tot 90% rekent met 
daarbij de voorwaarde dat je je betalings-
verkeer bij hen onderbrengt, klinkt dat 
laatste aantrekkelijk. Maar dat is, zeker 
voor grote bedrijven, zeer ingrijpend en 
kan grote gevolgen hebben. Ook bij een 
renteverlengingsvoorstel komt onze  
expertise van pas. Veel ondernemers 
gaan door tijdgebrek vaak (te) snel  
akkoord met het verlengingsvoorstel van 
hun huidige geldverstrekker.  
Belangrijk om al maanden eerder bij de 

Heb je direct een financiering 

nodig voor de aankoop van een 

bedrijfspand? Wil je een machine 

leasen of heb je extra werk kapitaal 

nodig voor meer armslag? Zelf 

het antwoord vinden op al je 

financierings vragen en vervolgens

de juiste keuze maken, is best 

lastig in die grote vijver van geld-

verstrekkers. En hoe specifieker  

je investeringsdoel, hoe meer 

keuze je hebt naast de reguliere 

geldverstrekkers. Herken je dit? 

Financieringsgilde is een franchise-

organisatie met vijftig adviseurs die 

mkb-ondernemers onafhankelijk 

adviseren bij hun financiering. 

Aan het woord Mark van Uden, 

adviseur bedrijfsfinanciering bij 

Financieringsgilde voor de regio 

Rijk van Nijmegen.

De slagingskans van onze 
financieringsaanvragen is 
meer dan 90%!

Mark van Uden,  
adviseur bedrijfsfinanciering bij Financieringsgilde:
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vooraankondiging alternatieven onder 
de loep te nemen. Daar zijn kosten te 
besparen en is er dus winst te be halen. 
Wij kunnen in principe het hele  spectrum 
aan financieringen regelen: onroerend 
goed in eigen beheer, commercieel  
vastgoed voor zowel residentiele als 
zakelijke verhuur, factoring, werkkapitaal 
voor de rekening courant, leasing van 
bedrijfsmiddelen. Ook innovatie-/R&D- 
investeringen en crowdfunding kunnen 
wij faciliteren.”

“Onze belangrijkste twee pijlers van onze 
dienstverlening zijn de ‘Grootste slagings-
kans’ en ‘Geen gedoe’. Veel mkb-onderne-
mers vangen namelijk bot als ze een finan-
ciering willen aanvragen en komen vaak 
voor gesloten deuren”, vervolgt Mark van 
Uden. “Financieringsgilde heeft contacten 
met bancaire instellingen, maar ook met 
alternatieve geldverstrekkers. Voor een 
overname-financiering kun je bijvoorbeeld 
minder goed bij een bank terecht. Een 
bank wil zekerheid, maar dit zijn blanco  
investeringen zonder zeker heden, vooral 
als het gaat om een minderheidsdeel-
neming. Degene de men financiert heeft 
dan namelijk geen zeggenschap en kan 
dus geen dividend naar zich toetrekken. 
Voor een extra zekerheid met staats-
garantie, sta je vaak privé borg en dat 
willen de meeste ondernemers liever niet. 
Voor dit soort financieringen hebben we 
een aantal instellingen in ons aanbod die 
klanten vooral funden op rentabiliteit. 
Ze vragen geen extra zekerheden, maar 
rekenen dan wel een hogere rente. 
Het gaat om geldverstrekkers die vaak 
werken voor informal investors. Je hebt 
zo een veel grotere slagingskans dat je 
financiering wordt geaccepteerd. Bij een 
financierings aanvraag adviseer ik al aan 
de voorkant zodat je als ondernemer goed 
je mogelijkheden kent. Op basis van de 
actuele jaarcijfers en de prognose van de 
accountant kan ik prima beoordelen of de 
aanvraag kans van slagen heeft. Soms  
concluderen we dat het nog te vroeg is, 
of dat de solvabiliteit niet toereikend is 
en het dus niet verantwoord is. Het eerste 
kennismakingsgesprek is inventariserend, 
informatief, vrijblijvend en kosteloos. Zien 

we in deze fase dat de financiering haal-
baar moet zijn, dan kom ik met een  
voorstel over de werkzaam heden en 
mijn vergoeding. Geeft de klant dan 
groen licht, dan ga ik meteen aan de 
slag. Vervolgens stel ik een financierings-
memorandum op, doe een financierings-
aanvraag bij de meest passende en  
voor  deligste geld verstrekker en ga in  
onderhandeling. De slagings kans van 
onze financierings aanvragen is meer dan 
90%! De 10% waarbij het onverhoopt niet 
lukt, is mijn risico. Ik blijf het aanspreek-
punt voor jou als klant en neem zelf ook 
contact op wanneer het rentecontract of 
financieringsovereenkomst verloopt.  
Zo kunnen we tijdig samen de (her)
financieringsmogelijkheden bespreken. 
Als ondernemer wil je hierbij vooral ‘geen 
gedoe’ en volledig ontzorgd worden 
zodat je je kunt blijven bezighouden met 
je core business.”

ANTICYCLISCH INVESTEREN
Een financieringsaanvraag vergt goed 
inzicht in de actuele situatie op de markt. 
Binnen Financieringsgilde delen de  
adviseurs onderling kennis en ervaringen 
uit, zowel online als tijdens bijeenkomsten.
Bovendien worden de adviseurs regel-
matig door bancaire instellingen en 
andere grote geld verstrekkers voor  

overleg uitgenodigd en vooral ook 
om hun ervaringen aan de vraagzijde 
in beeld te krijgen. Een constructieve 
samenwerking en kennis uitwisseling, 
waarbij alle partijen profiteren, met name 
de mkb-onder nemer die op zoek is naar 
een passende financiering.

“Het loont echt om periodiek te bekijken 
of je als ondernemer nog de juiste 
financieringsmix hebt. Zeker als er sprake 
is van nieuwe investeringen, de bedrijfs-
omstandigheden wijzigen of de rente 
moet worden verlengd. Qua financiering 
zijn de zakelijke en de particuliere markt 
behoorlijk verschillend. Daalt het consu-
mentenvertrouwen vanwege inflatie en 
energiecrisis, dan stagneert meteen de 
woningmarkt en houdt de particulier de 
hand op de knip. Sommige ondernemers 
investeren juist actief tijdens een laag-
conjunctuur. Zij maken van de crisis een 
kans en investeren anticyclisch om een 
voorsprong te hebben als de conjunctuur 
weer aantrekt. Je moet hiervoor natuurlijk 
wel de middelen hebben of zoeken naar 
een passende financiering. Ik heb veel 
ervaring op dit gebied, ken de markt op 
mijn duim en heb via Financieringsgilde 
toegang tot een groot aantal geldverstrek-
kers. Graag ga ik met de mkb-ondernemer 
om tafel om van gedachten te wisselen en 
zijn financieringswensen te bespreken”, 
sluit Mark van Uden uitnodigend af. 

"De ondernemer wil vooral ‘geen gedoe’  
maar bezig zijn met zijn core business”

IN BEELD

Groesbeekseweg 9 – 6585 KE Mook
    085-482 93 08 / 06 13 84 24 83
mvanuden@financieringsgilde.nl

www.financieringsgilde.nl

MEER WETEN

Mark van Uden: 
“Via Financieringsgilde 
heb ik toegang tot een 
groot aantal geld-
verstrekkers.”
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Druk aan de slag met duurzaam 
Uit een onderzoek van het CBS in Industrie, Auto- en detailhandel 
en Dienstverlening blijkt dat 79% van de bedrijven in Nederland 
dit jaar heeft geïnvesteerd in een duurzamere bedrijfsvoering. 
Het gaat om verduurzaming op het gebied van energie: (19,8%), 
uitstoot (5,7%), grondstoffen en afval (14,2%) en een combinatie van 
deze drie gebieden (38,6%). Bij de verduurzamingsslag kwamen 
de ondernemers wel obstakels tegen. Namelijk afhankelijkheid van 
derden (24,6%), geldgebrek (13%) en te weinig voordelen (12%). 
Ca. 30% van de respondenten kwam geen obstakels tegen bij het 
verduurzamen van het bedrijf.

Opgericht en opgeheven
In het afgelopen derde kwartaal werden bijna 61.000 bedrijven opgericht 
en 28.000 bedrijven opgeheven. Het aantal opheffingen nam daarmee 
met 50% toe en het aantal oprichten met 4% ten opzichte van hetzelfde 
kwartaal 2021. Het merendeel van de oprichtingen (93%) en opheffingen 
(85%) bestond uit bedrijven met 1 werkzame persoon. De meeste 
oprichtingen in het mkb waren bedrijven in zakelijke dienstverlening 
(ruim 10.000) en in de bouwnijverheid (ca. 8.000). In de zakelijke diensten 
vonden ook de meeste opheffingen plaats (ruim 5.000). 

Versnelde afbouw 
zelfstandigenaftrek
In het Belastingplan 2023 staat dat de zelfstandigen-
aftrek, een favoriet belastingvoordeel onder zzp’ers, 
in 2023 versneld wordt afgebouwd. De zelfstandigen-
aftrek is een vast bedrag dat je mag aftrekken van de 
winst als je voldoet aan de criteria, zoals het uren-
criterium. In 2022 is dat een bedrag en aftrekpost van  
€ 6.310,-. Dit bedrag zou aanvankelijk langzaam afge-
bouwd worden naar een bedrag van € 4.120,- in 2028. 
De zelfstandigenaftrek in 2023 was eerder bepaald op 
een bedrag van € 5.950,-.Maar nu wordt dit bedrag 
versneld afgebouwd. In 2023 wordt het nu verlaagd 
naar € 5.030,- dat is € 1.280,- minder dan in 2022 en 
dus ook € 920 lager dan eerder begroot. Na 2023 gaat 
de afbouw van de zelfstandigenaftrek in 4 jaar versneld 
door. In 2024 naar € 3.750,- in 2025 naar € 2.470,- in 
2026 naar € 1.200,- tot uiteindelijk een bedrag van  
€ 900,-  in 2027. De startersaftrek blijft ongewijzigd. 

Verhoging minimumloon in 2023
Het minimumloon wordt jaarlijks aangepast op 1 januari en 1 juli. Naast de reguliere  
indexatie per 1 januari 2023 wordt er vanwege de inflatie een speciale verhoging van 
8,05% toegepast. Hierdoor gaat een werknemer met een minimumloon in totaal  
10,15% meer gaat verdienen: € 12,40 per uur bij een 36-urige werkweek. Het verhogen 
van het minimumloon als lastenverlichting heeft ook effect op uitkeringen en CAO’s.
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Werkdruk drukt zwaar
Uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), die  
ieder kwartaal onder Nederlandse bedrijven worden  
gehouden, blijkt dat 36% van de ondernemers aangeeft 
dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen.  
Dit komt vooral door het personeelstekort. Vooral in  
de sectoren cultuur, handel, horeca, vervoer en opslag  
ervaren ondernemers extra werkdruk voor het personeel. 
Een ander onderzoek van Interpolis laat zien dat het  
aantal ziekmeldingen door werknemers van mkb’ers  
in Nederland sinds augustus met 58% is gestegen. 
Gedurende de hele zomer van 2022 was het totaal  
aantal ziekmeldingen 24% hoger dan in de zomer van 
2021. Het gaat voornamelijk om kortdurend verzuim.

FACTS & FIGURES

Reiskostenvergoeding
Vanaf 2023 gaat de maximale onbelaste reiskosten-

vergoeding omhoog. In plaats van € 0,19 per km 
stijgt de kilometervergoeding in 2023 naar 

€ 0,21. In 2024 komt daar nog 1 cent bij 
(€0,22). Werkgevers mogen de reis-
kostenvergoeding verhogen, maar 
hoeven dat niet. De € 0,21 is dus de 
maximale onbelaste vergoeding. 

Sneller betaald door 
factoring 
De Branchevereniging van American Factoring  
Organisaties (BAFO) meldt dat MKB-bedrijven steeds 
vaker buiten de bank om financieren. De acht aangesloten 
factoringbedrijven wisten in het eerste half jaar van 2022 
een groei van 33% te realiseren t.o.v. eerste kwartaal 2021. 
Men verwacht dat er in 2022 bijna een miljard euro non 
bancair wordt gefinancierd door het overkopen van  
zakelijke facturen. Met factoring worden facturen aan-
merkelijk sneller voldaan.

Energielabel 
C-regel 
Per 1 januari 2023 moeten kantoorpanden wettelijk gezien 
energielabel C of hoger hebben. Deze verplichting om minstens 
energielabel C te hebben, staat in het Bouwbesluit uit 2012. 
Voldoet je kantoor niet aan de regels, dan mag je het gebouw 
in principe niet meer gebruiken. Je kantoorpand moet minstens 
energielabel C hebben als je:

•  eigenaar bent van het kantoorpand (geen huurder);
•   je pand geen monument (Rijks, provinciaal, of gemeentelijk)  

is, ook niet gedeeltelijk;
•   je kantoor niet binnen twee jaar wordt gesloopt of onteigend;
•   de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties is minstens  

50% van de totale gebruiksoppervlakte van het pand of  
panden waar het kantoorpand onderdeel van is;

•   de totale gebruiksoppervlakte is minstens 100m2  
(alle kantoor- en nevenfuncties samen).

Als je dus een winkel hebt van 400 m2 met daarin een kantoor-
ruimte van 100 m2 voor administratie, dan hoeft je pand niet te 
voldoen aan de energielabel C-regel. Het kantoordeel heeft dan 
namelijk een nevenfunctie.

Het energielabel van je kantoorpand kun je opvragen  
via www.ep-online.nl 

De overheid ondersteunt met duurzame energie subsidies  
ondernemers bij energiebesparende maatregelen.  
Meer info hierover op: www.mkbservicedesk.nl/financiering/
subsidies/subsidies-duurzame-energie
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Heeft Wijchen volgend jaar naast  
het ‘Huis van de gemeente’ ook een 
‘Huis van de ondernemers’? Dat is wel 
een wens van veel Wijchense onder-
nemers. Bestuursleden van ZZP- 
Wijchen, MKB Wijchen en Vonk zijn  
samen in gesprek met gemeente 
Wijchen. Om te onderzoeken of deze 
behoefte breder wordt gedragen, gaat 
er binnenkort een enquête van start. 
Help je ons een goed inzicht te krijgen? 
Vul dan straks de enquête in.

Naast een fysieke plek is er ook behoefte 
aan één digitaal platform voor alle  
ondernemers(verenigingen). De ver-
snippering is groot, wij zoeken de ver-
binding. Wil jij als ondernemer ook zelf 
investeren in een eigen werkplek met 
een professionele uitstraling? Of ben je 
op zoek naar een plek waar je juist met 
anderen kunt samen werken? Een locatie 
waar onder nemen centraal staat: werken, 
vergaderen, ontmoeten, workshops geven 
en/of bijwonen, spreekuren voor starters,  
ervaren zelf standigen én voor groeiers.

Voldoen de huidige faciliteiten in Wijchen 
nog wel aan de huidige behoeften van 
ondernemers? En weet jij welke informatie 
je waar kunt vinden? Er zijn veel bedrijven-

verenigingen en websites voor en over 
ondernemers. Soms zie je door de bomen 
het bos niet meer. Een ‘Huis van de onder-
nemers’ kan als fysiek en digitaal platform 
een thuis zijn voor álle ondernemers. Grijp 
je kans en maak je mening en behoeften 
via de enquête kenbaar.

Nog dit jaar valt onze wenskaart in je  
brievenbus en/of mailbox. Vul de  
enquête in en deel jouw wensen met  
ons. Meer respons geeft een beter beeld 
en biedt meer kans om onze plannen te  
realiseren en om samen actie te kunnen 
gaan ondernemen.

Contactgegevens: gemeente Wijchen 
(m.dilweg@drutenwijchen.nl)

Komt er een ondernemershuis in Wijchen?

Nadia 
van Kuppeveld

Kelly Weijdt

RECTIFICATIE

In de vorige uitgave van Wijchen Zaken-
visie (nr.3-herfst) zijn in het artikel ‘ALEX 
advocaten: brede expertise en makkelijk 
benaderbaar’ (pagina 18) bij de foto’s 
per abuis de twee namen Nadia van 
Kuppeveld en Kelly Weijdt verwisseld. 
De naam onder de linker portret foto 
moet dus zijn Nadia van Kuppeveld en 
onder de rechter portret foto moet zijn 
Kelly Weijdt. Onze excuses hiervoor.

Curling competitie tijdens 
“Wijchen schaatst”
Tijdens de voorgaande edities van Wijchen Schaatst was de curlingcompetitie 
een groot succes. Natuurlijk mag het curling tijdens Wijchen Schaatst 2022-
2023 dan ook niet ontbreken. Durft u de uitdaging aan om samen met uw 
collega’s, buren, familie of zakenrelaties deel te nemen aan deze competitie? 
Iedereen kan meedoen! U kunt zich nu inschrijven. De Curlingavonden staan 
gepland op 19 t/m 22, 27 t/m 29 december en op 2 t/m 4 januari 2023. Het 
curling vindt op die avonden plaats tussen 19.00 uur en 22.00 uur. Iedere 
avond spelen er 2 poules van 4 teams. Aan het eind van de avond wordt de 
dagwinnaar bekend door de winnaars van poule 1 en poule 2 tegen elkaar te 
laten spelen. De grote avondvullende finale vindt plaats op vrijdag 6 januari 
2023, dan spelen alle dag winnaars tegen elkaar. Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 80,- per team van 4 personen. 

LAATSTE NIEUWS

Op de website van 
Wijchen schaatst 

(www.wijchenschaatst.nl) 
treft U het digitale inschrijf- 

formulier aan. Meld u 
z.s.m. aan, want vol = vol!! 
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Voor Pampus 
Pampus was vroeger een 
ondiepte in de Zuiderzee 
(voordat het IJsselmeer werd) 
voor de haven van Amsterdam. In de Zuiderzee had 
men te maken met getijdenwisseling en de zwaar 
beladen schepen van de Verenigde Oost Indische 
Compagnie moesten met behulp van zogeheten 
'scheepskamelen' (een soort drijvers) door de 
ondiepe geul heen varen. Soms moesten de VOC-
schepen dagenlang wachten tot de ‘scheepskamelen’ 
er waren. Om te tijd te doden lieten de reders alvast 
vrouwen, drank en vers eten aan boord brengen. Er 
werd door de bemanning dan stevig gefeest. Niet 
alleen de schepen maar ook de bemanningsleden 
lagen dan letterlijk dagenlang 'voor Pampus'. 

Rookjasje
Op chique feesten trekken mannen vaak 
een smoking aan. Het woord smoking 
is een verkorting van het Engels 
'smoking-jacket', letterlijk dus een ‘rook-
jasje’. Een 'smoking jacket' werd meestal 
aangetrokken na een diner als de heren 

in een gezamenlijke ruimte gingen roken, om zo de 
gewone kleding te beschermen tegen rooklucht. In de 
tweede helft van de 20e eeuw kwam de smoking 
opnieuw in de mode als benaming voor een feestelijk-
formeel herenkostuum.

Filosofie  
voor de 

ondernemer

In deze rubriek gevleugelde uitspraken van beroemde 
denkers over zaken doen en ondernemerschap. Enkele 
doordenkers van de Romeinse filosoof Lucius Annaeus 

Seneca (5 v.Chr.-65 n.Chr.).

"Als je iemand vertrouwt, maak je hem betrouwbaar." 

"Tegenslag is de beste gelegenheid om te tonen  
dat men karakter heeft." 

"De kapitein die zeilt zonder doel klaagt voortdurend  
dat de wind uit de verkeerde hoek komt."  

Magazine voor een biologische leefstijl feest2022

&met tips   
recepten  

Boordevol inspiratie 
voor jouw feestmenu

maak december écht lekkermaak december écht lekker
FeestFeest

wanneer kom je op bezoek?

Magazine • Lekker Weten - Ekoplaza

PROJECT UITGELICHT
Wij verzorgen in opdracht van Caplan de vormgeving voor het 

magazine ‘Lekker Weten’ van Ekoplaza. Hieronder de speciale feestuitgave 
met meer dan 35 recepten erin. Het magazine is bij alle vestigingen 

van Ekoplaza gratis te verkrijgen.

studio-bont.nl

@studiobont

#eigenzinnigeontwerpstudio 
#denkenmetjemee #kortelijntjes 
#vanvaagidee #naartopresultaat

JOIN
THE
CLUB!

NICE TO KNOW
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WIJCHEN= UPDATE
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WWW.WIJCHENIS.NL

Rosanne Pak 
wordt nieuwe 
centrummanager 
in Wijchen centrum

Vanaf 1 januari 2023 gaat Rosanne Pak 
aan de slag als nieuwe centrum manager. 
Voor vele geen onbekende in het  
Wijchense, want Rosanne is inmiddels al 
bijna 10 jaar werkzaam als Marketing-
manager voor Centrum Management 
Wijchen (CMW), Stichting Wijchen=  
Promoties (promotie toerisme heel 
gemeente Wijchen) en bij Stichting  
Wijchen= Cadeaukaart. Op de foto Arthur Janssen, voorzitter bestuur 

Centrum Management Wijchen en pandeigenaar 
die Rosanne Pak feliciteert met haar nieuwe baan. 

Rosanne: “Ik ben inderdaad al enige tijd 
werkzaam voor het centrummanagement 
en nog altijd met veel plezier als marke-
tingmanager. Ik zal eerlijk zeggen dat ik 
nooit eerder de ambitie heb gehad om 
centrummanager te worden. Eigenlijk  
pas toen Yvette Akkermans de knoop 
definitief doorhakte om weg te gaan ben 
ik hierover gaan nadenken. In eerste  
instantie vanuit de gedachte wat het  
beste is voor de ondernemers in het  
centrum, maar later ook wat het beste 
is voor mijn eigen ontwikkeling.”

“We hebben een roerige tijd gekend 
de afgelopen jaren en voor veel onder-
nemers is het nog steeds een ontzettend 
roerige tijd. Het laatst wat ik wil is dat er 
veel gaat veranderen. Het merendeel van 
de ondernemers ken ik al persoonlijk en 
wisten mij altijd al te vinden. De manier 
van werken, de processen en de evene-
menten die nu worden georganiseerd  
zullen hoofdzakelijk hetzelfde blijven.  
Dat maakt de overgang voor de onder-
nemers niet alleen een stuk minder 

groot, maar het geeft mijzelf en ook de 
organisatie veel rust.”

“Mijn twee voorgangers Piet Philipsen 
en Yvette Akkermans hebben mij altijd 
enorm betrokken bij hun werkzaam-
heden. Daarnaast nam ik sinds begin dit 
jaar al diverse taken over van Yvette op 
de dagen dat zij bij Noviotech Campus 
aan het werk was. Dus naast dat ik veel 
van mijn voorgangers heb geleerd, heb 
ik ook al een beetje aan vak centrum-
manager mogen snuffelen en dit smaakte 
eerlijk gezegd naar meer.”

Maar waarom kwam er dan toch nog 
een vacature open te staan, als er al zo’n 
enthousiasteling was die het stokje kon 
overnemen? Arthur Janssen, voorzitter 
bestuur Centrum Management Wijchen 
en pandeigenaar legt uit: “We wilden 
echt voor de beste kandidaat gaan.  
Sollicitanten hebben dezelfde vragen  
gekregen en we hebben gekeken naar 
het type persoon dat het beste bij de 
functie past. Op deze manier kreeg er 

niemand een voorkeursbehandeling  
en konden we appels met appels ver-
gelijken. Op basis van deze gesprekken 
heeft het bestuur unaniem gekozen 
voor Rosanne.”

Rosanne sluit af: “Het was wel even 
spannend. Het was zeker geen gesneden 
koek. Maar achteraf fijn dat het op deze 
manier gegaan is, want ik weet nu dat het 
bestuur 100% achter me staat en dat heb 
je wel nodig. Het vak centrummanager is 
niet altijd een makkelijk beroep, want je 
hebt met meerdere belangen te maken. 
Dan is het fijn dat ik weet dat ik kan  
terugvallen op het bestuur. Mijn voor-
gangers hebben voor een mooie basis 
gezorgd. 

Mijn doel is om dit te bewaken en samen 
met het bestuur, de ondernemers, 
vrijwilligers, bewoners, pand eigenaren 
en gemeente Wijchen deze basis te en 
verder te professionaliseren. En ik kijk er 
naar uit om vanaf 1 januari officieel als 
centrummanager aan de slag te gaan!”
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SPECIAL

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Alverna 
wenst de leden en andere Wijchense ondernemers 

een geweldig en kansrijk 2023!

De Gelukzoeker
Kun je jezelf weer zijn na een ingrijpende 
gebeurtenis? Misschien heb je last van 
depressie, angst, of eenzaamheid. Soms 
maakt je omgeving zich zorgen.  Je bent 
jong of wat ouder,  en geraakt door wat 
je meemaakte.  Wie ziet wie je óók bent? 
Man, vrouw, mens. Op zoek naar geluk. 
De Gelukzoeker ondersteunt door  
individuele begeleiding (bij mensen 
thuis) en groepsbegeleiding. Het effect: 
Stabilisering, stress release, activering,  
eigen kracht en geluk. Hoe? Door 
gesprekken (je eigen wens oppakken), 
zingeving vinden, creatief schrijven/yoga/ 
muzikale klankreis, wandelen (Walk of 

Wisdom) / inzichtgevend tekenen en 
meerdaagse retreats. Voor wie? Voor 
iedereen die een psychosociaal steuntje 
in de rug kan gebruiken. De Gelukzoeker 
is een initiatief van Dorien te Pas en 
Eveline Kokke vanuit de wens om een 
meer inclusieve maatschappij te creëren. 
Er is een inspirerende vergaderlocatie en 
flexplek. Je vindt er een heerlijke ruimte 
met veel daglicht, fijne loungebank,  
houten tafels, groene planten. In het  
souterrain zijn diverse subruimtes.  
Bel of mail: Dorien 06 291 372 68, 
welkom@degelukzoeker.nl,
www.degelukzoeker.nl   

Ondernemers Voor Alverna

Bent u ondernemer en wilt u lid worden van de Ondernemersvereniging Alverna?
U kunt lid worden voor € 100,- per jaar. Aanmelden kan via: 
OndernemersverenigingAlverna@gmail.com

Administratiekantoor Jo de Bruijn
Adviesbureau Stapelbroek
Albers Timmerfabriek
Auto & Bandenservice Dirk de Kleijn
Bij de 3 Linden
BINXX Hairstyling
Boessenvloeren B.V.
Brouwerij Antonius
De Bruijn Keukens
Budgetbox
BuitenOverleg
Buurtsuper Alverna
Carola's Cafetaria
Cuijten Bouw
DEGROO Bestratingen
Van Duifhuizen Terrazzo
De Gekko's Bedrukkingen
De Gelukzoeker
De Glasambulance
Golflinked
GP osmose systemen
De Groot Tweewielers V.O.F.
J.J. van Haaren Transport B.V.
Hallo Morgen
Hellow Happy Camper
HG Woonidee
Holland gaat duurzaam
HTI Verhuur Wijchen
Installatiebedrijf van der Vlist
Jansen Sierbestrating
Jaspers Holding BV
Judith Mooi BijMij
Kapsalon eye4hair
Koning Bouw
Kwekerij Polman
Lelie Installateurs
Loeffen adm- en belastingbureau
Luc de Bruijn Groenverzorging
M2 BV
De Markies
Match Vuur & Interieur
Melkveebedrijf Wessels
Mobiele houtzagerij Peter Schook
Mproef Vitaal ondernemen
MW Bouwadvies
Olleke Bolleke Pannenkoekhuis
Party en Bowlingcentrum St. Frans
Peters Fijnmechanische Techniek
Pistori BV
René Jeurissen Agenturen
Rosmalen Groep BV
Schraven Hoveniers BV
Stolwijk Philipsen Accountants Adviseurs
Stucadoorsbedrijf Kocken
Stucadoorsbedrijf P.T.M. Cornelissen
Stucadoorsbedrijf Roel Wessels
Stucadoorsbedrijf Rosmalen 
Teken & Adviesbureau Thijssen
Theehuis & Boerenspelen De Eikenhorst
Thermen Berendonck
Tielen Haarmode
Trimsalon Walbroek
Uitvaarthuiys Klein Alverna
Umberto
Valita It
Ventimon
Visage Feet & Skin Care
Waterskicentrum de Berendonck
WBT
De Wijchense Berg
Van Woezik Vastgoed B.V.
Zuid-Nederland Piano's

MEER WETEN

AGENDA 2023 OVA

Ieder jaar zijn er weer nieuwe activiteiten van de Ondernemers Voor Alverna. 
Zie hieronder onze reeds geplande activiteiten, onderdelen met een * daarvan moet  

de exacte datum nog bepaald worden. Programma onder voorbehoud. 
Leden ontvangen een uitnodiging via afspreken.nl

12 JANUARI  19.30 - 22.00 uur  Nieuwjaarsbijeenkomst

FEBRUARI*  19.00 - 22.00 uur  Ondernemersborrel

MAART*   20.00 - 22.00 uur  ALV

APRIL*   18.00 - 20.30 uur  Bedrijfsbezoek



BUSINESS CARD WIJZER

Nieuweweg 236
6603 BV  Wijchen
(024) 641 38 22

info@drukkerijdekleijn.nl
www.drukkerijdekleijn.nl

DRUKKERIJ

Met de Business Card Wijzer slaat u drie vliegen in een klap! 
• promotie van uw bedrijf
•  promotie van uw producten/dienstenaanbod
•  promotie van de verantwoordelijke voor de verkoop

Met uw visitekaartje in deze rubriek bereikt u het hele bedrijfsleven in de 
regio. Bel 06 57 16 03 29 of mail naar advertenties@wijchenzakenvisie.nl.

GEMEENTE WIJCHEN

ALLROUND GARAGE

Sandra Langens
accountmanager bedrijven 

  06 46 82 41 59 

  s.langens@drutenwijchen.nl

Marin ’t Hoen
accountmanager bedrijven

   06 34 29 42 15

  m.t.hoen@drutenwijchen.nl

Marie-José Dilweg
accountmanager bedrijven

m.dilweg@drutenwijchen.nl
06 38 22 15 89

Sandra Langens
accountmanager bedrijven 

  06 46 82 41 59 

  s.langens@drutenwijchen.nl

JOIN THE CLUB!

06-413 990 36    mc@studio-bont.nl
studio-bont.nl         @studiobont

marie cecile oosterhout

Cornelis Drebbelstraat 6
6603 BH Wijchen

024 - 880 11 89
info@dirkdekleijn.nl
www.dirkdekleijn.nl

Nieuweweg 236
6603 BV  Wijchen
(024) 64 54 005

info@kantoorvakhandelwijchen.nl
www.kantoorvakhandelwijchen.nl

KANTOORVAKHANDEL

GRAFISCH ONTWERPBUREAU



WEBPROMO

WWW.DLCSPUITWERKEN.NL

DLC Airless spuiten is gespecialiseerd in de allernieuw-
ste spuittechnieken. De beste producten, uitgebreide 
materiaalkennis en ervaring staan bij ons garant voor 
kwaliteit en betrouwbaarheid. Fabian de la Croix geeft 
u met alle plezier vrijblijvend advies ook over de andere 
diensten als schilderwerk, stucwerk, brandpreventie en  
schoonmaakdiensten. 

WWW.STUDIO024.NL

Studio 024 is een veelzijdig reclame- en webdesign  bureau. 
Veelzijdig in die zin dat we veel specialismes hebben: web-
design, web development, logo & huisstijl ontwikkeling en 
(online) marketing. Kortom, onze studio ademt creativiteit. 
Voor diverse klanten in de regio maken we gave projecten 
en zorgen we voor meer (online) zichtbaarheid en uitstra-
ling met bewezen resultaten.

Geef uw webtrafic een boost en stimuleer uw klanten tot  
een website bezoek! Met de Webpromo heeft uw bedrijf  
een kwartaal attentiewaarde in de hele regio.  
Een webpromo plaatsen, bel 06 57 16 03 29 of  
mail naar advertenties@wijchenzakenvisie.nl.

  

 Maatwerk inloopkasten  Houten Shutters

Sanitair   Luxe Keukens

HET TEAM  
VAN WIJCHEN
ZAKENVISIE 

WENST U FIJNE 
FEESTDAGEN EN 

EEN GEZOND  
2023!



AUTOSCHADE
WIJCHEN 

Nieuweweg 206, 6603 BV  Wijchen
Tel. 024 - 642 18 81

info@autoschadewijchen.nl
www.autoschadewijchen.nl

Selectclean Wijchen

Bijsterhuizen 3011-A
6604 LP Wijchen

T: 024 34 49 99 9
E: info.wijchen@selectclean.nl
www.selectclean.nl

Van schoon en 
opgeruimd worden 
mensen blij en vrolijk!

Schoonmaak

Glasbewassing

Specialistische reiniging


