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NIEUWE VESTIGING

HENK SCHOLTEN
VOLVO NIJMEGEN

NADRUK OP
BEDRIJVENTERREINEN,
TOERISME EN
WIJCHEN CENTRUM
VOLLE KRACHT VOORUIT
MET MKB WIJCHEN
SPECIAL
TRANSPORT & LOGISTIEK

Alles is hier nieuw, alleen jij nog niet!
Henk Scholten is de officiële Volvo-dealer
voor Nijmegen en regio. Met veel succes,
vandaar onze recente verhuizing naar een
gloednieuw, duurzaam pand in Nijmegen.
Alles is hier nieuw, alleen jij ontbreekt er
nog aan. Dus staat hier je nieuwe job?
•
•
•
•
•

COLOFON
Wijchen Zakenvisie is een kwartaaluitgave van

M
Is een samenwerking met MKB Wijchen en:
Ondernemersvereniging Wijchenis
Bedrijvenvereniging Wijchen Oost
Ondernemersver. Bergharen-Hernen-Leur-Batenburg
Bedrijvenvereniging Bijsterhuizen
Ondernemers voor Alverna

Service Adviseur
Autotechnicus
Diagnose Technicus
Afleveringsmonteur
Bandenmonteur

HOOFDREDACTIE
drs. Arie Craanen
redactie@wijchenzakenvisie.nl

Kijk nu op henkscholten.nl/vacatures. We
bieden je alles én meer nog dan wat je van
een premium dealerbedrijf mag verwachten.
Reageer dus nu en pak die nieuwe job bij
Henk Scholten Volvo Nijmegen!

ADRES
Nieuweweg 236
6603 BV Wijchen
06 57 16 03 29
info@wijchenzakenvisie.nl
www.wijchenzakenvisie.nl

Hogelandseweg 104, 6545 AB Nijmegen
024 351 52 53

REDACTIONELE BIJDRAGEN
Arie Craanen, StudioBont, Kaat Olsson, Yvette Akkermans,
Lous van Oijen, Mariëlle Stolk, Pieter Bergshoeff,
Boy Stenden, Rosanne Pak en Arjan Moerman
FOTOGRAFIE
Broer van den Boom fotografie
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DRUK
Drukkerij de Kleijn Wijchen bv

BIJ AANKOOP VAN EEN VOLVO RECHARGE
Tijdelijk ontvangt u van ons bij aankoop* van een Volvo
Recharge 100% elektrisch of Volvo Recharge plug-in
hybride een laadpunt met thuisinstallatie cadeau.
Bovendien kunt u bij particuliere aanschaf van een
100% elektrische Volvo XC40 Recharge de Subsidie
Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) aanvragen.
Lees de voorwaarden op www.volvocars.nl/laadpuntactie.
*alleen bij particuliere of klein zakelijke aankoop.
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ADVERTENTIE-EXPLOITATIE
Inge Reijnen (sales & traffic assistent)
(advertentietarieven op aanvraag)
06 57 16 03 29
advertenties@wijchenzakenvisie.nl
FREQUENTIE, OPLAGE EN VERSPREIDING
Frequentie: 4 x per jaar (mrt-juni-sept-dec)
Oplage: 3000 exemplaren
Verspreiding: Gratis naar de bedrijven in Wijchen, Alverna,
Balgoij, Batenburg, Bergharen, Hernen, Leur en Niftrik.
Overige verspreiding via leestafels, wachtkamers e.d.
AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN
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is een onderdeel van
© Wijchens Weekblad Wegwijs B.V. (KvK 10025563)
In samenwerking met:
cmw@wijchenis.nl
evenementen@wijchenis.nl

Malburgseveerweg 10

Hogelandseweg 104

Neonstraat 19

Kellenseweg 24

6833 HK ARNHEM

6545 AB NIJMEGEN

6718 WX EDE

4004 JD TIEL

Tel. 026 3849494

Tel. 024 3515253

Tel. 0318 666 688

Tel. 0344 614501

communicatie@wijchenis.nl
veiligheid@wijchenis.nl

WIJCHEN

branchering@wijchenis.nl
parkeren@wijchenis.nl
kwaliteit@wijchenis.nl

www.henkscholten.nl
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In het afgelopen jaar liet de transporten logistieke sector een omzetgroei van
9% zien en een volumegroei van 7,5%.
Voor dit jaar zijn de vooruitzichten ook
goed. De goederensector deed het goed,
het personenvervoer bleef (hoofdzakelijk
als gevolg van coronabeperkingen) nog
wel achter. Door wereldwijde stagnaties in productie en vertraagde aanvoer van grondstoffen e.d. is logistiek en transport een stuk
complexer geworden. De verwachting is wel dat productiebedrijven
zich weer meer lokaal gaan oriënteren en hun productie in ‘verre’
lagelonenlanden weer dichter bij huis zullen halen. Dat betekent extra
groeikansen voor de lokale transportsector. Een knelpunt bij de groeiverwachtingen is wel het nijpende personeelstekort, waardoor de
lonen stijgen. Kwestie van vraag en aanbod. Hoge brandstofkosten
doen een extra duit in het zakje. Kortom, in transport en logistiek
komt het echt aan op goed ondernemerschap, maar de seinen staan
op groen. Binnen de logistiek sector is goede ketensamenwerking
essentieel. In Wijchen is transport van oudsher een stabiele sector.
We maakten een rondje langs Wijchense transportondernemingen
en gespecialiseerde toeleveringsbedrijven. We troffen enthousiaste
ondernemers in familiebedrijven met jarenlange ervaring en kennis.
Ondernemers die volop investeren in nieuwe voertuigen, bedrijfsmiddelen en innovatieve productiemethoden. Deze bedrijven zijn letterlijk
prima onderweg, groeien beheerst en de ondernemers (be)sturen hun
onderneming toekomstgericht. Kortom, Wijchen prima op (de) weg!
Arie Craanen - hoofdredacteur

VORMGEVING
StudioBont

Laadpunt cadeau

Wijchen prima op
(de) weg
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IN BEELD

kijken. Een frisse opgeruimde werkplaats
waar deskundig en met passie aan je
auto wordt gewerkt. Bouwkundige en
organisatorische vernieuwing gaan zo
hand in hand.”

Salesmanager Peter Brandt (l) en after-sales manager
Robert Langes in de splinternieuwe showroom.

NIEUWE VESTIGING

Henk Scholten Volvo Nijmegen
Henk Scholten Volvo Nijmegen is verhuisd naar een nieuw pand aan de Hogelandseweg in Nijmegen. De nieuwe
vestiging is in alle opzichten ‘state of the art’ gebouwd en ingericht. Zowel qua duurzaamheid, interieurdesign en

Door onze efficiëntere manier van werken
kunnen de meeste werkzaamheden in
korte tijd worden uitgevoerd. Passend bij
dit ‘klaar-terwijl-u-wacht principe’ worden
klanten die hun auto brengen, ontvangen
door een gastvouw in een comfortabel
ingerichte huiskamer. Ook kunnen ze in
de nieuwe Volvo-vestiging gebruik maken
van een van de drie geluidsdichte werk
ruimten waar men ongestoord kan werken,
een businessafspraak kan maken of online
kan vergaderen. Deze werkplekken zijn
van alle gemakken voorzien en uitgerust
met wifi, monitor en dergelijke. De klant
kan meteen na een servicebeurt weer in
de auto stappen en hoeft niet twee keer
op en neer te rijden. Bij Henk Scholten
Volvo kunnen overigens ook Polestar-en

Lynk & Co berijders terecht voor service
en onderhoud. Polestar en Lynk & Co zijn
namelijk dochterbedrijven van Volvo Car
Group. “Onze medewerkers worden volop
getraind en begeleid bij onze nieuwe
manier van werken. Ze zien de voordelen
die het biedt voor de klant, maar ook
de persoonlijke ontwikkelings- en door
groeikansen. We waren al zeer klant
gericht, maar door onze nieuwe manier
van werken kunnen we onze aanpak nog
meer finetunen”, aldus Robert Langes.

BELEEF HET GOEDE GEVOEL BIJ
HENK SCHOLTEN VOLVO

Peter Brandt benadrukt: “Zoals gezegd
moeten klanten zich bij ons in alle
opzichten comfortabel voelen. Niet alleen
bij de ontvangst in de showroom, maar
ook in het sales en after sales traject. Onze
salesadviseurs werken in één ruimte
samen en dat versterkt de teamgeest. Zo
kun je elkaar helpen, kennis uitwisselen en
de klant optimaal van dienst zijn. Dezelfde

“Klanten moeten zich
bij ons in alle opzichten
comfortabel voelen.”
persoonlijke benadering ervaart de klant
in de werkplaats. Het draagt bij aan het
vertrouwde gevoel van ons familiebedrijf
met een 40-jarige traditie, gecombineerd
met de professionaliteit van het grote
dealerbedrijf met vijf vestigingen in
Nijmegen, Arnhem. Ede, Tiel en Culemborg en een Volvo erkend schadeherstelbedrijf. Geheel volgens de unieke
Volvo-visie van hoogstpersoonlijk
autorijden op niveau!”
Bezoek onze nieuwe showroom voor een
persoonlijke rondleiding en beleef het
goede gevoel bij Henk Scholten Volvo!

installatietechniek als op het gebied van werkplaatsvoorzieningen. Een gesprek met salesmanager Peter Brandt
en after-sales manager Robert Langes.
“De hoofdreden voor onze verhuizing was
dat we willen doorgroeien, innoveren en
ons verder toekomstbestendig willen door
ontwikkelen”, opent Peter Brandt. "Omdat
ons huidige pand ongeschikt was voor de
toekomst, was nieuwbouw de enige optie.
Hierdoor ontstond de mogelijkheid om
ook onze locatie te heroverwegen.
We hebben nu een plek langs de
toegangswegen waardoor we van alle
kanten goed bereikbaar zijn. We kozen
daarom voor nieuwbouw. Het nieuwe
pand is toekomstbestendig en zeer
duurzaam gebouwd. Prima geïsoleerd,
energiezuinige led-verlichting, voorzien
van een geavanceerd multifunctioneel
warmtepompsysteem dat zorgdraagt voor
ventilatorconvectoren, vloerverwarming
en vloerkoeling. Op het dak zijn maar liefst
554 zonnepanelen geïnstalleerd zodat we
qua energie zo goed als zelfvoorzienend
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zijn. De showroom, receptie, overleg
ruimten en werkplaatsen zijn geheel
volgens de Volvo Retail Experiencestandaard gebouwd en ingericht.
Centraal staan hierbij de klant-experience
en klantenbinding. Een auto kopen is
emotie, daarbij speelt de look&feel in een
mooie showroom voor de klantbeleving
een belangrijke rol. De klant wil een auto
ervaren, de kleur en afwerking zien, erin
zitten, de bagageruimte beoordelen,
modellen vergelijken, een proefrit maken
en uiteraard van gedachten wisselen met
een deskundig adviseur. In onze nieuwe
showroom krijgt de klant in alle opzichten
een premium ontvangst!”

INNOVATIEF WERKPLAATSCONCEPT

Robert Langes knikt: “Behalve diverse
bouwkundige innovaties konden we
het nieuwe pand ook helemaal geschikt
maken voor ons nieuwe serviceconcept.

Volvo blijft innoveren en we hebben als
eerste in de wereld een unieke en compleet nieuwe werkwijze geïntroduceerd
voor service en reparatie. We gaan bij
service en onderhoud in teams werken
waardoor wachtende klanten sneller op
weg kunnen. Verder biedt dit de mogelijkheid voor de technische medewerkers
om zich verder te ontwikkelen en door
te groeien. De klant heeft daarbij ook
rechtstreeks contact met de monteur. Zo
hou je korte lijnen, voorkom je ruis in de
communicatie, verhoog je de efficiency en
wordt er geleverd volgens afspraak. De
monteurs voelen zich zo meer betrokken
bij het businessproces, het bevordert de
teamgeest en het stimuleert zelfinitiatief.
Ons doel is dat de klant ook een positieve
beleving ervaart bij onze after sales en
werkplaatsreceptie. Vanuit de showroom
kun je door een geluidsdichte glaswand
letterlijk bij onze werkplaats in de keuken

De nieuwe vestiging is in alle opzichten ‘state of the art’
gebouwd en ingericht.

Premium ontvangst. Wachtende klanten kunnen terecht in de luxe
huiskamer of speciaal ingerichte werkruimte.

MEER WETEN

Vanuit de showroom krijgt de klant door een glaswand een kijkje in de werkplaats.

Hogelandseweg 104 – Nijmegen
(024) 3515 253
www.henkscholten.nl
henkscholtenonline@henkscholten.nl
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IN BEELD
“Een mooie mijlpaal is
de groei van de werkgelegenheid in Wijchen
met 2000 banen”
TOERISME: ZICHZELF VOEDEND CONCEPT

Nadruk op bedrijventerreinen,
toerisme en Wijchen Centrum
In 2018 trad Nick Derks aan als wethouder economische zaken in de gemeente Wijchen. De afgelopen vier jaar waren
hectisch, met veel uitdagingen en een periode waarin de nodige hobbels te nemen waren. Maar het was ook een tijd
van vruchtbare samenwerking met lokale ondernemers, waarbij mooie successen zijn geboekt. We blikken met Nick
Derks terug op deze ambtsperiode.
“In de afgelopen vier jaar heeft de corona
crisis toch wel de meeste indruk op mij
gemaakt”, opent Nick Derks. “Ik voerde
gesprekken met ondernemers over hun
financiële problemen, waarbij ik merkte
dat ze het er erg moeilijk mee hadden.
Dat komt echt binnen. Enerzijds hebben
we geprobeerd hen met de diverse rijks
regelingen te ondersteunen en maakten
in korte tijd als noodhulp zo’n 4 miljoen
euro over aan lokale ondernemers.
Anderzijds hebben we als gemeente
tijdens de coronaperiode ingezet op
structuurversterkende maatregelen om
de regionale economie te stimuleren,
zoals het intensiveren van de samenwerking met ondernemersorganisaties,
efficiency en promotie verbeteren door
digitalisering en vooral ook kennis delen.
Hiervoor hebben we bijna € 400.000,vrijgemaakt. We boden een luisterend
oor voor ondernemers en hun problemen
en ondersteunden diverse initiatieven
voor lokaal inkopen. In samenwerking
met WijchenIS stelden we aan minima de
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Wijchense cadeaukaart ter beschikking
ter waarde van € 50,- als tegemoetkoming
in deze moeilijke tijden. Het mes snijdt
daarbij van twee kanten: je geeft mensen
met een kleine portemonnee een steuntje
in de rug en het ondersteunt tegelijkertijd
de lokale detailhandel.”

TOEKOMSTBESTENDIGE BEDRIJVENTERREINEN
EN WIJCHEN CENTRUM

Wethouder Nick Derks vervolgt: “De
ontwikkeling van de Wijchense bedrijven-
terreinen waren en zijn nog steeds een
belangrijk aandachtsveld. Zo zijn we de
beoogde uitbreiding van ca 27 ha op
bedrijventerrein Bijsterhuizen aan het
voorbereiden. Er is veel animo vanuit het
bedrijfsleven om zich te vestigen op ons
innovatieve en duurzame bedrijventerrein,
met nu al een mooie mix aan lokale, regio
nale, nationale en internationale bedrijven.
Belangrijk op Bijsterhuizen is ook de
ontwikkeling van een tankstation voor
waterstof, voor snelladen en andere hernieuwbare energie. Op bedrijventerrein

Wijchen Oost staat het bewaken van de
kwaliteit centraal door goede handhaving
en zo zorg te dragen voor veiligheid en
uitstraling. Met de hier gevestigde maak
industrie en het Maaswaal College loopt
er een project om jongeren enthousiast
te krijgen voor de techniek. Ook zo willen
we bijdragen aan de continuïteit van dit
bedrijventerrein. Voor bedrijventerrein
Breekwagen in Bergharen onderzoeken
we mogelijkheden voor verdere uit
breiding. In de economische visie van
Wijchen speelt tevens de ontwikkeling
en toekomst van Wijchen Centrum een
prominente rol. Op het moment van
schrijven heeft de gemeenteraad een voor
stel in beraad, waarin kernpunten en actiepunten worden voorgesteld. Denk dan aan
zaken als promotie, het aangezicht van de
panden, de functie van het marktplein,
diversiteit van het winkelaanbod enzo
voorts. Het doel is om richting te geven
aan een toekomstbestendig centrum, dat
aantrekkelijk is voor bewoners, bezoekers.
toeristen en ondernemers.”

“We willen Wijchen toeristisch nog beter
op de kaart zetten en richten ons daarbij
op Wijchen Centrum, Berendonck en het
buitengebied. Dat doen we enerzijds
door te zorgen voor voldoende, divers
en aantrekkelijk aanbod verblijfsrecreatie
en het vergroten en verbreden van het
dagrecreatief aanbod. Anderzijds door
dit aanbod optimaal te promoten, zowel
binnen als buiten de regio. Van oudsher
hebben we natuurlijk al een paar mooie
blikvangers, zoals Kasteel Wijchen.
Gedurende de afgelopen vier jaar
wethouderschap heb ik de plannen en
renovatie van Kasteel Wijchen begeleid.
Een project van 3,8 miljoen euro, waarvoor we bij de Provincie een subsidie van
maar liefst 1 miljoen euro hebben weten
binnen te halen. De renovatie is onlangs
afgerond en het kasteel staat er als
multifunctioneel monumentaal gebouw
nu prachtig bij. Een echt uithangbord voor
dagjesmensen en toeristen die Wijchen
bezoeken. Dat geldt overigens ook voor
de molens, kasteel Hernen, de kasteel
ruïne Batenburg en onze schitterende
natuur. Je kunt hier golfen, zwemmen,
wandelen, fietsen, shoppen, museum

bezoeken en nog veel meer. We werken
aan de recreatieve infrastructuur. Zo heeft
het fietsroutenetwerk het afgelopen jaar
een opfrisbeurt gehad. Dit jaar staat de
uitrol van een nieuw recreatief wandelroutenetwerk op het programma. Ook
hebben we oog voor duurzaamheid; zo
willen we de recreatieve pontjes over de
Maas elektrisch laten varen. Bij een goed
toeristisch aanbod horen ook voldoende
bedden. Net buiten Alverna aan de
Heumenseweg zijn Camping de Wighener
horst en manege St Frans verkocht en
opent Landal GreenParks hier op een
terrein van 9 ha in 2023 een nieuw
vakantiepark met 100 recreatiewoningen.
Deze ontwikkeling biedt voor de
bestaande recreatiehuisjes van Wighenerhorst toeristisch perspectief. Bovendien
is er bij Thermen Berendonck een hotel
annex restaurant gepland en ook in de
plannen voor de herontwikkeling tussen
kasteel en Wijchens Meer in het centrum is
een hotel ingetekend. Op die manier
zal het aantal bedden in Wijchen voor
toeristen aanzienlijk toenemen en dit
geeft het toerisme een extra boost. Met
het aantrekkelijk maken van Wijchen voor
dagrecreanten en meerdaagse toeristen
sla je een paar vliegen in één klap.
Het is economisch van belang voor lokale
ondernemers, de bewoners kunnen zelf
ook volop profiteren van het aanbod,
met extra inkomsten uit de toeristen
belasting kunnen we weer investeren
in voorzieningen binnen de gemeente.
Kortom, een prachtig zichzelf voedend
concept. We zijn aangesloten bij TVAN,
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen,
dat de marketing en promotie in binnen
en buitenland verzorgt van onze regio.
Aanvullend zetten we in op dorps
marketing via Wijchen=Promotie. We gaan
in gesprek met grote partijen zoals Landal
GreenParks en Thermen Berendonck om
hun bezoekersstromen ook als toeristen
naar centrum Wijchen te lokken.”

Wijchen zichzelf qua werkgelegenheid
volledig kan bedruipen. In dit opzicht zijn
we belangrijk voor de hele regio en met
de uitbreiding van Bijsterhuizen en de
vestiging van nieuwe bedrijven zal die
werkgelegenheid alleen maar toenemen.
Daarnaast stimuleren en ondersteunen we
ondernemers waar mogelijk. Met lokale
ondernemersorganisaties willen we graag
events organiseren voor bestaande ondernemers en starters met thema’s als inkoop,
acquisitie, toerisme, lokaal zakendoen,
ondermijning en dergelijke. Ook voor
initiatieven als de Ondernemersaward
Wijchen staan we open voor een vrucht
bare samenwerking. Sinds kort is binnen
de gemeente een inkoop-coördinator
aan de slag die zoveel mogelijk probeert
lokaal in te kopen binnen de beschikbare
budgetten. Bovendien kunnen onder
nemers via de gemeentelijk website
kenbaar maken met welke producten en
diensten ze met gemeente Wijchen zaken
willen doen. Zo zoeken we elkaar op en
dat is allemaal in belang van de lokale
economie, ofwel onze hele Wijchense
samenleving.”
Wat wil je tot slot nog delen? "Als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar dan ben ik
trots op wat we samen hebben bereikt.
Als gemeente kunnen we het niet alleen.
Dat onderschrijft Wijchen=Samen
Ondernemen en Wijchen=Samen Sterk.
Belangrijke aandachtsvelden waar we
samen de komende tijd mee aan de slag
gaan is het toeristisch op de kaart zetten
van Wijchen, het toekomstbestendig
maken van het centrum en de verdere
ontwikkeling van onze bedrijventerreinen.
Bovendien is de coronaschade bij een
grote groep ondernemers nog niet
opgelost. Er is nog genoeg werk aan
de winkel”, sluit Nick Derks af.

MEER WETEN

INKOOP-COÖRDINATOR EN LOKAAL INKOPEN
Wethouder Nick Derks: "Dit jaar staat de
uitrol van een nieuw recreatief wandel
routenetwerk op het programma."

Economisch gezien heeft Wijchen veel
potentie. “Een mooie mijlpaal is dat we de
werkgelegenheid hebben verhoogd met
2000 banen, van 17.000 naar 19.000. Met
een werkende bevolking in diezelfde orde
van grootte kun je theoretisch stellen dat

www.wijchen.nl
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LAATSTE NIEUWS

Volle kracht vooruit
met MKB Wijchen
2021 was voor MKB Wijchen een bewogen jaar. Door het gebrek aan kandidaten voor nieuwe bestuurders, leek na ruim
40 jaar het einde van MKB Wijchen in zicht. Nadat in november jl. een brief met aankondiging tot ontbinding van de
vereniging al bij de leden in de bus was gevallen, stonden er letterlijk één minuut voor twaalf toch weer enkele
enthousiaste ondernemers op om samen MKB Wijchen weer nieuw leven in te blazen.
We blikken even terug op de historie van de vereniging.
Op 12 juli 1979 besloot een groep jonge Wijchense onder
nemers tot de oprichting van het Koninklijk Nederlands
Ondernemers Verbond (K.N.O.V.) Afdeling Wijchen. Het
doel was om de belangen te behartigen van ruim 100 lokale
Wijchense ondernemers in verschillende sectoren en branches.
In 2006 doopten Rob Engels en Michel de Wildt het KNOV
om tot het huidige MKB Wijchen en sloten zij zich aan bij
ondernemersvereniging MKB-Nederland. Michel de Wildt
was een aantal jaren voorzitter van MKB Wijchen. November
2021 dreigde voor MKB Wijchen het doek te vallen. Tijdens
de ALV op 23 november 2021 toonde oud-voorzitter Michel
de Wildt zich echter bereid om voor een 2de termijn het
voorzitterschap op te pakken. Boy Stenden was bereid de
bestuursfunctie van secretaris op zich te nemen. Elly Vermaat
blijft voorlopig penningmeester, Hubert-Jan van den Brink
algemeen bestuurslid en Pascale van Lubeek heeft het stokje

van algemeen bestuurslid van Mariëlle Stolk overgenomen.
Het bestuur van MKB Wijchen is dus weer voltallig, heeft
nieuwe plannen en zet er gezamenlijk met de commissies
enthousiast de schouders onder.
Michel de Wildt: “Diverse keren kreeg ik vorig jaar de
opmerking van MKB leden: ‘Hé de Wildt, waarom pak jij de
voorzittershamer weer niet op en ga je MKB Wijchen nieuw
leven in blazen?’ Ik heb er toen wel over nagedacht, maar
met mijn drukke werkzaamheden in Den Haag was dat niet te
combineren. Plots kregen mijn werkzaamheden een andere
wending. Ik kreeg een mooi voorstel om er per januari uit te
stappen en kon weer in mijn eigen vertrouwde regio (net)
werken. Heerlijk om na 8 jaar op en neer naar Den Haag niet
meer elke dag 2,5 uur in de auto te zitten. Met de start van
EFA Special Insurances kan ik nu ook eens gewoon op de
fiets naar een klant.”

Belangenbehartiger voor alle
ondernemers en bedrijven
Het bestuur wil samen met afdeling EZ
van de gemeente Wijchen MKB Wijchen
weer echt een belangenbehartiger
laten worden voor alle ondernemers en
bedrijven in Wijchen. “Dus van de zzp'er
tot een grote multinational. Iedereen is
welkom bij MKB Wijchen. Immers op
zijn Wijchens ondernemen doe je niet
op een eiland maar in een weiland”,
glimlacht Michel de Wildt.
Boy Stenden is de nieuwe secretaris.
Drie jaar geleden maakte hij de overstap
van een advocatenkantoor in Brabant
naar Dirkzwager legal & tax in Nijmegen.
“Ik kom niet uit deze regio, dus qua
contacten moest ik in Nijmegen/
Wijchen weer bij nul beginnen”, vertelt
Boy. “Netwerken vind ik heel leuk, maar
corona hielp daar niet echt in mee.
Toen ik hoorde dat twee vacatures open
stonden voor bestuursfuncties bij MKB
Wijchen was ik direct enthousiast. Na de
netwerkavond in november 2021 bij het
Sterrebosch met Bjorn Kuijpers als gastspreker kwam ik in contact met Michel
de Wildt. Dat klikte eigenlijk meteen en
hij was net zo enthousiast als ik. We
hebben ons vrijwel direct en tegelijk
kandidaat gesteld als bestuurders van
MKB Wijchen, gevolgd door een
benoeming tijdens de bijzondere ALV
op 23 november 2021. MKB Wijchen
heeft een solide basis. Vanuit die basis
kunnen we met het nieuwe bestuur verder gaan bouwen. Ik heb er zin in.”
Grote bijeenkomsten en golftoernooi
“Ik zou het fijn vinden om weer twee
grote bijeenkomsten per jaar te
organiseren: een voorjaars- en een
najaarsbijeenkomst, met een flinke

Michel de Wildt: “We willen met MKB Wijchen ook meer
naar een overkoepelende belangenvereniging toe werken.”

opkomst van zo’n 150 ondernemers.
Met spraakmakende en aansprekende
sprekers is dat volgens mij gemakkelijk
te realiseren. Theater het Mozaïek
heeft fantastische faciliteiten voor een
informatieve avond en een bruisende
netwerkbijeenkomst. Hopelijk kunnen
we snel weer overschakelen naar het
nieuwe normaal om zoiets te organiseren.
Ik merk dat ondernemers de behoefte
hebben om elkaar weer te zien en op te
zoeken. We hebben ook alweer enkele
nieuwe leden, zoals Pascale van Lubeek
(Vigilant mediation & coaching),
Martijn Koot (Café Anneke), Paul Verkleij
(Verkleij Kaas & Noten), Mathijs
Remmig (MR4PT) en Nick Stenden
(zitstabureau24.nl)”, aldus Michel de
Wildt. Ook Boy Stenden is enthousiast
over de nieuwe plannen en licht hierbij
zijn takenpakket toe: “Als secretaris van
MKB Wijchen ondersteun ik het bestuur
bij de voorbereiding van bestuurs- en
ledenvergaderingen en voer ik namens
de vereniging de pen. Daarnaast ben
ik als secretaris ‘gekoppeld’ aan de
marketingcommissie, waarvan Arjan
Moerman en Arie Craanen ook onder
deel uitmaken. Komende periode
gaan we flink ons best doen om MKB
Wijchen weer op de kaart te zetten. De
vereniging, maar ook de evenementen
moeten weer zichtbaar worden. Online

en offline. Ondernemers in Wijchen
moeten weer het gevoel krijgen dat ze
iets missen als ze geen lid zijn of blijven
van MKB Wijchen.”
Michel de Wildt vervolgt: “Naast de
twee jaarlijkse bijeenkomsten proberen
we ook een alternatief programma op
te zetten. Hieraan moet iedere onder
nemer kunnen deelnemen. Op die
manier ontmoeten we elkaar een paar
keer per jaar in diverse settings. We
willen met MKB Wijchen ook meer
naar een overkoepelende belangen
vereniging toe werken. Een van de
activiteiten waar we mee bezig zijn is
het mede-organiseren van het ‘MKB
Wijchen Open Golftoernooi 2022’.
MKB-lid Sander Koopsen is een van de
organisatoren hiervan en is achter de
schermen al druk aan de slag om dit
toernooi in het najaar op de kaart te
zetten. Uiteraard gaan we nog meer
evenementen en activiteiten initiëren,
maar we zijn nu als nieuw bestuur net
een kleine maand aan de slag om een en
ander verder handen en voeten te geven.
Wij zien je graag terug op een van de
bijeenkomsten van MKB Wijchen!”
Hou onze website in de gaten voor de
activiteiten in 2022, www.mkbwijchen.nl

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/
Het nieuwe bestuur MKB Wijchen. Van links naar rechts: Boy Stenden (secretaris), Elly Vermaat (penningmeester), Michel de Wildt (voorzitter)
en de algemene bestuuursleden, Pascale van Lubeek en Hubert-Jan van den Brink.
8 WIJCHEN ZAKENVISIE
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SPECIAL

Natasja en Dirk de Kleijn

TRANSPORT & LOGISTIEK

De Kleijn Logistics heeft
12 vrachtauto’s op de weg

De Kleijn Logistics rijdt
rechtstreekse route naar succes
“De roots van ons transportbedrijf liggen op Alverna”, opent Dirk de Kleijn. Samen met zijn echtgenote Natasja runt hij
De Kleijn Logistics op het bedrijvenpark Wijchen Oost. In het pand ernaast is het zusterbedrijf Auto & Bandenservice
Dirk de Kleijn gevestigd. Een enthousiast interview met een energiek ondernemersechtpaar.
“Mijn grootvader startte ons familiebedrijf
in 1937 aan de Graafseweg, tegenover
de molen”, blikt Dirk terug. “Als garagist
repareerde hij auto’s, voor zover er in die
tijd auto’s rondreden. Daarnaast was hij
dorpssmid, hoefsmid en repareerde
karren en boerenwagens. In de oorlog
hield hij zo goed en kwaad als het ging
zijn bedrijf overeind en na de oorlog
verlegde hij zijn activiteiten naar de
Engelse merken auto’s en trucks die
waren achtergebleven. Zo werd hij onder
meer Leyland dealer en mijn vader zette
het bedrijf voort.
Ons herkenbare logo met de olifant die
een auto aan een ketting omhoog takelt,
stamt uit de jaren ’50. Mijn grootvader
zag in een blad foto’s van een Braziliaans
bergingsbedrijf met zo’n olifantenlogo.
Dat leek hem ook wel iets voor De Kleijn
in Wijchen: uniek, onderscheidend,
symbool van kracht en betrouwbaarheid.
We voeren dat herkenbare logo nog
steeds, alleen is het in de afgelopen jaren
wat gemoderniseerd.”
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SPECIALIST IN GECONDITIONEERD FOOD
EN FARMA TRANSPORT

Een korte periode was het bedrijf
gevestigd in Malden, maar groeide verder
en verkaste in 2008 naar een pand op
Wijchen Oost. Op dit moment is de onderneming gevestigd aan de Cornelis
Drebbelstraat nummer 6. De directietaken
zijn mooi verdeeld. Dirk houdt zich voornamelijk bezig met Auto & Bandenservice
Dirk de Kleijn, samen met Dirk is Natasja
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen
van de Kleijn Logistics. “Het transport
bedrijf ging 2014 van start en begin 2015
hadden we onze eerste vrachtauto”, vertelt
Natasja enthousiast. “Op dit moment
hebben we 12 vrachtauto’s en die zijn
nagenoeg zeven dagen per week onderweg. Uiteraard hadden ook wij last van de
corona-dip en tussentijds kregen nog een
financiële tik toen een grote klant van ons
failliet ging. Al met al zijn we echter de afgelopen jaren eigenlijk constant gegroeid.
Aanvankelijk werden onze vrachtauto’s
gecharterd, maar we doen nu alles zoveel
mogelijk in eigen beheer. Daarvoor

hebben we alle benodigde certificaten en
documenten in huis. We zijn FSSC 22000
gecertificeerd, de wereldwijd erkende
certificering voor het voedselveiligheidssysteem. Dat certificaat is essentieel voor
bedrijven die in de productieketen van
foodproducten actief zijn. Ons specialisme
is geconditioneerd transport van food en
farma-producten. We rijden in principe
naar alle Europese landen, maar vooral
naar landen zoals het Verenigd Koninkrijk,
Ierland en de Scandinavische landen.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
vega-producten zoals diepgevroren
vleesvervangers die in onze koelwagens
worden vervoerd. In het land van
bestemming worden er dan kruiden
aan toegevoegd en de eindproducten
winkelklaar verpakt. Ook vervoeren we
hele ladingen verse sappen naar landen
als Noorwegen, maar het kan ook om
blikgroenten gaan. Uiteraard kunnen
opdrachtgevers ook terecht voor transport
van non-food producten. We hebben
zowel vrachtauto’s met zeildoek, zogeheten taut-liners, als geconditioneerde

vrachtauto’s voor gekoeld transport tot
-25°C en verwarmd transport tot +25°C.
Naast de food sector willen we ons ook
meer positioneren in de farma sector
met het geconditioneerde transport van
geneesmiddelen. Indien nodig kunnen
we onze laadruimtes modulair in compartimenten verdelen om zo verschillende
temperaturen te kunnen regelen. Zo
zorgen wij voor betrouwbaar en nauwkeurig transport en correcte levering op
de plaats van bestemming. Voor dit soort
internationale transporten van bederfelijke
goederen beschikken we over het zogeheten ATP-keurmerk, waarop de isolatiewaarde, het temperatuurbereik en de aard
van het voertuig staan vermeld.”

NEDERLANDSE CHAUFFEURS EN
NEDERLANDSE KENTEKEN

De concurrentie in de transportsector is
groot, met name van bedrijven die werken
met buitenlandse chauffeurs tegen lagere
loonkosten. “We hebben gelukkig veel
klanten die het duurzaamheidsprincipe
hoog in het vaandel hebben staan. De
meeste opdrachtgevers komen uit deze
regio en die willen het liefst samenwerken
met een lokale transporteur die zijn medewerkers betaalt volgens de hier geldende
CAO-regels en hen goede secundaire
arbeidsvoorwaarden biedt. Onze vrachtauto’s rijden met Nederlands kenteken,
we hebben uitsluitend Nederlandse
chauffeurs in dienst, beschikken over alle
certificaten en documenten en hebben
voor onze chauffeurs de training en
nascholing in het kader van de verplichte
Code 95 prima op orde. In onze
bestemmingslanden zijn transporteurs
met West-Europese chauffeurs dan ook
meer dan welkom”, aldus Natasja.
Dirk vult aan: “Naast oneerlijke concurrentie
door lage lonen uit de nieuwe lidstaten en
de hoge brandstofkosten, is diefstal een
groot probleem waarmee we helaas vaak
in onze sector te maken hebben. Ondanks
allerlei veiligheidsmaatregelen worden op
parkeerplaatsen bijvoorbeeld tanks open
geboord en leeggepompt. Hier op ons
terrein zijn onlangs nog vier vrachtauto’s

opengebroken en spullen als navigatie
en laptop gestolen. Onze chauffeurs zijn
onderweg altijd waakzaam en alert.”
De Kleijn Logistics heeft 15 medewerkers
in dienst, het merendeel zit op de weg.
Natasja en Dirk willen verder groeien
met hun transportbedrijf. “Met onze twee
nieuwe vrachtauto’s kunnen we nog meer
vrachten aan en willen we ons daarom
vooral nog meer op de farma-sector gaan
richten. Verder volg ik een opleiding
Douane-declarant, zodat we alle export
papieren zelf als verlengstuk van de
douane al in huis kunnen regelen. De
chauffeurs kunnen na het laden dan
meteen met alle benodigde documenten
gaan rijden. Zo hebben we het hele traject
efficiënt in eigen hand. Wij zijn flexibel,
hebben hele korte lijnen en kunnen het
hele transport van A tot Z regelen. We
krijgen steeds vaker verzoeken voor open overslag van producten, maar ons
huidige pand is hiervoor te klein. We zijn
op zoek naar een groter pand en kunnen
dan bijvoorbeeld ‘value-added logistic
services’ aanbieden, zoals het verpakken
van foodproducten. Zo kunnen we de
klant volledig ontzorgen op transport
gebied. Als familiebedrijf willen we verder
groeien, voor 2022 hebben we een groei
van 20% begroot. Belangrijk hierbij is dat
we onze principes over klantenservice,
betrouwbaarheid en goed werkgeverschap
centraal kunnen laten staan”, benadrukken
Natasja en Dirk nog eens afsluitend.

“Wij zijn flexibel,
hebben hele korte
lijnen en kunnen het
hele transport van
A tot Z regelen.”

MEER WETEN

Cornelis Drebbelstraat 6 – Wijchen
024 6791 428
www.dekleijnlogistics.nl
info@dekleijnlogistics.nl
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LAATSTE NIEUWS

IN BEELD
Het aantal zzp’ers in Nederland
groeit, zo ook in Wijchen.
Regiodata van onder meer de KvK

Bijsterhuizen Barometer
Ofschoon we nog steeds met corona,
en de maatregelen in wisselende vormen,
te maken hebben, staat Bijsterhuizen
er goed voor. Dat is de conclusie die
getrokken kan worden uit de jaarlijkse
barometer (enquête) die jaarlijks bij de
leden van bedrijvenvereniging Bijster
huizen wordt uitgezet.
Onder de respondenten is een stijging
te zien van 28- naar 41 procent in vaste
medewerkers. Daarnaast verwacht zo’n
60 procent van de deelnemers een
hogere omzet en dat is 19% hoger dan
het jaar daarvoor. Een ander mooi feit is
het rapportcijfer weer flink gestegen; in
2019 was het een 7,2, in 2020 was dit,
waarschijnlijk als gevolg van de start van
de epidemie, gezakt naar een 6,6, maar
afgelopen jaar sloten we af met een dikke
voldoende: 7,4! Het lijkt er dus op dat
het ons terrein nog steeds voor de wind
gaat! En de bedrijvenvereniging zal daarin
natuurlijk ook voorop blijven lopen om
de voorwaarden te blijven scheppen om
succesvol te ondernemen.

werkers. Deze behoefte was er ook
voor Covid-19 en heeft dus geen
effect gehad. In enkele gevallen is deze
behoefte zelfs juist toegenomen. In- en
uitleen van personeel was in eerste
instantie het uitgangspunt, maar de
ontwikkelingen liepen in afgelopen jaar
anders dan verwacht. Weinig bedrijven
hadden personeel ‘over’. Bij een outplacementvraag hebben we in samenwerking
met de onderneming medewerkers
begeleidt en/of herplaatst. Ook heeft de
om-, her- en bijscholing uitkomst
geboden bij het invullen van werkzaam
heden bij bedrijven.
Dat betekent natuurlijk niet dat we op
onze lauweren kunnen gaan rusten; er
is genoeg te doen. Zoals u weet heeft
de gemeente Wijchen het plan opgevat
om Bijsterhuizen uit te breiden aan de
Noord-Westzijde, dit is het stuk tussen de
Schoenaker (N847) en de Wilhelminalaan.
De Provincie heeft al voor een deel van dit

Een andere indicator dat het goed gaat
was te zien in de pilot “Crisisaanpak"
‘Reguleren van covid-19 effecten op de
arbeidsmarkt’. Uit de gesprekken met
ondernemers is naar voren gekomen dat
er voor het gros met name behoefte is aan
veelal technisch geschoold personeel op
mbo+ en hbo-niveau of logistieke medeLIDMAATSCHAP
Iedere ondernemer, die gevestigd is op het bedrijventerrein
Bijsterhuizen kan lid worden van de Bedrijvenvereniging. Dit geldt
dus ook voor ondernemers die bedrijfsruimte huren. De contributie
bedraagt € 275,- per jaar. Naast de contributie wordt een bijdrage
voor de collectieve beveiliging in rekening gebracht. Voor meer
informatie kunt u terecht bij onze parkmanager Arjan Moerman.
Wilt u zich aanmelden, dan kunt u een aanmeldingsformulier
aanvragen bij het secretariaat of de parkmanager.
(024) 322 1466 of bedrijvenvereniging@bijsterhuizen.nl.
Arjan Moerman
Foto: Frank Muller
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geven aan dat er in de gemeente
Wijchen op dit moment ruim 3.000
gebied haar akkoord gegeven.
Het zou van ons nog wat sneller mogen,
maar de gemeente is hard op weg om dit
te realiseren.

zelfstandigen zonder personeel

Al met al zijn er genoeg indicaties dat we
met Bijsterhuizen nog steeds de goede
kant op gaan. Ik zeg ‘we’, maar zoals u
wellicht al weet ga ik stoppen en daarmee
het stokje doorgeven aan een nieuwe
parkmanager. Na twee boeiende jaren
heb ik besloten mijn focus geheel op mijn
eigen bedrijf te gaan richten. Ik kijk terug
op een uitdagende tijd, niet alleen van
wege corona overigens, waarin ik veel heb
mogen leren en ondernemers heb mogen
ontmoeten. Een boeiende ervaring waarvoor ik u ook graag bedank!

verlening, de bouw en zorgsector.

Ik wens u goede zaken en een mooie
toekomst, graag tot ziens!
Arjan Moerman,
Bedrijvenparkmanager Bijsterhuizen

(zzp’ers) actief zijn; de meesten zijn
werkzaam in de zakelijke dienst

Kick off voor Wijchense zzp’ers
door initiatiefgroep ZZP-Wijchen
De initiatiefgroep ZZP-Wijchen wil meer
aandacht en verbinding voor deze zzp’ers
in de gemeente Wijchen en organiseert
daarom op maandag 14 maart van
19.00 uur tot 22.00 uur een bijeenkomst in het pas gerenoveerde Kasteel
van Wijchen. Een van de initiatiefnemers
Pascale van Lubeek, zelf als zzp’er actief
met haar bedrijf Vigilant mediation
& coaching, licht de plannen toe.
“Twee jaar geleden begonnen we met
het initiatief voor ZZP-Wijchen, waarbij we
vooral keken naar wat de positie is van
zzp’ers, hoe (on)bereikbaar zijn ze en wat
zijn hun behoeften op ondernemers
gebied? We zagen in de praktijk hoe
sommige zzp’ers aan het worstelen zijn
met bepaalde vraagstukken, dat ze soms
kampen met financiële problemen en
er dan vaak alleen voor staan. De zzp’er
is vaak een prima vakman of vakvrouw,
maar dat maakt ze nog geen goed
ondernemer. Ze verzanden soms in
administratief geregel, terwijl ze hun
brood moeten verdienen met hun core
business. Belangrijk is dan om te weten
waar je die ontbrekende kennis op fiscaal,
financieel, marketing of op administratief
gebied kunt halen. De groep zzp’ers is
moeilijk traceerbaar, terwijl we via
bronnen als de gemeente en KvK Regiodata weten dat het om 3.040 zzp’ers gaat
in de gemeente Wijchen; jong, oud, pas

gestart of al jaren actief, in alle sectoren
en soms met een vaste baan ernaast. Een
aanzienlijke groep dus, die absoluut de
moeite waard is om te verbinden.”
Pascale van Lubeek vervolgt: “Tijdens
deze kick off willen we de behoeften
peilen van zzp’ers, Frank Alfrink van ZZP
Nederland is als spreker aanwezig, zzp’ers
kunnen de dialoog aangaan met lokale
politici én we polsen of er behoefte is
aan een organisatie als ZZP-Wijchen.
We hebben inmiddels een subsidie
aanvraag lopen en vanuit de gemeente
is medewerking toegezegd. Ons doel
is vooral verbinden, kennis en ervaring
delen en samenwerken. Hoe praktisch is
het als je in een piekperiode of bij ziekte
een collega zzp’er kunt inschakelen, of
dat je als duo een grote opdracht kunt
aannemen waar je solo te klein voor bent.
Fijn als je een zzp’er kent van wie je
tijdelijk een bus of rolsteiger tegen
redelijke vergoeding kunt lenen. Dit zijn
maar enkele voordelen als je elkaar weet
te vinden. Als ZZP-Wijchen zouden

we graag een fysieke plek hebben voor
themabijeenkomsten, spreekuren, workshops of gewoon als ontmoetingsplek.
In een samenwerking kun je meer
bereiken en gezamenlijk de belangen
behartigen richting gemeente, bedrijfs
leven, politiek, pers, UWV en andere
regionale organisaties.”
Volgens Pascale van Lubeek ziet ook
de gemeente Wijchen de noodzaak om
zzp’ers te organiseren. “Je kunt dit lezen
in de Economische visie gemeente
Wijchen 2020-2030. Ik citeer: ‘Scherp
zicht op de behoeften van zzp’ers
ontbreekt………. Een sterk ondernemers
netwerk voor zzp’ers ontbreekt in Wijchen,
waardoor kansrijke kruisbestuivingen (te)
weinig plaatsvinden’. De initiatiefgroep
ZZP-Wijchen onderschrijft het belang
van zo’n breed ondernemersplatform.
Kortom, de kick off is een mooi moment
om de zzp-neuzen dezelfde kant op te
krijgen, de krachten te bundelen en
gezamenlijk de schouders te zetten
onder ZZP-Wijchen."

Noteer 14 maart alvast in je agenda en
meld je aan via: zzpwijchen@gmail.com.
Meer informatie vind je op:
www.ondernemerswijchen.nl.
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Twan Peters voor zijn
bedrijfspand op Bijsterhuizen

“Het is ‘sexy’ om
je truck in Nederland
te laten bekleden en
aanpassen.”

Noah’s Cabinterior:
premium merk in truck interieur
Uit heel Europa weten truckbezitters de weg te vinden naar Noah’s Cabinterior, specialist in de complete aankleding
van trucks. Directeur Twan Peters was zelf 22 jaar vrachtwagenchauffeur en begon min of meer als hobby met het
bekleden van zijn vrachtwagencabine. Hij zag in de markt ruimte en kansen voor een ambachtelijke en specialistische
onderneming op dit gebied en besloot van zijn hobby zijn werk te maken. In 2012 startte Twan Peters vanuit een
garagebox zijn bedrijf Noah’s Cabinterior en runt nu een onderneming met 15 medewerkers in een modern
bedrijfspand op Bijsterhuizen. Een boeiend gesprek over cabine interieurs en customizen.
“Onze klanten die hun vrachtwagen
willen laten verbouwen zijn hoofdzakelijk
truckeigenaren’, opent Twan Peters.
“Noah's Cabinterior houdt zich vooral
bezig met cabine inrichting en -voorzieningen. Voor exterieuraanpassingen
schakelen we specialisten in uit ons brede
netwerk, bijvoorbeeld voor speciale spuitwerktechnieken zoals airbrush. Bij ons ben
je aan het goede adres voor maatwerk
vloerbekleding, gordijnen, motortunnelbekleding, deurpanelen, stoelbekleding,
dashboardbekleding, audio of een mooie
bedplaat in Chesterfield-style. Via onze
webshop verkopen we diverse producten
zoals gordijnen, koffiezetapparaten,
wielaccessoires of onderhoudsmiddelen.
We doen op jaarbasis zo’n 35 grotere
cabine-maatwerkprojecten, vooral nieuwe
trucks waarvan de klant zelf eigenaar is.
Onze klanten komen uit heel Europa om
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hun truck in Nederland te laten aanpassen,
omdat we hier veel expertise hebben. Wij
zijn echte specialisten op dit gebied en
staan bekend om onze perfecte afwerking
en vooral ook stipte levering. Het is in
truckerskringen ‘sexy’ om je truck in
Nederland te laten bekleden en aan
passen. Klanten willen ook maar al te
graag dat ons logo goed zichtbaar is
bij een opgeleverd project, zelfs aan de
buitenkant. Noah’s Cabinterior is in de
truckerswereld echt een premiummerk,
waarmee men graag pronkt.”

MOOIE TRUCK, EYECATCHER EN
PERSONEELSBINDER

Het aankleden van truckcabines gebeurt
om een aantal redenen. Twan Peters legt
uit: “Van het voorjaar tot najaar is er bijna
elk weekend wel een truck show, waar
men in competitie met elkaar de mooiste

truck wil laten zien. Soms laten transport
eurs een truck van binnen en van buiten
aanpassen voor promotionele doeleinden.
Laatst nog een transportbedrijf dat een
nieuwe truck van signing liet voorzien:
‘Wij zoeken chauffeurs’. Op deze manier
wordt het dan ingezet als ‘eyecatcher’ en
wervingsinstrument voor nieuwe medewerkers. Vroeger kwam een chauffeur in
dienst en moest hij het maar doen met de
vrachtauto die hem werd aangeboden. Uit
kostenoverweging vaak de goedkoopste
truck met weinig comfort en voorzien
ingen. Ik heb zelf tot grote ergernis in een
truck gereden waarin de collega voor mij
twee jaar lang flink sigaren had gerookt.
Tegenwoordig lokken werkgevers nieuwe
medewerkers juist met duurdere trucks en
steekt men extra geld in aankleding.
Deze mooie truck is dan een belangrijke
arbeidsvoorwaarde geworden. Niet
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vreemd natuurlijk, als je bedenkt dat een
chauffeur vaak meer tijd doorbrengt in zijn
truck dan in zijn eigen woning. Er wordt
met het oog op personeelsbinding door
de werkgever dus echt geïnvesteerd in
een goede werkplek voor de chauffeur.
Dit heeft ook een aanzuigende werking
bij het vinden van nieuwe collega’s in de
huidige krappe arbeidsmarkt. Maar
minstens zo belangrijk, veel truck
eigenaren laten hun truck vooral ook
aanpassen, omdat ze het gewoon mooi
vinden. Een mooi uitgevoerde cabine is
een statussymbool, dat via social media
gretig wordt gedeeld. Een kwestie
van zien en gezien worden”, vertelt
Twan Peters met een glimlach.

Een volledig gestripte cabine

EUROPEES DEALERNETWERK

Hij vervolgt: “Voor veel vrachtwagen
chauffeurs is de truckcabine als een
tweede thuis. Je wilt dan natuurlijk prettig
rijden en comfortabel rusten en slapen.
Een mooie persoonlijke aankleding van
het cabine interieur hoort daar absoluut
bij. Naast onze grotere projecten, komen
hier op de zaterdagen binnen- en
buitenlandse chauffeurs met hun truck
voor kleinere aanpassingen, zoals
gordijnen, een motortunnelhoes, stoelhoezen of een bedplaat met verlichting.
In onze webshop zijn veel van deze
producten ook online te bestellen. We
hebben een dealernetwerk in diverse
Europese landen, zoals België, Frankrijk,
Groot-Brittannië, Ierland en Zwitserland.
Zij hebben de officiële vertegen
woordiging van het merk Noah’s
Cabinterior. Onze producten zijn in veel
uitvoeringen en kleuren leverbaar en alles
wordt met grote zorg op maat gemaakt.
We hebben vakmensen in dienst voor
truckstoffering, logo borduren, montage
van cabinevoorzieningen, audio en
auto-elektronica tot en met de polstering
van bedplaten. Kortom, Noah’s Cabinterior
is full service als je je complete truck wil
customizen. Onder het genot van een kop
koffie presenteren we graag ons werk en
kunnen we de wensen en mogelijkheden
bespreken”, nodigt Twan Peters uit.

Een prachtig uitgevoerde cabine
met echt leder en gedipte
dashboardknoppen
Chesterfield polstering

MEER WETEN

Deze Scania komt vanuit
Zwitserland speciaal naar Wijchen

Bijsterhuizen 1120-C - Nijmegen
024 8200 706
info@truckinterieur.nl
www.truckinterieur.nl
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Willem van Wees bij een van
zijn verhuurtrailers: “De klant
verwacht dat we stand-by zijn
en dat zijn we ook!”

TRANSPORT & LOGISTIEK

Genoeg werk voor Van Wees Trailer Service

Van Wees Trailer Service:
dé Wijchense carrosseriebouwer
“Wijchen is de bakermat van de Nederlandse trailerindustrie, zeg ik wel eens gekscherend.“ Aan het woord is
Willem van Wees, directeur van Van Wees Trailer Service in Wijchen. Tien jaar geleden startte hij zijn eigen
carrosseriebouw-bedrijf aan de Havenweg en sinds vorig jaar is zijn bedrijf gevestigd aan de Edisonstraat.
Een interview met een specialist in opbouw, onderhoud en reparaties aan carrosserieën van bakwagens & trailers.
Als zoon van de Wijchense carrosseriebouwer Wim van Wees, groeide Willem
min of meer op in de werkplaats van het
voormalige Jaspers Carrosseriebouw.
Hij volgde een opleiding in Metaal
techniek en ging bij het bedrijf van zijn
vader aan de slag. Zijn vervolgopleiding
deed Willem bij Floor Trailers in Wijchen,
indertijd onderdeel van Nooteboom. Toen
Jaspers Carrosseriebouw in 2012 stopte,
zag Willem kansen. Hij dook in het gat
dat ontstond en startte in 2012 zijn eigen
onderneming. “Vroeger had je in Wijchen
drie trailerbouwers en maar liefst vier
carrosseriebouwers. Nu zijn wij met ons
bedrijf nog de enige carrosseriebouwer
in Wijchen. Ik heb veel kennis en ervaring
opgedaan bij Floor en het trailermerk
Floor heeft nog altijd een speciale plek in
mijn ondernemershart. Wij hebben een
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allround team, zijn flexibel inzetbaar en
carrosseriebouwers met passie”, aldus
Willem van Wees.

ERKEND DHOLLANDIA REGIODEALER

De core business van Van Wees Trailer
Service is carrosseriebouw op nieuwe
trucks/trailers, die als chassis binnen
komen en ‘custom made’ worden opgebouwd. Ook de montage van laadkleppen
behoort tot de kernactiviteiten. Van Wees
Trailer Service heeft klanten in diverse
sectoren, vooral in de foodsector, bouwtransport en distributie. “We hebben alle
originele carrosserie-onderdelen en
materialen op voorraad en kunnen snel
aan de slag. Mocht de klant maatwerk willen, dan is het geen probleem om onderdelen op maat te maken en te monteren.
Alle werkzaamheden zoals op maat maken

en lassen van balkconstructies doen we in
eigen werkplaats. We plaatsen vloeren
en wanden, brengen vrachtwagenzeilen
aan en kunnen op maat gewenste extra
voorzieningen plaatsen. Zoals een meeneem-heftruckvoorziening, een kraan of
roldeur, een schuifzeilenopbouw, of een
andere speciale constructie. We werken
merkonafhankelijk maar in de praktijk
krijgen we wel veel Floor-trailers en Kronetrailers voor onderhoud. Sinds vorig jaar
zijn we ook officieel Krone Trailer-service
punt. Montage, service en onderhoud
van laadkleppen is ook een van onze
specialismen. We zijn erkend Dhollandia
dealer, een van de grootste laadkleppen
producenten in Europa.” Trailerservice en
-onderhoud is een belangrijke service
van de Wijchense carrosserie-specialist.
Het gaat daarbij om reparaties en

onderhoudswerkzaamheden voor de
verplichte APK-keuringen maar ook om
preventief onderhoud en ad hoc reparaties
bij calamiteiten.

24/7 NOODSERVICE

Willem van Wees: “Voor een aantal klanten
doen we periodiek preventief trailer
onderhoud, meestal hebben zij een vast
onderhoudscontract. Sommige trans
porteurs hebben het echter zo druk dat
ze hun vrachtauto’s liever niet voor onderhoud tijdelijk willen missen. Ze rijden liever
door tot er iets kapotgaat en dan moeten
wij het ad hoc repareren. Periodiek onderhoud kunnen wij inplannen, ad hoc
reparaties natuurlijk nauwelijks. Hier geldt:
het komt zoals het komt. De klant verwacht
dat we stand-by zijn en dat zijn we ook.
Vooral als het gaat om onze 24/7 nood
service bij storingen aan laadkleppen.
Wanneer een vrachtauto bijvoorbeeld
moet lossen bij een supermarkt en de laad
klep werkt niet, dan zorgen we ter plekke
voor de reparatie of noodoplossing zodat
er toch snel gelost kan worden. Zo hoeft
niemand te wachten en krijg je nergens
uitval. Deze laadklepservice op locatie
wordt door onze klanten zeer op prijs gesteld. Tevens zijn wij officieel erkend LPKkeuringsstation. We hebben ook enkele
eigen trailers die we voor een bepaalde
termijn verhuren aan klanten. Bijvoorbeeld
bij capaciteitsproblemen, of wanneer de

eigen trailer bij ons in reparatie is.”
Willem van Wees en zijn team hebben
een goed gevulde orderportefeuille.
Jaarlijks worden er gemiddeld tien nieuwe
carrosserieën gebouwd. Voor dit jaar staan
er zelfs achttien carrosserieën op de rol,
alleen al tien voor het Wijchense Holland
Food Service. Daarnaast zijn er jaarlijks
zo’n 100 trailers in onderhoud, worden er
op jaarbasis wel 150 laadklepstoringen
opgelost en zijn er nog veel ad hoc
reparaties te doen. “Werk genoeg.
Van corona hebben we eigenlijk niet echt
last gehad, de transportmarkt was vanwege de gestegen online aankopen juist
booming. De overheid heeft nu besloten
dat trucks met een emissieklasse Euro 5
niet meer de binnensteden in mogen.
Alleen vrachtwagens met Euro 6 of een
elektrische vrachtwagen mogen nog in
de milieuzones komen. Dat betekent een
flinke vervangingsmarkt in de trucks en

“Met eigen middelen
beheerst groeien
en onze service
daarbij op goed
niveau houden.”
trailers en hierdoor komt ook weer veel
werk op ons af. Mochten transporteurs
overstappen naar alleen nog elektrische
vrachtauto’s, is dat voor ons ook geen
probleem. Op die truck moet immers
ook weer een laadbak en een laadklep.
We zien nog wel kansen om ons diensten
pakket uit te breiden, met bijvoorbeeld
onze trailer verhuur. Maar we willen met
eigen middelen beheerst groeien en
onze service daarbij op goed niveau
houden. We hebben een enthousiast en
breed inzetbaar team, maar zijn steeds op
zoek naar goede mensen die net als wij
passie hebben voor dit mooie vak van
carrosseriebouw”, sluit Willem van Wees
uitnodigend af.
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Edisonstraat 28 - Wijchen
024 6635 655 • info@vwts.nl
www.vwts.nl
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Sten Knuiman: “We zijn
o.a. gespecialiseerd in
ontwerpen en produceren
van hijs- en hef
gereedschap.”

Promec, professional
in maatwerk projecten
Promec ontwerpt en produceert machines, installaties en hijs- en hefgereedschappen voor alle sectoren in de
industrie: van metaalindustrie, foodindustrie, verpakkingsindustrie tot keramische industrie. “Voor een standaard
product dat je elders kunt kopen, hoef je bij ons niet te zijn”, benadrukt directeur Sten Knuiman. “Wij zijn
gespecialiseerd in engineering en produceren vooral custom made!” Samen met het zusterbedrijf Waterflex
heeft Promec een stevige positie in de markt en een duidelijke toekomststrategie.

“Een van onze kernactiviteiten is werktuigbouw en een van onze specialismen
hierbij is het ontwerpen en produceren
van hijs- en hef gereedschap en diverse
hulpgereedschappen voor op de werkvloer”, licht Sten Knuiman toe. “ Het gaat
daarbij vaak om complete projecten, van
tekening tot oplevering. We voeren hierbij alle benodigde sterkteberekeningen
en technische tekeningen zelf uit.
Machinebouw is ook een van onze
specialismen, ook hier gaat het vooral
om maatwerk. We doen de hele
engineering en productie inclusief
elektrotechniek en leveren de machine
turnkey op. Compleet met alle handleidingen en CE-markering, ofwel de
garantie dat de machine voldoet aan de
geldende Europese veiligheidseisen.”
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MACHINEBOUW EN TOOLING

Promec heeft grote klanten in uiteen
lopende industrietakken. Sten Knuiman:
“Een grote klant van ons is Wienerberger,
producent van bouw en bestratings
materialen. Op dit moment is er veel
vraag naar ‘oud-ogende’ dakpannen.
Dit zijn nieuwe dakpannen die door een
speciale behandeling een nostalgisch
gebruikte look krijgen, met nagebootste
regenstroomsporen en dergelijke.
In de productie worden die dakpannen
voorzien van een poederlaag en olie
achtige substantie voordat ze gebakken
worden. Wij hebben hiervoor een
speciale machine ontworpen en geproduceerd die deze poederlaag aanbrengt.
We verzorgen het complete plaatje:
luchtslangen, bewegende delen, cilinders
tot en met de hele elektrotechnische

besturing. Voor een andere grote klant op
het gebied van supply chain oplossingen,
produceren we mobiele werkplekken.
Dat zijn verrijdbare desks met omkasting
die voorzien zijn van accu’s, computer,
monitor, barcodescanner en -printers
e.d. Deze units worden gebruikt in grote
magazijnen zoals bij de Technische Unie
voor voorraadbeheer en orderpicking. Op
dit moment zijn we met een nieuwe serie
bezig. Voor ASML maken we veel hijs- en
heftools voor de handling van hun chipmachines. Allemaal maatwerk en voorzien
van CE-marketing en typeplaatjes met
de specifieke technische gegevens voor
service doeleinden en de certificering. Bij
de chipmachines die naar het buitenland
gaan zit standaard een krat met onze
hef- en hijstools voor een perfecte handling op de plaats van bestemming.”

Voor de trailerbouw ontwerpt en
produceert Promec eveneens veel hijs- en
hefmiddelen en maatwerk tooling die de
productie op de werkvloer gemakkelijker
maken. “Het kan gaan om een klein
onderdeel maar ook om grote kraanvoorziening. Voor BAS Trucks maken we ook
allerlei kleine en grote onderdelen voor
speciale voorzieningen op vrachtauto’s
die de klant custom made wil hebben.
Ook voor Mercedes trucks ontwikkelen
we tools en maatwerk onderdelen.
Voor Mennens, een grote speler in hijstechniek, doen we nagenoeg alle maatwerkprojecten. Wij meten op locatie in,
doen sterkteberekeningen, verzorgen de
technische tekeningen, de productie tot
en met alle benodigde papieren voor de
CE-markering. Branchecollega’s kunnen
deze onderdelen misschien ook wel
produceren, maar branden hun vingers
liever niet aan allerlei sterkte berekeningen
en CE-markering. Daar ligt onze grote
kracht. Wij zijn full service van ontwerp,
engineering, productie tot en met alle
vereiste documentatie.

PROMEC EN WATERFLEX, PRIMA COMBINATIE

Waterflex, het zusterbedrijf van Promec, is
gespecialiseerd in watersnijden van een
breed scala van materialen met diktes
van 0,1 mm tot wel 200 mm: staal, RVS,
aluminium, titaan, koper, messing, brons;
houtsoorten; kunststoffen zoals pertinax,
plexiglas, HMPE, koolstofvezel, teflon,
nylon of PVC; maar ook keramische
materialen zoals marmer, graniet, tegels,
glas; en ook schuimstoffen.
“Ongeveer 20% van het watersnijwerk
bij Waterflex is bestemd voor Promec, de
rest is voor klanten in de sign- en reclame
industrie, kunstenaars en uiteenlopende
productiebedrijven. Promec heeft een
selectieve klantenkring met vooral grote
projecten, Waterflex daarentegen heeft in
verschillende branches veel klanten met
kleinere projecten. Dat is een prima
combinatie, je krijgt hierdoor risico
spreiding, bent minder afhankelijk van
een paar grote partijen en ook minder
kwetsbaar als het in een bepaalde sector
wat minder gaat. Ons team is gelukkig
multi-inzetbaar en kan snel schakelen.

“Wij zijn full service:
van ontwerp,
engineering, productie
tot en met alle vereiste
documentatie.”

Op het ene moment bouwen we bij
Promec een complete machine, op het
andere moment moeten we bij Waterflex
in microchips kleine gaatjes watersnijden
met een nauwkeurigheid van enkele
tienden van millimeters. Variatie genoeg”,
glimlacht Sten Knuiman.
Steeds vaker wordt Promec ook
ingeschakeld voor alleen prototyping,
het maken van technische tekeningen en
sterkteberekeningen. “We hebben veel
kennis en ervaring in huis op dit gebied,
goede engineers zijn schaars en dus
gevraagd. Daarom wordt de engineering-
tak voor ons ook steeds belangrijker. Niet
alleen met onze maatwerkproducten,
maar vooral ook met onze engineering-
knowhow en passie voor de techniek
weten we onze klanten te overtuigen”,
sluit Sten Knuiman af.
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www.waterflex.nl / www.promec.nl
Bijsterhuizen 5114 - Wijchen
024 6419 508

VOORJAAR 2022 19

SPECIAL
TRANSPORT & LOGISTIEK

XPO Transport Solutions Netherlands
XPO Transport Solutions Netherlands B.V. in Wijchen is gespecialiseerd in het organiseren van transporten van en
naar alle landen in Europa. Daarnaast is het verzorgen van speciale logistieke projecten bij XPO in vertrouwde handen.
XPO doet meer dan zorgen dat uw zending van A naar B komt. We verzorgen het logistieke traject van A tot Z,

Transportbedrijf Bas Oosterhout:
flexibel en wendbaar transport

en laten daarbij niets aan het toeval over. #WEAREXPO
Groupage, deelladingen, compleet
ladingen en distributie door heel Europa

u niets in de weg staat om succesvol zaken
te doen in heel Europa.

• Een efficiënte planning en een
geïntegreerd Europees distributie
netwerk van XPO-kantoren en partners
zorgt ervoor dat uw zendingen op hun
bestemming komen met vaste
vertrekken per dag/week.
• Desgewenst zijn diensten aan te
passen op uw tijdschema’s, deadlines,
behoeften en eisen.
• De vaardigheid en kennis om ver
schillende type producten te vervoeren.
• Standaard / niet standaard afmetingen
van uw zendingen.
• Niet enkel voeren wij opdrachten uit
van en naar Nederland. Zogenoemde
Crosstrade zendingen behoren ook tot
de mogelijkheid.
• Vervoer van ADR, hoogwaardige,
gevoelige of kwetsbare producten.

BEURSLOGISTIEK, RETAIL LEVERINGEN
& SPECIALE PROJECTEN

Ook het benodigde papierwerk kunt u
aan XPO overlaten. Zaken doen zonder
misverstanden is in eigen land al een hele
kunst: in landen waar eerst nog een taalen cultuurbarrière genomen moet worden
is dit nóg ingewikkelder. Daarom is het
een prettig idee dat XPO die barrière voor
u al genomen heeft. We weten als geen
ander de weg in heel Europa. Een team
van vakkundige mensen, zorgt ervoor dat
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Een vak apart dat een perfect gevoel voor
timing vereist is beurslogistiek. XPO neemt
voor u alle logistieke rompslomp voor haar
rekening. Ook andere logistieke projecten
welke speciale zorg behoeven, zijn bij
XPO in vertrouwde handen. Complexe
zendingen waarbij gebruik gemaakt wordt
van verschillende vervoersmodaliteiten,
inclusief vervoersdocumenten en ver
gunningen: als XPO Logistics het regelt.
Daarnaast richt XPO zich steeds meer op
retail en winkeldistributie. In bepaalde
landen leveren wij zelfs de producten
rechtstreeks af in de winkels van onze
klanten. Zulke transporten vereisen
bijzondere aandacht, want in vele gevallen

zijn locaties maar beperkt toegankelijk en
dienen goederen op specifieke tijdstippen
te worden geleverd. Een ontwikkeling
welke wij nu steeds vaker zien zijn
leveringen aan consumenten. In Spanje
hebben wij inmiddels al een dienst waarbij
we vanuit Nederland direct aan de eindgebruiker, de consument kunnen leveren.
Flexibiliteit staat bij ons hoog in het
vaandel. Direct contact, korte lijnen en
snel schakelen, dat is van oudsher onze
werkwijze en daar geloven wij nog steeds
in. Voor wie dit wenst is het mogelijk om
direct met de planning zijn transport
opdrachten af te stemmen maar voor
diegene die liever een ‘single point of
contact’ heeft hebben we onze Customer
Service afdeling. Hierbij is volume of
omzet niet per definitie de leidende factor!
Benieuwd naar onze mogelijkheden?
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Bijsterhuizen 20-25, 6604 LH Wijchen
+31(0)24 3724680, sales.nl@xpo.com
europe.xpo.com/nl

Transportbedrijf Bas Oosterhout verzorgt
al meer dan 20 jaar dagelijks het transport
voor diverse klanten in onder andere de
bouw- of metaalsector maar ook voor
particulieren. De vader van Bas Oosterhout startte het bedrijf in 1968 en zoon
Bas nam het in 1998 over. Bij het transport
voert Bas Oosterhout ook de hijswerkzaamheden uit met een kraan van maar
liefst 17 meter en een hijscapaciteit van
anderhalve ton in de top. Bas Oosterhout
verhuurt en verkoopt daarnaast ook alle
soorten gebruikte en nieuwe containers
voor opslag en vervoer van goederen en
materieel, mobiele schaft/kantoorunits en
toiletunits.
“De combinatie van transport en hijsfaciliteiten is mijn handelsmerk”, opent Bas
Oosterhout. “Ik transporteer bouwmaterialen zoals stenen, dakpannen, houten
of metalen balken naar de bouwplaats en
zet die op locatie meteen op de gewenste plekken. Mijn klanten zijn aannemers,
maar ook metaalbedrijven, bestratings
bedrijven of hoveniers. Soms word ik
alleen voor hijsfaciliteiten ingehuurd om
op een (bouw) locatie materiaal te verplaatsen zoals zonnepanelen, dakpannen,
of om een zware stalen balk op de plek te
hijsen voor montage. Maar bijvoorbeeld
ook om een zware piano op een hoger gelegen etage door een raam naar binnen of

naar buiten te takelen. Of om een jacuzzi
te transporteren en in een achtertuin of op
een balkon te hijsen. Ik heb veel ervaring
om met de kraan in smalle doorgangen of
naar andere moeilijk bereikbare plekken
te manoeuvreren. De klant kan mij flexibel
voor een paar uur inhuren voor een
gecombineerde of afzonderlijke transportof hijsklus. Ik lever daarbij een zeer goede
prijs/kwaliteit verhouding.”

en gereedschappen. Daarnaast verhuur
ik schaft-/kantoor-/uitvoerderunits met
ramen en basisinterieur, verder toilet
units en werkplaatscontainers voorzien
van schappen en werkbank voor zzp-ers.
Klanten zijn hier vooral bouw gerelateerde
bedrijven, maar ook weleens particulieren.
Als aanvullende service voor klanten verhuur ik bouwstempels, steigermateriaal of
stalen rijplaten.”

OPSLAG EN TRANSPORT CONTAINERS,
SCHAFT- EN TOILETUNITS

Korte lijnen, flexibel inzetbaar en persoonlijke betrokkenheid kenmerken Transportbedrijf Bas Oosterhout. “Als eenmanszaak
beheer ik mijn eigen agenda. De klant
die mij voor een klus belt, krijgt meteen
antwoord. Als zelfstandig ondernemer
staat de klant bij mij op nummer één en
dat komt tot uiting in persoonlijke
betrokkenheid en prima service!”

Verhuur en verkoop van zee- en opslagcontainers is ook een belangrijke activiteit
van Bas Oosterhout. “Het gaat om diverse
formaten: grote (20 ft), middelgrote (10 ft)
of kleine (8 ft) containers. Afsluitbaar zijn
ze ideaal voor de veilige opslag van huisraad, verkoopgoederen, bouwmateriaal
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Nieuweweg 168 – Wijchen
06 51 60 45 79
basoosterhout@gmail.com
www.transportbedrijf-basoosterhout.nl
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FACTS & FIGURES

Betalingstermijn
facturen MKB
Vorig jaar moesten MKB-bedrijven gemiddeld zo’n 38 dagen op de
betaling van hun facturen wachten. De betalingssnelheid van facturen
verslechterde de laatste maanden van het jaar wel, waarschijnlijk als gevolg
van de Coronacrisis. MKB-bedrijven moesten toen 44 dagen wachten op
betaling. De wettelijke betaaltermijn voor betalingen van grote bedrijven
aan MKB’ers wordt gehalveerd. Zij moeten facturen nu binnen 30 dagen
voldoen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Maar veel grote
bedrijven zijn volgens bedrijfsinformatiespecialist Graydon nog niet op
de hoogte van de nieuwe regeling of weten niet wie er nu precies onder
het MKB valt. Hier de omschrijving: 99 procent van het totale
bedrijfsleven valt onder het MKB. De kenmerken van een MKB-bedrijf:
minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van maximaal 40 miljoen euro
en een jaarlijks balanstotaal van maximaal 20 miljoen euro.

Account en wachtwoorden-
proces drempelverhogend
Beyond Identity onderzocht dat webshop-ondernemers omzet
mislopen vanwege lastige login- en registratieprocessen die
de koper moet doorlopen. Volgens hun onderzoek breken
70% van de respondenten hun online bestelling voortijdig af
als ze verplicht een account moeten aanmaken. Maar liefst
80% geeft aan bij een verplicht registratieproces te zoeken
naar het product bij een concurrent. Ook geeft 79% aan de
betreffende winkel niet meer voor een tweede keer te zullen
bezoeken en 57% houdt een negatief gevoel aan de online
winkel over. De meest genoemde irritante zaken bij registratie
zijn ‘specifieke eisen zoals lange wachtwoorden met speciale
tekens’, een zogeheten CAPTCHA-tool (‘ik ben geen robot’)
en aanvullende beveiligingsvragen.
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Veel
nieuwe
makelaars
Uit cijfers van BoldData blijkt dat in 2021
maar liefst 695 nieuwe makelaars zich
inschreven bij de KvK. Een stijging van 6,7%.
Nooit eerder kwamen er zoveel nieuwe
makelaars bij. Voor het eerst zijn er in
Nederland nu meer dan 11.000 makelaars
geregistreerd. De reden is waarschijnlijk de
oververhitte woningmarkt en de stijgende
huizenprijzen, waarbij veel makelaars hun
kans grijpen. Met een stijging van 6,7%
komt het totaal aantal makelaars nu op
11.025. Van deze makelaars is 69%
zelfstandig.

Ransomware-bedreigingen
Uit een wereldwijd onderzoek van Venafi onder ruim 1.500 beslissers
op het gebied van IT-beveiliging blijkt, dat 60 % van de ransomwaredreigingen dezelfde prioriteit moeten krijgen als terrorisme.
Maar liefst 67% van organisaties met meer dan 500 werknemers
kreeg in de afgelopen twaalf maanden te maken met een ransomwareaanval. Bij organisaties met 3000 werknemers had zelfs tot 80% met een
ransomware-aanval te maken. 17% van de slachtoffers heeft toegegeven
losgeld te hebben betaald. 37% is
bereid om losgeld te betalen, 57% hiervan zou dat niet doen als ze de betaling
openbaar moeten maken. Ondanks
het toenemende aantal ransomwareaanvallen zegt 77% vertrouwen te
hebben in de beschermende tools
tegen ransomware-aanvallen.
22% vindt het betalen van losgeld
‘moreel verkeerd’.

Trends in B-t-B e-commerce

Trends arbeidsmarkt

Uit onderzoek van Sana Commerce blijkt dat 58% van
de B-t-B-kopers sinds het begin van de pandemie vaker
e-commerce gebruikt voor hun aankopen. Het bedrijf voorspelt dat B-t-B e-commerce verandert in 2022 en ziet de
volgende trends. De opkomst van de zakelijke consument,
waarbij B-t-B-kopers net als B-t-C-consumenten meer op
zoek gaan naar eenvoudigere en betere koopervaringen
wanneer ze professionele aankopen doen. Vergelijkbaar aan
ervaringen bij Bol.com of Amazon. Ook bij B-2-B e-commerce
is personalisatie een cruciaal hulpmiddel om klantrelaties te
behouden en te verbeteren. Zo kunnen B-t-B-verkopers hun
klanten kennis laten maken met aanvullende producten (up
selling en cross selling). Real-time pricing wil zeggen dat
verkopers hun prijzen op elk moment kunnen aanpassen.
Ook een snellere en eenvoudigere orderafhandeling is een
trend vergelijkbaar aan de consumentenmarkt. Rond 2025
bestaat 75% van de
wereldwijde beroeps
bevolking uit millennials.
Deze groep kopers verwacht dat bedrijven zich
uitspreken over belangrijke kwesties. Corporate
social responsibility en
duurzaamheid zijn en
worden belangrijker.

De arbeidsmarkt zit echt op slot, is de conclusie van
recruitmentbureau Page Personnel. Zij signaleren
vijf trends op de arbeidsmarkt:

gever die daar minder aandacht aan besteedt. Inclusie kan
zich op de werkvloer het beste ontwikkelen als de mensen
ook daadwerkelijk bij elkaar zijn.

Hoge salarissen door schaarste
De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat salarissen
worden opgedreven. Kwestie van vraag en aanbod.
Vele mensen wisselen van baan voor een hoger salaris.

Ontwikkeling en training
Ontwikkeling en training krijgen prioriteit bij werkzoekenden.
Hoewel werkgevers vaak trainingen aanbieden, is de
behoefte vanuit de werknemer niet altijd vervuld.
Werkgevers trainen meer werknemers die zij in een bepaalde
functie willen houden, inwerken van nieuwe medewerkers is
duur en intensief.

Balans thuiswerken en op kantoor
Het thuiswerken is één van de grootste veranderingen in de
arbeidsmarkt. Met voor- en nadelen voor de werknemer en
werkgever, zoals het gemis aan medewerkersbinding en het
groepsgevoel op kantoor. De combinatie van thuiswerken
en persoonlijke ontwikkeling zorgt ook voor spanning. Een
voordeel is o.a. minder reistijd en meer tijd voor gezin.
Meer uren voor parttimers
Thuiswerken geeft de mogelijkheid om meer fulltime
te werken vanwege het combineren van gezin en werk.
Zo kunnen vrouwen die parttime werken, kiezen fulltime
te gaan werken.
Diversiteit en inclusie belangrijker
73% van de werkzoekenden vindt een organisatie met een
divers werknemersbestand meer aantrekkelijk dan een werk-
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INNOVATIE IN DE REGIO

Nu met NL Leert Door subsidie:
geef jouw medewerkers een goede start!

Continu verbeteren
Als innovatiemakelaar kom ik de mooiste
bedrijven tegen. Vaak is continu verbeteren
een rode draad in hun bedrijfsvoering.
Zo bezocht ik onlangs Sidcon Milieu
techniek BV in Nijmegen waar ondergrondse perscontainers worden gemaakt.
Het begon in 2007 met een vraag vanuit
de gemeente Arnhem voor een dergelijk
product. Inmiddels heeft een groot aantal
gemeenten perscontainers staan en is het
bedrijf gegroeid naar 18 medewerkers.
Zo kozen de gemeente Amsterdam, de
Gemeente Utrecht en het Midwaste
Collectief recent voor een langdurige
samenwerking met Sidcon. Een aantal
jongere werknemers van Sidcon is recent
begonnen met een eigen bedrijf: Flinc
Productontwikkeling. Ze ontwikkelen onder
andere nieuwe producten voor Sidcon.
Flinc werd door RCT Gelderland geïntroduceerd in de Lean leerkring, maar omdat
zij zelf nog geen productie hebben, werd
voor de leerkring Sidcon Milieutechniek
bezocht. Uitdagingen van dit bedrijf zijn
het plannen van grotere orders, waarbij
steeds rekening moet worden gehouden
met de uiteenlopende eisen van de

opdrachtgevers, gemeenten en inzamelaars, en verder is de service rondom de
geleverde containers een belangrijk aspect.
Als gastheer voor de Lean leerkring trad
Joost Jacobs van Sidcon Milieutechniek
op. Als eerste beschreef hij wat Sidcon
doet en wat de bedrijfsprocessen zijn:
Verkoop, inkoop van onderdelen,
assemblage van de ondergrondse pers
containers, plaatsing en onderhoud.
De adviesvraag die Jacobs in de leerkring
stelde was: je hebt een mix aan producten
en wat zou de beste aanpak kunnen zijn
om een flow te creëren in je productie?
Door bij elkaar in de keuken te kijken:
wat valt je op binnen het bedrijf met een
Lean-bril op? Na de introductie kregen
alle aanwezige bedrijven een rondleiding
aangeboden door de productiehal. Bij een
broodje en een drankje volgde vervolgens
een levendige discussie over hoe 5S
(scheiden, schikken, schoonmaken, stand
aardiseren en standhouden) toe te passen.
Ook kwamen leerervaringen bij andere
bedrijven naar voren. Een mooi voorbeeld
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 onder
nemers en leggen verbindingen met
organisaties, die innovatieprojecten
kunnen begeleiden.

24 WIJCHEN ZAKENVISIE

van slimmer en efficiënter werken was hoe
bij de montage elke tool die je gebruikt op
een witlaken gelegd wordt, waarna een foto
van het laken met instrumenten gemaakt
kan worden. Met de foto’s kan vervolgens
samen nagedacht worden over het zo
efficiënt mogelijk inrichten van processen,
waarbij je niet meer instrumenten gebruikt
dan je strikt nodig hebt. Ook hadden we
een evaluatie van eerdere meetings. Het
bleek onder andere dat een aantal tips en
ervaringen van bedrijven van elkaar wordt
overgenomen: een werkdag start met
productiemedewerkers die samen de uitdagingen van die dag kort bespreken, de
dagstart. Een ander voorbeeld was dat als
er ergens in de productie iets vastloopt er
een centrale plek is voor trouble-shooting
en overleg. Ook stond de term “Lean” zelf
ter discussie: moet de focus niet meer zijn
continu verbeteren? Het is mooi om te zien
hoe bedrijven van elkaar leren! Aan het
einde van de meeting gaf Joost Jacobs
aan dat hij er bij de volgende bedrijfs
bezoeken ook bij gaat zijn. Maakbedrijven
zijn van harte uitgenodigd om nog aan
deze of een nieuwe leerkring aan te haken!

Mirian van Leeuwen (GROW coaching
en training in Wijchen) werkt samen met
Van Kraaij Educatie in het aanbieden van
scholing en coaching mogelijkheden met
de subsidie “NL Leert Door met inzet van
Sectoraal Maatwerk”. De overheid neemt
daarbij het grootste gedeelte van de
investering voor haar rekening. Een
aantal cursussen is zelfs kosteloos.
GROW coaching en training biedt
binnen dit programma de volgende
coaching mogelijkheden aan:
• Groepstraining “Constructief samenwerken in een team” van 10 uur.
In de training gaan we met behulp
van TMA voor teams aan de slag om
medewerkers beter en constructief
samen te laten werken. We brengen
in kaart wat nodig is en hoe het team
er samen voor kan zorgen dat de
talenten ten volle worden benut.
De training bestaat uit twee groeps

sessies en een terugkom moment.
• P
 ersoonlijk coaching traject “Ontdek
je unieke talenten en kernkwaliteiten”
van 5 of 10 uur.
Om goed inzetbaar te blijven, moeten
mensen zich blijven ontwikkelen.
De arbeidsmarkt verandert. Banen
verdwijnen en daar komen weer andere
banen voor terug. Ook als bedrijf is leren
en ontwikkelen belangrijk: zo blijf je
wendbaar en concurrerend. Door de
aantrekkelijke mogelijkheden die NL Leert
Door biedt, is nu het moment voor werkgevers om hierover in gesprek te gaan
met hun werknemers.
Wil je weten hoe ik jouw medewerkers
kan begeleiden? Kijk voor het volledige
scholingsaanbod van GROW coaching
en training op www.samennaareen
hogerniveau.nl en zoek op “gegeven
door Mirian van Leeuwen”.

GROW coaching en training biedt
begeleiding aan bedrijven en mede
werkers die verandering willen in hun
werk en daar zelf niet uitkomen. Naast
assessments behoren loopbaan coaching,
TMA voor teams, outplacement trajecten
en sollicitatietrainingen tot mijn expertise.
MEER WETEN OF KENNISMAKEN?

GROW coaching en training
Campuslaan 6
6602 HX Wijchen
06 37 45 36 26
mirian@grow-coaching-training.nl

WegMoo Groep specialist in logistiek
WegMoo groep in Bergharen biedt een breed dienstenpakket
aan voor de logistieke sector:
WegMoo Uitzendorganisatie Uitzenden & detacheren van bekwame Nederlandstalige
chauffeurs voor al het nationaal en internationaal transport over de weg.
WegMoo Opleidingen Voorgefinancierd starten van een loopbaan als vracht
wagenchauffeur. Opfriscursussen voor chauffeurs, chauffeur C- en CE-opleiding, vak
bekwaamheid Code 95. Door ons opgeleide chauffeurs krijgen een vaste baangarantie.
WegMoo Bemiddeling B.V. Transportbemiddeling tussen opdrachtgever en transporteur. Logistiek efficiënt en kostentechnisch gunstig matchen van vraag en aanbod.

MEER WETEN

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

Medical Service WegMoo (inter)Nationale medische repatriëring met eigen
ambulances en 24/7 service voor verzekeringsmaatschappijen, alarmcentrales of
particulieren. Ca. 40 opgeleide ambulancechauffeurs en gediplomeerde medische
medewerkers, HKZ-gecertificeerd en lid van Overlegorgaan Medisch Adviseurs
Repatriëringorganisaties (OMAR).
Coöperatie WegMoo & Co B.A. Een belangrijke tak binnen de WegMoo-groep.
ZZP-ers in transport met/zonder eigen vrachtauto profiteren met een
Coöperatie-lidmaatschap van het NIWO-gebruiksrecht.

Mooi op weg met WegMoo!

Cees van Wegen en Annemie
Mooren (directie WegMoo)
bij hun monumentale kantoor
in Bergharen
MEER WETEN OF KENNISMAKEN?

WegMoo Groep
0487 507 798
Meer info en vacatures: www.wegmoo.nl
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NICE TO
KNOW

Filosofie
voor de
ondernemer

Sleutel tot succes
Wijchen kent een rijk industrieel verleden,
ook al kwam dat laat op gang. Toen de
gemeente na de oorlog kampte met een
hoge werkloosheid, ijverde de burge
meester voor het aantrekken van
industriële bedrijven. Wijchen-Oost werd
ontwikkeld, compleet met de groene toe
gangslaan Nieuweweg, omdat het gebied
ook mooi en uitnodigend moest zijn.
Het werd een succes. Er vestigden zich
tal van bedrijven uit de regio, de werk
loosheid nam af, de bedrijven deden het
goed en Wijchen werd een belangrijke
economische speler in de regio.
Toen de diensteconomie opkwam in
Nederland, dreigde de industrie in een
bijrol terecht te komen. Iets dat hinder
geeft, niet kennisintensief zou zijn en beter
af in het buitenland. Tot de stilval van het
internationale handelsverkeer tijdens de
lockdowns iedereen de ogen opende:
hoogwaardige productie van eigen bodem
is van cruciaal belang. Gelukkig zijn we dat
op Wijchen-Oost nooit vergeten. Hier hebben we altijd onze fascinatie gehouden
voor gedreven ondernemers die willen
creëren. Iets bedenken, iets concreets
willen maken waar de maatschappij mee
geholpen is. Altijd op zoek naar nieuwe

technieken en nieuwe materialen, altijd
willen vernieuwen. Prachtige bedrijven om
van binnen te zien, ik nodig u uit.
Wijchen doet het heel goed in de techniek en industrie. De werkgelegenheid
in de sector groeit hier harder dan in de
rest van Gelderland. Er is een lange lijst
van bekende namen op Wijchen-Oost
en daar voegen we nu bijna maandelijks
veelbelovende nieuwkomers aan toe.
Bedrijven die een grote bijdrage leveren
aan de regionale economie en essentiële relaties onderhouden met de andere
clusters in Gelderland. Bedrijven waarvoor
kennis en kunde cruciaal is. Opgebouwde
kennis die verankerd zit in medewerkers,
die echter dreigt te verdwijnen nu de
babyboomgeneratie met pensioen gaat.
Bedrijven die groeien en zitten te springen
om nieuw talent, dat creëert en realiseert.
Mensen die hun talenten tot ontwikkeling
willen laten komen bij Wijchense wereldbedrijven. Maar hoe brengen we onder
nemers, onderwijs en overheid bij elkaar?
Samenwerken is de sleutel tot succes.
Dat weten we als bedrijvenvereniging
en dat dacht Jeroen Roufs toen hij onze
toekomstvisie las. Daarin schreven we dat

Wijchen-Oost een plek moet zijn waar
we innoveren door werken en leren te
combineren. Daarvoor moeten bedrijven
elkaar kennen, er moet een netwerk zijn
en nieuwe manieren van vakonderwijs
in vernieuwende onderwijsconcepten,
op een bedrijventerrein dat aantrekkelijk
is voor nieuwe generaties vakmensen.
Jeroen Roufs is locatiedirecteur vmbo van
het Maaswaal College in Wijchen. Samen
met hem hebben we bedrijven gesproken
en verkent een werkgroep de mogelijk
heden om méér lokaal samen te werken.
Om op basis daarvan het lesaanbod beter
aan te laten sluiten op de behoefte van
het bedrijfsleven en leerlingen vroegtijdig
kennis laten maken met de wereld van
techniek.

In de rubriek gevleugelde uitspraken van beroemde
denkers over zaken doen en ondernemerschap.
Enkele doordenkers van Dalai Lama (1935),
Tenzin Gyatso, de 14e en huidige Dalai Lama,
geestelijk en politiek leider van Tibet.
“Waar het verstand ophoudt, begint de woede.
Daarom is de woede een teken van zwakte. "
“Een mens kan in zijn eentje niet overleven, hij heeft
de nabijheid van anderen nodig."
"In tijden van grote tegenslag bestaat het grootste
vermogen om goed te doen, zowel voor jezelf als
voor anderen."

Sleutelt u mee aan het succes? Dit schooljaar volgen 44 leerlingen uit het vmbo
van het Maaswaal College een volledige
dag stage volgens het concept ´leren in
bedrijf´. Tijdens de stage ronden groepjes leerlingen in het bedrijf één of twee
keuzevakken af. Leerlingen komen zo
in aanraking met rolmodellen en raken
geïnteresseerd in de sector. Zes bedrijven
doen al mee en zijn enthousiast. Er is nog
ruimte voor meer, dus neem contact op
met j.roufs@maaswaalcollege.nl of bel
024-6487 272.
Goed voor de Wijchense jeugd en goed
voor het bedrijfsleven!
Pieter Bergshoeff,
Voorzitter Bedrijvenvereniging
Wijchen-Oost

LIDMAATSCHAP
Bent u één van de 300 ondernemers
op Bedrijventerrein Wijchen-Oost
en wilt u lid worden van Bedrijvenvereniging Wijchen-Oost?
U kunt al lid worden voor € 50,- per jaar.

Toetsenbord
versus WC

JOIN
THE
CLUB!
studio-bont.nl

We zitten dagelijks heel wat
uren achter de computer. We
niezen, hoesten en proesten over
de hardware. En we ontbijten,
lunchen en drinken er meestal
ook. Dit is dus een broedplaats
voor bacteriën en (corona) virussen. Wetenschappelijk
onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat er op
het toetsenbord van een pc 400 keer meer bacteriën
zitten dan op een wc-bril. De Enter-toets en de spatiebalk bleken de smerigste plekken op een toetsenbord.
Ook telefoontoestellen en computermuizen blijken een
paradijs voor bacteriën te zijn. Hou je toetsenbord eens
op zijn kop, je zult verbaasd zijn wat eruit valt.

Hoe het zo
kan lopen……
Het eerste apparaat
waarmee Sony in 1946 op
de markt kwam was een
rijstkoker.

Meer informatie:
www.bedrijvenvereniging-wijchenoost.nl
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Clemens Rikken toont een lijvige catalogus met duizenden producten
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8 Koopzondagen (2 koopfeestdagen)
Vakantie / Feestdagen
Openingstijden winkels centrum
Koopzondagen: 13.00 - 17.00 uur
Koopfeestdagen: gewone openingstijden
Koopavond: tot 20.00 uur
Evenementen zijn onder voorbehoud
Voor een actuele kalender kijk op www.wijchenis.nl
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FEBRUARI - MAART
27 feb, 27 mrt
Zaterdag 5 t/m 6 mrt
APRIL
Maandag 29 t/m 15
Vrijdag 3
Zaterdag 9
Zondag 10
Zondag 17
Dinsdag 26
Woensdag 27
MEI
Zaterdag 1
Zaterdag 7
Zondag 15
Zondag 22
Donderdag 26
Zaterdag 28
Zondag 29
JUNI
Zaterdag 3 t/m 7
Zaterdag 18 en 19
Zondag 12
Vrijdag 24 t/m 26
Zondag 26
JULI
Vrijdag 1 t/m 3
Vrijdag 1 & 2
Zaterdag 9 t/m 12
Maandag 18 t/m 22
Zondag 31
AUGUSTUS
Donderdag 15 t/m 19
Vrijdag 19 t/m 21
Zondag 21
Zaterdag 27 tm 28
Zondag 28
SEPTEMBER
Vrijdag 2 t/m 4
Vrijdag 9 t/m 12
Vrijdag 11
Vrijdag 16 t/m 20
Vrijdag 23 (3 weken)
Zondag 25
Zaterdag 24 t/m 27
OKTOBER
Zaterdag 8
Vrijdag 14 t/m 17
Vrijdag 21 t/m 23
Vrijdag 28
Zondag 30
NOVEMBER
Zaterdag 5
Zaterdag 12
Vrijdag 25
Zondag 27
DECEMBER
Zondag 11
Vrij 16 t/m Zo 8 jan
Zaterdag 17 & 18
Maandag 19

en facilitaire producten. Clemens
Rikken is al 45 jaar in de branche

Wijn&Spijs
Wandeltocht langs Wijchense horeca

actief en samen met collega Michelle
van Elst het rechtstreekse aanspreek-

The Passion
Kerstengelen benefiet (vrijdag voor Goede Vrijdag)
Strong Viking Mud & Family Edition
Fashion, trouwbeurs & bokkentocht - KOOPZ.
Woezik op Stelten
Koningsnacht
Koningsdag (New Style) - KOOPFEESTDAG

punt voor de klant. Letterlijk ‘aanspreekpunt’, want Kantoorvakhandel
Wijchen onderscheidt zich van de
vaak anonieme online discounters en

Middeleeuwse markt Kasteel Hernen
Emilialoop
Theaterroute Routs
Trotsmarkt Kasteeltuin
Hemelvaart met braderie - KOOPFEESTDAG
Emporium
Wijn&Spijs
Kermis Bergharen
Strong Viking Water & Family Edition
Hernense Stratenmarkt
Ruinetheater Batenburg
MAFF (& BBB) - Wijn&Spijs - KOOPZONDAG
Ruinetheater Batenburg
Horecastraatje Live & Gevelconcert
Kermis Hernen
Vierdaagseweek (wo. de 'Dag van Wijchen!')
Wijn&Spijs
OkieDokieDorp
Pleinfeesten Sterrebosch
CuriosaFair Kasteeltuin
Alverna Barst Los
Kunstmarkt - Wijn&Spijs
Aircooled Bergharen
Kermis Balgoij
Oude Voertuigendag
Wijchense Kermis
WK Volleybal dames (Brazilië en Dom.Rep)
WijchenStaatStil - Wijn&Spijs - KOOPZONDAG
Kermis Niftrik en Gildefeesten
Paardenmarkt
Kermis Batenburg
Kloosterfeesten Alverna
Halloween koopavond - Trick-or-Treat
Trotsmarkt Kasteeltuin - Wijn&Spijs
Sfeerverlichting Wijchen centrum aan
Sint Intocht of Meet & Greet
Black Friday
Sint KOOPZONDAG - Wijn&Spijs
Pre-Kerst KOOPZONDAG (met SantaRun?)
Wijchen Schaatst
Kerst Sprookjesfestijn - KOOPZONDAG
Kerstfair Batenburg

Kantoorvakhandel Wijchen is een
totaalaanbieder van kantoorartikelen

Evenementenkalender gemeente Wijchen

JANUARI
M D W D
4
11
18
25

IN BEELD

groothandelsketens door korte lijnen,
persoonlijke en klantvriendelijke
service. Kantoorvakhandel Wijchen
biedt een ruim assortiment met een
marktconforme prijsstelling.

Kantoorvakhandel Wijchen: ‘one stop
shopping’ voor kantoor en facilitair
“Je gelooft het misschien niet, maar wij
bieden onze klanten vanuit deze kleine
vestiging een assortiment aan met meer
dan 30.000 artikelen: van nietjes, ordners,
toners, papiervernietigers, lamineer
machines tot kantoormeubelen. Wij zijn
merkonafhankelijk en kunnen in principe
alles leveren. De klant die een speciaal
product nodig heeft, hoeft zelf niet op
zoek te gaan. Wij kennen de markt op
onze duim en komen altijd met de meest
passende oplossing. Men kan bij ons per
telefoon, per mail of online bestellen, wij
zijn flexibel. Standaard checken we persoonlijk alle binnengekomen bestellingen.
Is er bijvoorbeeld per abuis een opvallend
grote hoeveelheid opgegeven of een
afwijkend artikelnummer, dan nemen we
hierover even met de klant contact op.
Deze ‘double check’ wordt zeer op prijs
gesteld en voorkomt vertragingen in de
bestelling. Onze klanten zitten hoofdzakelijk in deze regio en we leveren uit voorraad binnen 24 tot 48 uur. Klanten kunnen
7 dagen per week, 24 uur per dag een
bestelling plaatsen via ons webportaal. Zo
bepaalt de klant wanneer het uitkomt om

te bestellen. De bezorging is met eigen
vervoer en bovendien gratis. Weer zo’n
pluspunt van Kantoorvakhandel Wijchen”,
benadrukt Clemens Rikken.

BEDRUKTE PROMOTIEARTIKELEN EN GIFTS

Naast het reguliere assortiment kantoorartikelen en -meubels, is het assortiment
uitgebreid met facilitaire producten.
“We spelen hierbij in op een trend in de
markt. Klanten willen graag zoveel
mogelijk bij één totaalaanbieder inkopen,
‘one-stop-shopping’ dus. Het inkoop
proces is voor hen zo mooi overzichtelijk en efficiënt”, aldus Clemens Rikken.
“Bij ons kun je dus ook terecht voor
koffie, thee en frisdranken, schoonmaak
middelen, persoonlijke beschermings
middelen, gereedschap en nog veel
meer. Een ander specialisme van ons zijn
reclameartikelen en relatiegeschenken,
zoals bedrukte pennen, schrijfblokken,
usb-sticks met logo, paraplu met opdruk
tot en met bedrukte kleding. We hebben
zo’n 3500 unieke gifts en promotie
artikelen die we in vele kleuren en met
diverse bedrukkingsmogelijkheden

kunnen leveren tegen concurrerende
prijzen!”
In de regio heeft Kantoorvakhandel Wijchen
van oudsher een vaste klantenkring. “Onze
klanten zien dat onze prijsstelling vergelijkbaar is met die van online aanbieders. Maar
daar bovenop krijgen ze bij ons nog eens
absolute meerwaarde in de zin van een zeer
klantgerichte service die vroeger nog heel
gewoon was”, aldus Clemens Rikken.
Op zoek naar een specifiek product
of meteen bestellen?

MEER WETEN

Nieuweweg 236 - Wijchen
024 6454 005
info@kantoorvakhandelwijchen.nl
www.kantoorvakhandelwijchen.nl
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BUSINESS CARD
WIJZER

WEBPROMO

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

Cornelis Drebbelstraat 6
6603 BH Wijchen

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.

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

ALLROUND GARAGE

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.

Sandra Langens
accountmanager bedrijven
06 46 82 41 59
s.langens@drutenwijchen.nl

Sandra Langens

Edwin van Schipstal
accountmanager
bedrijven
adviseur economie

06 46 82 41 59
06 15 12 88 38

s.langens@drutenwijchen.nl

e.van.schipstal@drutenwijchen.nl

Nieuweweg 236
6603 BV Wijchen
(024) 641 38 22

info@drukkerijdekleijn.nl
www.drukkerijdekleijn.nl

WWW.STUDIO024.NL

WWW.DLCSPUITWERKEN.NL

Studio 024 is een veelzijdig reclame- en webdesign
bureau. Veelzijdig in die zin dat we veel specialismes
hebben: webdesign, webdevelopment, 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 uitstraling met
bewezen resultaten.

DLC Airless spuiten is gespecialiseerd in de
allernieuwste 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.

Marin ’t Hoen
accountmanager bedrijven

DRUKKERIJ

06 34 29 42 15
m.t.hoen@drutenwijchen.nl

Sandra Langens

Peggy Verbakel bedrijven
accountmanager
accountmanager bedrijven

06 46 82 41 59
06 51 47 65 48
s.langens@drutenwijchen.nl
p.verbakel@drutenwijchen.nl

GEMEENTE WIJCHEN
Nieuweweg 236
6603 BV Wijchen
(024) 64 54 005

info@kantoorvakhandelwijchen.nl
www.kantoorvakhandelwijchen.nl
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machine onderhoud
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KANTOORVAKHANDEL
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Hans Peters
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Jan van der Heydenstraat 14A
Tel.: +31(0)6 53853067
e-mail: info@machineonderhoud.nl
6603 ba wijchen

JOIN THE CLUB!

MACHINEONDERHOUD

FOTOGRAAF

JOIN THE CLUB!
ONTWERPSTUDIO

30 WIJCHEN ZAKENVISIE

marie cecile oosterhout
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Uw schade...
Ons ambacht
NIEUWEWEG 206, 6603 BV WIJCHEN
WWW.AUTOSCHADEWIJCHEN.NL

Tel. 024- 6421881

Van schoon en
opgeruimd worden
mensen blij en vrolijk!
Selectclean Wijchen

Schoonmaak

Bijsterhuizen 3011-A
6604 LP Wijchen

Glasbewassing

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

Specialistische reiniging

