Business to business magazine voor de gemeenten Heumen – Berg en Dal – Mook en Middelaar
JAARGANG 22 – NUMMER 4 – WINTER 2021

Cequra: voor een veilige en energiezuinige toekomst
Autotaalglas Nijmegen: expert in autoruit kalibratie
Ga de grens over met GO4EXPORT

Zen Your Life…Your Own Way

Originele relatiegeschenken of attentie voor je medewerkers!

Relax-box
vol verwennerij voor
een leuke spa-dag
thuis of voor iemand
die je een zenmomentje gunt.

Ayurveda producten care-producten en thee
Wellness & Geuren oliën en wierook
Stones & Spirituals edelstenen en sieraden
Home & Living theesets en bamboeproducten
Originele cadeaus geschenk-box

Neem een kijkje in onze webshop
en laat je verrassen:

www.zenyourlife.nl

LANGDUREND ZEURENDE
OF SCHIETENDE PIJN IN
UW RUG?

LAGE RUGPIJN?

Loopt u al geruime tijd met zeurende of schietende
pijn in uw rug? Heeft u al oefeningen geprobeerd,
maar heeft dit niet mogen baten? Is de pijn wisselend
aanwezig en wilt van die vervelende momenten af?
Lage rugpijn is een van de meest voorkomende klachten.
Als u hier al langer dan 3 weken mee loopt is, noemen we
dit afwijkend beloop. Loopt u er langer dan 3 maanden
mee, dan wordt het chronisch genoemd. De kans dat
het dan vanzelf over gaat is dan klein. Onze specialisten
behandelen al meer dan 30 jaar succesvol mensen met
complexe en chronische rugpijn. Onze fysiotherapeuten
en chiropractors combineren hands-on technieken, met
voorlichting en advies en revalidatie. Dit totaalpakket
zorgt in veel gevallen voor goede oplossingen, waardoor u
weer pijnvrij door het leven kunt.
Benieuwd of wij iets voor u kunnen betekenen? Krijg
direct inzicht in de oorzaak van uw klachten en hoe
uw behandelplan eruit zal zien. Boek uw gratis
screening op www.resultcare.nl

GRATIS
NG
SCREENI
GRATIS MEDISCHE FITNESS
TIJDENS HET BEHANDELTRAJECT
WIJ HEBBEN AFSPRAKEN MET
ALLE ZORGVERZEKERAARS!

Middelweg 10b • Molenhoek • 085 210 37 06 • info@resultcare.nl

WWW.RESULTCARE.NL

• FYSIOTHERAPIE • CHIROPRACTIE • COACHING • PERSONAL TRAINING • FITNESS

9,1

MANAGEMENT UPDATE • COLOFON

Management Update

ACTUEEL

Filosofie voor de o ndernemer

is een kwartaaluitgave van

In deze rubriek gevleugelde uitspraken van beroemde denkers over zaken doen en ondernemerschap. Enkele doordenkers van Harry Mulisch, Nederlands schrijver (19272010).
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• Sommige vragen zijn zo goed dat het jammer zou zijn
ze met een antwoord te verknoeien.
• Een boom die zo hard wil groeien dat hij zijn wortels
uit de aarde trekt, zweeft niet ten hemel, maar valt
om.
• Geniaal is hij die onbevangen en met een haast kinderlijke blik in de wereld staat.
• Wat toeneemt is de techniek. Die wordt reusachtig en
de mensen zitten er als leeggezogen dwergen tussen.
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Volgens het CBS dat in samenwerking met
de Kamer van Koophandel, het Economisch
Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en
VNO-NCW onderzoek deed naar het
ondernemersvertrouwen, zijn ondernemers
(ondanks het hele coronagedoe) overwegend positief gestemd. Mooi zo! Er wordt
volop geïnnoveerd en geïnvesteerd en de
meeste bedrijven zijn naarstig op zoek naar
nieuw personeel. Het zijn rare tijden. Zo
sta je met een biertje schouder aan schouder in het café en een paar dagen later
benaderen we elkaar van 1,5 meter afstand
gewapend met mondkapje en handgel. Het
is zaak om het hoofd koel te houden en de
kansen voor ogen te houden. 2022 staat
dus zowel in het teken van positief kansen
pakken, maar ook goed en preventief opletten. In onze regio zijn genoeg innovatieve
bedrijven gevestigd die ondernemers kunnen ondersteunen bij het behalen van hun
doelen. En hen tevens support kunnen bieden in preventieve zin. Precies wat we

nodig hebben in 2022. Een gezegde luidt
‘Ondernemen is risico’s nemen’, maar
ondernemen is ook ‘risico’s beheersen’. Eén
ding staat vast: als je geen risico’s neemt,
drink je ook geen champagne. Een toost op
een positief en prima 2022!

Arie Craanen uitgever
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Samen met Cequra een veilige
en energiezuinige toekomst!
Megens Elektrotechniek heeft een nieuw bedrijf: Cequra, specialist in
energieadvies en Scope veiligheidsinspecties. Met Tom Wienhofen als
directeur en Edwin Oudshoorn als businessmanager achter het
stuurwiel, staat Cequra sinds november als een huis. Een interview
over een veilige en energiezuinige toekomst.
Tekst: Linda van Dalen Foto’s: Patrick Bongartz

“Cequra is ontstaan vanuit de behoefte om
onze opdrachtgevers nog beter van dienst
te zijn”, legt Edwin uit. “We hebben ruim
40 jaar kennis in huis. Met Cequra leggen
we écht de focus op duurzaam energieadvies en onze veiligheidsinspecties.
Veiligheid en energiebesparing staan bij
overheden en bedrijven op de radar. Met
Cequra willen we onze bijdrage leveren om
hier verbeterstappen in te maken.”
Op dit moment bestaat Cequra uit een
team van zeven doorgewinterde professionals. Het verzorgingsgebied waarin zij werken is voornamelijk de cirkel Nijmegen,
Utrecht, Den Bosch en Venlo. Voor grote
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projecten en landelijke klanten vind je
Cequra echter door het hele land. Tom
Wienhofen: “Of je nu een groot of klein
bedrijf bent dat maakt niet uit. Onze kring
van opdrachtgevers is heel divers. Dat
maakt dat we de afgelopen jaren veel
gebouwen van binnen hebben gezien en
iedereen een passende oplossing kunnen
bieden.”

Energie besparen en verduurzamen
Cequra biedt twee soorten energieadviezen. Enerzijds adviseren zij in energiestromen van ‘buiten naar binnen’, waarbij de
nadruk ligt op de buitenkant van een
gebouw. Anderzijds richt zich het advies op
de energiestroom van ‘binnen naar buiten’,
waarbij vooral gekeken wordt naar de

Het team van Cequra. V.l.n.r. Robert Hendriks,
Sarah Rutten-van Doorn, Edwin Oudshoorn en
Tom Wienhofen.

installaties en dan pas naar de buitengevel.
Tom Wienhofen: “Naast de besparing van
energie is het veel belangrijker dat we juist
ook minder energie verspillen. Als je
bedenkt hoeveel het kost om iets te maken,
dan ga je er anders mee om. Je stelt jezelf
de vraag of iets nog herbruikbaar is. Die
circulaire gedachte vind ik heel interessant.”
Edwin Oudshoorn legt ons uit wat het
adviespakket van Cequra inhoudt.
“Opdrachtgevers kunnen bij ons terecht
voor de Energie-audit EED, het
Activiteitenbesluit, de subsidieregeling
Verduurzaming MKB (SVM) en het
Energielabel (C). Voor de Energie-audit
EED gaan we eens in de 4 jaar langs bij
onze opdrachtgever. We verzamelen dan
alle informatie over het actuele energieverbruik en het wagenpark. Ook nemen we de
besparingsmogelijkheden hierin mee. Het
samengestelde energie-auditverslag geeft
inzicht in alle besparingsmogelijkheden en
de te verwachten effecten daarvan. Om te
voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer, adviseren we over energiebesparende mogelijkheden met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. We
analyseren daarbij het gebouw en bekijken
hoe het energieverbruik kan worden ver-

minderd. Bijvoorbeeld door vervanging van
een CV-installatie of het gebruik van ledverlichting. Als eigenaar van een gebouw
ben je labelplichtig. Hiervoor geven we het
Energielabel (C) af.”

Subsidieregeling Verduurzaming
MKB (SVM)
Voor mkb-ondernemers die energie willen
besparen en willen verduurzamen is er de
Subsidieregeling Verduurzaming MKB
(SVM). Die geldt voor mkb-ondernemingen
tot 250 medewerkers en een jaaromzet van
maximaal 50 miljoen. “Dat levert een mooi
voordeel op! 80% van het energieadvies
wordt vergoed. Daarnaast kun je ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en
ondersteuning bij het nemen van minimaal
één van de maatregelen uit het energieadvies. Cequra helpt de ondernemer in het
proces van subsidieaanvraag, het energieadvies tot en met de realisatie”, benadrukt
Edwin Oudshoorn.

Een veilige omgeving voor iedereen
Het is in ieders belang om de veiligheid in
een werkomgeving te garanderen. Niet
alleen voor medewerkers en ondernemers,
maar ook voor opdrachtgevers die je bedrijf
bezoeken. Cequra zorgt voor een omgeving
waar iedereen zich veilig voelt en prettig
werkt. Zij brengen onzichtbare risico’s op
het gebied van brand,- en elektrische veiligheid in kaart. Edwin vertelt hierover: “Niks
is zo belangrijk als een veilige werkomgeving. Om dit te waarborgen voeren we ver-

schillende wettelijke veiligheidsinspecties
uit. Denk hierbij onder andere aan de eisen
die gesteld worden aan de veiligheid van
elektrische installaties. Elke installatie in
het gebouw moet veilig zijn. Hiervoor voeren we een Scope 8 (NEN 3140) inspectie
uit. Cequra is er ook om tijdig brandrisico’s
te signaleren. Eén op de drie branden
wordt veroorzaakt door gebreken aan elektrische installaties. Met een Scope 10
inspectie brengen we de brandveiligheid
van elektrische installaties in kaart.
Tegenwoordig zijn steeds meer bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen. Een
mooie manier om groene energie op te
wekken. Vanuit de verzekeraar ben je verplicht om een Scope 12 keuring uit te voeren. Dat is een inspectie om de brand,- en

‘Eén op de drie branden wordt
veroorzaakt door gebreken
aan elektrische installaties!’
elektrische veiligheid van de gehele
PV-installatie te onderzoeken. Van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de
netwerkbeheerder. Onze inspecties melden
we af bij SCIOS, de garantie voor veiligheid.”

Een duidelijke aanpak
Cequra is heel duidelijk in hun aanpak.
Tom Wienhofen: “Onze opdrachtgevers
hebben het allemaal druk. Zij willen snel

Het Cequra diensten
pakket
•
•
•
•
•
•
•
•

Energie-audit EED
Energielabel
Energielabel C
Activiteitenbesluit
MKB-advies subsidies
Inspectie Scope 8
Inspectie Scope 10
Inspectie Scope 12

schakelen en willen nog liever vandaag dan
morgen antwoorden en oplossingen.
Cequra begrijpt dit. We nemen na een aanvraag daarom altijd binnen 4 uur contact
op en onze rapportages leveren we binnen
5 werkdagen af. Hierdoor kunnen onze
opdrachtgevers snel stappen zetten richting veiligheid en energiebesparing. We
vinden het belangrijk dat onze opdrachtgevers direct een goed gevoel hebben bij een
eerste kennismaking. Met onze kennis van
de veranderende wetgeving kunnen we snel
schakelen en onze opdrachtgever voorzien
van een eerlijk antwoord. We denken écht
mee over de duurzame visie en plannen
van onze opdrachtgevers.”

Toekomst
“Cequra is een jong bedrijf met een ervaren
geest”, omschrijft Edwin het bedrijf treffend. “Met een deskundig team zorgen we
voor een veilige en duurzame omgeving
voor onze opdrachtgevers. We breiden ons
team de komende jaren verder uit en zijn
hiervoor op zoek naar nieuwe collega’s.
Vakspecialisten die onze duurzame
gedachte en passie voor veiligheid delen.
Binnen nu en 3 jaar hopen we ons team uit
te breiden met 6 specialisten. Openstaande
vacatures vind je op onze website en via
social media. Vooral ook aanstormend
talent bieden we volop de mogelijkheid om
te solliciteren. Een nieuwe generatie van
specialisten die we binnen Cequra graag
opleiden!”

Meer weten of een afspraak
maken:
T. 0485 782 900 – www.cequra.nl
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noodruit te plaatsen of de schade zo snel
mogelijk op te lossen. In 95% van de gevallen hebben we een autoruit binnen 24 uur
na melding hersteld.”

Professionele kalibratie waarborg
veiligheid

Het team van Autotaal Nijmegen is voor urgente schademeldingen 24/7 bereikbaar.

Autotaalglas Nijmegen: expert in
		 autoruit kalibratie
Autotaalglas is een landelijk opererende franchise-organisatie met een dekkend
netwerk van maar liefst 55 vestigingen. Al vanaf 1998 runt Willie Coenen Autotaalglas
Nijmegen. Aanvankelijk ook gevestigd in Nijmegen, maar in 2015 nam hij intrek in een
modern bedrijfspand op Bijsterhuizen in Wijchen. Samen met zijn twee zoons en
monteurs zijn zij dagelijks stand-by voor het herstellen van glasschade en het plaatsen
van nieuwe autoruiten.

		 “Wij repareren en monteren auto
glas voor personenauto’s, bedrijfsauto’s,
vrachtwagens, campers tot en met heftrucks”, opent Willie Coenen. “Zowel voor-,
achter- en zijruiten en glazen daken.
Autotaalglas is de enige organisatie die
voor álle verzekerings- en leasemaatschappijen in Nederland mag werken. Hun klanten kunnen altijd meteen bij ons terecht.
Sterker nog, de maatschappijen verwijzen
zelf hun klanten actief naar ons door voor
een autoruitreparatie, vervanging of
preventieve inspectie.”
Autotaalglas Nijmegen richt zich op de particuliere autobezitter, maar vooral ook op
de zakelijke markt. Willie Coenen vervolgt:
“We zien de laatste jaren veel ruitschade
aan bedrijfsbusjes van installatiebedrijven,
aannemers en zzp-ers. Inbrekers hebben
het dan gemunt op het gereedschap dat
zich in de bus bevindt. Wij hebben de
meest courante zijruiten van bedrijfsauto’s
op voorraad, zodat de klant nog dezelfde
dag geholpen kan worden. Op die manier
voorkomen we dat werkzaamheden stil
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komen te liggen en de klant nog extra
schade oploopt door omzetverlies. Sowieso
zijn wij voor urgente schademeldingen
24/7 bereikbaar om ter plekke alvast een

In de autoruit van tegenwoordig zijn steeds
meer vernuftige functies geïntegreerd.
Deze ‘smart tools’ onder de verzamelnaam
ADAS (Advanced Driver Assistance
Systems) maken gebruik van software en
hardware zoals camera’s, sensoren en laser
en kunnen de bestuurder informeren,
assisteren en waarschuwen.
Regensensoren, dode hoek detectie, verkeersborden herkenning of parkeer assistentie. Maar bijvoorbeeld ook een waarschuwing dat de auto de rijbaan per
ongeluk dreigt te verlaten, of dat de auto
spontaan stopt als er plotseling een fietser
of voetganger oversteekt. “Deze instrumenten zorgen voor extra veiligheid, maar
alléén dan wanneer ze optimaal zijn gekalibreerd”, benadrukt Willie Coenen. “Een
autoruit moet bij vervanging opnieuw worden gekalibreerd volgens de richtlijnen van
de fabrikant. Kalibratie van deze autoruiten is een van onze specialismen. We hebben daarvoor alle geavanceerde apparatuur
in huis, zodat zelfs merkdealers een beroep
doen op onze kalibratie-expertise. Bij vervanging van de voorruit moeten zowel de
hardware en software worden gecheckt of
ze doen wat ze moeten doen. We leveren
dan ook een rapport en certificaat af
waarin onze controle is bevestigd, zodat de
correcte werking en daarmee de veiligheid
is gewaarborgd. We maken uitsluitend
gebruik van kwalitatief hoogwaardige

Veel autoruiten zijn op voorraad en in 95% van de gevallen is een autoruit binnen 24 uur
na melding hersteld.

autoruiten van topmerken zoals SaintGobain, AGC en Pilkington, zoals die door
de autofabrikant origineel worden
geplaatst. Bovendien zijn wij aangesloten
bij BOVAG en een erkend FOCWAautoruitherstelbedrijf. Autoglasschade is in
de meeste verzekeringen meeverzekerd.
Klanten van veel verzekeringsmaatschappijen krijgen ook nog eens een extra voordeel bij hun eigen risico, wanneer ze hun
ruitschade bij Autotaalglas laten repareren.
Soms is een autoruitschade niet of moeilijk
te verzekeren of geldt een extra hoog eigen
risico, zoals bijvoorbeeld bij vrachtwagens.
In die gevallen hebben we zeer concurrerende tarieven om de klanten toch van
dienst te kunnen zijn.”

“Wij denken mee om schade te
beperken en onnodige kosten
te voorkomen”
Preventieve ruitinspectie
Het verzorgingsgebied van Autotaalglas
Nijmegen is de vierhoek tussen Nieuw
Bergen, Overloon, Mill, Oosterhout en
Millingen aan de Rijn. “We hebben in de
regio diverse vaste klanten zoals
fleetowners met zakelijke personenauto’s,
installatie- en montagebedrijven met
bedrijfsbussen, transportbedrijven met
trucks, bedrijven interne transportmiddelen zoals heftrucks of shovels, maar ook
veel zzp-ers met hun bus. We bieden aan
onze klanten een kosteloze inspectieservice aan. Als een sterretje in de voorruit
niet tijdig wordt gerepareerd, kan dat
immers uitgroeien tot een grote barst. Een
sterrepartie kost een paar tientjes, een
complete autoruit vervangen is aanzienlijk
duurder, zeker als het om een vrachtwagenruit gaat! Daar zit zowel de eigenaar als
de verzekeraar niet op te wachten. Vandaar
dat onze klanten dankbaar gebruik maken

Kalibratie van deze autoruiten is een van de specialismen.

van onze preventieve inspectie die wij per
kwartaal op locatie uitvoeren. Vaak doen
we dat op een zaterdag, omdat dan het
wagenpark toch stilstaat en de bedrijfsprocessen zo niet in de knel komen. Op deze
manier denken wij mee om schade te
beperken en onnodige kosten te voorkomen. Uiteraard is ook de particuliere rijder
van harte welkom voor een gratis ruitinspectie.”

Niet alleen autoglas
”Autotaalglas Nijmegen denkt actief
met ons mee bij het oplossen van
ruitschades bij de ambulances. Het is
voor ons van belang dat stilstand van
de ambulances zo minimaal mogelijk
is, door de ruime voorraad van
Autotaalglas zijn de ambulances vaak
al binnen 1 dag weer inzetbaar!”
Raymond van Loef, Coördinator
bedrijfsbureau Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

Reparatie en vervangen van autoruiten is
de hoofdactiviteit van Autotaalglas, maar
het dienstenpakket is breder. “Het is ook
mogelijk om de radar in de voorbumper te
kalibreren. Dit is noodzakelijk als de auto
schade heeft gehad of wanneer de hardware is losgekoppeld. Dit is een mooie toevoeging op de services en wordt door onze
klanten erg gewaardeerd. Met name ook de
prijs en onze flexibiliteit spreken hen erg
aan. De vervanging van ruitenwissers, het
polijsten van koplampen en interieur ozon-

reiniging zijn ook diensten die we graag
voor de klant verzorgen. Klantenservice
staat bij ons met een hoofdletter geschreven. Wanneer je autoruit moet worden vervangen, kun je als klant gratis gebruik
maken van onze leenfietsen en we hebben
zelfs een leen-MINI ter beschikking. We
hebben hier ook een stilteruimte waar je in
alle rust kunt werken terwijl je auto wordt
gemaakt”, sluit Willie Coenen uitnodigend
af.

Autotaalglas Nijmegen
Ma-vrij 8.00 – 17.30
Zat 9.00 – 13.00
Bijsterhuizen 30, 03B - Wijchen
T: (024) 344 5566
www.autotaalglas.nl
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Een duurzaam jaar gewenst!
Veel ondernemers waren vanaf de zomervakantie weer positief gestemd. De omzetten waren weer aan het stijgen, het consumenten uitgavepatroon was weer redelijk
op peil en we hoopten de geleden omzetverliezen deels in te lopen. Nu met de huidige maatregelen zien we dat de rem er
weer langzaam op gaat, wat weer tot spanningen gaat leiden. Wij zullen echter met
elkaar nog moeten volhouden!
De feestdagen komen eraan, een tijd van
verlanglijstjes, goede voornemens, aan
leuke dingen denken en voor elkaar zorgen.
Ondanks de beperkingen hoop ik dat iedereen de familie, vrienden en zakenrelaties
kunnen blijven zien.
Duurzaamheid staat steeds meer op de
voorgrond bij de ondernemers, de consument dient hier echter ook haar steentje
aan bij te dragen, met name de jeugd. De
jeugd staat steeds meer op om hun mening
te geven, dat we duurzamer moeten leven.
Dat is ook zeer terecht, want de jeugd heeft
de toekomst. Maar wat ik om mij heen zie
en hoor is dat de jeugd niet bepaald duurzaam handelt. Het is trend om online
bestellingen te plaatsen, meerdere producten te bestellen en voor een groot deel
terug te sturen. Al die bezorgbusjes komen
meerdere keren bij hen aan de deur.
Zinloze mobiliteitsbewegingen, die allesbehalve duurzaam zijn. Terwijl online webshops grote omzetten draaien, hebben de
kleine detaillisten in onze gemeente en

Nieuwe burgemeester Joerie Minses
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omgeving het nakijken. Veel ondernemers,
nu al meer dan 90, hebben zich daarom
aangesloten bij de campagne Kracht van
lokaal kopen. Kijk eens op
www.krachtvanlokaalkopen.nl. Daar
vind je lokale ondernemers, die wél de persoonlijke service leveren, klantvriendelijk
zijn, hun enthousiasme en vakkennis
gebruiken om hun producten te verkopen.
Veel horecaondernemers zijn weer bezig
hoe zij de consument kunnen bereiken met
afhaal- en bezorgdiensten. Ondernemers
zijn ook consumenten en inwoners van
onze gemeente.
Ondernemers van het Winkelcentrum
Malden en ook daarbuiten geven het advies
om op tijd inkopen te doen voor de feestdagen. Dat scheelt een hoop ongemak bij
de beperkingen waar we met de corona-maatregelen mee van doen hebben.
Begrip voor elkaar helpt en laten we elkaar
steunen.
Het Kerkplein is door de gemeente tot na
de feestdagen weer opengesteld voor parkeren voor het winkelend publiek, alleen
op donderdagochtend is het Kerkplein voor
auto’s tijdelijk gesloten voor de markt en
voor uitvaarten.
In diverse media is al aangekondigd dat
onze gemeente afscheid gaat nemen van
onze huidige burgemeester mevrouw
Mittendorff (69). Zij gaat genieten van
haar welverdiende pensioen. Onze
gemeente mag een nieuwe burgemeester
verwelkomen, Joerie Minses (41) recent
nog burgemeester in Alphen-Chaam bij
Breda.
Vrijdag 19 november was de Dag van de
Ondernemer. Arie Craanen van Craanen
Communicatie Management & Consultancy
werd dit jaar in het zonnetje gezet.
Arie is een verbindende factor tussen verenigingen, bedrijven en stichtingen, door
o.a. het uitgeven van de tijdschriften Topic
en Management update. Hierin met een
grote diversiteit aan artikelen over ondernemers en bewoners van onze gemeente,
maar ook daarbuiten. Arie is een creatieve
sparringpartner bij uitstek voor marketingstrategie en pragmatisch salesmanagement. Hij gelooft in doelgerichte communicatie en niet in communicatie als doel op
zichzelf.

Taecke Halma, Voorzitter OGH

We mogen trots zijn op een ondernemer
als Arie Craanen in ons midden te hebben,
hij is enthousiast en gedreven. Beste
ondernemers, succes met de komende
drukke tijden rond de feestdagen en laten
we hopen dat we volgend jaar zo snel
mogelijk weer ‘normaal’ kunnen onder
nemen en leven. Namens het bestuur wens
ik alle ondernemers en hun gezin een
succesvol, gezond en duurzaam 2022!

Meer informatie of lid
worden van OGH?
Voor € 240,00 excl. BTW per jaar (2022)
bent u lid van de ondernemersvereniging.
Voordat u lid wordt kunt u ook een keer
naar een bijeenkomst gaan om te kijken
of het iets voor u is. Meldt u zich dan
aan via het secretariaat OGH.
secretariaat@ovgh.nl
Het aanmeldformulier en andere
informatie: www.ovgh.nl

Agenda OGH:

Kijk voor de actuele agenda ook op de
website: www.ovgh.nl

Donderdag 16 december:
Algemene leden vergadering
(afh. van de corona regels )

Nieuwjaarsreceptie 2022:

afwachten wat de corona maatregelen
mogelijk maken.

MANAGEMENT UPDATE • OGH NIEUWS

Hybride werken
Uit een onderzoek naar hybride werken
onder kleine en grote bedrijven van VNONCW en MKB-Nederland blijkt dat tweederde van de bedrijven al afspraken heeft
gemaakt over het hybride werken.
Bedrijven hebben vooral behoefte aan
goede voorbeelden. Extra regels zijn niet
nodig. Zo’n 36% van de bedrijven verwacht
dat mensen voortaan 40% van de tijd thuis
gaan werken en 60% van de tijd op een
bedrijfslocatie. 26% verwacht dat dit in de
verhouding 20% thuis en 80% op locatie
zal gebeuren en 18% denkt dat 60% thuisgewerkt wordt en 40% op locatie.
Belangrijkste redenen om op locatie te werken:
• het ondersteunen van de sociale cohesie
en cultuur in teams/bedrijven 71%
• het mogelijk maken van fysieke samenwerking/overleg 71%
• het feit dat innovatie en creatieve
processen op locatie beter gaan 56%
• het feit dat processen niet op een andere
locatie kunnen plaatsvinden 54%.

Belangrijkste redenen om thuiswerken
mogelijk te blijven maken:
• de werk-privé balans die dan beter is 65%
• om een aantrekkelijke werkgever te zijn
59%
• geconcentreerder/efficiënter kunnen
werken 55%

• omdat werknemers het graag willen 54%
• reistijd besparing 53%
• duurzaamheid 39%.
Opvallend genoeg zijn er nauwelijks
bedrijven die kosten willen besparen door
meer thuiswerk (15%).

Lonen omhoog in 2022
Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de cao-loonstijging
oploopt, van 1,9% in 2021 naar 2,2% in 2022. Voor veel werkgevers
zullen de loonkosten verder omhooggaan, al ligt de gemiddelde loonstijging nog ver af van het niveau voor de coronacrisis.

Minimumloon 1 januari 2022
Op 1 januari 2022 gaat het minimumloon met 1,41% omhoog. Dit zijn
de nieuwe minimumlonen:
Leeftijd:
Per maand: Per week: Per dag:
Minimumloon 21 jaar en ouder € 1.725,00 € 398,10 € 79,62
Minimumloon 20 jaar
€ 1.380,00 € 318,50 € 63,70
Minimumloon 19 jaar
€ 1.035,00 € 238,85 € 47,77
Minimumloon 18 jaar
€ 862,50
€ 199,05 € 39,81
Minimumloon 17 jaar
€ 681,40
€ 157,25 € 31,45
Minimumloon 16 jaar
€ 595,15
€ 137,35 € 27,47
Minimumloon 15 jaar
€ 517,50
€ 119,45 € 23,89

Minimumloon BBL 2022
Voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst
hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere
minimumloonbedragen. Dit zijn de BBL-bedragen vanaf 1 januari
2022:
Leeftijd:
Per maand: Per week: Per dag:
20 jaar (BBL)
€ 1.060,90 € 244,85 € 48,97
19 jaar (BBL)
€ 905,65
€ 209,00 € 41,80
18 jaar (BBL)
€ 784,90
€ 181,15 € 36,23
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19 november MKB Dag van
de Ondernemer
Jaarlijks kiest de gemeente Heumen in
overleg met de OGH op de landelijke MKB
Dag van de Ondernemer een ondernemer
die het verdient om op die dag in het zonnetje te worden gezet. Dit jaar is de eer te
beurt gevallen aan Arie Craanen. Wethouder
Maarten Schoenaker en Taecke Halma voorzitter van de OGH gingen met een taart een
bezoek brengen bij Arie Craanen in zijn
kantoor aan de Eendenpoelseweg in Malden.

Ondernemer en verbinder
Naast ondernemersbladen zoals

Management Update en Wijchen
Zakenvisie, geeft Arie Craanen met zijn
bedrijf Craanen Communicatie
Management & Consultancy ook de
bekende glossy Topic uit. Naast de editie
Heumen, Mook en Middelaar, verschijnt
deze titel inmiddels ook in Cuijk, Boxmeer,
Maasduinen, Wijchen en Berg en Dal.
Daarnaast zet hij zich al jarenlang in als
verbinder voor ondernemend Heumen.
Arie is met hart en ziel betrokken bij de
organisatie van diverse evenementen in
onze gemeente. Tevens werkt hij, als lid

van de Toeristische Adviesraad aan de toeristische profilering van de gemeente
Heumen met het historisch verhaal van de
Hoemannen van Walrick. Vanzelfsprekend
is voor hem de inzet voor het Winkel
centrum en de Ondernemersvereniging.
Kortom: een betrokken ondernemer in
onze gemeente die daarom zeer verdiend
dit jaar centraal staat op de Dag van de
Ondernemer 2021!

Winkelcentrum
goed toegankelijk

Verlenging BIZ Winkelcentrum tot 2027
In november 2021 hebben de 60 winkeliers,
horecaondernemers en andere zakelijke
gebruikers in de Bedrijveninvesteringszone
(BIZ) kunnen stemmen over het verlengen
van de BIZ met nog eens 5 jaar. Met een
goede opkomst van 37 stemmers, gaf 95 %
aan voor het verlengen van de BIZ te zijn.
De huidige BIZ die in 2017 is gestart, wordt
daarmee verlengd tot en met 2026. In het
BIZ gebied betalen de ondernemers extra
belasting, waarmee zij gezamenlijke activiteiten en promotie financieren. De belastingopbrengst wordt voor 100% uitgekeerd
aan de stichting BIZ. De kosten voor de BIZbelastingheffing neemt de gemeente voor
eigen rekening.
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De positieve uitslag weerspiegelt de goede
samenwerking in het Winkelcentrum die de
afgelopen 5 jaar is gegroeid. Dit heeft naast
een stabiele basis voor de gangbare activi
teiten gezorgd voor een stimulans voor
digitalisering, een betere toegankelijkheid
met onder andere een mindervaliden toilet,
inzet voor duurzaamheid met de actie Band
op Spanning en de campagne Kracht van
Lokaal.
De gemeente Heumen waardeert de BIZ
samenwerking en de vrijwillige inzet van de
bestuursleden van de stichting BIZ. Voort
zetting van de BIZ is goed nieuws voor de
lokale economie en voor een vitaal winkelhart in Malden.

De gemeenten Heumen, Mook en
Middelaar, Berg en Dal en Beuningen
hebben meegedaan met de MKB
toegankelijke routes, Doel van dit
project is meer bewustwording in de
detailhandel als het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een
beperking. In de centra van de deel
nemende gemeenten is de toegankelijkheid van winkels getoetst.
Winkelcentrum Malden scoorde veruit het beste in de regio. Het is goed
toegankelijk en het invalidentoilet is
een absoluut pluspunt. Van de 21
winkels die meededen in Malden
kregen er 4 een bronzen en 7 een
zilveren keurmerk. Alle getoetste
winkels krijgen een jaar lang een
gratis vermelding op de site en app
van Ongehinderd.nl waarop te zien is
welke plekken toegankelijk zijn in
Nederland.

MANAGEMENT UPDATE • INNOVATIE IN DE REGIO

Het sterke netwerk van RCT Gelderland

Ruud Schuurman, Innovatie-makelaar
RCT Gelderland

RCT Gelderland ondersteunt bedrijven in de
Gelderse maakindustrie bij innovaties in
hun producten en processen, en in hun
orga
nisatie en marktbenadering. Een van
onze doelen is dat de maakindustrie in onze
regio in 2020 nationaal herkend wordt en
bekend staat als innovatief. We creëren
kansen door vruchtbare contacten te leggen
tussen bedrijven en we helpen hun inno
vatievermogen (verder) te ontwikkelen en
verbeteren. We reiken mogelijkheden voor
subsidies aan en we bieden ondersteuning
bij het ontwikkelen, financieren en ver

Ga de grens over met GO4EXPORT
RCT Gelderland ondersteunt ondernemers
uit de maakindustrie bij het slimmer, schoner en socialer werken. Dat doet zij in
samenwerking met verschillende regionale
partners. Vandaag introduceren we een
partnerproject dat bedrijven helpt met
groeien over de grens. En dat ook nog eens
kosteloos! Hoe dat dan in zijn werk gaat?
Lees het in dit artikel.

Regio Arnhem Nijmegen
www.rctgelderland.nl
ruud@rctgelderland.nl
+31 6 23 85 70 46

• Een breed netwerk in het buitenland, via
welke jouw bedrijf direct op weg
geholpen kan worden.
• Kom in contact met andere ondernemers
die tegen dezelfde problemen aanlopen
en leer van elkaars ervaringen.
• Neem deel aan handelsmissies of internationale beurzen.
• Omdat GO4EXPORT wordt gefinancierd
vanuit de overheid, zijn de diensten
gratis voor mkb bedrijven uit Gelderland
en Overijssel.

Neem direct contact op
Bezoek www.GO4EXPORT.nl voor meer
informatie. Op de website is een overzicht
beschikbaar van alle evenementen, van
alle partners in het netwerk, en sector-
specifieke informatie over zakendoen over
de grens.

Groeien over de grens
We leven in een continu veranderende
maatschappij. Onze wereld werd jarenlang
alleen maar groter, maar recent ook ineens
weer kleiner en digitaler. Ketens raakten
verstoord, wat leidde tot geluiden om productie weer lokaal te maken. Anderen
gaven aan dat het voor bedrijven juist goed
is om productie globaal te spreiden. Ook
gingen ondernemers noodgedwongen op
zoek naar nieuwe markten en export
kansen.
Hoe raak je wijs uit de vele mogelijkheden,
wat werkt het beste voor jouw bedrijf? Een
instrument dat daar de weg in kan wijzen,
is GO4EXPORT.

markten van innovatieve producten of
diensten. Kortom: RCT Gelderland helpt
bedrijven – en de regio – nog succesvoller
te zijn.

informatieve bijeenkomsten, een uitgebreid
internationaal netwerk en speciale liason
officers voor HTSM en Agro-Food richting
de Duitse markt.

Maak gebruik van een internationaal
netwerk

GO4EXPORT werkt vraaggestuurd. Heb jij
een vraag over hoe je jouw afzetmarkt over
de grens kunt vergroten, loop je tegen een
probleem aan in het exporteren? Neem dan
gerust contact op om te kijken hoe je verder geholpen kunt worden. GO4EXPORT
verdiept activiteiten die op landelijk niveau
worden aangeboden, en kan daarom helpen
in brede zin.

GO4EXPORT is een uitvoeringsprogramma
van de provincies Gelderland en Overijssel
met Oost NL als lead partner. GO4EXPORT
ondersteunt ondernemers bij het zetten
van de juiste stappen in het buitenland. Dit
door het organiseren van handelsmissies
en bezoeken aan internationale beurzen,

Denk daarbij aan:
• Voucherregelingen waarmee je een tegemoetkoming of vergoeding kunt krijgen
voor het inhuren van externe expertise
over export of het uit laten voeren van
internationaal marktonderzoek.

Neem contact op met Hans Brouwers voor
informatie over HTSM in de Duitse markt,
of met Judith van de Bovenkamp voor alle
andere landen en sectoren.
Hans Brouwers
Liason Duitsland HTSM
hans.brouwers@oostnl.nl
06 5731 3604
Judith van de Bovenkamp
Project Manager Trade Development
judith.vandebovenkamp@oostnl.nl
06 1841 6749
Bij RCT Gelderland bezoeken we naast
bestaande bedrijven ook voortdurend
nieuwe spelers. U kunt zich melden bij
ruud@rctgelderland.nl of
bellen: 06 2385 7046.
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• Nederlandse ondernemingen richten zich
meer op de lange termijn en investeren
meer in R&D en ICT;
• De klimaatambitie van het Nederlandse
bedrijfsleven raakt verder gepolariseerd:
maar liefst een kwart van de bedrijven is
afgehaakt;
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog op de agenda, maar aandacht voor schade aan mens en natuur,
gecertificeerde milieusystemen en diversiteitsbeleid blijft achter;
• Nederlandse bedrijven prefereren winst
boven maatschappelijke bijdrage;
• Het merendeel van de bedrijven ziet een
actieve rol weggelegd voor de overheid bij
herstel.

Innovatie op recordniveau
Innovatie staat in een hogere versnelling,
het Nederlandse bedrijfsleven is optimistisch over de economie. Ondernemers zijn
duidelijk meer gaan investeren in innovatie.
Conclusies van de Nederlandse Innovatie
Monitor 2021.

• O
 ptimisme over herstel coronacrisis
overheerst;
• Bedrijven pakken door met digitale
transformatie;
• Marktomstandigheden jagen innovatie
naar een nieuw hoogtepunt;

De hoofdconclusies, tabellen en grafieken zijn
te vinden in de samenvatting van het onderzoeksrapport. Scan hiervoor de QR code

B2B-webshops weinig
klantvriendelijk

Omzetstijging zakelijke
dienstverlening MKB
Mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening hebben een uitstekend derde kwartaal achter de rug. Maar liefst 44 procent
realiseerde een sterke omzetstijging ten opzichte van het
tweede kwartaal. Wel heerst er bij veel bedrijven onzekerheid
over hun financiële positie. Ongeveer een derde ontving NOWsteun en een kleine 80% houdt er rekening mee in de problemen te komen als overheidssteun moeten terugbetalen. Dit
zijn de uitkomsten van de MKB Barometer van Teamleader.
Ruim 50% van de ondernemers kampt wel met een tekort aan
arbeidskrachten. Toch zien bijna twee op de drie mkb-bedrijven
in de zakelijke dienstverlening de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Van de mkb-ondernemers in de zakelijke dienst
verlening heeft 65% in het derde kwartaal nieuwe mede
werkers aangenomen. Dit is een stijging van 27% ten opzichte
van het tweede kwartaal. Maar liefst 63 % heeft één of meerdere vacatures openstaan.
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B2B-leveranciers schitteren niet bepaald bij het online bedienen van hun klanten, zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door
Sapio Research in opdracht van Sana Commerce. 52% van
B2B-webshops voldoet niet volledig aan de verwachtingen. De
grootste frustraties van kopers zijn: moeite met het vinden
van relevante producten (32%), geen of niet genoeg productafbeeldingen of video’s (30%) en met niemand te kunnen praten
of een vraag te stellen (28%). Uit het onderzoek blijkt ook dat
er veel orderfouten worden gemaakt. Van de kopers meldt 37%
wekelijks fouten bij online bestellingen en 11% rapporteert
dagelijks fouten. Online B2B neemt toe, met name op
E-commerce platformen (58%).

Veroordeling klant ‘onbelangrijk’

STAP

Uit een onderzoek van Altares Dun & Bradstreet blijkt dat 38%
van de Nederlandse bedrijven aangeeft het niet belangrijk te
vinden om te weten of klant/relatie een veroordeling op zijn
naam heeft. Bedrijven zoals vennootschappen, stichtingen en
trusts zijn verplicht de uiteindelijke begunstigde in het UBOregister van de KvK in te schrijven. Daarentegen moeten
bedrijven bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en zijn daarom verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.
48% vindt het wel belangrijk om de zogeheten UBO (Ultimate
Beneficial Owners), van een zakelijk relatie te identificeren. 60%
wil graag weten wie de directeuren zijn van zakelijke relaties.

Op 1 januari 2022 treedt de zogeheten STAP-subsidieregeling
in werking. STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie.
De regeling voorziet in een subsidie van € 1000,- per jaar voor
werkenden en werkzoekenden. Het bedrag is bedoeld voor studie, bijscholing, omscholing of andere vorm van persoonlijke
ontwikkeling die bijdraagt aan de positie op de arbeidsmarkt.
In principe komen alle Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar in
aanmerking voor een STAP-subsidie, dus ook ondernemers en
personeel. Ondernemers en hun medewerkers kunnen ook
jaarlijks een STAP-subsidie aanvragen via het UWV. Wees er
wel snel bij met de aanvraag, want de subsidiepot is beperkt
gevuld.
Info: www.stap-budget.nl

Lening na stoppen coronasteun

Handige financiële tools voor zzp-ers

Uit onderzoek van Tellow onder 551 Nederlandse zzp’ers, blijkt dat
10% van zzp’ers denkt een financiering aan te vragen om na de
coronasteun (TOZO, TVL, TONK) financieel gezond te blijven.
Ruim een derde (35 procent) denkt dan aan het aanvragen van een
bancaire lening, maar ook de alternatieve financieringsvormen zijn
in opkomst onder zzp-ers. 23% denkt na over een niet-bancaire
lening zoals microkredieten of direct lending. Daarnaast staat een
gelijk percentage van de zelfstandigen open voor factoring of factuur financiering. Ruim 40% van de zzp'ers moest al persoonlijk
spaargeld gebruiken gedurende de coronacrisis. Maar liefst 44%
overweegt geld van hun privérekening in de onderneming te investeren om zo schulden en betalingsachterstanden op te vangen.

ZZP-ers moeten met veel zaken rekenen houden om een goed uurtarief te bepalen. Los van zakelijke kosten en voorzieningen, moet
men een gedeelte van de gemaakte omzet reserveren voor de
inkomstenbelasting en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet
(Zvw) vergeten. Op de website www.mkbservicedesk.nl vind je een
handige tool om een goed onderbouwd uurtarief te bepalen.
Met een andere handige tool Calculator Inkomstenbelasting kun je
als ZZP-er je online berekenen welk percentage van de omzet je
opzij moet zetten om de inkomstenbelasting (IB) 2021 en premie
Zwv te kunnen betalen. Ook zie je direct de bedragen die je kunt
aftrekken tijdens de belastingaangifte.
Als ondernemer heb je vaak recht op aftrekposten, waaronder
meer: Zelfstandigenaftrek, Startersaftrek en Mkb-winst
vrijstelling. Handige rekentools over aftrekposten vind je ook op
www.mkbservicedesk.nl

Elektrische auto b ijtelling
ZZP-uurtarief
calculator

ZZP inkomstenbelasting
calculator

Rekentools over
aftrekposten

De korting op de bijtelling van elektrische auto’s wordt langzaam afgebouwd. Voor 2022 betekent dat een bijtelling van
16%. De bijtelling in 2021 was nog 12%.
In 2026 geldt voor elektrische auto’s het reguliere bijtellings
percentage van 22%.
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Wethouder Irma van de Scheur en centrummanager Roland Gesthuizen uit
Millingen

Wethouder Irma van de Scheur en centrummanager Freek Stevens uit
Groesbeek

Dag van de Ondernemer
Vrijdag 19 november was het de Dag van
de Ondernemer. Centrummanagers Freek
Stevens uit Groesbeek en Roland
Gesthuizen uit Millingen zijn daarom in
het zonnetje gezet. Zij ontvingen bloemen
en beide een cheque van € 4.000 om hun
centrum te versterken. Wethouder Irma
van de Scheur overhandigde de cheques.
De gemeente waardeert de inzet van de
verenigingen BIZ Groesbeek Centrum en

BIZ Millingen Centrum. Deze verenigingen
van centrumondernemers zetten zich in
om de aantrekkingskracht van de centra te
vergroten. Door hun samenwerking en creativiteit tijdens corona hebben zij een
belangrijke bijdrage geleverd aan het
behoud van de bedrijven.
In Millingen is lokaal inkopen bijvoorbeeld
gestimuleerd met een spandoek bij het
Kulturhus. Daarnaast straalt het centrum

door de vele en diverse bloembakken.
In Groesbeek was de organisatie van de
Mega Fashion Outlet een groot succes.
Door dit initiatief hebben de winkels uit de
kledingbranche nog een deel van hun wintercollectie die over was door coronabeperkingen, kunnen slijten in het voorjaar.

Dag van de Ondernemer
Ondernemers verdienen respect voor hun
inzet. Met deze landelijke dag vieren we
het ondernemerschap en bedanken we
ondernemers voor hun durf en doorzettingsvermogen.

Bedrijfscontactpersonen gemeente
Bedrijfscontactpersoon algemeen
Als ondernemer kunt u voor uw gemeentelijke zaken terecht bij Stef van der Graaf.
Stef van der Graaf is telefonisch bereikbaar
op werkdagen via (06) 8344 3135 of per
e-mail: s.v.d.graaf@bergendal.nl.

Bedrijfscontactpersoon Toerisme
en Recreatie
Bent u ondernemer in de sector Toerisme
en Recreatie? Dan is Martine Norden uw
contactpersoon. Martine Norden is telefonisch bereikbaar op dinsdag, donderdag en

vrijdag via (06) 8344 3136 of per e-mail:
m.norden@bergendal.nl.

Bedrijvenregister inkoop
Gemeente Berg en Dal maakt graag gebruik
van lokale ondernemers voor de inkoop
van goederen of diensten. Dit is goed voor
de lokale economie, voor de werkgelegenheid en daarmee voor de levendigheid van
de gemeente.

Hoe werkt het?
U kunt zich direct inschrijven voor dit
bedrijvenregister, zodat we u makkelijk
kunnen vinden:
Inschrijfformulier bedrijvenregister
Berg en Dal
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Geef uw visitekaartje af aan de ondernemers in de hele regio via de
Business Card Wijzer van Management Update. Management Update
verschijnt 4 x per jaar (maart-juni-september-december) Er geldt een
deelname van minimaal 2 plaatsingen.

Printmedia

De kosten per plaatsing zijn:

Bij 2 x reservering: € 95,- per plaatsing
Bij 4 x reservering: € 85,- per plaatsing
Bij 6 x reservering: € 75,- per plaatsing,
inclusief online plaatsing met doorklik naar uw eigen website!
Prijzen zijn ex BTW.

RICHARD BERNS

Reserveer online via www.ccmc.nl (‘Naar de Businesscardwijzer’,
‘reserveer’) of stuur uw reservering en uw v isitekaartje per mail naar:
sales@ccmc.nl Voor reservering of vragen kunt u ook bellen:
(024) 3881179

Ambachtsweg 7 6581 AX Malden
024 - 358 30 94
rberns@DMprintmedia.nl
www.DMprintmedia.nl

Kitwerkzaamheden

Kitmeesters Kitwerk
Kitmeesters Kitwerk

Het hele team van
Management Update wenst
u fijne feestdagen en
een gezond 2022!
Je eigen
company-magazine
CMYK
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Website: www.kitmeesters.nl
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Email:
Kitmeesters.tq@gmail.com
Email:
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Telefoon: +31 (0) 651 609 258
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Voor al uw kitwerkzaamheden,
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al uw kitwerkzaamheden,
zoals, keukens, badkamers, toilet, plinten etc etc
zoals, keukens, badkamers, toilet, plinten etc etc
Langstraat 91
Langstraat
91
6596 BM Milsbeek
6596 BM Milsbeek

nieuwsbrief, jaarverslag
of jubileum-uitgave !
Jouw bedrĳf bestaat binnenkort 10, 15, 25 of
misschien wel 50 jaar. Deze mĳlpaal mag je niet
ongemerkt voorbĳ laten gaan. Leg je zakelĳke
verhaal vast voordat het verloren gaat.
Wĳ verzorgen de complete productie (tekst,
acquisitie, fotograﬁe, vormgeving, druk t/m
verspreiding) van brochures en magazines.
De digitale variant kun je tevens gebruiken
voor je website of sociale media.
Meer informatie of een vrĳblĳvende
afspraak over de mogelĳkheden.
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