Verslag voorjaarsbijeenkomst d.d. 19 april 2017 van Ondernemersvereniging
Bedrijvenparken High Tech Maaspoort & Treurenburg
Gehouden bij Café De Lachende Vis ~ Empelsedijk 21 ~ 5235 AD Empel
Voorzitter Jos van de Wouw opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkomen.
De opkomst is gering met 16 aanwezigen (zie bijlage 1 voor de gastenlijst). Jos geeft het woord aan
Marc Hoedemakers & Maurice Manders van de BZW.

Presentatie “Wat is de Economische Kracht van de regio 's-Hertogenbosch in 2025”
door BZW ’s-Hertogenbosch voorzitter Marc Hoedemakers en regiomanager
Maurice Manders
De officiële presentatie van het rapport heeft op 12 april plaats gevonden inclusief overhandiging aan wethouder
Jan Hoskam. Het rapport is onder de leden van de Bossche bedrijventerreinen per email verspreid op 14 april.
Er volgt nog een presentatie van het rapport aan het voltallige college van burgemeester en wethouders.
De geformuleerde ambitie: Het structureel creëren, delen en toepassen van data door ondernemend
’s-Hertogenbosch voor de economische ontwikkeling van haar gastvrije stad.
’s-Hertogenbosch kan als ‘datadriven’ stad (inter)nationaal een onderscheidende positie claimen. De volgende
stap voor het Bossche bedrijfsleven is om tot een gemeenschappelijke economische agenda te komen. Ook
blijft het streven de 3 O’s te verbinden: onderwijs – overheid – ondernemers.
‘Driven by data – connecting business’
Vandaag is de 1e ‘BZW on tour’ bij een bedrijventerrein/ondernemersvereniging om het rapport ook bij zo veel
mogelijk ondernemers onder de aandacht te brengen.
Marc Hoedemakers toont een korte film ‘Driven by data – connecting business’. Wat heb je eraan?
Willem Goes vraagt of het rapport alleen Den Bosch betreft of de gemeente inclusief Rosmalen. Dit laatste is
het geval.
Dion van den Wijngaard vraagt waarom juist Den Bosch geschikt is voor data.
Marc geeft aan dat dit naar voren komt vanuit historie + cultuur + bedrijfsleven. Avans heeft de beste ICT
opleiding in Nederland en JADS heeft voor onze stad gekozen. Maurice Manders vertelt dat er ook circa
9.000 arbeidsplaatsen in de ICT zijn (bijv. Ctac, SAP, Quintiq).
Willem merkt op dat dit toch geen ‘nieuw’ inzicht voor de gemeente kan zijn. Marc geeft aan dat dit inderdaad
deels bekend is maar dat een vertaalslag wenselijk is waarbij ondernemers zelf een koers gaan bepalen i.p.v.
wachten op de overheid. “Ondernemers in the lead” waarbij politiek kan faciliteren en ondersteunen.
Mario van Lith vraagt hoe MKB data kan vergaren zonder dat dit al te hoge kosten met zich meebrengt.
Marc: dit heeft de aandacht van bijv. Avans en JADS. Maurice: bijvoorbeeld de kassa-aanslagen bij een
kledingzaak geven inzicht over drukke en rustige perioden waardoor personeel gericht kan worden ingezet.
Klanten kunnen om gegevens gevraagd worden hetgeen bijv. de leeftijd van een doelgroep kenbaar maakt. Als
je klanten simpele vragen stelt, krijg je bijna altijd antwoord.
Theo Prevoo: 80% van de uren zit in 20% van de omzet. Registreer bijvoorbeeld eens tijdbesteding.
Dion: de wet gaat veranderen over (anonieme) informatiedeling.
Martin Couvée vraagt naar ervaringen elders in het land. Marc: alleen in Amsterdam.
Frank Smit vraagt a) hoe de data veilig ingevoerd kan worden en b) op welke data wij zitten te wachten.
Marc: b) is een 2e lijns actiepunt n.a.v. het rapport: hoe praktijkvoorbeelden zoeken en het onderwijs hierbij te
betrekken. Hoe de data slim toe te passen om gegevens te genereren.
Hans van Ommen heeft al geïnvesteerd in data die ‘voorspelt’ wanneer remblokken zijn versleten.
Maurice stelt voor om in 1 of 2 items aan te pakken i.p.v. te veel gelijktijdig.
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Marc: bijvoorbeeld enkele uren les op een dataschool voor ondernemers: “wat heb ík in mijn gegevens al aan
informatie zitten”. Hoe is data ‘praktisch’ te krijgen. Deze vertaalslag is essentieel, ook voor College B&W. Op
diverse niveaus zijn voorbeelden wenselijk. Bijvoorbeeld de lokale bakker (sesambrood), de website bouwer
(inbraken), het ziekenhuis dat dna onderzoekt etc.
Willem: de gemeente heeft een voortrekkersrol met het beschikbaar stellen van data t.b.v. ondernemers.
Hoe pak ik het makkelijk, snel en concreet aan? Hoe analyseer ik data?
Edith: onderwijs en ondernemers sámen maken dat wij ‘driven by data’ zijn in Den Bosch.
Jos: dit zien te vertalen naar een actieplan  geeft een voorsprong voor het vestigingsklimaat alhier i.p.v. elders
in het land cq de wereld.
Om 12.55 uur wordt de levendige discussie gestaakt en neemt Marc afscheid. Hij wordt vriendelijk bedankt voor
zijn aanwezigheid en toelichting. Maurice blijft tijdens en na de ALV om eventuele vragen te beantwoorden.
Het lunchbuffet wordt geopend en vervolgens begint de officiële algemene vergadering.

Algemene ledenvergadering
1.

Opening en vaststellen agenda

Jos opent de vergadering om 13.10 uur en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Voorstelronde (nieuwe) leden

De aanwezigen stellen zich kort voor. Er zijn geen nieuwe leden aanwezig.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

Pieter van Hagen informeert de aanwezigen kort over ontwikkelingen rondom ‘groen gas’ en ‘slibvergisting’; een
samenwerkging tussen Heineken, de Afvalstoffendienst en Waterschap AA en Maas. Dit is ook een interessante
ontwikkeling voor leden.
Ontvangen post wordt regelmatig naar de leden doorgestuurd.
Vanuit de aanwezigen zijn geen mededelingen.

4.

Vaststelling verslag d.d. 15 november 2016

Het verslag van 15 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Ellen.
Jos bedankt Martin Couvée van Colasit voor zijn gastvrijheid.

5.

Financien

Verslag penningmeester en kascommissie, goedkeuring jaarrekening 2016
Het financieel verslag 2016 wordt uitgedeeld (zie bijlage 2) en toegelicht door de penningmeester. De
kascontrolecommissie (Wilbert Frieling/ Charles River Laboratories en Jacqueline van Rumpt/ Kerkorgelbouw
Pels & Van Leeuwen) heeft de administratie gecontroleerd en een enkele vraag is naar tevredenheid
beantwoord door de penningmeester.
De kascontrole commissie stelt decharge van penningmeester en bestuur voor en de vergadering stemt
hiermee in.
Benoeming kascommissie 2017
Wilbert Frieling en Jacqueline van Rumpt zijn beiden bereid in de kascommissie te blijven maar voor Jacqueline
is het nog onzeker of zij c.q. het bedrijf lid bij HTMT blijft. Martin Couvée (Colasit) is bereid als reserve lid tot de
kascontrolecommissie toe te treden indien Jacqueline als zittend lid afvalt en de vergadering gaat hiermee
akkoord.
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6.

Statuten en gebiedsuitbreiding HTMT vaststellen, voorzitter

Jos vertelt dat de statutenwijziging nu formeel is. De notaris heeft zijn handtekening d.d. 18 april 2017 op de
statuten heeft geplaatst en HTM is nu HTMT. Ook enkele andere wijzigingen zijn doorgevoerd zoals:




Minimaal 1x per jaar een verplichte ALV i.p.v. minimaal 2x per jaar.
Een eventuele toekomstige statutenwijziging wordt minder gecompliceerd qua quorum (bij de laatste
bijeenkomst op 17 december bij Jos van de Wouw is niemand gekomen).
Gemoderniseerd en vereenvoudigd.

7.

Bestuurswisselingen

Aftreden bestuursleden Edith Idoe-Stap & Jos van de Wouw
Edith heeft in 2016 aangegeven haar functie vacant te stellen wegens werkomstandigheden (agenda technisch
blijft er helaas te weinig ruimte over voor HTMT). Jos bedankt Edith voor haar bijdrage aan HTMT.
Ook Jos heeft meegedeeld zijn voorzitterschap ter beschikking te stellen. Hij is niet meer met kantoor en pand
gevestigd op HTMT en daarnaast vindt Jos het ‘tijd voor verjonging’. Jos is sinds 1 juli 2007 formeel
ingeschreven als voorzitter maar al wel langer actief binnen het bestuur. Jos heeft al die jaren ook benadrukt
hoe belangrijk de BZW is.
Verkiezing voorzitter ad interim Harry Emmen
Harry heeft aangeboden om tijdelijk de rol van waarnemend voorzitter op zich te nemen na het vertrek van Jos.
De bestuursleden staan volledig achter dit voorstel en de vergadering stemt hiermee in.
Jos draagt het woord en de symbolische voorzittershamer aan Harry over. Harry neemt nogmaals onder
dankzegging afscheid van Jos en Edith als bestuursleden.
Harry blikt terug op de carrière van Edith binnen het bestuur: zij heeft op een precieze en proactieve wijze
meegedacht met gevoel voor stijl en is nauw betrokken geweest bij de nieuwe website. Edith zou goed in het
profiel van de nieuwe voorzitter passen: jong(er dan Harry!), vrouw en gesetteld in Den Bosch.
Harry kijkt ook terug op het voorzitterschap van Jos. Jos is binnen ‘het Bossche’ breed bekend bij meerdere
ondernemersverenigingen, de BZW en op cultureel gebied. Jos was eens voorstander van een ochtendsessie
met het HTM bestuur maar… schitterde zelf door afwezigheid! Jos heeft veel accenten aan HTMT
meegegeven. Dank.
Daarnaast wordt ook afscheid genomen van een bijzonder gewaarde adviseur van de gemeente: Frank
Remmen. Hij vertrekt per 15 juni naar Gemeente Oss. Sinds circa 2000 heeft Frank de ondernemersvereniging
veel advies gegeven en informatie vanuit de gemeente verstrekt. Op vragen vanuit het bestuur en leden kwam
hij altijd met weloverwogen antwoorden. Ook was Frank immer aanwezig bij vergaderingen en ledenbijeenkomsten op een bijzonder prettige manier. Zijn opvolger is momenteel nog niet bekend.
Frank geeft aan dat hij ook altijd met veel plezier zijn werk als contactpersoon heeft uitgevoerd.
Verkiezing bestuursleden Mario van Lith en Julian van der Wal
Na een appèl op de leden te hebben gedaan zijn er 2 positieve reacties gekomen van:
o

Mario van Lith, eigenaar van Café De Lachende Vis

o

Julian van de Wal, projectcoördinator Onderhoud Plus

Beiden hebben reeds kennis met het bestuur gemaakt en stellen zich nu kort voor aan de aanwezigen. De
vergadering stemt per acclamatie in met de benoemding van zowel Mario van Lith als Julian van der Wal als
bestuurslid.
Harry geeft aan dat met de uitbreiding van Treurenburg en de nieuwe samenstelling van het bestuur, HTMT met
een frisse blik naar de toekomst wil kijken. Edith draagt als suggestie aan dat de heisessie van het bestuur bij
Dion van den Wijngaard heel zinnig en succesvol was.
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8.

Jaarverslag 2016

Sinds de ledenvergadering van 15 november hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:





Winterlunch op 13 december 2016 bij De Lachende Vis met 23 gasten.
Bijzondere statutaire algemene ledenvergadering op 17 december 2016 bij Jos van de Wouw i.v.m. statuten
met 1 deelnemer (Jos).
Dé Nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2017 bij Avans, Bosch breed.
Bestuursvergaderingen op 24 november 2016, 26 januari 2017 (extra vergadering i.v.m.
bestuurssamenstelling) 22 februari 2017 en 30 maart 2017.

9.

Rondvraag en sluiting

Martin wenst het nieuwe bestuur succes. Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Harry sluit de vergadering om 13.51 uur af en bedankt de aanwezigen voor hun inzet en Mario voor de
ontvangst en zijn gastvrijheid.

Keurmerk veilig Ondernemen (KVO) & Beveiliging
Na het officiële deel van de bijeenkomst geeft Dion uitleg over het KVO traject.
De aftrap voor het KVO traject heeft tijdens de vorige ALV plaatsgevonden met een toelichting door Martijn
Verdult. Martijn is de ‘trekker’ van het project en de werkgroep namens de gemeente. In februari heeft de
werkgroep bij Dion op kantoor kennis gemaakt met de 3 (multidisciplinaire) studenten van Avans. Zij hebben
een enquête verstuurd naar de leden en gaan deze analyseren en zij maken vervolgens een plan van aanpak.
KVO en daarmee de samenwerking tussen politie + brandweer + gemeente + ondernemers op HTMT terrein is
opgestart en dit zal ook worden gecontinueerd en als item (kort) bij elke vergadering terugkomen. Zie voor meer
informatie bijlage 4.

Bijlagen:

1.
2.
3.
4.

Overzicht aanwezige en afgemelde leden en gasten
Financiële cijfers 2016
Verslag kascontrolecommissie 2016
Wat houdt het KVO voor HTMT in?

Conceptverslag d.d. 16-01-2018 op website geplaatst door Ellen Luijks.
Definitieve versie goedgekeurd 18-02-2018 en 02-03-2018 op de site geplaatst.
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BIJLAGE 1 Overzicht aanwezige en afgemelde leden
Deelnemers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ABN AMRO Commercial Finance NV
APS Accountantskantoor Prevoo
BosscheBandenService
BZW 's-Hertogenbosch (gastspreker)
BZW 's-Hertogenbosch (gastspreker)
Charles River Laboratories
Colasit Holland BV
De Lachende Vis (gastheer)
Ellen's secretariaatsdiensten
For Your Connection
FSS Security
Gemeente 's-Hertogenbosch
Montakon
OnderhoudPlus
Stap.nu Re-integratie & Counseling
Van de Wouw Advocaten

de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
mevrouw
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
mevrouw
de heer

Dion
Theo
Hans
Marc
Maurice
Harry
Martin
Mario
Ellen
Ton
Frank
Frank
Willem
Julian
Edith
Jos

van den Wijngaard
Prevoo
van Ommen
Hoedemakers
Manders
Emmen
Couvée
van Lith
Luijks-Schramade
ten Hacken
Smit
Remmen
Goes
van der Wal
Idoe-Stap
van de Wouw

de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer
de heer

Pieter
Bart
Bart
Brian
Ron
Wilbert
Mario

van Hagen
Bredenoord
Schuurmans
Kragt
Bouwmans
Frieling
Kruijt

Afgemeld
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch
Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch
Alphabet Nederland BV
BoBo's Eyewear
BoBo's Eyewear
Charles River Laboratories
Cryo Solutions
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BIJLAGE 2 Financiële cijfers 2016
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BIJLAGE 3 Verslag kascontrolecommissie over 2016
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BIJLAGE 3 Wat houdt het KVO voor Ondernemersvereniging Bedrijfsparken HTMT in ?
Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg
zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld
door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Voor Bedrijventerreinen is dit KVO-B.
Om een KVO op te zetten werken gemeente, politie, brandweer en de ondernemers van de bedrijfsterreinen
intensief samen.
Een KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud
aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen
genomen. Met zaken zoals preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en
brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De
uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor HTMT.
In de werkgroep KVO voor Ondernemersvereniging Bedrijfsparken HTMT hebben zitting:
Dion van den Wijngaard
ABN AMRO Commercial Finance NV
Willem Goes
Montakon RVS Specialisten
Martin Couvée
Colasit Holland BV
Martijn Verdult
Stad & Co
Ellen Luijks-Schramade
Secretariaat
Hoe willen we dit aanpakken?
o

o
o
o
o

In samenwerking met de partijen binnen het KVO wordt een veiligheidsanalyse uitgevoerd: enquête onder
de ondernemers (verdelen werkzaamheden, gebruik bestaande mailinglijsten), houden schouw door de
openbare ruimte en verzamelen cijfermateriaal brandweer, politie en gemeente).
Deze veiligheidsanalyse (0-meting) wordt uitgevoerd door 3 studenten uit verscheidene disciplines van
Avans Hogeschool. De studenten zijn: Carvin van den Enden, Fleur van Bommel en Dirk Sliepenbeek.
Op basis van hun bevindingen stelt Stad & Co een analyse op van de veiligheid. Deze wordt besproken
binnen de werkgroep.
Op basis van de door de werkgroep vastgestelde analyse wordt samen een plan van aanpak opgesteld.
Stad & Co levert de begeleiding, voorbeeld materiaal en neemt het uitzoek-/schrijfwerk op zich. Het plan
bestaat uit concrete maatregelen, gekoppeld aan personen en een deadline.
Stad & Co vraagt certificering aan bij het KIWA. Er wordt een audit gehouden waarbij alle werkgroepleden
aanwezig moeten zijn.
De uitvoering van de maatregelen wacht niet op de certificering. Wat opgepakt kan worden, wordt direct
opgepakt.
Na certificering kan de werkgroep zelfstandig opereren.

Voordelen van een KVO:
o
o
o
o
o

Met het uitwerken van de KVO komen de ondernemers van HTMT meer met elkaar in contact daar gewerkt
wordt aan een gezamenlijk doel.
Snellere en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.
Minder criminaliteit.
Ondernemers, hun personeel en bezoekers voelen zich veiliger
Bedrijfsterreinen HTMT krijgen een beter imago hetgeen tot uiting komt in o.a. korting op
verzekeringspremies.
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