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Zo zit dat
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De afgelopen periode heb ik weer mogen ervaren wat 
mensen met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Al jaren 
merk ik dit in het verenigingsleven waarbij ik als lid of 
bestuurlijk betrokken ben, maar ook in bedrijven is dit 
een belangrijk onderwerp. Namelijk welke kracht kun jij 
uit jouw mensen halen. Wat zou het opleveren als je dit 
potentieel aanspreekt?

Veel bedrijven zijn op zoek naar onderscheidend 
vermogen in hun producten of diensten. In veel branches is 
op enig moment de prijs het enige dat dan nog het verschil 
uitmaakt. Dit is een rat race die je op enig moment gaat 
verliezen. Vaak vergeten we om de klant de geleverde 
kwaliteit te laten (her)beleven, zowel in het voortraject 
maar vooral erna. Het verschil zit hem namelijk vaak niet 
in prijs, maar juist in het onderscheidende vermogen van 
de mensen die de organisatie vormen. Dus hoe heeft jou 
klant de uitleg, de aandacht, de aanpak, de service et 
cetera ervaren. 

Maar hoe mobiliseer je de kracht van mensen? Allereerst 
zal een doel nodig zijn. Niemand gaat een stap harder 
lopen als ze niet geloven in het doel en niet helder is 
wat het doel is. En dit dient een gezamenlijk doel te zijn, 
gedragen door de organisatie en niet het doel van de 
ondernemer alleen. Dus juist in het proces van doelen 

stellen, zal je samen moeten optrekken. Bepaal je doel, 
structureer in bijvoorbeeld een ondernemersplan hoe je er 
gaat komen en ga samen op reis.  

Tip: Investeer tijd en middelen om een gezamenlijk 
doel te bepalen. Leg dit vast en ga daarna samen op 
reis en geniet/leer ervan. 

Je zult merken dat door een helder gezamenlijk doel de 
kracht van mensen naar boven komt. Iedereen heeft 
een inbreng op zijn eigen manier, maar wel allemaal in 
dezelfde richting. Dit is mooi om te zien en te ervaren. 
Hiervan kan ik elke keer weer genieten. 

Wil jij meer halen uit de kracht van mensen in jouw bedrijf? 
Neem dan met ons contact op voor een vrijblijvende 
afspraak: bart.lemmen@cmenp.nl 

“Winnaars hebben een plan, verliezers excuses !”

De kracht van mensen

Zo zit dat is een initiatief van Confiance Financieel Advies, Viduro marketing en communicatie, Van der Putt Advocaten, inZichtadvies, Claassen, 
Moolenbeek&Partners, Peelrand Makelaardij, Van de Mortel Assurantie Advies, MC-Architecten B.V.,eClicker en Peel en Maas.

Bonte galastoet

Een bonte stoet van wagens 
en voertuigen begaf zich afge-
lopen vrijdag van de parkeer-
plaats van sporthal De Wetteling 
naar het Schouwburgplein. Het 

jaarlijkse galafeest van het Raay-
land College in Venray werd 
voorafgegaan door de beken-
de galastoet. De jongedames 
in de prachtigste galajurken 

en de jongeheren strak in het 
pak. 

De eindexamenleerlin-
gen hadden hun uiterste 

best gedaan om zich zo mooi 
mogelijk te presenteren aan 
de vele mensen langs de route 
richting Schouwburg Venray. 
Daar vierden de leerlingen, 

in afwachting van de uitslag 
van hun examen, al een eerste 
feestje.
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Venray op de kaart in India
Een handelsmissie onder lei-

ding van premier Rutte naar 
India heeft de Venrayse onder-
nemer Toon Laurensse (Dutch 
Business Partners en Water 
Systems Manufacturer) twee 
overeenkomsten opgeleverd 
voor de Limburgse industrie. 

Premier Rutte, minister Plou-
men (Buitenlandse Handel) en 
staatssecretaris Dijksma (Eco-
nomische Zaken) waren aan-
wezig bij de ondertekening van 
een deal tussen Maier+Vidorno 
(M+V) en Dutch Business Part-
ners (DBP) voor de realisatie 
van nieuwe productiebedrij-
ven in India. Toon Laurensse, 
oprichter en eigenaar van DBP 
in Nederland en India, over de 
deal: “Het is voor Nederlandse 
ondernemers nog erg moei-
lijk om op eigen kracht nieuwe 
productiebedrijven en een ver-
kooporganisatie te realiseren in 
een complex land als India. Het 
realiseren van kwalitatief hoog-
waardig resultaat binnen een 
korte tijd is hierbij de grootste 
uitdaging.” Volgens Toon Lau-
rensse (DBP) en Manoj Mada-
chery (M+V) is India de laatste 
jaren bezig geavanceerde pro-
ductiebedrijven op te zetten, 
onder meer met behulp van 
beide organisaties, om deze 
uitdagingen in resultaat om 
te zetten. Bij het opzetten van 
een organisatie in India onder-
steund M+V buitenlandse 
ondernemingen al sinds 2000 
op administratief gebied, waar-
bij alle bureaucratische aspec-
ten worden gemanaged. DBP 
biedt sinds 2003 juist onder-
steuning in project manage-
ment. De samenwerking tus-
sen de India specialisten DBP 

en Maier+Vidorno stelt beide 
partners in staat om hun com-
petenties te combineren bij het 
ondersteunen van Nederlandse 
bedrijven in India. Verder zijn 
de bedrijven nu op zes verschil-
lende locaties in India te bezoe-
ken. Nederlandse bedrijven die 
in de Indiase markt willen toe-
treden, of er juist verder willen 
groeien, zullen in de toekomst 
zeker profiteren van de gecom-
bineerde India expertise.

Premier Rutte, minister 
Ploumen en staatssecretaris 
Dijksma waren ook aanwezig 
bij de ondertekening van een 
deal tussen het Indiase Topsun 
Energy Ltd. en Water Systems 

Manufacturer (WSM) voor de 
ontwikkeling van wateropslag- 
en water zuiveringensystemen 
voor de Indiase markt. Water is 
een vakgebied waar Nederland 
sterk in is, waardoor er veel kan-
sen liggen in India, waar water 
nog niet overal 24/7 beschik-
baar is, zegt Toon Laurensse 
(partner in WSM). De situatie 
waarin water niet 24/7 beschik-
baar is zorgt voor problemen 
in verschillende sectoren, van 
watertekorten in de agrarische 
sector tot opslagproblemen 
van water in de industrie en bij 
noodhulp. “De recente hittegolf 
in India onderstreept dit terug-
komend probleem des te meer. 
Een continue watervoorziening 

is logischerwijs van levensbe-
lang, anderzijds bevordert en 
versnelt het de Indiase econo-
mische groei”, aldus Toon Lau-
rensse. Volgens Laurensse werkt 
India de komende jaren verder 
aan het verbeteren van zijn 
watervoorziening, waarbij nu 
al duurzame wateropslagsyste-

men van WSM worden ingezet. 
WSM heeft wateropslagsyste-
men ontwikkeld die binnen een 
week operationeel kunnen zijn 
en goedkoper zijn dan andere 
bestaande oplossingen. Deze 
wateropslagsystemen hebben 
een capaciteit van 50.000 tot 
750.000 liter en zijn eenvoudig 
te transporteren, op te bouwen, 
te installeren en te verplaatsen.

Een delegatie met vertegen-
woordigers van ruim tachtig 
Nederlandse bedrijven en ken-
nisinstellingen waren mee met 
de driedaagse Handelsmissie 
naar India. Het voornaamste 
doel van de reis was het verste-
vigen van de handel en samen-
werking tussen Nederland 
en India op technologisch en 
innovatief gebied. Daarom is 
de samenwerking tussen WMS 
en Topsun Energy een mooi 
resultaat; de wateropslagsyste-
men van WSM zijn vanaf nu uit 
te breiden met zonnepanelen 
van Topsun. Dat biedt voorde-
len wanneer er geen netstroom 
of aggregaten beschikbaar zijn. 
De lokale kennis van Topsun en 
jarenlange Nederlandse erva-
ring en expertise op het gebied 
van water zorgen voor een 
impuls aan de Indiase econo-
mie. De samenwerking tussen 
Dutch Business Partners, WSM, 
Topsun en Maier+Vidorno is 
mede tot stand gekomen door 
interventie van de NICCT (Net-
herlands India Chamber of 
Commerce and Trade) en ‘Make 
in India’-campagne. Volgens 
Toon Laurensse is de missie 
naar India een succes te noe-
men nu nieuwe kansen op de 
Indiase markt daadwerkelijk 
zijn verzilverd. 

Sharon Dijksma, staatssecre-
taris van Economische Zaken, 
Chintan Patel van Topsun Ener-
gy Ltd., minister-president Mark 
Rutte, Toon Laurense van Water 
Systems Manufacturer, Lilianne 
Ploumen, minister voor Buiten-
landse Handel en Ontwikke-
lingssamenwerking.

Speelster PSV verzorgde workshop

Jeugdige voetballers uit Venray 
leren over sportief gedrag

Enkele weken geleden is de 
VVV-Venlo Streetleague Ven-
ray 2015 van gestart gegaan. 
Tijdens deze voetbalcompeti-
tie tussen jongeren uit Venray, 
kunnen de deelnemers naast 
het spelen van voetbalwed-
strijden ook punten verdienen 
door het leveren van BuurtBij-
dragen en fair play. Op vrijdag-
avond 5 juni kregen de jeug-
dige voetballers les in fair play 
van PSV-voetbalster Myrthe 
Moorrees. 

Vanaf 18.00 uur werden de 
kinderen door Myrthe Moorrees 
meegenomen in de betekenis 
en rol van fair play in de pro-
fessionele voetbalwereld. Het 
belang van respect voor elkaar 
en voor de scheidsrechters werd 
nog eens extra benadrukt. Na 
het betoog van Moorrees werd 
de groep gesplitst en gingen de 
kinderen zelf aan de slag met 
de workshops ‘Scheidsrechter’ en ‘Verleg je grenzen’. Het idee achter deze opzet is de hoop dat de kinderen ervan leren en het 

principe van fair play meene-
men in hun gedrag op het sport-
veld. Maar het liefste natuurlijk 
ook nog buiten het veld, in het 
dagelijkse leven. Extra bijzon-
der was dat de les werd verzorgd 
in het splinternieuwe MFC in 
de Venrayse wijk Brukske. Het 
gebouw is nog niet helemaal in 
gebruik. Toch was VVV-Venlo 
Streetleague Venray al van harte 
welkom, als eerste activiteit in 
dit prachtige pand. 

De laatste wedstrijd wordt 
gespeeld op vrijdag 12 juni op 
het voetbalveldje in de wijk 
Brabander. Op 27 juni wordt 
de competitie afgesloten met 
een grand finale in het VVV-
stadion en dan is bekend wie 
de winnaars zijn van de VVV-
Venlo Streetleague Venray 
2015. De streetleague wordt 
mogelijk gemaakt door Wonen 
Limburg, gemeente Venray en 
Via VVV.

Officiële opening op vrijdag 2 oktober 

Multifunctioneel 
centrum Brukske 
in gebruik 

Op woensdag 20 mei droeg 
aannemer BurgtBouw de sleu-
tel over aan Wonen Limburg en 
de toekomstige gebruikers van 
het multifunctioneel centrum 
(MFC) in Brukske. Een lange 
periode van voorbereiding en 
bouwen is hiermee afgesloten. 
Nu kunnen de nieuwe bewo-
ners hun eigen gedeelte gaan 
inrichten. Onder meer het 
Wijkcentrum Brukske en de 
GGD zijn hier al enthousiast 
mee aan de slag gegaan.

Nu het gebouw officieel is 
opgeleverd, kunnen de diverse 
gebruikers hun intrek nemen in 
het gloednieuwe pand. Iedereen 
is ontzettend blij met hun nieu-
we huisvesting. Toch verhuist 
nog niet iedereen per direct 
naar het MFC. Zo blijft bijvoor-
beeld Samenwerkingsschool 
Estafette nog even in haar oude 
gebouw totdat het schooljaar is 
afgerond. De kinderen starten 
het nieuwe schooljaar op 31 
augustus in het mooie, nieuwe 
MFC. De GGD en de vrijwilli-
gers van Wijkcentrum Brukske 
zijn wel alvast begonnen met 
het inrichten van hun gedeelte 
van het pand, zodat ze hier al 
snel hun bezoekers kunnen ont-
vangen. De eerste activiteiten in 
het nieuwe wijkcentrum staan 

al voor deze week op de agenda. 
Naast de GGD, Samenwerkings-
school de Estafette en het Wijk-
centrum Brukske hebben ook 
de overige gebruikers Optisport 
en Kinderwereld de sleutel in 
ontvangst genomen. Daarnaast 
gaan ook andere partijen zoals 
de politie en MetGGZ werken 
vanuit het MFC. Het gebouw 
wordt bovendien de uitvalsbasis 
voor Go4It!, een project waarbij 
jongeren met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in hun eigen wijk 
aan de slag kunnen. Op vrijdag 
2 oktober 2015 wordt het pand 
op een feestelijke wijze officieel 
geopend. Deze dag wordt ieder-
een in de gelegenheid gesteld 
om een kijkje te nemen in het 
gebouw en om het feest mee te 
komen vieren.

 Tour d’Artistique 
in Odapark Venray
Het rijdende museum, de 
Tour d’Artistique, bestaat 
uit meer dan 25 caravans en 
trekt de komende maanden 
door Nederland. Elke cara-
van is ingericht met een ver-
zameling. Knuffels, barbies, 
ansichtkaarten en radio’s, je 
kunt het zo gek niet bedenken. 
Vrijdag 12 juni om 17.00 uur 
wordt de expositie door wet-
houder Lucien Peeters offici-
eel geopend. Tour d’Artistique 
geeft caravans een tweede 
leven en tovert ze om in mini-
musea. De intimiteit van de 
caravan wordt gecombineerd 
met specifieke verzamelin-
gen. Pet van de Luijtgaarden 
is verzamelkunstenaar en ini-
tiatiefnemer van de tour. Zijn 
verzamelingen zijn een state-
ment om te laten zien dat we 
ontzettend veel consumeren 
voor zo’n klein landje en dat 
het allemaal wat minder kan. 
Met de Tour d’Artistique wil hij 
deze boodschap op een posi-
tieve manier verspreiden. Tour 
d’Artistique trekt van 10 mei 
tot en met 7 juli door Neder-
land en zal neerstrijken op het 
landgoed van Kasteel Keuken-
hof in Lisse, de Twente Biën-
nale in Enschede, Odapark 
Venray en het Zeeuws Muse-
um in Middelburg. Op iedere 
locatie wordt het museum 
twee weken gratis opengesteld 
voor publiek. Zondagmiddag 7 
juni arriveerde de karavaan op 
het voormalige zwembadter-
rein Vlakwater en zondag 28 
juni vertrekt de stoet naar de 
volgende locatie.

Kunst in beeld
In de Engelse tuin in Venray is 

in het weekend van zaterdag 13 
en zondag 14 juni van 14.00 tot 
17.00 uur de weekendexpositie 
Venrayse Kunst in Beeld te zien. 
In de tuin staat een expositie 
te van grotere kunstwerken die 
wind en weer trotseren, maar 
ook kleinere of kwetsbaardere 
kunst. Kunst voor binnen, maar 
ook voor buiten, bijvoorbeeld in 
de achtertuin. 


