
Kwaliteit gaat boven
kwantiteit bij PRS Boxtel

Even voorstellen…

De uit Eindhoven afkomstige Ruben van 
der Hoeven (32) is onlangs door de ge-
meente Boxtel aangesteld als account-
manager bedrijven. Dit houdt praktisch 
gezien in dat hij de schakel is tussen de 
ondernemingen en de gemeente.

Voorheen waren er verschillende con-
tactpersonen voor verschillende onder-
werpen. Nu is Ruben de contactpersoon 
die alle vragen vanuit de Boxtelse on-
dernemingen inventariseert en achter 
de schermen de juiste persoon aan de 
gestelde vraag koppelt. Omdat het me-
rendeel van de bedrijven zich op Ladonk-
Vorst bevindt, zullen ook zijn werkzaam-
heden zich grotendeels richten op het 
bedrijventerrein waar hij van plan is veel 
bedrijfsbezoeken te gaan doen.

Ruben hoopt op een soepele samenwer-
king met de Boxtelse ondernemers en 
verwacht als aanspreekpunt zijn steentje 
te kunnen bijdragen aan het bouwen 
aan de relatie tussen de gemeente en de 
ondernemers.

Big Brother

Het is alweer bijna 20 jaar geleden dat 
‘Big Brother’ voor het eerst op televi-
sie werd uitgezonden. Dit op dat mo-
ment spraakmakende realityprogramma 
bracht vele discussies teweeg en veel 
mensen maakten zich zorgen over hoe 
het met onze privacy zou eindigen. Big 
Brother was nog maar het begin. Dit 
programma zou het einde van onze pri-
vésfeer kunnen betekenen, werd er toen 
gedacht.

Deze gedachtegang zette me aan het 
denken. Want anno 2017 weten we niet 
anders en vinden we het normaal dat de 
overheid zo ongeveer alles van ons weet. 
Overal hangen camera’s en via onze mo-
bieltjes weet ‘men’ precies waar we zijn 
geweest en wat we hebben gedaan. En 
combineer dit met onze bankgegevens 
met daarbij onze in- en uitgaven en echt 
alles is bekend. Volgens mij is dit nu een 
minder groot probleem dan we destijds 
dachten. De angst die er was toen we 
niet wisten waar het met onze privacy 
heen zou gaan lijkt groter dan de ‘in-
breuk’ op onze privacy zelf.

CAMERA’S

Op Ladonk-Vorst hangen ook camera’s 
op alle belangrijke punten en weten we 
precies wie het bedrijventerrein bezoekt 
en wanneer het weer verlaten wordt. 
SPIN heeft onlangs de modernste came-
ra’s laten installeren en 24 uur per dag 
wordt alles opgenomen en kan SPIN 
deze beelden ook bekijken. Ook de au-
tomatische kentekenherkenning werkt 
fantastisch en regelmatig maakt de poli-
tie ook gebruik van deze beelden.

De camera’s registreren ook de veiligheid 
en bereikbaarheid van Ladonk-Vorst. 
Zou het misschien een idee zijn om deze 
beelden online te zetten zodat iedereen 
kan zien hoe druk het nu al is? Zonder 
dat de dubbele spoorwegovergang is af-
gesloten. Graag wil ik dat er serieus ge-
keken gaat worden naar de oplossingen 
van de knelpunten die er nu al dagelijks 
zijn. De mensen die nog steeds denken 
dat het allemaal wel meevalt, zijn dan 
snel overtuigd waardoor we direct met 
zijn allen met de oplossing bezig kunnen 
zijn in plaats van nog meer kostbare tijd 
te verspillen met onnodige discussies. 
Leve ‘Big Brother’. Dat wilde ik even 
kwijt…

 

HENK WAGENAARS

Voorzitter SPIN

Bijeenkomst
cybercriminaliteit
voor leden SPIN

Cybercriminaliteit kost Nederlandse or-
ganisaties tien miljard euro per jaar. De 
economische schade door cybercrime is 
het grootst in de publieke sector. Aanval-
len op de ICT-systemen van overheden 
leiden jaarlijks tot 2.4 miljard euro aan 
waardeverlies. De meest voorkomende 
cyberdreigingen zijn volgens de analisten 
onderbreking van de operationele conti-
nuïteit (41 procent).

Ook ondernemers van het bedrijventer-
rein zijn slachtoffer geworden van cy-
bercriminaliteit. Een aantal heeft haar 
verhaal gedaan tijdens een bijeenkomst 
over dit onderwerp. Harold van Rijn, van 
247ICT, een ICT-specialist op dit gebied, 
heeft de aanwezige SPIN-leden tips & 
tricks gegeven. Ook de politie, in de per-
soon van Jack van Rijs, gemeente, brand-
weer en beveiliging hebben de leden van 
SPIN uitleg gegeven wat hun rol is bin-
nen de bestrijding van cybercriminaliteit. 
Samen met de ondernemers wordt er in 
het kader van het certificaat Keurmerk 
Veilig Ondernemen Basis Samenwerken, 
een buurtinformatienetwerk opgezet.
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Colofon

Wesley van der Pasch (39) staat sinds 
1999 aan het roer van zijn onderneming 
Product Research Service, of kortweg 
PRS, een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
het ontwerpen en produceren van print-
plaatjes. En dat doet hij na al die jaren 
nog steeds met veel plezier. ,,Ik ben eens 
per twee weken op zondag vrij én werk 
zowat elke avond.”

De Boxtelse ondernemer heeft na zijn 
studie elektronica automatisering aan de 
MTS voor twee bedrijven gewerkt. Wat 
hem toen opviel was dat de taken die 
uitgevoerd werden, gescheiden waren. 
Ieder had zijn eigen vaste opdrachten. 
Deze manier van werken beviel Van der 
Pasch niet: ,,Het werk was erg eenzijdig 
en daarmee in mijn optiek saai. Ik wilde 
alle onderdelen zelf uitvoeren.”

PRINTPLAATJES

En dat deed hij. Hij kocht een printpak-
ket en de andere noodzakelijke beno-
digdheden om te starten met een eigen 
bedrijf en begon met het ontwikkelen 
én maken van printplaatjes. ,,In eerste 
instantie werkte ik in de stal van mijn 
ouders, zij runnen een boerenbedrijf. Ik 
vermoed dat ik van hen mijn onderne-
mersbloed heb. De stal heb ik later inge-
ruild voor een garage en sinds 2004 zit ik 
op mijn huidige locatie op het bedrijven-
terrein die ik heb onderworpen aan een 
flinke verbouwing”, vertelt een duidelijk 
trotse Van der Pasch.

VOL APPARATEN

Inmiddels staat zijn hele bedrijfshal vol 
apparaten als een zogenaamde stuc-
kingsmachine en een golfsoldeermachi-
ne. Van der Pasch weet precies wat elk 
apparaat doet en wat de voor- en na-
delen ervan zijn. Veel zaken zijn daarbij 
computergestuurd en de ondernemer is 
van alles wat hij doet op de hoogte en 
elke keuze die hij maakt is een bewuste.

UITDAGING

PRS werkt voornamelijk voor industriële 
bedrijven en maakt printplaten voor on-
der andere het aansturen van pompen, 
verlichting, voerinstallaties en semi-me-

dische doeleinden. Van der Pasch: ,,Ik zie 
het als een uitdaging om op elke vraag 
en voor elk probleem van de klant een 
oplossing te vinden. Ik ben overigens wel 
heel eerlijk. Als ik denk dat ik iets niet 
kan oplossen, zeg ik dat. Gelukkig ge-
beurt dat weinig en komt er bijna altijd 
een oplossing”, lacht de ondernemer. 
,,Daarnaast vind ik kwaliteit belangrijker 
dan kwantiteit. Daarin ligt denk ik ook 
mijn kracht.”

STUDENTEN

Op werkdagen zijn er twee mensen in 
het bedrijf aan het werk. Naast Van der 
Pasch zelf, is dit zijn eveneens Boxtelse 
collega Stijn Onswedder, die met een-
zelfde passie als zijn baas over het werk 
kan vertellen. Tijdens de weekenden zijn 
er naast de ondernemer zelf, een aantal 
studenten die ondersteunende werk-
zaamheden verrichten.

TOEKOMST

Plannen voor de toekomst heeft Van der 
Pasch genoeg. Hij houdt zich nu al veel 
bezig met het ontwerpen en ontwik-
kelen van printplaten. Op dit moment 
maakt hij de platen ook zelf. ,,Uiteinde-
lijk wil ik minder zelf gaan produceren 
en me meer richten op het ontwikkelen 
van printplaten en de verkoop ervan. De 
economie floreert weer dus ik verwacht 
zeker dat dit in de toekomst gaat luk-
ken”, vertelt de ondernemer. Gezien de 
stappen die de Boxtelse vakman vanaf 
de stal van zijn ouders tot nu toe heeft 
gemaakt, zou deze ambitie zomaar 
waarheid kunnen worden.

PRS is gevestigd op het adres
Mijlstraat 33a in Boxtel.
Kijk voor meer informatie op de 
website: www.prsbv.com.
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BUURTPREVENTIE

Voor de ondernemers van het bedrij-
venterrein zal in het kader van KVO bin-
nenkort een buurtpreventie app worden 
aangemaakt. Deze WhatsAppgroep zal 
worden beheerd door AVDD, de collec-
tieve beveiliger van Ladonk-Vorst. Via de 
app kunnen relevante zaken worden ge-
deeld die tijdens de avond- en nacht ob-
servatieritten worden geconstateerd. Op 
deze manier kunnen de ondernemers 
elkaar inlichten bij onraad.

WIJKAGENT

De werkgroep KVO (Keurmerk Veilig 
Ondernemen) heeft een nieuw lid ver-
welkomd. Wijkagent Frank Versluis is 
gekoppeld aan het bedrijventerrein en 
neemt daarmee het stokje over van Jack 
van Rijs. Jack is vanaf heden gekoppeld 
aan de wijk Centrum-Breukelen.
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