
SPIN-bestuur presenteert
eerste editie Spinnieuws

 

Cameratoezicht op 
Ladonk en Vorst

Parc Security is één van de vier diensten 
die SPIN haar leden aanbiedt. De bevei-
liging op Ladonk is middels een aange-
past en geavanceerd camerasysteem 
sterk verbeterd.

De oude camera’s waren aan vervan-
ging toe en de 30 nieuwe camera’s die 
zijn geplaatst, zijn beter gericht op de 
doorgaande wegen en laten dusdanig 
scherpe beelden zien dat ook de politie 
profiteert en er misdrijven door oplost.

Zo worden kentekens geregistreerd en 
een week bewaard. Deze worden pas 
uitgelezen als er iets mis is. Deze aan-
passingen hebben geresulteerd in min-
der inbraken en meer rust op het bedrij-
venterrein.

Bedrijventerrein scoort op aantal 
punten nulmeting opvallend goed

Bedrijventerrein Ladonk-Vorst heeft in 
2016 in samenwerking met Parkma-
nagement, de gemeente Boxtel en de 
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
(BOM) een nulmeting laten uitvoeren, 
met als uitgangspunt de duurzame 
kwaliteit van het bedrijventerrein. Dit is 
gebeurd via de methode DPL-BT (Duur-
zaamheidsProfiel van een Bedrijventer-
rein) met als uitgangspunten ‘People’, 
‘Planet’ en ‘Profit’. De resultaten van het 
terrein zijn vergeleken met een soortge-
lijk bedrijventerrein.

Onder de noemer Planet vallen mi-
lieuaspecten, onder People de soci-
aal-maatschappelijke aspecten en onder 
Profit de economische aspecten. Ladonk-
Vorst is een groot bedrijventerrein waar 
veel type bedrijven huizen. De industrie 
heeft een belangrijke werkgelegenheids-
functie.

GERINGE LEEGSTAND

Waar het bedrijventerrein in positieve zin 
opvalt en zeer hoog scoort is het opvan-
gen en gebruik van hemelwater. Ladonk-
Vorst heeft een gescheiden rioolstelsel: 
98 procent van het totaal verhard opper-
vlak is afgekoppeld, 98 procent van dit 
water wordt geïnfiltreerd of hergebruikt. 
Verder wordt opvallend hoog gescoord 
op het onderdeel ‘samenwerking en 
voorzieningen’. Het aantal bedrijven dat 
is aangesloten bij Parkmanagement is 
relatief groot. Ook het aantal voorzienin-
gen is groot. Er is een website, er is ge-
zamenlijke beveiliging, bewegwijzering, 
glasvezel, bedrijfsarts, AED, bluswater, 

inkoop groene stroom en een tanksta-
tion.

Tot slot wordt zeer hoog gescoord op 
‘aantrekkelijkheid’. Dit prima rapport-
cijfer wordt gebaseerd op de geringe 
leegstand. Het bedrijventerrein wordt 
intensief gebruikt. De meeste percelen 
en panden kennen een economische ac-
tiviteit.

VOETAFDRUK

Om nog meer verbeteringen door te 
voeren, wil SPIN met haar partners 
werken aan de duurzame kwaliteit van 
Ladonk-Vorst op korte termijn. Om dit 
op kleinere schaal te bekijken, is voor-
gesteld om een nulmeting van de eigen 
zogenaamde ‘voetafdruk’ te maken. In 
deze voetafdruk wordt bekeken op wel-
ke aspecten beter met duurzaamheid 
omgegaan kan worden. Zaken die onder 
meer bekeken worden zijn bijvoorbeeld 
brandstofgebruik en elektriciteit. Maar 
ook voeding en kantoorbenodigdheden 
worden in beeld gebracht.

De voetafdruk laat zien hoe duurzaam 
op het bedrijventerrein gewerkt wordt 
en waar snel resultaat geboekt kan wor-
den om nog duurzamer te ondernemen. 
De ambitie van de ondernemers op 
Ladonk-Vorst is dat 80 procent van de 
bedrijven de eigen voetafdruk berekent, 
de resultaten deelt met anderen en er 
concrete acties ter verbetering komen, 
individueel én gezamenlijk. Dit alles met 
als doel Ladonk-Vorst naar een nog ho-
ger niveau te tillen.

Nieuwtjes

Werken in Boxtel

Op dit moment wordt er hard gewerkt 
aan het updaten van de vacaturesite 
‘Werken in Boxtel’. Een modern jasje, 
frissere uitstraling en tools om een nog 
betere match te maken. Spinnieuws 
houdt u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen.

Keurmerk

De Boxtelse bedrijventerreinen Ladonk 
en Vorst hebben onlangs het Keurmerk 
Veilig Ondernemen Basis Samenwerken 
behaald. Dit keurmerk is een waardering 
voor bedrijventerreinen waar wordt sa-
mengewerkt om de veiligheid te verbe-
teren.

AVDD

Sjors Bogaard, groepsleider van AVDD 
Beveiliging, heeft Boxtel per 1 janua-
ri 2017 verlaten. Hij maakt inmiddels 
gebruik van zijn pensioen. Collega Pim 
Brant is zijn opvolger en het aanspreek-
punt voor ondernemers op Ladonk-
Vorst.

SPIN
Spinnieuws wordt gemaakt onder ver-
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Contact | Reacties | Vragen
Parkmanagement: 
Angelien van der Zanden 
E-mail: nieuws@spinboxtel.nl
Tel: 0411 657 440

Colofon

,,Binnen de Boxtelse gemeenschap zijn 
we nog te weinig bekend’’, vertelt Henk 
Wagenaars, voorzitter van het in 2015 
opgerichte SPIN. SPIN (Service Portal In-
dustrial Network) is de ondernemersver-
eniging van bedrijventerrein Ladonk en 
Vorst.

SPIN biedt een viertal diensten aan, na-
melijk Human Resource Services (HRS) 
dat zich richt op het bij elkaar brengen 
van de bestaande vraag en aanbod 
betreffende personeelsdiensten, de 
breedband-internetdienst Fiberglass die 
glasvezelinfrastructuur beschikbaar stelt 
voor eindgebruikers, Park Security die 
de collectieve beveiliging organiseert, 
en een businessclub. Alle leden van SPIN 
kunnen door collectiviteit gebruik ma-
ken van deze diensten.

Wagenaars, directeur van Milieu Service 
Brabant (MSB) vertelt over de stappen die 
er tot dusver gezet zijn. ,,Het afgelopen 
jaar is er flink aan de weg getimmerd om 

SPIN vorm te geven. Zo is er een park-
manager aangenomen, is het Keurmerk 
Veilig Ondernemen, ofwel KVO, behaald 
en zijn er een nieuwe website en huisstijl 
aangemeten.”

Belangrijk om te noemen zijn ook de 
nulmeting duurzaamheid die afgeno-
men is en de samenwerking met de 
vacaturesite ‘Werken in Boxtel’. Alles 
dat wordt opgezet en geïnitieerd, staat 
in het teken van duurzaamheid, verbe-
tering, kosten- en ruimtebeheersing en 
gemak voor de leden.

Een aantal speerpunten voor 2017 is 
het werkklimaat op Ladonk en de be-
reikbaarheid van het bedrijventerrein, 
een onderwerp waaraan op de volgen-
de pagina uitgebreid aandacht wordt 
besteed. ,,In 2017 zal daarnaast meer 
tijd besteed worden aan onze bekend-
heid binnen Boxtel, te beginnen met het 
‘Spinnieuws’. Veel mensen weten niet 
wat een veelvuldigheid aan bedrijven er 

te vinden is op Ladonk en Vorst”, legt 
Wagenaars uit. ,,Er zijn 6.300 werk-
plekken op het industrieterrein en het 
leeuwendeel van de werknemers komt 
uit Boxtel. We zijn trots op dit aantal en 
hebben ook een voorkeur voor werkne-
mers uit onze eigen gemeente.”

Wagenaars: ,,We willen de leden van 
SPIN, de gemeente Boxtel en de inwo-
ners van Boxtel (waaronder onze werk-
nemers) laten zien waarmee SPIN zich 
bezig houdt. In het maandelijks terugke-
rende ‘Spinnieuws’ worden deze partij-
en via Brabants Centrum op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen op het 
Boxtelse bedrijventerrein en wordt open 
en transparant gecommuniceerd over de 
stand van zaken.”
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Van der Velden Rioleringsbeheer

‘Familiebedrijf met rijke geschiedenis’
In 1965 begon grootvader Wal van der 
Velden met een clubje van vijf vakmen-
sen. Bijna 52 jaar later is ‘Van der Velden 
Rioleringsbeheer’ met zeventien vesti-
gingen en 500 werknemers een grote 
speler binnen het rioleringsbeheer. Waar 
het bedrijf door grootvader Wal is opge-
zet, heeft de groei voornamelijk plaats-
gehad toen dochter Ine en schoonzoon 
Ton de scepter over het bedrijf zwaaiden.

Inmiddels staan kleinzoons Jeroen en 
Walter aan het roer van de nog steeds 
groeiende en vernieuwende onderne-
ming. Jeroen als algemeen directeur en 
Walter als directeur marketing & sales. 
Ook de partners van beide mannen zijn 
werkzaam in het familiebedrijf. Ouders 
Ine en Ton hebben in 2012 afscheid ge-
nomen van de dagelijkse leiding maar 
zijn nog betrokken via de raad van com-
missarissen.

Jeroen, de oudste van de zoons Van 
der Velden Jonkers, is al negentien jaar 
werkzaam bij het familiebedrijf. Net als 
zijn broer Walter, die inmiddels zeventien 
jaar betrokken is, hebben zij gewerkt 
binnen alle lagen van het bedrijf. ,,Ook 
als chauffeur en monteur”, vertelt Wal-
ter trots. Ondanks dat de broers zijn op-
gegroeid binnen de ondernemersfamilie 
hebben zij ook werkervaring opgedaan 
buiten het bedrijf. Zo is Jeroen rijksge-

diplomeerd hoefsmid en heeft Walter in 
de horeca gewerkt. ,,Ik vind het belang-
rijk om te weten hoe het voelt om werk-
nemer te zijn. Daarbij is werknemer zijn 
binnen het bedrijf van je ouders anders 
dan werknemer zijn in een ‘vreemd’ be-
drijf”, aldus Jeroen.

Walter en Jeroen zijn trots op hun be-
drijf. Walter is vooral trots op het feit dat 
de riolering en het rioleringsbeheer ook 
wel bekend staat als de belangrijkste 
medische vondst uit de afgelopen 200 
jaar. De bedrijfsslogan ‘Onzichtbaar on-
misbaar’ heeft daar alles mee te maken. 
Jeroen is in het bijzonder fier op de werk-

nemers: ,,Wij krijgen de gelegenheid om 
met enorm veel enthousiaste en loyale 
mensen te werken, die bewust voor ons 
bedrijf kiezen. Er is binnen de onderne-
ming professionaliteit op alle niveaus”.

Dat de ontwikkeling en instandhouding 
van professionaliteit belangrijk is voor de 
broers, blijkt uit het feit dat zij een eigen 
‘academy’ hebben waar mensen bijge-
schoold worden, voornamelijk op het 
gebied van de verbetering van het imago 
van de rioleringsbranche en specifiek de 
bejegening richting klanten.

In 2015 is Van der Velden Riolerings-
beheer ‘Founder’ geworden van ‘AAN-
tWERK’, waarbij mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt gekoppeld 
worden een vakman of -vrouw en bij 
geschiktheid een baan aangeboden krij-
gen. Er zijn ook grootse plannen voor 
de toekomst. ,,Wij willen het netwerk 
in Nederland verdichten door te blijven 
innoveren met producten en diensten”, 
vertelt Jeroen. Walter: ,,Duurzaamheid is 
hierbij van cruciaal belang, zodat we de 
klanten nog meer kunnen ontzorgen.”
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Van der Velden Rioleringsbeheer. (Foto: 
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