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Ladonk-Vorst in Boxtel
klaar voor de toekomst

Hans Sanders van VDL-Technics:
‘Kracht door samenwerking’
De 60-jarige Hans Sanders werkt al 37 jaar bij VDL. Als student
begon hij als assistent-voorman bij VD Leegte Metaal in Hapert.
Daarna werd hij voorman, om vervolgens van hoofd kwaliteitsdienst door te groeien naar de functie bedrijfsleider. In 1996 is
Sanders aangesteld als vestigingsdirecteur bij de vestiging VDL
Technics BV in Boxtel.
Het familiebedrijf is in 1953 in een klein
pandje in Eindhoven opgericht door Pieter van der Leegte senior, de grootvader
van de huidige president-directeur en eigenaar Willem van der Leegte. De eerste
klanten waren Philips en DAF Trucks. De
werkzaamheden van de eerste vijf medewerkers bestonden uit draaien, frezen
en boren, met daarnaast stamp-, las- en
soldeerwerk in series.

Ladonk-Vorst is de laatste jaren flink in
ontwikkeling. Er wordt gebouwd, verbouwd en gerevitaliseerd. Tijd voor een
gesprek over het verleden, het heden én
de toekomst van het Boxtelse bedrijventerrein met ondernemer en SPIN-voorzitter Henk Wagenaars en bedrijfsmakelaar
Toin Saris van Saris en Partners Makelaars: ,,Het bedrijventerrein is de laatste
jaren sterk verbeterd.”
Nu de restanten van de economische crisis aan het wegebben zijn, wordt duidelijk hoe het bedrijventerrein ervoor staat.
Wagenaars kijkt positief naar de huidige
stand van zaken en kijkt samen met Saris
terug op een stukje verleden. ,,LadonkVorst is een flinke inhaalslag aan het maken ten opzichte van andere bedrijventerreinen”, vindt Wagenaars.
Saris heeft hier een visie op: ,,Op sommige andere bedrijventerreinen worden
veel panden gehuurd en in Boxtel zijn
de meeste ondernemers eigenaar van
het pand waarin zij werken. Het lijkt
hierbij te gaan om een klein verschil,
maar tijdens de economische crisis bleek
dit verschil juist enorm”, vertelt Saris.
,,Huurders konden in deze economisch
moeilijke periode de volledige huur vaak
niet meer betalen waardoor bedrijfseigenaren en huurders elkaar hielpen. De
huur ging omlaag in ruil voor een huurcontract met een kortere termijn. In Boxtel hadden ondernemers als pandeigenaren te maken met banken waardoor
de (hypotheek)lasten niet onderhandelbaar waren. Er kwamen veel panden te
koop en er was weinig vraag, waardoor
de markt tot stilstand kwam.”
De huurders kwamen kort na de crisis
weer in beweging. Dit had te maken met
het feit dat er bij veel bedrijven tijdens de
crisis een mismatch ontstond tussen wat
een bedrijf nodig had en het pand dat
dit bedrijf huurde. Hierdoor werd er veel
verhuisd naar andere panden, die beter
aansloten bij de nieuwe behoefte. Vanwege de eigendomssituatie werden In
Boxtel bedrijfseigenaren als het ware gegijzeld door hun pand. Het eigen pand

moest immers eerst verkocht worden
alvorens naar een ander pand gezocht
kon worden.
HEDEN
Wagenaars geeft aan dat het gevoel in
zijn branche - zijn bedrijf MSB houdt zich
bezig met de verwerking van bedrijfsafval - steeds positiever aan het worden
is. Saris is wat stelliger: ,,Het consumentenvertrouwen neemt toe.” Er wordt
visueel gerevitaliseerd op het bedrijventerrein wat inhoudt dat er steeds meer
fraaie gebouwen komen. Ook worden
tegenwoordig nieuwe panden gebouwd
met gevelmaterialen die eenvoudig vervangen kunnen worden, waar het voorheen voornamelijk bakstenen gebouwen
waren. Saris: ,,Er is weer ondernemersdrang. Onbewust willen ondernemers
laten zien dat het op economisch vlak
beter gaat.”Wagenaars erkent dit lachend: ,,Ik ben inderdaad mijn kantoor
aan het verbouwen.”
Voor de crisis was het moeilijk om aan
goed personeel te komen en nu de economie weer op stoom komt, blijkt dit
weer het geval. ,,Het gebrek aan goed
personeel is een beperking voor de ontwikkeling van bedrijven. In Boxtel is een
groot potentieel aan gekwalificeerde
mensen met een LBO en MBO achtergrond. Saris is daarom in samenwerking
met de gemeente bezig om bedrijven die
buiten Boxtel gevestigd zijn te interesseren hun productie naar deze gemeente
te halen. ,,Boxtel ligt qua infrastructuur
zeer gunstig. Binnen een kwartier ben
je in Eindhoven, Tilburg of Den Bosch.
Bovendien zijn de huurcondities in Box-

tel veel aantrekkelijker dan bijvoorbeeld
in de High Tech Campus in Eindhoven”,
stelt Saris. ,,Beter Hout is om deze reden
al uit Best naar Boxtel gekomen en ook
een internationaal opererend bedrijf op
het gebied van productie van speeltoestellen uit Eindhoven gaat binnenkort op
ons bedrijventerrein haar hoofdkantoor
vestigen”.
Een ander interessant bedrijf dat zich
recentelijk in Boxtel gevestigd heeft, is:
‘Move to live’. “Dit bedrijf is de grootste importeur van medische fitnessapparatuur in Europa”, aldus Saris. ,,Ook
GLS is naar Boxtel gekomen vanwege de
gunstige geografische ligging en heeft
onlangs uitgebreid.” Er gebeuren dus
mooie dingen in Boxtel.
TOEKOMST
Boxtel is dankzij de ontwikkelingen op
Ladonk - Vorst klaar voor de toekomst.
Er is grond en er is een gezonde mix
van bedrijven. Wagenaars: ,,Er zijn veel
ondernemers die de nek durven uit te
steken. Zo hebben de broers Tom en
Gert-Jan Reijnders ‘op risico’ een stuk
braakliggend terrein gekocht waarop
ze een mooi bedrijfsgebouw gebouwd
hebben. Het voormalige BioMérieux-terrein van 10 hectare grond is destijds gekocht door Jos van der Heijden. Een deel
is doorverkocht aan vleesproducent Vion
die er noodzakelijke uitbreidingen doet.
Ook is daar inmiddels het hoofdkantoor
van het bedrijf in Boxtel gevestigd. Op
het resterende terrein wordt ook flink
ontwikkeld. Zo is er onlangs een nieuw
distributiecentrum van medicatie in gebruik genomen door Brocacef, een bedrijf dat landelijk ongeveer 5.000 mensen in dienst heeft, dat als voorbeeld
voor nieuwe vestigingen in Nederland
gaat dienen.
Wagenaars en Saris zijn tevreden over de
huidige ontwikkelingen, zeker ook in de
samenwerking met de gemeente. Saris:
,,Als de juiste vraag wordt gesteld, kan
er heel veel in Boxtel. De samenwerking
tussen de ondernemers en de gemeente
is daarmee sterk verbeterd. Samen lukt
het ons om steeds meer mooie bedrijven
richting Boxtel te halen.”

BAANGARANTIE

VDL Groep is thans een internationale,
industriële onderneming die zich toelegt
op de ontwikkeling, productie en verkoop van halffabricaten, bussen, eindproducten en de assemblage van personenauto’s.

Trots is Sanders op de producten die
ontwikkeld en gemaakt worden, de
vakmensen en het vrij jonge personeelsbestand. ,,VDL investeert in personeel
en heeft een samenwerkingsverband
met de Techniek Academie Brabant
Den Bosch waardoor studenten van
het vmbo de mogelijkheid krijgen hun
BBL-stage binnen het bedrijf voltooien.
Wij bieden deze studenten, mits ze hun
diploma halen, baangarantie.” Ook zijn
er veel doorgroeimogelijkheden. ,,Vier
van de studenten die ik begeleid heb,
zijn inmiddels vestigingsdirecteur.”

Inmiddels is het bedrijf met 90 vestigingen in negentien landen en ruim 15.000
medewerkers een niet meer weg te denken speler binnen de wereld van de metaal. Het befaamde familiebedrijf kent
drie takken, te weten toeleveringen,
autoassemblage en het ontwikkelen en
zelf bouwen van (elektrische) bussen.
,,De vestiging in Boxtel houdt zich voornamelijk bezig met grote opdrachten op
projectbasis”, zo vertelt Sanders. ,,Wij
maken van een stalen plaat een hoogwaardig product, voor een zo laag mogelijke prijs. Te denken valt hierbij aan
staalconstructies en reclamemasten.”

VDL Technics BV heeft de ambitie een
beheerste groei te blijven houden. De
laatste jaren is het bedrijf gegroeid naar
125 personeelsleden. Ook ambieert Sanders het kwaliteitsniveau nog hoger te
krijgen. Persoonlijke aspiraties heeft de
vestigingsdirecteur ook. ,,Over een jaar
of vier wil ik een goede opvolger op mijn
plek hebben zitten. Belangrijk is dat hij
een gedachtegoed heeft dat passend is
bij VDL. Ik begeleid deze directeur dan
nog ongeveer anderhalf jaar voordat ik
van mijn welverdiende pensioen ga genieten en op de golfbaan ga staan’, aldus een lachende Sanders.

Topsport en
ondernemen
Nu de spannende kampioenstrijd in de
eredivisie een terechte kampioen heeft
opgeleverd, keert de rust terug in voetbalminnend Nederland. Alleen Ajax mag
wat mij betreft vanavond de Europa League nog even op zijn conto plaatsen.
Het moment van bezinning is daarom
daar. En terugkijkend op het afgelopen
voetbalseizoen, kan ik concluderen dat
voetbal echt topsport is.Net als ondernemen. Voor PSV is het seizoen teleurstellend gebleken: geen enkele prijs wist
de club uit Eindhoven te pakken. Vitesse
wist zijn eerste prijs te pakken door de
KNVB-beker te winnen. En Feyenoord
wint na negentien jaar weer de landstitel. En het ‘Hand in Hand’ klinkt weer
door de Rotterdamse straten...
Voetbal op hoog niveau is te vergelijken
met ondernemen. Ook bij ondernemen
heb je te maken met het nemen van risico’s. Een voetbalrisico als het durven
wisselen van Dirk Kuyt, kan vergeleken
worden met het afketsen van een project omdat je er geen vertrouwen in
hebt. Ook ben je als ondernemer altijd
bezig met je volgende project, net als
een voetballer altijd bezig is met zijn volgende wedstrijd. Met de blik vooruit...

HENK WAGENAARS
Voorzitter Spin

Hans Sanders is sinds 1996
vestigingsdirecteur van
VDL-Technics BV in Boxtel.
Hij begon als 23-jarige als assistent-voorman bij VD Leegte
Metaal in Hapert.
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