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Woord van de vicevoorzitter
Beste iedereen,
Voor jullie ligt alweer de 2e OVS Update
van dit jaar. Zoals jullie wellicht al hebben
gehoord, geniet onze voorzitter Moniek
van een welverdiend zwangerschapsverlof
na de geboorte van haar dochter Fleur.
Dit is dan ook de reden dat ik me met dit
woordje tot jullie mag richten. Wij wensen
Moniek en haar man Ruud veel geluk toe.
Inmiddels heeft Someren een nieuw
college waarmee we de komende 4
jaar hopen het een en ander te kunnen
bereiken. De eerste contacten zijn alweer
gelegd, en wij als bestuur hebben er in
ieder geval alle vertrouwen in dat we een
serieuze samenwerking kunnen optuigen.
Niet alleen de Postelstraat maar ook de
knelpunten op de bedrijventerreinen
zijn op dit moment de speerpunten
waarop we ons richten. Veel leuke en
interessante bezigheden, welke vanwege
de verkiezingen op een wat lager pitje
hebben gestaan. Maar nu kunnen we weer
vol gas gaan geven.

Inspirerende bedrijfsbezoek Bamboo Giant

Met de zomer in zicht, waarbij mensen
vaak vrolijk gestemd zijn, hoop ik dat het
jullie zakelijk maar ook privé goed mag
gaan. Wij als bestuur hebben er in ieder
geval weer zin in! Rest mij jullie allen veel
leesplezier te wensen met deze nieuwe
OVS Update.

Vandaag de dag is Bamboo Giant een prachtig bedrijf, met een ruim
assortiment aan verschillende bamboesoorten. Samen met een vast team
van 15 medewerkers staat Bennie dagelijks klaar voor hun klanten over
heel Europa. De klantengroep is erg divers en bestaat onder meer uit
tuincentra, hoveniers, exportbedrijven, dierentuinen en pretparken.
Het klantenbestand telt inmiddels ruim 1500 klanten.

Met vriendelijke groet,
Marcel Looijmans - Vicevoorzitter OVS

OVS Ondernemerscafé
‘Wordt vakmanschap nog wel op
waarde geschat of zetten we alle
kaarten op de kenniseconomie?’
Een interessant onderwerp dat vele
ondernemers bezighoudt, te zien aan het
drukbezochte Ondernemerscafé op 4 april
in de foyer van De Ruchte.

Someren

Afgelopen maandag 14 mei was er een OVS (bedrijfs)activiteit buiten de
gemeentegrenzen en bezochten de leden Bamboo Giant in Asten.
Na een korte introductie door Joost, nam Bennie op een zeer inspirerende
wijze ons mee op zijn (ondernemers)reis. Een mooie reis die reeds 25 jaar
duurt. Vanuit zijn opleiding (Middelbaar Tuinschool) heeft hij altijd veel
interesse gehad voor planten, in het bijzonder voor de bamboe.
Bennie heeft zich breed verdiept in de bamboe. Hij heeft bij allerlei
kwekerijen stages gelopen om een goed beeld te krijgen van de
verschillende facetten hiervan. Zo heeft hij onder meer kennis opgedaan
van relevante aspecten in het import- en export proces. Zijn ervaring heeft
hij zowel nationaal en internationaal opgedaan. Hierdoor heeft hij een
goed beeld kunnen krijgen van de markt(kansen).

>> Lees het hele verslag op www.ovs.nl

In ons economisch wi-wa-wonderland
komen we vakmensen te kort. Het
presentatieduo, Marie-Louise Looijmans en
Willie van Mierlo, hebben een toepasselijk
introductiefilmpje gevonden waarin
cabaretier Pieter Derks de problemen
over de kenniseconomie benoemt: “De
stand van zaken in Nederland: twee miljoen
communicatiewetenschappers en niemand
die een kraan kan repareren.”

mei 2018

Het was een interessant Ondernemerscafé
met gasten uit verschillende invalshoeken.

>> Lees het hele verslag op www.ovs.nl
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Kom in de Kas 2018
Begin februari kwam de vraag ‘Willen
jullie meedoen met Kom in de Kas?’
De lijst met smoesjes en bezwaren die
we kunnen opnoemen om niet mee te
doen, is redelijk uitgebreid: ´Het is te
druk, we moeten alles opruimen, daar
gaat een vrij weekend, wat moeten
we met al die pottenkijkers op ons
bedrijf, wij hebben bijna geen kassen
op ons bedrijf, etc...´
Maar... bij eerdere edities zijn we zelf al
eens gaan kijken en het is toch wel mooi
om je bedrijf een keer aan het publiek te
kunnen presenteren. Nadat we een keer
met de overige deelnemende bedrijven
(Joosten Growers, Wijnen Perkplanten,
Beerepoot B.V. en Decoratietakken
Knoops) om de tafel hebben gezeten,
hebben we de knoop doorgehakt:
Wij doen mee!
Nadat alle voorbereidingen getroffen
waren, werden de eerste bezoekers
vanaf 11 uur ontvangen op de kwekerij.
De weergoden waren ons goed gestemd
en hier waren we erg blij mee aangezien
het meeste buiten te zien was. Elke
bezoeker die binnen kwam kreeg bij
de ingang een flyer met daarop een
route over het bedrijf en bijbehorende
informatie over wat er te zien was. Als
je de route volgde, kreeg je alle facetten
te zien die komen kijken bij het kweken
van blauwe bessen planten. Aan de
route stonden onze medewerkers om
nog wat extra informatie te geven en
alle vragen te beantwoorden.

De route eindigde op het binnenterrein.
Hier konden de bezoekers genieten
van een kopje thee of koffie en was er
voor de kinderen een wedstrijd potten
stapelen. De winnaars bouwde een
stapel van 26 lagen en gebruikte daar
maar liefst 1500 potjes voor!

Welkom nieuwe OVS leden
• Dassprotech
• Daans Kantoormeubelen
• Elatum Real Estate BV

Werkgroep bedrijven
Op 30 januari jongstleden heeft de eerste
bijeenkomst/brainstorm van de werkgroep
bedrijven plaatsgevonden.

Daarnaast vond je hier een kraampje van
Jan Janssen uit Budel. Hij verkocht alle
mogelijke producten die je van blauwe
bessen kunt maken zoals jam, wijn en
likeurtjes en deze producten waren erg
in trek bij de bezoekers.

We kijken terug op een mooie en
gezellige dag. Het was leuk om deuren
open te zetten en te laten zien wat er
allemaal gaande is op onze kwekerij.
Naast vrienden en bekenden kwamen
er ook veel bezoekers van buitenaf. We
hebben veel positieve reacties mogen
ontvangen en namens alle medewerkers
durf ik te zeggen dat we allemaal
hebben genoten van deze mooie dag.
Dus… om nog even terug te komen op
al de bezwaren, volgens ons wegen ze
niet op tegen wat het brengt!

Tijdens deze bijeenkomst heeft
de werkgroep over verschillende
onderwerpen veel input ontvangen.
Het was dan ook een zeer geslaagde
bijeenkomst. Zoals destijds ook is
aangegeven, wil de werkgroep met
het gemeentebestuur in overleg over
de onderwerpen. Voor het maken
van deze afspraak hebben wij als
werkgroep gewacht totdat een nieuw
gemeentebestuur gevormd is. Inmiddels
is er voor 31 mei aanstaande een afspraak
gepland.
Een volgend actiepunt van de
werkgroep is het organiseren van een
rondgang met het gemeentebestuur
(en overige geïnteresseerden) over de
bedrijventerreinen. De werkgroep kan
het gemeentebestuur dan zelf laten zien
en ervaren waar de knelpunten op de
bedrijventerreinen liggen.
Namens de werkgroep bedrijven,
Pieter Janssen - Secretaris OVS

Ben en Bernie Nagel en medewerkers
boomkwekerij B & B Nagel
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Waar krijg je elke dag
energie van?
Als de klus is geklaard en de klant blij en
tevreden is met het eindresultaat.
En als alles gaat zoals je het van te voren
gepland hebt.
Waar verbaas jij je
wel eens over?
Dat er van allerhande wetten en regels
worden bedacht die in de praktijk
onuitvoerbaar zijn.

Varendonck College in de ban
van Someren on Stage
Alles mag je worden.
Behalve ongelukkig. Beloofd?
Loopbaanleren neemt op het van het
Varendonck College een belangrijke
plaats in. Het inzetten en ontwikkelen
van loopbaancompetenties van de
leerlingen vormt de rode draad van het
VMBO programma. De leerling gaat
daadwerkelijk op reis. Een reis naar een
prachtige toekomst, waarin ze alles mogen
worden, behalve ongelukkig.
Someren on Stage
VMBO On Stage is een succesvolle
landelijke formule om leerlingen letterlijk
een podium bieden.
Hulp bij beroepskeuze en toekomst
dromen en een nieuw en lokaal netwerk
bieden. On Stage gelooft in de kracht

Waar krijg je echt
jeuk van?
Van mensen die zich niet aan vooraf
gemaakte afspraken houden en zonder
het te melden niet komen opdagen.
Wat is de belangrijkste les
die jij ooit hebt geleerd?
Dat niets vanzelfsprekend is en dat je
voor jezelf steeds doelen moet stellen om
naartoe te werken.

van een persoonlijk, duurzaam en lokaal
netwerk van professionals om jongeren
te helpen met hun toekomstdromen
en beroepskeuze. Folders en internet
kunnen het verhaal van een bevlogen
beroepsbeoefenaar niet vervangen. Het
persoonlijk contact met deze professionals
is een belangrijke aanvulling op het
keuzeproces van leerlingen. Daarom
komen tijdens het Beroepenfeest
ondernemers, zzp’ers, ouders, bedrijven
en organisaties uit alle sectoren om te
vertellen over hun werk.
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Welk (ongevraagd) advies wil je de
Somerense ondernemer geven?
Sta volledig achter het product wat je
aanbiedt en zorg ervoor dat je tot in de
detail alles weet van het product en blijf
altijd eerlijk en oprecht tegenover uw
klant. Besteed de volle aandacht aan de
klant of het nu een grote of kleine klant is.
Peter geeft het stokje door aan OVS-lid
Frank van den Boomen

Wel statafels met persoonlijke
ontmoetingen die vaak leiden tot
langdurige contacten, stages en zelfs
banen. De professionals kwamen in
herkenbare beroepskleding. Het beroep
stond centraal in de gesprekken: wat
houdt het vak in en hoe ziet een werkdag
er nu echt uit? Er werden ter plekke
afspraken gemaakt voor de Doe Dag op
31 mei a.s. Leerlingen gaan dan op bezoek
bij de beroepsbeoefenaren met wie ze
matches gemaakt hebben. Het is dan echt
een Doe Dag.
Alle betrokken (Somerense) ondernemers
hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Het is een enorme prestatie dat 150
beroepsbeoefenaren uit de regio
deelnemen.

Beroepenfeest
Op 15 mei jl. vond het “Someren On Stage
Beroepenfeest” plaatst. Alle leerlingen
van leerjaar 1, 2 en 3 gingen in gesprek
met ruim 150 beroepsbeoefenaren.
Geen kraampjes met pennen en petten,
geen speed-dating.
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Claus van Teeffelen
Projectleider Someren on Stage
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Column: HD Solar
voorziet een stralende
toekomst voor zonnestroom

Zonnestroom in Nederland is aan een
ware opmars bezig. Wij van HD Solar,
als specialist op het gebied van
zonnestroom, hebben de afgelopen
5 jaar een enorme ontwikkeling gezien
in de markt voor zonnepanelen.
De branche is volwassen geworden,
installatiebedrijven zijn steeds
professioneler geworden en de
installaties beter. Kwaliteit wordt
steeds betaalbaarder, waardoor het
rendement voor een lange termijn
gegarandeerd kan worden.
Vaste prijs
Een belangrijke factor voor de groei van
het aantal zonnepanelen is de zekerheid
van een vaste prijs voor uw stroom.
Heeft u eenmaal geïnvesteerd, dan
heeft u voortaan een vaste prijs voor
uw productie van stroom. Bovendien
komen de ontwikkelingen van
energieopslag en energiemanagement
in een stroomversnelling, waardoor u als
ondernemer steeds meer controle krijgt
over uw eigen geproduceerde energie
en steeds minder afhankelijk wordt van
leveranciers en overheid.
Interessant voor u als ondernemer?
De overheid heeft diverse regelingen om
het voor u als ondernemer aantrekkelijk te
maken om te investeren in zonnestroom.
Er is wel een duidelijke splitsing gemaakt
tussen MKB (aansluitingen t/m 3x80
ampère) en grootzakelijke aansluitingen
(>3x80 ampère).
De klein zakelijke aansluitingen kunnen
gebruik maken van de salderingsregeling.

Stroom die u overdag als bedrijf niet kunt
gebruiken, levert u terug op het net. Deze
stroom kunt u op andere momenten weer
van het energienet afhalen. Het energienet
wordt als een soort tijdelijke opslag
gebruikt. Verder kunt u gebruik maken
van investeringsregelingen zoals de KIA
(Kleinschaligheids Investerings Aftrek)
en EIA (Energie Investerings Aftrek). Wij
kunnen u hier uitgebreid over informeren.
Voor de groot zakelijk aansluitingen is
er een 15 jarige subsidie in het leven
geroepen, de SDE+ subsidie. Hierbij
krijgt u 15 jaar lang een subsidie voor de
productie van stroom. De subsidie kan
2x per jaar aangevraagd worden (voorjaar
en najaar) en de aanvraag kan door ons
vrijblijvend verzorgd worden.
Stroomversnelling
Nu de overheid versneld van het
Groningse gas af wil, alle kolencentrales
in 2030 dicht moeten zijn en we meer
en meer elektrische oplossingen
zoeken voor verwarmen en mobiliteit,
zal de zonnestroommarkt in een
stroomversnelling raken. Nederland
gaat alles op alles zetten om de scherpe
klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.
De overheid zal het gebruik van
duurzame energie blijven promoten,
waarbij wel een aanpassing zal komen
in de salderingsregeling. Er zal naar alle
waarschijnlijkheid een terugleversubsidie
komen voor stroom die op het net gezet
wordt, energie die men afneemt wordt
fors duurder en er komt extra belasting
op grijze stroom en gas. Het nut om te
verduurzamen wordt steeds groter, waarbij
we wel steeds slimmer met energie om
moeten gaan. De nieuwe regeling zal
tevens een stimulans zijn om zoveel
mogelijk zonnepanelen op het dak te
leggen, en dus niet alleen voor eigen
gebruik te produceren.
Om de energietransitie te versnellen,
hoeven we niet op de overheid te
wachten. U kunt zelf aan de slag door
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uw dak vol te leggen met zonnepanelen.
Alles wijst erop dat duurzaamheid en
zelf opwekken van stroom beloond gaat
worden. De overheid heeft de beoogde
plannen bovendien doorgerekend tot
2035. De nieuwe regeling lijkt dus veel
langer houdbaar dan de huidige opzet.
Bovendien blijft de huidige salderings
regeling nog tot tenminste 2020 gelden.
Het is zeer waarschijnlijk dat er daarna
eerst een overgangsregeling (tot 2023) én
een terugleververgoeding komt.
HD Solar
HD Solar wisselt graag met u van gedachte
of zonnestroom voor u als ondernemer
een goede investering richting de
toekomst is. In de afgelopen 5 jaar hebben
we met ons eigen installatieteam en in
samenwerking met een groot aantal
lokale elektrotechnische bedrijven ruim
1.250 installaties opgeleverd in de regio,
van 2 tot 2000 panelen. Als leverancier
van topmerken zoals JA, LG, Solarwatt,
Panasonic en SolarEdge kunnen we de
best mogelijke installaties realiseren, die
bovendien klaar zijn voor de toekomst.
Anko van Deursen
oprichter en mede-eigenaar HD Solar

Meer weten?
Kijk op www.ovs.nl voor een
actueel overzicht van alle
activiteiten en volg ons op
Facebook voor het laatste nieuws.
Heb je vragen of suggesties?
Stuur een mail naar pr@ovs.nl
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