Wie? Monika Gajek. Waar? Helmond.
Bedrijf? www.vtaal.com Seminar?
‘Bedrijfsadministratie voor starters’
“Als docent Engels en Pools in Polen had
ik nog nooit te maken gehad met administratie. Bovendien kende ik de Nederlandse
regels niet. Daarom koos ik het seminar
‘Bedrijfsadministratie voor starters’, en daar
ben ik helemaal tevreden over. De informatie
werd op een leuke manier overgebracht, met
veel praktische opdrachten waar je meteen
mee aan de slag kon. Als docent weet ik
hoe belangrijk dat is. Toen ik in 2008 naar
Nederland kwam, liet ik in Polen een vaste
baan achter. Ik wilde hier ook iets zinvols
doen. Thuis zitten is niks voor mij. Dus begon
ik met lesgeven aan de vele Poolse mensen
in deze regio. Veel van hen spreken geen
vreemde taal, terwijl dat wel heel handig is.
Voor henzelf en voor hun werkgevers. In 2011
heb ik Vtaal opgericht. Ik gaf eerst mijn lessen Engels en Nederlands voor beginners in
een wijkcentrum. Maar ben heel blij dat ik nu
een eigen kantoor heb in Bedrijvencentrum
Traverse. Daar geef ik nu vijf avonden per
week les, elke avond twee kleine groepen van
ongeveer acht mensen, dan is er voldoende
aandacht voor iedereen. Mijn leerlingen zijn
heel gemotiveerd, dat moet ook wel als ze
er twee avonden per week na hun werk voor
langs komen. Ik pas nog steeds veel toe van
het seminar. Administratie was niet mijn favoriete ding. En is het nog steeds niet. Maar
door het seminar is me nu helemaal duidelijk
geworden hoe het zit.”

Succesverhalen

Column
Cybercrime
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick
Schoof waarschuwde in het Financieele Dagblad dat digitale
spionage en cybercriminaliteit een grote bedreiging voor het
bedrijfsleven zijn. Als Nederland economisch een topper wil
blijven, dan moet de cybersecurity op orde worden gebracht.
Een boodschap waarvan de urgentie in deze regio misschien
wel extra hoog is. Hier zetelen veel grote, internationale bedrijven en daar zullen
criminelen zich sneller op richten. Daar komt bij dat wij streven naar open innovatie:
het delen van kennis, informatie en netwerken. Deze ambitie komt in gevaar als
wij het slachtoffer worden van criminelen. Mijn pleidooi is dan ook dat (top)ondernemers in deze regio het bestrijden van cybercriminaliteit hoog op de agenda
zetten. En niet in 2020, maar nu. Een uitdaging en inspanning, maar de schade
die cybercriminaliteit kan veroorzaken is onvoorstelbaar veel groter.

Niet denken buiten de box, maar zonder box

Henk Rosman, algemeen directeur Kamer van Koophandel Brabant

Brabantse ondernemers minder somber
Minder somber, maar nog geen jubelstemming. Dat beeld geven ondernemers in
Brabant van het economisch klimaat in het derde kwartaal van dit jaar. Vooral
ondernemers die afhankelijk zijn van de binnenlandse markt hebben het moeilijk.
De export groeit, maar is niet sterk genoeg om de hele regio op sleeptouw te
nemen. Noord-Brabant doet het over de hele linie beter dan het gemiddelde in
Nederland. Met name de regio Zuidoost-Brabant springt er in positieve zin uit.
Dat blijkt uit de conjunctuurenquête COEN. Gunstig voor Noord-Brabant is dat de
industriële sector relatief goed draait. Industriële bedrijven richten zich bovengemiddeld op de export en zijn dus minder afhankelijk van de kwakkelende binnenlandse markt. De industrie heeft een groot gewicht binnen de Brabantse economie.
Sectoren als de bouw, de groothandel en de vervoerssector draaien minder.

Hulp aan ondernemers
Heeft u als ondernemer (financiële) hulp of advies nodig? En heeft u al minstens
vijf jaar een bedrijf in het werkgebied van de Kamer van Koophandel Brabant
(regio’s Eindhoven, Tilburg en Den Bosch)? Dan kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op de stichting NKOV Zuid. Het bestuur van NKOV
Zuid bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties en bestuurders uit de regio. De stichting beschikt over een fonds waarmee ondernemers
die in de problemen zijn geraakt, kunnen worden geholpen. Voor meer informatie
en voor het downloaden van een inschrijfformulier: www.nkov-zuid.nl

Algemeen directeur Ferry van de Pasch van HTR
Rubber & Foam weet dat zijn product ‘niet sexy’ is:
“Maar o zo belangrijk, omdat het aan het eind van
het productieproces vaak letterlijk de gaten opvult
en daarmee de toleranties opvangt en afdicht.”
“Mijn zakenpartner Peter van der Neut en ik vullen elkaar perfect aan. Ik ben commerciant, hij
technicus. We hebben soms flinke discussies,
maar komen altijd tot goed resultaat. We hebben
hetzelfde doel: niet meer maken van hetzelfde,
maar we willen óf dingen maken die nog niet
bestaan óf waarvoor veel anderen de vakkennis
niet hebben. Zo lossen we voor onze klanten problemen op en maken we hun producten beter
dan ze zelf soms voor mogelijk achten”, onthult
Van de Pasch misschien wel hét geheim van HTR
Rubber & Foam in Eindhoven: de manier van denken. “Onze filosofie is: je hoeft niet buiten de
box te denken, als je zorgt dat er geen box meer
is. En dat passen we toe in al onze producten, of
we die nu maken voor de auto-industrie, de
machinebouw, de medische sector, traditionele

“De Kamer van Koophandel Brabant
helpt ondernemers succesvol te zijn.
Onder meer door in te zetten op innovatie
en netwerken.”
Paul van Moorsel
(040) 232 39 35
pmoorsel@brabant.kvk.nl

bouw of voor de agrarische industrie.”
Van de Pasch begon in 1990 als juniorverkoper bij
Hoogerdijk, zoals het bedrijf officieel heet. Na ruim
zes jaar ging hij voor een grote Duitse fabrikant
werken, later voor een multinational, maar in 2005
wilde hij terug de ‘rubberwereld’ in en kocht hij
het bedrijf waar hij ooit begon. “We zijn de weg
ingeslagen van groei, innovatie en strategische
keuzes. In 2008, middenin de crisis, betrokken we
ons nieuwe pand op Esp én openden we een
Duitse vestiging. Toch sloten we dat jaar af met
zwarte cijfers. Toen ik ook de Beste-OndernemersVisietrofee won, kregen ook ‘buitenstaanders’ door
dat we best erg goed bezig zijn.”
Eén van de pluspunten waardoor de BOV-trofee in
de wacht gesleept werd, is de veelzijdigheid.
“Daarmee kun je de crisis overleven. Gaat het
slecht in de ene sector, dan gaat het goed in de
andere. En we willen blijven innoveren. Zo hebben
we pas een machine aangeschaft die producten
test op brandveiligheid. Steeds meer producenten
vragen om een bepaalde norm, we kunnen nu
aantonen dat onze producten daaraan voldoen.”

De Kamer van Koophandel geeft advies, heeft kennis
en informatie in huis en brengt ondernemers met
elkaar in contact. Meer weten? Neem contact op met
één van onze bedrijfsvoorlichters (040) 232 39 11)
of met de accountmanager in uw regio.
Zie ook: www.kvk.nl

