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BRABANTS BESTEN ZIJN ONDERNEMERS MET EEN GROOT SOCIAAL HART. 
Zij zien hun medewerkers als de drijvende kracht achter hun zakelijk 
succes. Deze visie passen zij op eigen kracht toe in hun bedrijfsvoering. 
Zo bieden zij tijdelijke krachten zekerheid op werk of geven zij moeilijk  
te bemiddelen werkzoekenden een plek in hun bedrijf. Zij experimenteren 
met nieuwe werkprocessen en vormen van aansturing. Andere Brabants 
Besten halen productie terug uit lagelonenlanden en organiseren om- en 
bijscholing van eigen personeel. 

Het ambassadeursprogramma Brabants Besten is door de provincie 
ontwikkeld om de ervaring van innovatieve werkgevers te benutten.  
De Brabantse economie groeit in deze tijd als kool. Knappe koppen  
en slimme handjes zijn daardoor in veel sectoren schaars. Werkgevers 
moeten bovendien slim inspelen op technologische veranderingen en 
nieuwe sociale wetgeving. Brabants Besten hebben zelf oplossingen 
ontwikkeld voor die problemen en passen deze met succes toe. Zij maken 
daarmee het midden- en kleinbedrijf sterker en socialer. 

De 30 Brabants Besten van 2018 vormen de kopgroep van innovatieve 
ondernemers in Brabant. Door hen te benoemen tot ambassadeurs hoop  
ik dat zij achterblijvers een spiegel voorhouden en de middenmoot 
stimuleren een tandje bij te schakelen. Goed voorbeeld doet tenslotte  
goed volgen. Dit magazine stelt de Brabants Besten aan u voor en licht  
toe waarom zij zijn benoemd. Aarzelt u niet om hen te benaderen met 
vragen of om hun verhaal verder te vertellen. U helpt daarmee hun ideeën 
te verspreiden en deze op grotere schaal toe te passen. We kunnen zo 
samen bijdragen aan het versterken van de Brabantse arbeidsmarkt.

Bert Pauli 
GEDEPUTEERDE 
ECONOMIE EN 
INTERNATIONALISERING 
PROVINCIE 
NOORD-BRABANT
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Brabants Besten zijn private ondernemers die door gedeputeerde Bert Pauli 
(Economie en Internationalisering) van de provincie Noord-Brabant zijn 
benoemd tot Ambassadeur Innovatief Werkgeverschap. De ondernemers 
blinken uit in de manier waarop zij hun bedrijfsvoering optimaliseren.  
Zij zetten hun medewerkers op vernieuwende wijze in en benutten de potentie 
van de Brabantse beroepsbevolking. Ze zijn actief op de thema’s sociale 
innovatie, inclusief werkgeverschap, reshoring en/of flexicurity.  
Deze thema’s worden samengevat onder de noemer ‘innovatief werkgever-
schap’. De ambassadeurs inspireren andere ondernemers en elkaar met hun 
expertise en ervaringen. Daarnaast zijn ze een klankbord voor de provincie 
over het economisch arbeidsmarktbeleid. De ondernemers zijn onder andere 
beschikbaar voor het geven van advies, workshops en het vertellen van hun 
verhaal voor publiek.

In dit magazine presenteren we de ondernemers die voor 2018 benoemd zijn 
tot Ambassadeur Innovatief Werkgeverschap. Per ondernemer is aangegeven 
op welke thema’s zij actief zijn en zich onderscheiden. Dit is te herkennen aan 
de gekleurde icoontjes achter hun naam. 

Brabants Besten:  
Uitblinkers in innovatief werkgeverschap

  SOCIALE INNOVATIE

Sociale innovatie is de basis voor technologische innovatie en groei. Het verbetert zowel de  
productiviteit als de kwaliteit van bedrijven. Sociale innovatie gaat over slimmer werken met  
benutting van de talenten van werknemers. Voorbeelden zijn vernieuwing van werkprocessen, 
flexibel organiseren, co-creatie, participerende aansturing en zelfsturende teams.

  INCLUSIEF WERKGEVERSCHAP

Ondernemers die uit (maatschappelijke) overtuiging mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  
zelf in dienst nemen doen aan ‘inclusief werkgeverschap’. Ze zetten ieders talent in op elke plaats 
waar dat mogelijk is en benutten hun kwaliteiten optimaal. Ze dragen actief bij aan bevordering  
van de arbeidsparticipatie en welbevinden van werknemers. Ook voor mensen met een arbeids-
beperking worden banen gecreëerd.

  RESHORING

Terughalen van bedrijfsactiviteiten uit lageloonlanden kan zakelijk aantrekkelijk zijn omdat het 
bedrijfseconomische voordelen heeft. Het geeft ruimte voor innovatie, maatwerk, verhoging van 
kwaliteit en meer controle over bedrijfsprocessen. Als positief neveneffect vergroot reshoring de 
werkgelegenheid en de kansen op werk vooral voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

  FLEXICURITY

Flexicurity is het combineren van zekerheid en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Hierbij is het  
uitgangspunt ‘werkzekerheid in plaats van baanzekerheid’, gekoppeld aan ‘flexibele inzet  
in het arbeidsproces’. Werknemers worden geholpen zich flexibeler te verplaatsen van scholing  
naar werk, van werk naar werk en van werkloosheid naar werk. Voorbeelden van arrangementen 
zijn multi-werkgeverschap en arbeidspools op bedrijventerreinen in combinatie met competentie- 
ontwikkeling van personeel.
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Brabants Besten aan zet

Brabants Besten op de Dutch Design Week.

Thomas Luiten over QRM: reageren op 
veranderingen in de markt. 

Brabants Besten actief in de werkgroep Instroom. 

Brabants Besten jury company launch mbo-hbo. 

Brabants Besten Jan van den Broek en Dennis Spierings bij de Meetup Arbeidsmarkt Bedrijfsleven. Maatjesproject Bij Capi Europe.

Brabants Besten op werkbezoek bij Hoppenbrouwers.Brabants Besten bij WGP congres.



Brabants Besten  
uit de regio 

WEST-
BRABANT



Charl Goossens
GOVA BV, NISPEN

Wat doet hij anders? Bij Gova wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
mensen en functies. Niemand spreekt er over mensen met een afstand tot  
de arbeidsmarkt. Jongeren die als ‘kansloos’ bestempeld worden, zoals 
werkloze ouderen en mensen met een beperking of stoornis, draaien bij  
het familie bedrijf gewoon mee. Zij aan zij met alle andere medewerkers.
Wat levert het op? In oktober 2017 ontving Gova de Participatieprijs  
voor de regio West-Brabant. 
Contactgegevens www.gova.nl | charl@gova.nl | 0165 36 53 55

Ad van Iersel 
VAN IERSEL GEVELTECHNIEK, MADE
 
Wat doet hij anders? Van Iersel Geveltechniek maakt aluminium en stalen 
ramen, deuren en geveltoepassingen. Volgens Ad van Iersel zouden open 
communicatie en vertrouwen de sleutelwoorden binnen elke organisatie 
moeten zijn. Zijn medewerkers denken en werken echt als een team, doordat 
ze zoveel mogelijk zelf voor het zeggen hebben.
Wat levert het op? Alle mensen moeten het gevoel hebben dat ze een 
bijdrage leveren bij Van Iersel. Daarom investeert het bedrijf veel in training. 
Het grote verschil met traditionele bedrijven is dat medewerkers veel 
gemotiveerder zijn.
Contactgegevens www.ierselbv.nl | a.vaniersel@ierselbv.nl | 0162 68 35 54 

Jeroen van Glabbeek
CM TELECOM, BREDA

Wat doet hij anders? Bij CM krijgen de medewerkers alle ruimte om  
hun werk zelf in te vullen. Het idee is: een CEO moet zelf zo min mogelijk 
doen, zodat mensen gaan doen wat ze leuk vinden. Zo ontstaan de nieuwe 
creatieve ideeën. Het succes van CM is dat het bedrijf eigenlijk altijd al  
wist dat ze moest veranderen.
Wat levert het op? Goede omstandigheden waarin je je werk kunt  
doen. Met alle vrijheid en de diversiteit in de medewerkers is ruimte  
om te experimenteren en innoveren. 
Contactgegevens www.cm.com | jeroen.vanglabbeek@cmtelecom.com | 
076 572 70 02

Judith Vermeulen
OPERA ELECTRICAL ENGINEERING & 
MANUFACTURING, MADE

Wat doet zij anders? Opera ontwikkelt en produceert elektrotechnische 
besturingssystemen. Mede-eigenaar Judith Vermeulen ziet het als haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor een 
betere instroom in de techniek. Opera wil op een andere manier kijken 
naar de mogelijkheden van mensen en veel investeren in scholing.
Wat levert het op? De laatste jaren zie je meer innovatie door alle 
automatiseringsmogelijkheden. Dat vraagt om anders geschoolde 
mensen. Hiervoor heeft Opera een speciaal scholingsbudget. Op die 
manier hebben medewerkers zonder technische achtergrond de kans 
gekregen om elektromonteur te worden.
Contactgegevens judith.vermeulen@operagroup.nl | 
www.operagroup.nl | 06 20 20 36 43

Johan de Krom
DE KROM BESTRATINGEN, ETTEN-LEUR
 
Wat doet hij anders? De Krom Bestratingen vindt sociaal werkgever   schap 
erg belangrijk. Er is een inloopspreekuur van een fysiotherapeut en een 
leerlingenploeg met herintredende 35-plussers. Moderne, innovatieve 
technieken krijgen ook een plek; De Krom werkt bijvoorbeeld aan een 
bestratingsrobot die volledig automatisch stenen kan leggen.
Wat levert het op? Met innovatieve oplossingen en sociaal werkgever-
schap meer mensen interesseren om stratenmaker te worden en een 
duidelijke social return on investment voor opdrachtgevers. 
Contactgegevens www.de-krom.nl | johan@de-krom.nl | 073 880 00 00
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‘Inclusief werk-
geverschap is de 
normaalste zaak 
van de wereld’

CHARL GOOSSENS
GOVA BV, NISPEN
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“Het is allemaal begonnen met onze ouders 
Harry en Nelly”, vertelt Charl Goossens.  
“In 1972 namen zij het bedrijf van onze opa 
over. De medewerkers van toen waren allemaal 
bekenden uit het dorp en iedereen was welkom; 
of je nou net wat vaker hulp of een praatje nodig 
had of niet. Pas later zijn we heel bewust in 
gaan zetten op inclusief werkgeverschap.  
Nu werken we bijvoorbeeld met jobcoaches, 
speciaal opgeleide medewerkers die collega’s 
begeleiden en extra aandacht geven als dat 
nodig is.”

Samenwerken, naast elkaar
Jongeren die als kansloos bestempeld worden, 
werkloze ouderen en mensen met een beperking 
of stoornis vinden een plek bij Gova. Iedereen 
doet zo’n beetje alles: van stekjes maken en 
planten snoeien tot etiketten plakken en order-
picking. “Vaak zie je dat er voor mensen met 
een bijzonder talent een aparte werkplaats is, 
maar wij maken geen onderscheid”, zegt  
Charl Goossens. “Simpelweg omdat je terug-
krijgt wat je geeft. Bijvoorbeeld een tijdje terug. 
Een van de jongens zet op onze groepsapp een 
filmpje van zijn eerste pianoconcert die avond. 

Binnen een mum van tijd gingen er tientallen 
felicitaties en leuke berichtjes heen en weer.  
Hier kan geen teambuildingsactiviteit tegenop! 
Dat een jongen met problemen binnenkomt, bij 
ons een werk ritme en sociaal netwerk opbouwt, 
zichzelf schoolt met een heftruckcertificaat en  
zo tot zijn recht komt. Dat vind ik nou bijzonder.”

 

Tips voor andere ondernemers
Welke tips hebben de laurierkwekers voor 
andere ondernemers? “Leer het gesprek aan  
te gaan met mensen met bijzondere talenten  
en leidt een aantal medewerkers op tot job-
coach”, adviseert Charl Goossens. “De cursus  
‘ikbenharrie’ van CNV Jongeren geeft hier 
handvatten voor. Misschien nog belangrijker  
is dat je op zoek gaat naar wat jou inspireert.  
Zo heeft het Dolhuys, het museum van de geest  
in Haarlem, mij inzicht gegeven. Daar stap je  
rijker naar buiten dan dat je er binnenkwam.  
Ik denk dat het erom gaat dat je niet denkt  
in het afvinken van regeltjes voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Houd het dicht  
bij jezelf, ga op zoektocht en start klein. Als  
dat allemaal goed uitpakt, dan kijk je verder. 
Inclusief werkgeverschap verandert dan stapje 
voor stapje van een ‘afstandelijke’ term naar  
iets wat automatisch gaat. Wat je bij alles doet, 
iedere dag.”

‘Wij zeggen liever:  
mensen met een  
bijzonder talent’

Gova in Nispen is kweker van  
de Laurus nobilis. Gedroogd zijn 
de laurierbladeren een smaak-
maker in de keuken. Maar de 
laurier is veelzijdiger dan dat en 
fleurt bijvoorbeeld in klassieke  
‘bol-op-stam’-vorm ook de entree 
van restaurants op. De mensen  
die bij Gova werken zijn net zo 
ge varieerd als de plant. In oktober 
2017 ontving Gova daarom de 
Participatieprijs voor de regio 
West-Brabant.

Bij Gova werken zo’n tien mensen met een afstand tot de  
arbeidsmarkt. Gewoon, met en naast de andere medewerkers. 
Maar Charl en Jack Goossens, eigenaren van Gova, spreken 
liever van ‘mensen met bijzondere talenten’. Omdat ze bijvoor-
beeld oog hebben voor detail of goed zijn met cijfers. In de 
laurierkwekerij is ‘inclusief werkgeverschap’ de normaalste zaak 
van de wereld; al zo lang de broers zich kunnen herinneren.
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Brabants Besten  
uit de regio 

MIDDEN-
BRABANT



William Baars
OC VERHULST, DRUNEN 
 
Wat doet hij anders? Bij OC Verhulst staat alles in het teken van 
innovatie. Elke afdeling en elke medewerker heeft daarin een eigen rol: 
van R&D tot Sales. Bij het bedrijf werken allerlei soorten mensen. 
Iedereen heeft een eigen verantwoordelijk, iedereen draagt naar  
beste kunnen bij.
Wat levert het op? Het bedrijft heeft een cultuur gecreëerd waarin  
hard werken en elkaar bij de les houden voorop staan, maar alles  
in een goede sfeer. De medewerker staat centraal. Zo wordt de klant  
het best geholpen. 
Contactgegevens www.orangeclimate.com/nl/ocverhulst | 
 w.baar@oc-verhulst.nl | 06 51 00 62 65

Koen Melis
MELIS GIETERIJEN TILBURG, TILBURG
 
Wat doet hij anders? Melis Gieterijen Tilburg is een bedrijf in hoogwaar-
dig industrieel gietwerk voor met name de technologische maakindustrie. 
Het bedrijf zet in op een langetermijnstrategie waarbij specifieke kennis 
binnen het bedrijf wordt geborgd door veel aandacht voor ontwikkeling  
en opleiding.
Wat levert het op? Ze hebben een strategie voor de komende 15 jaar 
opgesteld. Hierin staan de groei en het opleiden en ontwikkelen van zowel 
bestaande als nieuwe medewerkers centraal. 
Contactgegevens www.melisgieterijen.nl | info@melisgieterijen.nl |  
013 543 60 73

Eric Groenen
DUAL INVENTIVE, OISTERWIJK
 
Wat doet hij anders? Om de beste systemen te kunnen ontwikkelen 
is het nodig dat medewerkers zich met het bedrijf verbonden voelen. 
Daarom voerde Dual Inventive ‘roldenken’ in plaats van ‘functiedenken’. 
Inzetten en ontwikkelen in rollen betekent het inzetten op talenten  
van mensen. 
Wat levert het op? Door mensen aan te spreken op hun talenten worden 
zij flexibeler en gaan ze met meer plezier naar hun werk. Bovendien 
krijgen de medewerkers meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid. 
Contactgegevens www.dualinventive.com |  
eric.goenen@dualinventive.com | 013 533 99 69

Felipe Muñoz Mateu 
ATS ALL TAPE SUPPLIES BV, TILBURG
 
Wat doet hij anders? Dankzij een uitgekiend productieproces kan  
All Tape Supplies concurreren met lagelonenlanden en blijft het werk  
in Nederland. Daarnaast werkt het bedrijf samen met de gemeente  
Tilburg om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.
Wat levert het op? Door te investeren in innovatieve machines, appara-
tuur en processen heeft All Tape Supplies de productie volledig in eigen 
hand. Klanten waarderen dat. Door te innoveren heeft het bedrijf ook 
arbeidsplaatsen kunnen creëren in Nederland.
Contactgegevens www.alltape.eu | f.munoz@alltape.eu |  
06 28 27 55 69

Bart van Wijlen
VAN WIJLEN BV, SPRANG-CAPELLE
 
Wat doet hij anders? Er zijn allerlei mogelijkheden om met sociaal 
ondernemen aan de maatschappij bij te dragen. Maar je moet die 
mogelijkheden wel zien en een kans geven. Van Wijlen geeft structureel 
invulling aan ‘social return’. Iedereen is echt onderdeel van het bedrijf.  
Wat levert het op? Van Wijlen heeft het keurmerk Prestatieladder 
Socialer Ondernemen (PSO). Wanneer mogelijk schakelt het bedrijf 
mensen van de sociale werkvoorziening in; dat levert in social return  
een bedrijf, de opdrachtgever en de omgeving heel veel op.
Contactgegevens www.vanwijlen.eu | bart@vanwijlen.eu |  
06 22 42 87 67 | @VanWijlenBV

Toine van de Ven
CAPI EUROPE, TILBURG 
 
Wat doet hij anders? Tot voor kort produceerde Capi Europe hun 
bloempotten in China. Nu haalt het bedrijf de productie stapsgewijs  
terug naar Nederland. Hierdoor kan het bedrijf langdurig werklozen  
en mensen met een handicap een baan bieden. De onderneming  
werkt daarvoor samen met het leerwerkbedrijf Diamant-groep. 
Wat levert het op? Het productieproces is verregaand gerobotiseerd, 
maar voor al het andere werk zijn veel mensen nodig. De medewerkers 
met afstand tot de arbeidsmarkt integreren snel, bijna niemand valt uit.
Contactgegevens www.capi-europe.com | Toine@capi-europe.com | 
013 511 50 50
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’Hou het simpel’
BART VAN WIJLEN
VAN WIJLEN BV, SPRANG-CAPELLE 
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Van Wijlen is een familiebedrijf 
dat in 1934 werd opgericht door 
de grootvader van de huidige 
directeur Bart van Wijlen. Van 
Wijlen wil vanuit de disciplines 
infra, milieu, sport en groen de 
beste keuze zijn voor duurzame 
ontwikkeling en beheer van de 
buitenruimte. Het bedrijf heeft een 
scherp oog voor social return en 
voert sinds 2015 het keurmerk 
Prestatieladder Socialer 
Ondernemen (PSO).

“Sociaal ondernemen betekent voor mij vooral 
dat we ervoor zorgen dat iedereen op een 
zinvolle manier mee kan doen in onze samen- 
leving”, vertelt Van Wijlen. Bij Van Wijlen 
werken leerlingen, Wajongers en mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Personeel krijgt 
allerlei ontwikkelkansen. Het bedrijf werkt ook 
nauw samen met sociale werkbedrijven. 
“Iedereen die wil, kan bij ons terecht. We stellen 
slechts twee voorwaarden: mensen moeten een 
passie hebben voor het vak en zich aan wat 
routines kunnen houden.” Hij lacht: “De bedrijfs-
bus vertrekt stipt op tijd, mensen moeten ook niet 
hun broodtrommel vergeten.” Bijzonder aan Van 
Wijlen is dat de invulling van social return niet 
alleen op projectbasis is, maar structureel. “Bij 
ons is iedereen echt onderdeel van het bedrijf. 
Niet voor niets hebben we een tijdje terug het 
PSO-keurmerk gekregen, een landelijk keurmerk 
voor socialer (inclusief) ondernemen. Daar zijn 
we heel trots op.”

Papieren tijger
Van Wijlen ziet social return in veel opdracht-
aanvragen terugkomen. “Bij gemeenten is het 
vaak een contracteis, meestal een percentage 
van de opdrachtsom. Ik noem dit ‘een regeltje 
op papier’. De verplichting om in het contract  
op te nemen dat een deel van het werk gedaan 
wordt door mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt werkt belemmerend. Het is veel 
leuker om opdrachtgevers ons verhaal te kunnen 
vertellen en vervolgens samen te kijken hoe je 
eventueel ook buiten de specifieke opdracht om 

Opdrachtgevers van hoveniersdiensten vragen steeds vaker om 
aantoonbare ‘social return’. Bij Van Wijlen zitten ze dan goed. 
Het bedrijf, dat ruim 50 medewerkers telt, doet veel terug voor 
de maatschappij. Dat gaat van CO2-reductie tot sociaal onder-
nemen. “Zorgen voor elkaar en de planeet gaat prima samen 
met een succesvol bedrijf runnen.”

’Sociaal ondernemen is: 
ervoor zorgen dat ieder-
een op een zinvolle  
manier kan meedoen’

van maatschappelijke waarde kunt zijn. Dat kost 
soms wat overtuigingskracht, maar uiteindelijk 
levert sociaal werkgeverschap ons, de opdracht-
gever en de omgeving veel op.”

Doorstroming
Op dit moment werkt Van Wijlen samen met  
de sociale werkvoorziening WML Facilitair  
aan de ontwikkeling van een doorstroommodel.  
“Het is goed dat mensen de kans krijgen om 
vanuit de werkvoorziening ervaring op te doen 
bij bedrijven. Zodat er binnen de werkvoorziening 
weer ruimte komt voor anderen. Bovendien 
kunnen wij gemotiveerde krachten in ploeg- 
verband altijd goed gebruiken. Ze kunnen onder 
begeleiding allerlei hand- en spandiensten 
leveren voor de hoveniers en stratenmakers.”  
Zo snijdt het mes aan twee kanten. “Soms blijkt 
dat mensen verder willen leren. Of ze kunnen 
ergens anders aan de slag. Dat kan allemaal,  
de ervaring die ze bij ons opdoen is nooit voor 
niks. Mooie constructie.”

Nieuwsgierige ondernemers 
Van Wijlen is sinds 2016 ambassadeur van 
Brabants Besten. Het afgelopen jaar heeft hij  
zijn verhaal gedeeld met andere ondernemers. 
“Werkgevers weten vaak niet goed hoe je dat 
sociaal ondernemen aanpakt. Zij zien vooral 
belemmeringen waarom iets niet zou kunnen. 
Daarom raad ik altijd aan: kijk nou eens wat je 
wel kunt. En: hou het simpel.” 
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Brabants Besten  
uit de regio 

NOORDOOST-
BRABANT



NOORDOOST-BRABANT

Andriëtte Dobbelsteen
DRT VLOEREN, OSS
 
Wat doet zij anders DRT biedt graag kansen aan mensen met  
een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij is iemands achtergrond  
niet zo relevant, zijn intrinsieke motivatie is dat wél. DRT verzorgt  
zelf de opleiding van medewerkers.
Wat levert het op? Kenmerkend voor DRT zijn de familiaire  
sfeer en de korte lijnen. Plus een enorme drive om het goed te doen. 
Dat geldt voor alle medewerkers: de ambitie spat ervan af.
Contactgegevens www.drtgietvloeren.nl | adobbelsteen@drtoss.nl |  
06 47 04 40 05

Jos van Esch
J. VAN ESCH BV, CROMVOIRT
 
Wat doet hij anders? De ongeveer 130 medewerkers zijn actief  
bij groenvoorzieningen, sport, sloop, sanering, infra en transport.  
Gebr. Van Esch bv zorgt in het kader van de brede maatschappelijke  
taak van het bedrijf voor nuttige werkzaamheden voor mensen met  
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wat levert het op? Gebr. van Esch doet veel op het gebied van social 
return on investment. Ze hebben werk dat prima geschikt is voor mensen  
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn bezig met het certificering-
straject voor het PSO-keurmerk op niveau 3.
Contactgegevens www.jvaneschbv.nl | jos@jvaneschbv.nl |  
06 51 59 03 34

Roel Jansen
RJ NETWORKS EN BEVEILIGING, SCHIJNDEL 
 
Wat doet hij anders? RJ Networks en Beveiliging is zo ingericht  
dat iedere project door een projectteam met een brede kennis van  
zowel data als beveiliging volledig wordt opgepakt en uitgevoerd.  
Deze werkwijze is volledig gebaseerd op eigenaarschap en het 
vertrouwen in de kwaliteiten van de medewerkers. Hoe minder men  
zich met de medewerkers bemoeit hoe beter het gaat.
Wat levert het op? Het werken met zelfsturende teams werkt uitstekend 
en bewijst dat diploma’s niet het belangrijkste zijn. Eigenaarschap en 
ondernemerszin wel. 
Contactgegevens www.rjnetworks.nl | roel.jansen@rjnetworks.nl |  
073 611 38 13

Eric Riegen
BARRY EMONS, ZEELAND
 
Wat doet hij anders? Het bedrijf maakt snoezel- en spelmaterialen  
en speciale bedden voor mensen met een verstandelijke beperking of 
gedragsstoornis. Er werken 34 mensen, onder wie 4 met een afstand  
tot de arbeidsmarkt. Barry Emons is een inclusief werkgever in optima 
forma. Iedereen mag meedoen.
Wat levert het op? Inclusief werkgever zijn hoort bij de identiteit van  
het bedrijf. Bij Barry Emons heeft niemand het gevoel dat hij of zij daar 
iets extra’s voor moet doen of laten.
Contactgegevens www.barryemons.nl | eric@barryemons.nl |  
06 28 33 20 85 | @BarryEmons 

Bart Sanders
DE LOGISTIEKCONCURRENT, VENHORST 
 
Wat doet hij anders? Webwarenhuis LogistiekConcurrent voor logistieke 
gebruiksartikelen werkt met een mix van jonge medewerkers, 50-plussers, 
arbeidsgehandicapten, herintreders en reguliere medewerkers. Dat is niet 
alleen maatschappelijk verantwoord, het is ook nog eens ontzettend leuk.
Wat levert het op? Het bedrijf zorgt ervoor dat iemands talenten optimaal 
worden benut. Je kunt heel veel leren van iemand die anders is.
Contactgegevens www.logistiekconcurrent.nl | bart@logistiekconcurrent.nl | 
06 20 70 87 99

Dennis Spierings
MSG (MARINUS SPIERINGS GEREEDSCHAPMAKERIJ), 
‘S-HERTOGENBOSCH
 
Wat doet hij anders? MSG investeert veel in de ontwikkeling en 
opleiding van de 13 medewerkers. Dit vanuit de gedachte dat zij hierdoor 
gemotiveerd en waardevol zijn en blijven voor het bedrijf en de 
maatschappij. Daarom heeft het bedrijf in 2015 de Code Duurzaam 
Marktgedrag ondertekend.
Wat levert het op? Een bijdrage aan het geluk van de medewerkers. 
Samen met hen onderzoeken welke waarden voor hen belangrijk zijn  
en hoe die binnen het bedrijf het beste gerealiseerd kunnen worden.
Contactgegevens www.msg-bv.nl | d.spierings@msg-bv.nl |  
06 23 45 34 28
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Rob Stevens
INTERCONNECT, ‘S -HERTOGENBOSCH
 
Wat doet hij anders? Interconnect steekt veel geld en energie  
in de werving en selectie van de juiste mensen én in het intern  
opleiden van medewerkers. Het bedrijft onderhoudt nauwe relaties  
met het UWV en het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente.  
Daarnaast wordt elke week een trainingsavond georganiseerd,  
zodat medewerkers zich blijven ontwikkelen.
Wat levert het op? De sfeer in het bedrijf is heel informeel;  
de deur van de directeur staat altijd open. Dit alles zorgt voor  
een grote betrokkenheid van medewerkers.
Contactgegevens www.interconnect.nl | r.stevens@interconnect.nl |  
073 880 00 00

Van Esch

Bart en Thijs Sanders MSG

DRT Vloeren

Barry EmonsRob en Jeroen Stevens
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De optimistische kijk 
van Roel Jansen

ROEL JANSEN
RJ NETWORKS EN BEVEILIGING, SCHIJNDEL 
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Bij RJ Networks & Beveiliging 
draait alles om topkwaliteit. 
Directeur Roel Jansen legt de  
lat hoog als het gaat om goed 
werkgeverschap. Medewerkers 
kunnen rekenen op veel vrijheid 
en verantwoordelijkheid, vaste 
contracten en volop ontwikkel-
ruimte. In 2015 maakte het bedrijf 
de omslag naar zelforganiserende 
teams. Met succes!

Het was het eerste dat Jansen opviel toen hij na 
zijn hbo-studie aan de slag ging in het bedrijfs   -
leven: de respectloze manier waarop veel 
werkgevers omgaan met hun medewerkers. 
“Medewerkers worden vaak gezien als productie-
machines. De werkgever bepaalt de targets en 
rekent mensen uitsluitend af op harde doel  - 
stellingen. Er wordt niet gekeken naar wat iemand 
echt kan of wil, niet gevraagd naar zijn ideeën. 
Veel werkgevers nemen beslissingen op basis van 
fte’s: een minimale bezetting en zo min mogelijk 
vaste contracten. Ik geloof niet dat deze aanpak 
leidt tot gelukkige medewerkers. Het leidt ook niet 
tot het beste resultaat.” 

Mensen in hun kracht
In 2001 gooide Jansen het roer om. Hij startte  
een eigen bedrijf, vanuit de overtuiging dat zijn 
aanpak beter werkt dan die van de gemiddelde 
werkgever. “Ik had nul opdrachten, maar nam 
toch vier medewerkers in dienst. Ik wist zeker dat 
ik werk zou binnenhalen en ik had mensen nodig 
om dat werk uit te voeren. Zelf heb ik namelijk 
twee linkerhanden. En het werkte. Doordat ik 
mensen in hun kracht zette, luisterde naar de 
ideeën van anderen en medewerkers de ruimte  
liet om deze uit te voeren, konden we werkelijk  
de kwaliteit leveren die we voor ogen hadden.” 
 

Hij is geen werkgever die met de vuist op tafel slaat. Niet 
iemand die medewerkers afrekent op declarabiliteit of mensen 
langdurig in onzekerheid laat over hun contract. In plaats 
daarvan zet Roel Jansen in op kwaliteit, betrokkenheid en 
eigen verantwoordelijkheid. Als Brabants Beste draagt hij zijn 
boodschap uit richting andere werkgevers

‘Zet mensen in hun  
kracht, luister naar  
de ideeën van anderen  
en geef hen de ruimte.  
Het werkt!’
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Zelforganiserende teams
“De ambitie en het enthousiasme waarmee we  
ons werk die eerste jaren deden zijn nooit 
veranderd”, vervolgt hij. “Natuurlijk heeft de 
organisatie moeilijke tijden gekend. Maar RJ’ers 
zijn optimisten. We hebben veel vertrouwen  
in onszelf en in onze producten. En we voelen  
een intrinsieke ‘drive’ om onszelf te verbeteren.  
Die houding heeft ons gebracht tot wat we nu zijn: 
een bloeiend bedrijf met medewerkers die wat  
ze doen oprecht leuk vinden.” De omslag naar 
zelforganiserende teams die RJ Networks & 
Beveiliging in 2015 maakte, heeft hieraan ook 
bijgedragen. De dagelijkse verantwoordelijkheid 
voor de projecten ligt nu bij de teams, Roel houdt 
zich vooral bezig met de grote lijnen. “Ik heb nu 
meer overzicht en kan beter sturen. Resultaten zie 
ik niet als doel op zich, maar als een middel om 
onze doelstellingen te bereiken. Let wel: onze 
doelstellingen. Ik beslis niet waar we naartoe 
willen en hoe we dat doen. Dat doen we samen.” 

Goud waard 
Voor medewerkers betekent de omslag naar 
zelforganisatie meer vrijheid. Zij krijgen alle 
ruimte om zichzelf en de processen en producten 
waarvoor ze verantwoordelijk zijn te verbeteren. 
Jansen verwacht van zijn mensen dat ze actief 
blijven meedenken. “Er wordt vaak krampachtig 
gedaan over kritiek, maar een kritische mede-
werker kan de organisatie naar een nog hoger 
plan tillen. Voorwaarde is wel dat zo iemand 
ook ideeën heeft over hoe het anders of beter 
kan. En zich hiervoor vervolgens sterk wil maken.” 



Brabants Besten  
uit de regio 

ZUIDOOST-
BRABANT



Nicol van Hoof
VAN HOOF GROEP BV, ASTEN
 
Wat doet zij anders? Van Hoof Groep heeft een project opgezet om 
meer verantwoordelijkheid aan medewerkers op de werkvloer te geven. 
De filosofie hierachter is dat mensen die plezier hebben in hun werk beter 
presteren. En dat medewerkers uiteindelijk zelf het beste weten hoe ze 
hun werk beter kunnen inrichten.
Wat levert het op? Het bedrijft ziet dat het werkplezier toeneemt 
doordat mensen meer verantwoordelijkheid krijgen. Zo groeien de 
medewerkers én is een reductie van de insteltijd van 20 procent bereikt.
Contactgegevens www.vanhoofgroep.nl | nicol@vanhoofgroep.nl |  
06 15 07 41 19

Thomas Luiten
KNAPEN TRAILERS, DEURNE
 
Wat doet hij anders? Er is één kernwoord bij Knapen Trailers en dat is, 
vakmanschap. Daarin wordt veel geïnvesteerd en er is op dit moment  
een omwenteling gaande van top-down naar bottom-up management.  
Een keer per week heeft het bedrijf een bijeenkomst waarin de vaklieden 
centraal staan. Zij kunnen alles inbrengen wat ze willen.
Wat levert het op? Het hoge kennisniveau dat daaruit voortvloeit, is 
absoluut een van de dingen die Knapen Trailers onderscheidend maakt.
Contactgegevens www.knapen-trailers.nl | thluiten@gmail.com |  
06 50 64 59 10

Peter Smits
SMITS MACHINEFABRIEK, VALKENSWAARD
 
Wat doet hij anders?Smits Machinefabriek profileert zich al jaren  
als leerbedrijf en won zelfs de titels ‘beste leerbedrijf’ en ‘beste praktijk -
opleider’ van Nederland. Het geeft de voorkeur aan investeren  
in opleiding boven het weghalen van medewerkers uit de markt.
Wat levert het op? Smits Machinefabriek merkt dat mensen die  
intern zijn opgeleid, loyaal zijn aan het bedrijf.
Contactgegevens www.smits-machinefabriek.com |  
p.smits@smits-machinefabriek.com | 06 53 73 59 11

Hetty van Veghel
VAN VEGHEL INDUSTRIAL PACKAGING,  
EINDHOVEN
 
Wat doet zij anders? Bij Van Veghel Industrial Packaging is een aantal 
mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Daarnaast besteedt het 
bedrijf een deel van de primaire productie uit aan de penitentiaire 
inrichting in Vught en biedt het bedrijf twee werkplaatsen voor mensen 
met een beperking. 
Wat levert het op? Een werkomgeving waarin iedereen zich naar 
vermogen kan ontplooien. Verder wordt de bedrijfscultuur getypeerd  
door een open en hechte samenwerking tussen medewerkers, die onder 
andere daardoor lang aan het bedrijf verbonden blijven.  
Contactgegevens www.vanveghelbv.nl |  
hetty.vanveghel@vanveghel.info | 06 25 03 78 28 
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Piet Heerkens
LAVANS BV, HELMOND
 
Wat doet hij anders? Lavans heeft het idee van strikte functies (deels) 
losgelaten en op die manier taken gecombineerd en de fysieke belasting 
voor oudere medewerkers verlicht. Het bedrijf heeft de teams daarom  
zo georganiseerd dat er minder wordt gedacht in functies, maar de rollen 
in elkaar overlopen.
Wat levert het op? Veel administratief werk valt weg en op deze  
manier voorkomt Lavans dat mensen hun baan verliezen door een 
veranderende koers. De meeste mensen kunnen veel méér, vooral  
als ze worden aangemoedigd om te leren.
Contactgegevens www.lavans.nl| piet.heerkens@lavans.nl|  
06 55 15 46 39
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Geert de Brouwer
KUSTERS LOGISTICS, EINDHOVEN
 
Wat doet hij anders? One-stop-shoppingsorganisatie Kusters Bedrijven 
regelt het transport en verzorgt de logistieke en facilitaire dienstverlening 
van haar klanten. Het bedrijf biedt mensen met een beperking alle ruimte 
om hun talenten te ontdekken en te benutten. Daarom schakelt het al  
20 jaar medewerkers van het Eindhovense werkbedrijf Ergon in.
Wat levert het op? De motivatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt is bijzonder hoog. En 100 procent motivatie is ook winst. 
Dankzij hun inzet levert Kusters Bedrijven een betekenisvolle bijdrage  
aan de markt en positieve reacties bij de relaties.
Contactgegevens www.kustersbedrijven.nl |  
gdebrouwer@kustersbedrijven.nl | 040 259 40 00 | @GBODESIGN
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Tom te Riele
TOM OMNICHANNEL, BLADEL
 
Wat doet hij anders? Startte als oprichter-eigenaar op zijn 21e  
met een fietsenzaak in Tilburg. Koppelde de fysieke winkel aan  
online verkoop, verbreedde het assortiment en groeide uit naar een 
e-commerce bedrijf dat actief is in maar liefst 27 landen. En bijzonder: 
in dit familiebedrijf hoort iedereen erbij. Vlekje of geen vlekje.  
Sociaal ondernemen is verankerd in het DNA van de organisatie.
Wat levert het op? Oudere medewerkers, mensen met een afstand  
tot de arbeidsmarkt of mensen die om een andere reden lastig aan de 
bak komen hebben één ding gemeen: ze zijn vaak heel gemotiveerd, 
hebben een schat aan kennis en ervaring en waarderen hun werkplek!
Contactgegevens www.tom-bv.com | info@tom-bv.com |  
06 46 62 77 46 | www.facebook.com/tombvcom

Nard Neervens
MTN METAALWERK, HELMOND
 
Wat doet hij anders? MTN Metaalwerk levert zakelijke opdrachtgevers 
licht constructiewerk, plaatwerk en cn-verspanen. Er werken 10 mensen. 
De onderneming stimuleert een leercultuur waarin mensen fouten mogen 
maken en betrekt medewerkers intensief bij het bedrijfsbeleid.  
Het personeel werkt sinds 2016 volgens een flexibel werkrooster  
van 4 of 5 dagen.
Wat levert het op? Medewerkers komen zelf met voorstellen om  
het rendement te verhogen. Gemaakte fouten worden maandelijks  
in een toolboxmeeting besproken, zodat de hele groep ervan kan leren. 
En dat komt de hele onderneming ten goede.
Contactgegevens www.mtnmetaal.nl | nard.neervens@mtnmetaal.nl | 
06 10 56 10 15

Karel van Rooij 
VAN DEN BROEK LOGISTICS, HELMOND
 
Wat doet hij anders? Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in  
het DNA van Van den Broek Logistics. Het bedrijf onderscheidt zich vooral 
door de betrokkenheid bij de stad en omgeving. Daarnaast investeert  
Van Rooij flink in z’n medewerkers. Dat noemt hij de Van den Broek-filosofie. 
Wat levert het op? De lokale betrokkenheid heeft bedrijfsvoordelen; 
zoals goede relaties in de buurt. En de medewerkers zijn het gezicht  
van het bedrijf. Het loont dus om daarin te investeren.
Contactgegevens www.broeklogistics.nl | karel@broeklogistics.nl | 
06 51 12 01 07

Mark Menting
SMART ROBOTICS, EINDHOVEN
 
Wat doet hij anders? Smart Robotics is het eerste uitzendbureau voor 
robots en een succesvolle start-up dankzij een innovatief product en goed 
werkgeverschap. Ondernemers in de (food)industrie en de intra-logistiek 
kunnen hier robots huren die te (her)configureren, flexibel betaalbaar  
en veilig te bedienen zijn.
Wat levert het op? De robots kunnen bijvoorbeeld het werk van iemand 
met fysieke klachten verlichten. Zo kan een medewerker van de sociale 
werkplaats in combinatie met een robot mogelijk sneller in een reguliere 
productieomgeving werken.
Contactgegevens www.smart-robotics.nl | mmenting@smart-robotics.nl | 
06 52 35 47 26 
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Wim Hillenbrink 
MANDERS TOTAAL, HELMOND
 
Wat doet hij anders? Bij onderhoudsbedrijf Manders Totaal  
staat geen directeur aan het roer. Het Helmondse bedrijf gelooft  
namelijk niet in hiërarchie. Er heerst een bedrijfscultuur waarin  
iedereen gelijk is en waar plek is voor iedereen. Langdurig werk lozen, 
statushouders, mensen met een handicap: ben je gemotiveerd,  
dan ben je welkom. 
Wat levert het op? Veruit de meeste mensen die bij het bedrijf  
een kans kregen, hebben zich ontpopt tot waardevolle krachten.  
Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het proces en het eindresultaat.
Contactgegevens www.manderstotaal.eu |  
wim.hillenbrink@manderstotaal.eu | 06 20 60 83 07

http://www.tom-bv.com
mailto:info%40tom-bv.com?subject=
http://www.facebook.com/tombvcom
http://www.mtnmetaal.nl
mailto:nard.neervens%40mtnmetaal.nl?subject=
http://www.broeklogistics.nl
mailto:karel%40broeklogistics.nl%20?subject=
http://www.smart-robotics.nl
mailto:mmenting%40smart-robotics.nl?subject=
http://www.manderstotaal.eu
mailto:wim.hillenbrink%40manderstotaal.eu?subject=


Edward Voncken
KMWE, EINDHOVEN
 
Wat doet hij anders? KMWE maakt hoogwaardige, innovatieve 
systemen en onderdelen voor de hightech machinebouw en de  
vliegtuigindustrie. Het bedrijf stelt vakmanschap centraal en leidt zelf 
mensen op. De directeur is voorzitter van Brainport Industries College.  
De 70 aangesloten leden bieden jongeren een speciale opleiding  
waarin leren en werken worden gecombineerd. Zo krijgt Eindhoven  
een Brainport Industries Campus voor de maakindustrie. KMWE opent  
hier als eerste bewoner in 2018 een spiksplinternieuwe fabriek.
Wat levert het op? KMWE kan door de bundeling van bedrijven  
en onderwijs op één locatie technisch talent op alle niveaus binden  
en boeien. Ook ontstaan er nieuwe kansen voor mensen met een afstand  
tot de arbeidsmarkt. Ook sociale innovatie bindt de eigen medewerkers. 
Zo plannen zij zelf de ploegendiensten in (drie dagen in de week van  
7 tot 6).
Contactgegevens www.kmwe.com | e.voncken@kmwe.com |  
040 256 11 14

Lavans

KMWE

Van Hoof Groep

Hetty en Jan van Veghel

Marieke en Nicol van HoofKMWE

http://www.kmwe.com
http://e.voncken@kmwe.com


‘Banen creëren. 
Onze robots zijn er 

heel goed in’
MARK MENTING 
SMART ROBOTICS, EINDHOVEN
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Robots gaan gebukt onder vooroordelen. Bedrijven denken al 
snel aan onbetaalbare investeringen, medewerkers zijn bang 
om hun baan kwijt te raken. Smart Robotics uit Best bewijst het 
tegendeel. Managing director Mark Menting: “Banen creëren of 
behouden? Dat kunnen onze robots juist heel goed.”

Smart Robotics is het eerste 
uitzendbureau voor robots.  
De nieuwe generatie robots, 
welteverstaan. Intelligente types, 
zich van hun omgeving bewust 
door geavanceerde sensor–
technologie en slimme software. 
Mens en robot kunnen hierdoor 
uitstekend samenwerken. 

Van lopendebandwerk en verpakken tot het 
plaatsen van dozen op pallets. De slimme  
robots van Smart Robotics kunnen bewegingen 
aanpassen aan een veranderende omgeving. 
Bijvoorbeeld als een bedrijf een nieuw product 
gaat maken, de productielijn optimaliseert of kiest 
voor meer productvariatie. “Onze robots zijn vrij 
eenvoudig te voorzien van een andere grijper, 
camera of sensor”, legt Menting uit. “Ook de taak 
van de robot is met andere software gemakkelijk 
aan te passen.”

 
Slimme samenwerking
Of het nu gaat om het behouden van 
Nederlandse bedrijvigheid of om sociale  
innovatie via het vernieuwen van werkprocessen. 
Menting vindt dat het slimme samenspel tussen 
mens en robot bijdraagt aan innovatief werkgever-
schap. “Denk aan mensen met een afstand tot  
de arbeidsmarkt. In combinatie met een robot  
kan een medewerker mogelijk sneller overstappen  
van een sociale werkplaats naar een reguliere 
arbeidsomgeving”, vertelt Menting. “En een van 
onze klanten wist een braindrain van technische 
kennis en ervaring te voorkomen. Zijn mede-
werkers dreigden bij de concurrent in dienst te 
treden, omdat ze daar alleen in dagdiensten 
werkten. Omdat de robots nu de nachtdiensten 
voor hun rekening nemen, wist het bedrijf een 
leegloop van technisch personeel te voorkomen.” 

Kijk eens naar buiten
Smart Robotics heeft sinds het ontstaan al  
heel wat successen op naam gezet.  

In 2015 is het bedrijf gestart met zijn vier mede-
werkers, nu is het minstens vier keer zo groot.  
Met een verder groeiende markt die zich over 
grenzen uitstrekt. Daarnaast is Smart Robotics 
onlangs gestart met een eigen robotacademie.  
De Brabantse start-up verwacht hier jaarlijks 
30.000 mensen te trainen in de omgang met 
robots. Menting toont Brabantse bescheidenheid 
bij de vraag naar de sleutel van hun succes. 
“Misschien zijn we goed in naar buiten kijken”, 
zegt hij lachend. “Ik bedoel dan dat we ons 
steeds bewust proberen te zijn van de positie van 
ons product in de wereld om ons heen. We halen 
de buitenwereld naar binnen om ons werk erop  
af te stemmen. Het is ons uitgangspunt dat robots 
supersimpel en gebruiksvriendelijk zijn. Onze 
technologie stellen we in dienst van de mens.  
Zo hoort het gewoon, vinden wij.’
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‘Slim samenspel tussen 
mens en robot draagt 
bij aan innovatief 
werkgeverschap’



“Een beeld van de praktijk”
Brabants Besten in actie

Delen en inspireren
Brabants Besten delen hun expertise graag om andere ondernemers hiermee te inspireren.  
Zij vertellen op verschillende manieren ieder hun eigen verhaal. Landelijk, provinciaal, 
regionaal en lokaal. Via het individueel gesprek, via pers en via het collectief.  
Denk hierbij aan: 
1. Open dagen, rondleidingen en excursies op hun eigen bedrijf of andere bedrijven
2. Presentaties, workshops en lezingen bij (ondernemers)verenigingen en evenementen 
3. Artikelen in de (sociale) media en optredens bij TV & radio

Waar kom je Brabants Besten tegen?
We treffen Brabants Besten in vele verschillende rollen.  
Zo zagen we hen in het afgelopen jaar als:
1. Jurylid bij wedstrijden en verkiezingen 
2. Panellid bij conferenties over innovatief werkgeverschap 
3. Partner van ronde tafels over MVO en sociale innovatie
4. Gastdocent in het beroeps- en hoger onderwijs
5. Key-note spreker bij congressen en evenementen
6. Gespreksleider bij symposia
7. Voorzitter in debatten
8. Blogger, vlogger en filmmaker

Volg Brabants Besten!
Waar dan ook, hoe dan ook, zij zijn zichtbaar voor heel (ondernemend) Brabant.  
De provincie waardeert hun inzet en is trots op hun prestaties. U kunt hen blijven volgen op: 
www.brabantsbesten.nl

Brabants Besten vallen op door hun 
vernieuwende aanpak. Dat geeft positief 
resultaat voor rendement en personeel.

COLOFON

Uitgave 
Het Brabants Besten magazine is  

een uitgave van de provincie Noord-Brabant, 

november 2017

Samenstelling en redactie
Petra van Meeteren – van de Riet  

(Provincie Noord-Brabant),  

Ton de Kok (Wissenraet Van Spaendonck),  

Anne van Blanken (EMMA) en  

Peter van de Kasteelen (EMMA))

Interviews en artikelen  

Esther Schoenmakers,  

Dirk van Sambeeck, Anke van Dijk,  

Petra Kruijt en Hans Klip (Gloed communicatie),  

Ton de Kok (Wissenraet Van Spaendonck)

Eindredactie  

Anne van Blanken (EMMA)

Fotografie  
Marc Bolsius (FotoBuro Bolsius)

Ontwerp 
Ontwerpwerk, Den Haag

Druk 
Kampert-Nauta, Oss

Oplage 
1.000 exemplaren

Vragen of suggesties?
Contactpersonen projectleiding
Ton de Kok, projectleider (tel. 06 22 99 73 50)

Kirsten Timmer, brabantsbesten@wispa.nl 

Contactpersonen website en social media
Peter van de Kasteelen

Anne van Blanken (tel. 06 47 90 13 71)

AvBlanken@brabant.nl

Contactpersoon Provincie Noord-Brabant
Petra van Meeteren (tel. 06 52 79 41 77)

PvMeeteren@brabant.nl

Gedeputeerde Bert Pauli bij KMWE.
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BRABANTS BESTEN 
Benieuwd wat u kunt doen om uw midden- en kleinbedrijf 
socialer én succesvoller te maken? Brabants Besten zijn ambas-
sadeurs in innovatief werkgeverschap. Ze blinken uit in de 
manier waarop zij hun medewerkers inzetten. Gedeputeerde 
Bert Pauli (Economie en internationalisering) van de provincie 
Noord-Brabant heeft deze ondernemers gevraagd om in 2018 
hun ervaringen op het terrein van sociale innovatie, inclusief 
werkgeverschap, flexicurity en/of reshoring te delen met andere 
ondernemers. Neem gerust contact met ze op!

www.brabantsbesten.nl

http://www.brabantsbesten.nl

