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Wat is de beste 
locatie voor mijn 
bedrijf in Maastricht?
Het Bedrijfscontactpunt Maastricht
zoekt met je mee.

www.bedrijfscontactpunt.nl
bedrijfscontactpunt@maastricht.nl
T (043) 350 40 50 (iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur)

Omdat verduurzaming doordachte
 concepten vereist!

GREENSYNERGYCONCEPTS
o u r f u t u r e i s g r e e n

www.greensynergyconcepts.com 

Windenergie

Instant heaters Infrarood
verwarming

HOTTO

PROVINCIAAL KENNISCENTRUM VROUWENZAKEN 
VOOR ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID 
VANUIT GELIJKWAARDIGHEID EN VEILIGHEID.

T +31 (0)475 33 24 91     WWW. FAMNETWERK.NL 
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In 3 stappen het beste uit je personeel halen?

Kies voor het TOM HR Abonnement!

Kijk op www.transformatieopmaat.com

tom@transformatieopmaat.com • 06 29 59 80 36
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WELKOM!
Geniet je ook zo van verhalen? Mooi! Dan raden we je aan om een lekker 
plekje op te zoeken en wensen we je veel plezier met dit Inspiratiemagazine. 
Deze editie staat vol interessante, ondernemende en inspirerende verhalen. 

In het onderdeel ‘Ondernemers aan het woord’ de hoogtepunten uit 
inspiratie-estafette-interviews door onze stagiaire Laura Nieboer. 
Zij ging op pad met vragen over hun kijk op het ondernemerschap. 
De aangename gesprekken leidden tot boeiende en waardevolle inzichten 
van ondernemers. 

In dit Inspiratiemagazine verder volop aandacht voor de totstandkoming van 
het Inspiratiehuis, een kijkje in onze eigen keuken en tips uit de praktijk. 

Volgens ons is inspiratie de motor van elke vooruitgang. We vroegen de 
ondernemers waar wij mee samenwerken om hun inspiratiebronnen met 
ons te delen. Dat leverde tal van verrassende tips en wetenswaardigheden. 
Laat je ook inspireren!

Veel leesplezier

Marlies Heeringa en Joyce Verheijden

Wie onvervangbaar
wil zijn, moet zich

blijvend onderscheiden
- Coco Chanel -

Het Inspiratie Magazine is een
speciale editie van City Magazine 

Maastricht & Regio in samenwerking 
met het Inspiratiehuis

Aan deze uitgave werkten mee: 
Joyce Verheijden, Marlies Heeringa, 
Laura Nieboer, Evelien Breukers en 

Peter van Hooren.
Coverfoto: Jonathan Vos

PROGRAMMA’S INSPIRATIEHUIS
IEDEREEN ONDERNEMEND

Voor Starters:
•  3 daagse Snelkookpan
•  Bouwplaats: bouwen aan je bedrijf
•  Smederij: praktische werksessies
•  Starterspakket: voordelige combi

Voor Ondernemers:
•  Je bedrijf in beweging (5 dagdelen)
•  Bouwplaats: bouwen aan je bedrijf
•  Smederij: praktische werksessies

Intern Ondernemend:
•  Soepel (3 daagse basistraining)
•  Soepel XL (3 daagse verdiepingstraining)
•  Smederij: praktische werksessies

Maatwerk:
•   Voor ondernemers met een  

specifieke vraag en die op zoek zijn  
naar verdieping en een frisse blik.

AANMELDEN EN INFORMATIE
Kijk op de website voor actuele data en 
meld je snel en eenvoudig aan via
www.inspiratiehuismaastricht.nl

Joyce Verheijden
06 150 952 05

Marlies Heeringa
06 254 587 23

CONTACT 
Inspiratiehuis
Athoslaan 12a

6213 CD Maastricht  

info@inspiratiehuismaastricht.nl
www.inspiratiehuismaastricht.nl
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De Start

Ons plan van aanpak bevatte 
duidelijke doelen en de 
middelen die daarvoor nodig waren. 
We hielden onszelf scherp door constant te 
checken of doelen en middelen nog overeen kwamen. 
Ons advies? Doe dit niet alleen. Je hebt klankborden nodig, 
mensen die naar je idee luisteren en een eerlijk advies 
geven. Ik herinner me nog goed onze eerste dag. Dionne 
en ik zaten vol spanning in ons pas gehuurde kantoor te 
wachten tot de telefoon zou gaan. Al snel realiseerden we 
ons dat de opdrachten niet vanzelf zouden komen. Je moet 
er hard voor werken en niets aan toeval overlaten. Succes 
kun je stimuleren door te geven en te nemen. Investeer in 
anderen en dan krijg je er vanzelf iets moois voor terug. 

Harm Wiertz  | Wiertz Company 
www.wiertzcompany.com

Financiering 
dankzij ridders

Het idee voor het heropenen van 
de Maltezer Brouwerij is ontstaan 
nadat in 2014 enkele oude panden van de Ridder Brouwerij 
in Maastricht te huur werden aangeboden. Om het hele 
project te financieren hebben mijn businesspartner en 
ik op een creatieve manier naar investeerders gezocht. 
In ons eigen netwerk lieten we ons bedrijfsplan zien. 
Mensen die ons financieel wilden ondersteunen kregen 
in ruil daarvoor de titel ‘Ridder’ aangeboden. Dit heeft 
uiteindelijk tot 25 Ridders geleid. Dankzij hen hebben we 
de brouwerij kunnen heropenen. Deze Ridders zijn behalve 
investeerder ook adviseur en klankbord van onze onder-
neming. Ze worden betrokken bij de ontwikkeling van de 
onderneming en kunnen gebruik maken van de faciliteiten 
van de Maltezer Brouwerij. Elkaar helpen, daar geloven 
wij in. Dat doen wij zelf ook in de vorm van royalty’s die wij 
afdragen aan een orde in Malta, een eeuwenoude orde die 
o.a. wereldwijd noodhulpverlening verzorgt. 

Tom de Lepper | De Ridder Brouwerij
www.stadsbrouwerijdemaastrichtermaltezer.nl

Visie

Ik werk niet graag met 
uitgebreide plannen en doelen. 
Voor mij is een duidelijke visie 
essentieel. Zo heb ik Cmill opgezet. Ik heb 
een visie gemaakt op basis van wat ik níet wilde. In de 
vastgoedsector is strategie vaak gebaseerd op doelstel-
lingen binnen een vastgestelde termijn. Die aanpak past 
niet bij mij. Door op te schrijven wat ik niet wilde, werd al 
snel duidelijk wat ik wel zou willen en zo ontstond er een 
duidelijk beeld van wat C-Mill moest zijn. Ik wil vastgoed 
anders benaderen. Mensen vragen niet om een bepaald 
gebouw, ze zijn op zoek naar een functie of een proces. 
Een community waar ik de hotelier ben die mijn klanten 
faciliteert. Het gebouw fungeert als de schil om de activi-
teit heen. Belangrijk: je moet trouw blijven aan je visie. 
Dat betekent dat je  soms  ‘nee’ moet verkopen. 

Geerd Simonis | ©-mill | C’magne
www.cmill.com

Klanten

Klanten willen dingen nú; 
vandaag bestellen en morgen 
afleveren. Daarom moet je ervoor 
proberen te zorgen dat jouw service 
die van anderen overtreft. Dit is zeker van toepassing in de 
markt waarin wij ons bewegen, de printermarkt. Klanten 
willen graag ons product testen voordat ze overgaan tot 
koop. Een Experience store kan daarvoor een oplossing 
zijn. Daar laat je de klant zien wat jouw onderneming 
allemaal kan en waar je kracht ligt. Vaak wordt vergeten 
dat inzicht in de cultuur van de klant essentieel is voor een 
goede relatie. Er zijn nog veel traditioneel georganiseerde 
bedrijven en die staan niet perse open voor verandering. 
Als je hier geen rekening mee houdt leidt dat tot 
problemen. Het belangrijkste is en blijft persoonlijk 
contact. Laat je regelmatig zien en laat je klant merken 
dat je dicht bij hem staat. 

Astrid Pinckaers – Ricoh DCZuid
www.dczuid.nl



Groeien 

Als je onderneming  begint te 
groeien kun je niet meer alles 
zelf doen, anders rem je deze groei. 
Dit betekent voor mij als ondernemer dat ik 
taken los moet laten en aan anderen toevertrouw. 
Er zijn activiteiten die ik leuk vind en andere zaken die ik 
minder leuk vind, maar die toch moeten gebeuren. Ik zou 
het liefste alleen patiënten behandelen. De minder leuke 
zaken kan ik niet allemaal door anderen laten doen. Als 
ondernemer ben ik verantwoordelijk en moet ik het over-
zicht houden. Het is mijn taak om ook die aspecten van 
een goede bedrijfsvoering op te pakken. Het gaat mij goed 
af mijn personeel te binden en te waarderen, zo komen ze 
vanzelf met ideeën om samen het bedrijf beter te maken. 

Diana Smeets | Podo Centrum Koenen
www.podocentrumkoenen.nl

Innovatie 

Nadat je onderneming is 
opgestart is het zaak te blijven 
innoveren en mee te gaan met 
de veranderingen in de wereld. Om op de 
hoogte te blijven van deze veranderingen lees ik veel. 
Ook luister ik naar jonge mensen om me heen en kijk waar 
zij mee bezig zijn. Openheid en luisteren zijn de allerbe-
langrijkste houdingen die je moet hebben om verandering 
en innovatie juist aan te pakken.  Dat zijn allerlei bronnen 
van inspiratie die aan de basis kunnen staan van innovatie. 
Let wel, alleen jezelf openstellen is niet voldoende. 
Je moet kennis van zaken hebben en een expert zijn in je 
vak, dan pas kun je de vernieuwing op waarde inschatten. 
Als je iets wilt doen, doe het gewoon. Heb passie en 
vertrouwen in jezelf, zorg dat je er 1000 % voor gaat. 

Ron Koenen – KPE Groep
www.kpe.nl

Focus op het team

Met een klein team van vier 
kijken we goed naar het hele 
bedrijf. Een focus op het team is 
daarbij  belangrijk. Zo veel mogelijk doen 
met de mensen die er zijn: iedereen heeft een duidelijke 
taak en de taken passen bij de teamleden. Tussen alle effi-
ciëntieslagen en digitalisering door wordt er tijd gemaakt 
voor elkaar. Een hecht team creëren we door bijvoorbeeld 
samen te lunchen en in de pauze een wandeling te maken.     

Kitty Veldman | Ab Ovo Patents & Trademarks
www.abovopatents.nl

Ondernemen is 
geen eitje

Het klinkt misschien simpel, een 
onderneming opzetten vanuit een 
onderneming die al bestaat. De basis is er immers al. 
Ik heb het toch anders ervaren. Aanvankelijk is het alsof je 
tegen een loden bal aan duwt. Totdat de bal gaat rollen en 
dan is hij niet zo makkelijk meer te stoppen. De krachten 
van buitenaf zorgen ervoor dat de bal blijft rollen. Het kan 
gebeuren dat je van een afstand kijkt en denkt: wil ik wel 
wat er nu gebeurt? Gaat de bal wel de goede kant op? 
Dit proces heeft tijd nodig. Het duurt een aantal jaren 
voordat er een bedrijf staat zoals jijzelf dat wilt.

Albert Berghof  | Maison Blanche Dael & Coffee Lovers
www.blanchedael.nl

Meer dan alleen 
jezelf

Ik geloof in gezonde en 
duurzame producten. Dan is het 
belangrijk dat je ook goed doet voor de mensen die 
verbonden zijn aan je onderneming. Daarom werken wij 
sinds het allereerste begin van de Bisschopsmolen met 
dezelfde boeren, het liefst uit eigen regio. Loyaliteit aan 
hen is voor mij essentieel. Je weet dan niet alleen waar 
je aan toe bent, maar je kunt ook rekenen op een goed 
product. Je moet je leveranciers niet belazeren als je 
een gezond product wilt maken. Je moet betrouwbaar en 
eerlijk zijn en dat ook verkopen. Dát is pas duurzaamheid.

Frank van Eerd | De Bisschopsmolen 
www.bisschopsmolen.nl
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Sinds een paar maanden is het grootste 
Apple Support Centre gevestigd in Randwijck 
Maastricht in het voormalige politiebureau. 
Naast het bieden van directe support en het 
repareren van Apple producten is men ook 
actief op de zakelijke markt. Vanuit deze 
nieuwe vestiging kan men de particuliere- 
en zakelijke markt beter van dienst zijn.

Voorheen werden deze activiteiten vanuit de 
vestiging aan het Kemenadeplein aangeboden. Met 
drie ivizi winkels in Maastricht, Heerlen en Venlo 
bereiken we heel veel klanten die voor een iPhone, 
iMac, Mabook of iPad komen, of deze premium willen 
laten repareren. 

De ondersteuning en know-how voor de begeleiding 
van startende ondernemers behoort tot een van onze 
kernwaarden. Gedegen servicebegeleiding bij een 
groeiscenario van de onderneming maakt deel uit van 
ons totaalpakket. Deze servicebegeleiding bestaat 
uit: installatie hardware, backup ondersteuning, 
mobile device management, email, agenda, Cloud 
opslag, en daarnaast een betrouwbaar en veilig 
draadloos netwerk installeren en onderhouden.

Iedere ondernemer stelt zichzelf de vragen: Waar 
sta je als organisatie? Waar wil je naartoe? Wat heb 
ik hiervoor nodig... Hoe gaan we al deze apparaten 
beheren? Gaan we deze service inhuren of hebben 
we dat zelf in huis? Essentiele vragen waarop de 
startende ondernemer niet direct het antwoord heeft.

Daarom is het dan ook belangrijk om met een 
gedegen intakegesprek te analyseren waar de 
behoeften liggen. We bespreken met de klant de 
mogelijkheden om vervolgens een oplossing op maat 
te kunnen aanbieden”.

Met deze nieuwe vestiging kunnen wij verder 
bouwen aan deze volgende stappen naar MKB 
en starter.

IVIZI ZAKELIJK
Molensigel 25, 6229 PB Maastricht
043 4100130
zakelijk@ivizi.nl
www.ivizi.nl/zakelijk

ivizi de partner voor
starter, ZZPer en MKB

Robert de Vree startte in 1995 vanuit 
Borgharen met de verkoop van Apple 
computers. Een juiste beslissing want de 
Apple dealer in Maastricht waar hij op dat 
moment voor werkte ging dicht. Apple 
winkels moeten op een A1 locatie bereikbaar 
zijn. In Maastricht opende men in 2007 de 
eerste winkel. In 2009 volgde Heerlen en in 
2010 een jaar later alweer volgde Venlo. In 
2011 werd een grotere zaak in het Stasdeel 
Wyck in Maastricht geopend. Bij ivizi werken 
momenteel 55 mensen.
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Tentoonstelling
‘1001 VROUWEN
IN DE 20STE EEUW’

4 OKTOBER 2018 - 10 MAART 2019 |Amsterdam Museum
Charlotte van Dijk, directeur FAM!
Verhalen van inspirerende, beroemde en beruchte vrouwen.
Ondanks dat de nadruk op het verleden ligt is de tentoonstelling uiterst actueel; 
nog steeds zijn mogelijkheden en belemmeringen voor vrouwen onderwerp van 
gesprek. Geen kans om naar het museum te gaan? Lees dan het boek dat bij de 
tentoonstelling hoort.

Frank Bruijenberg 
Coordinator VOORdeel & VERVOLG, 
projectleider RTC PO Zuid-Limburg, 
associate @Mens Heerlen

Quote:

Vandaag is niet morgen! 
Morgen is niet gisteren! 

De weg naar een toekomst 
bepaal jezelf!

Deze quote van Pipi Langkous zegt veel over het Inspiratiehuis 
voor ondernemers. De bezieling om te beginnen aan iets dat 
eerder nog niet bestond en daar samen een succes van maken, 
bindt Marlies Heeringa en Joyce Verheijden. Jezelf ontdekken, 
openstaan voor uitdagingen en niet bang zijn om fouten te 
maken;  vaardigheden die van belang zijn om succesvol te 
ondernemen in de 21ste eeuw. Want het ondernemerschap is 
in deze nieuwe eeuw aanzienlijk veranderd. Door razendsnelle 
ontwikkelingen wordt er veel verwacht van ondernemers. 
Klanten willen dat hun verwachtingen overtroffen worden. 
De kracht zit in de concrete vertaalslag naar een 
onderscheidend verhaal dat een innovatieve oplossing biedt 
voor de uitdagingen van nu: dan inspireer je! 

Daarom richtten Marlies Heeringa en Joyce Verheijden samen 
een bijzondere plek voor ondernemers op: het Inspiratiehuis: 
een inspirerende omgeving met een grote aanbod van creatieve 
en verrassende activiteiten en trainingen.

Buiten de kaders
Met deze activiteiten willen Marlies en Joyce ondernemers 
stimuleren om buiten vaste kaders te denken en te komen 
tot vernieuwing, samenwerking en zelfontplooiing. Het is 
hun overtuiging dat ondernemen een succes wordt als de 
ondernemer zichzelf telkens uitdaagt om op creatieve wijze 
in te spelen op de vragen van de markt. Samenwerken 
en klankborden met andere ondernemers is daarbij van 
onschatbare meerwaarde. Dit vraagt om een veilige omgeving 
waar ondernemers kennis, ervaringen en netwerk willen 
delen. Kortom, een omgeving zoals het Inspiratiehuis! 

Kom kennismaken
Wij nodigen je van harte uit om kennis te komen maken. 
www.inspiratiehuismaasticht.nl

“Ik heb het nog 
nooit gedaan, 

dus ik denk dat 
ik het kan”

Boek ‘VERDRINK GEEN 
DOOIE EEND’

Marry de Gaay Fortman is auteur 
en advocaat-partner bij Houthoff en 
commissaris bij KLM en De Neder-
landsche Bank. De belangrijkste 
lessen van verdrink geen dooie eend 
zijn: laat situaties niet escaleren en 
besteed weinig aandacht aan iets 
negatiefs, om zo te kunnen focussen 
op het bereiken van gezamenlijke 
doelen. Met schwung vertelt Marry de 
Gaay Fortman hoe ze zich gaandeweg 
de kunst van beminnelijke doeltref-
fendheid eigen maakte. 
Een persoonlijk verhaal en een 
inspirerend voorbeeld voor iedereen 
die iets wil bereiken.



RICOH 
DOCUMENT
CENTER ZUID
PRINT,  IT -SERVICES & DOCUMENT-MANAGEMENT

. . . S l immer samen  werken .

“Ruimte in je hoofd, begint 
met ruimte in je agenda.”

Vouersweg 107
6161 AG Geleen

T.  +31 (0)46 763 0404
E.   info@dczuid.nl
W. www.dczuid.nl

PRINT  |  DOCUMENT MANAGEMENT  |  COMMUNICATION SERVICES  |  IT SERVICES  

Ricoh Document Center Zuid, aangenaam!
 

Wij helpen u met het beheersbaar maken van uw commu-
nicatie- en documentstromen. We digitaliseren en automa-
tiseren, daar waar het kan en waar het voor u meteen 

rendement oplevert.

Uiteraard helpen we u ook bij het printen en scannen van 
documenten, rekening houdend met de wensen van u én 

gebruik makend van de beschikbare technieken van nu.

Fabienn
e Meijers

Digitaal 
ondertekend door 
Fabienne Meijers 
Datum: 2018.10.11 
09:37:05 +02'00'

INPIRATIEHUIS VOOR ONDERNEMERS
Athoslaan 12 A  |  6213 CD Maastricht
Joyce Verheijden +31 (0) 6 15095205
Marlies Heeringa +31 (0) 6 25458723

w w w. i n s p i r a t i e h u i s m a a s t r i c h t . n l

www.abovopatents.nl

www.snsbank.nl

www.043web.nl

www.ijzerwarenknubben.nl

www.scienceandindustry.nl

www.easyvideomarketing.nl

www.taalkrachtbreukers.nl

www.athos-maastricht.nl


