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LEES ALLES OVER ONDERNEMEN IN DE VERBINDERIJ
MAAK KENNIS MET ALLE ONDERNEMERS
WIN EEN JAAR LANG ONDERNEMEN BIJ DE VERBINDERIJ!
EVEN VOORSTELLEN: DE STICHTING

EINDELOOS ONDERNEMEN!

MAAK KENNIS MET
DE VERBINDERIJ!
Met veel plezier presenteren wij ons eerste magazine.
Hierin stellen wij De Verbinderij en al haar ondernemers aan je
voor, lees je alles over ondernemen in De Verbinderij én lees je
hoe je een jaar lang ondernemen in De Verbinderij kunt winnen!
In De Verbinderij verhuren wij werkruimtes aan startende en
gevestigde ondernemers uit de dienstverlenende en zakelijke markt.
Als huurder kun je gebruik maken van de vele voorzieningen in
ons pand. In De Verbinderij ontmoet je collega-ondernemers en
ontstaan er nieuwe ideeën, projecten en ambities. Ondernemers
inspireren elkaar waardoor er mooie samenwerkingen ontstaan. En
dat is ons doel: ondernemers met elkaar verbinden. Zo bieden we
ondernemend Weert letterlijk en figuurlijk de ruimte om te excelleren.
Onze ondernemers stellen zich graag aan je voor!

01

EGOSENSUS

www.egosensus.nl
info@egosensus.nl

06 41 23 92 24

Ik ben Daphna van Zoeren en ik ben
provocatief coach en trainer. Ik huur
met mijn bedrijf Egosensus sinds maart
2018 een prachtige kantoorruimte in De
Verbinderij.
Mijn opdrachtgevers zijn vooral
universiteiten, waarvoor ik trainingen
ontwerp en uitvoer op het gebied van
academische studievaardigheden. Maar
ook workshops over stress, uitstelgedrag,
presenteren en persoonlijke coaching
worden door mij gegeven.
De provocatieve methode gebruik ik
zowel in mijn trainingen als in persoonlijke
coaching. Hierbij maak ik gebruik van
weerstand van mensen tegen oplossingen
en hun gevoel voor humor om tot een
verandering te komen. Een andere aanpak
dan gebruikelijk en zeer effectief!

Foto: MOODZ fotografie
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RHINO
SAFETY

www.rhinosafety.nl
info@rhinosafety.nl

Ik ben Benny Raterman en mijn bedrijf
Rhino Safety is (online) leverancier
van bedrijfskleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen voor zowel
consumenten als bedrijven. Alle
hoogwaardige producten worden naar
wens bedrukt of geborduurd.
Wat bijzonder is aan Rhino Safety, is
dat het een zogeheten one-stop-shop
is. Ik bied op mijn website meer dan
6000 producten aan. Zo ben je voor al je
bedrijfskleding en beschermingsmiddelen
op één adres klaar.

Vorig jaar heb ik besloten dat ik liever
ondernemer wilde zijn dan slechts
opdrachtnemer. Maar hoe precies?
Mijn eerste stap was voor mezelf meer
ruimte vinden om van daaruit mijn
werkzaamheden te gaan uitbreiden en
opschalen. Ik heb in De Verbinderij een
ruimte gevonden waar ik in alle rust kan
werken aan mijn nieuwe bedrijfsplannen
en trainingen. Maar ook vond ik een
gemeenschap van enthousiaste
ondernemers die ervoor zorgt dat ik
voel dat ik deel uitmaakt van een groep
mensen die vooruit wil en DOEN. Deze
sfeer heeft een enorme boost gegeven
aan wat ik aan mogelijkheden voor mijzelf
zie.
Naast mijn bestaande opdrachten voor
de universiteiten, werk ik momenteel aan
een internationale e-learning tool op het
gebied van academische vaardigheden
en zelfmanagement. Ook zullen vanaf
volgend jaar regelmatig workshops rond
de provocatieve aanpak van problemen
door mij gegeven worden in een van de
mooie trainingsruimtes van De Verbinderij.

De ruimte die ik huur in De Verbinderij
heeft een aantrekkelijke huurprijs en is
voor mij dichtbij mijn huis. Daardoor was
de stap om van huis uit werken naar het
huren van een kantoor voor mij eenvoudig
gemaakt.

Wat ik een voordeel vind van het werken
in De Verbinderij is de kruisbestuiving:
ik krijg klandizie van andere huurders en
hun klanten. Zelf verstuur ik momenteel
pakketten via World Options, een andere
huurder binnen De Verbinderij.

Ik ben blij met de dynamische omgeving.
Er is een prachtige grote gezamenlijke
ruimte waar iedereen elkaar kan
ontmoeten.

Doordat we bij elkaar zitten zijn er korte
lijntjes voor samenwerking. Ook het
sociaal contact met gelijkgestemden vind
ik prettig.

“

Doordat we bij
elkaar zitten zijn er
korte lijntjes voor
samenwerking.
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YOGAMASSAGE
WEERT

Ik ben Laura Alteveer-Ramakers, yoga
docente sinds 2012 en Thaise massage
therapeut sinds 2016.
Ik behandel mensen die toe zijn aan
ontspanning, mensen met lichamelijke
en psychische klachten en mensen die
zich niet helemaal in hun element voelen.
Mijn main job is Thaise Yogamassage
en daarnaast geef ik 2 yogalessen per
week en zo nu en dan leuke workshops.
Thaise Yogamassage is een combinatie
van strekkingen gerelateerd aan yoga
met acupressuur (drukpuntmassage). De
massage werkt niet alleen op het fysieke
lichaam maar ook op het energetische
lichaam. Deze massagevorm wordt
gegeven over gemakkelijk zittende
kleding, er komt geen olie aan te pas.

yogamassageweert.nl
info@yogamassageweert.nl
06 55 30 15 62

De ruimte bij De Verbinderij kwam
toevallig voorbij, maar bleek goed
betaalbaar en gemakkelijk bereikbaar.
Cliënten zijn vaak onder de indruk
van het industriële gebouw en de
mooie verbouwde ruimten. Ik hou van
duurzaamheid en vind het mooi dat oude
gebouwen weer nieuw leven ingeblazen
wordt met zulke initiatieven. Daarnaast
biedt een bedrijvenverzamelgebouw
gezelligheid van het gevoel van collega’s
maar ook mogelijkheden om samen te
werken (zie bijvoorbeeld mijn mooie
promo video gemaakt door Falqon
Creative) en ervaringen te delen. Bij
De Verbinderij bevinden zich diverse
ondernemers die zich richten op gezond
leven, ik zou het mooi vinden wanneer
hier samenwerkingen uitvloeien waarbij
klanten een totaalpakket aangeboden
krijgen van diverse disciplines om
klachten aan te pakken en gezonder en
bewuster te gaan leven. Daarnaast wil
ik mijn praktijk nog meer op de kaart
zetten en zo meer bekendheid genereren
voor de (nu nog vrij onbekende) Thaise
Yogamassage.
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MOODZ
FOTOGRAFIE

www.moodzfotografie.nl
info@moodzfotografie.nl
facebook.com/moodzfotografie.nl
Instagram: @moodzfotografie
& @moodzfotografiebusiness

Wij zijn Karlijn Plomp en Sanne
Keijzers. Karlijn is eigenaresse
van MOODZ en fotograaf. Sanne is
fotograaf in opleiding en verzorgt de
planning, social media en administratie.

Wij vinden de grote gezamenlijke ruimte
een fijne ruimte om onze gasten te
ontvangen. Door het onderlinge contact
met andere ondernemers zijn ook al
leuke samenwerkingen ontstaan. Zo gaan
Karlijn en Thom van Falqon Creative
samenwerken met het fotograferen
(Karlijn) en filmen (Thom) van bruiloften.

Wij houden van het vastleggen van
sfeer, emoties en pure beelden met oog
voor detail. Een mooie lichtinval, een
twinkeling in iemands ogen, een spontane
lach, het prille leven van een baby’tje,
liefde tussen mensen en mooi interieur.
Wij fotograferen veel voor bedrijven en
particulieren. Karlijn heeft een opleiding
voor interieur en styling gedaan, dus naast
het fotograferen is de liefde voor mooie
beelden met styling, mode en interieur
ook aanwezig.
We hebben in De Verbinderij een
fijne werkplek kunnen creëren: een
grote fotostudio met veel daglicht met
daarnaast een fijn kantoor. Door de
grote studio kunnen we snel van set ups
veranderen.

“

Wij vinden de grote
gezamenlijke ruimte
een fijne ruimte om onze
gasten te ontvangen.

Foto: Falqon Creative

We willen nog meer groeien en ons nog
meer richten op fotografie voor bedrijven.
Karlijn heeft door haar eerdere opleiding
ervaring met styling, mode en interieur
en wil dit nog meer combineren met
haar fotografie. Sanne is bezig met de
opleiding fotografie en wordt getraind
door Karlijn. Zij zal in de toekomst steeds
meer fotograferen, waardoor we nog meer
opdrachten kunnen aannemen.
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ACCENT

PRAKTIJK VOOR
PERMANENTE
MAKE-UP

Mijn naam is Frida Werensteyn en ik
ben al vele jaren actief als permanente
make-up specialiste. Ik heb mijn eigen
praktijk in Waspik en sinds kort ook een
vestiging in Weert.
Daarnaast maken diverse salons gebruik
van mijn diensten. Als International
Master Educator bij Nouveau Contour,
een van de grootste permanente makeup leveranciers wereldwijd, verzorg ik
wereldwijd trainingen en demonstraties
voor cursisten die het vak willen leren of
perfectioneren.
Bij permanente make-up worden
eyeliners, lipliners of wenkbrauwen
permanent in de lederhuid aangebracht
met behulp van micro-naaldjes en
pigment. De permanente make-up
blijft vele jaren zitten en verdwijnt nooit
helemaal. Doordat men geen make-up

www.accent-pmu.nl
info@accent-pmu.nl

06 53 81 66 47
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ROB JACOBS ART

Ik ben Rob Jacobs. Op latere leeftijd
ben ik begonnen met kunst schilderen.
Ik heb de hogere graad schilderkunst
gevolgd aan de kunstacademie in
Neerpelt (B).

meer hoeft aan te brengen wordt dagelijks
veel tijd en gedoe bespaard.
Naast cosmetische toepassingen, zoals
het pigmenteren van lippen, eyeliners en
wenkbrauwen, wordt permanente makeup ook veelvuldig ingezet voor medische
behandelingen. Zo is onze praktijk ook
gespecialiseerd in hazenlip-correcties,
camoufleren van littekens, tepelhof
pigmentaties na een borst reconstructie,
alopecia of scalp pigmentatie bij kaalheid.
Om te groeien met mijn bedrijf heb ik
besloten om een vestiging te openen
in Weert. Via een goede collega kwam
ik in aanraking met De Verbinderij
en werd meteen enthousiast over de
samenwerking tussen alle bedrijven.
Voor mij is het belangrijk dat een
bedrijvenverzamelgebouw laagdrempelig
is, sfeer uitstraalt, makkelijk toegankelijk is
en er onderling een goede samenwerking
is. Ik werk bijvoorbeeld nauw samen met
Huidinstituut Marion Gerits. Er zijn ook
altijd andere huurders aan het werk, zodat
er leven in de brouwerij is.

“

Ik werd meteen enthousiast
over de samenwerking
tussen alle bedrijven.

Mijn werken ontstaan vanuit fantasie en
pure emotie, waarbij het toeval de vrije
hand mag hebben.Mijn schilderijen zijn
confronterend, expressief en figuratief. Dit
breng ik tot stand door kleur, textuur en
rauwe emotie op een unieke wijze samen
te vatten.
Sinds 2 jaar heb ik mijn atelier in De
Verbinderij. Ik koos voor De Verbinderij
omdat de huurprijs goed is en ik hier
van alle gemakken ben voorzien. In
tegenstelling tot mijn vorige atelier, is
het hier lekker warm in de winter. Ik heb
hier ook mogelijkheden om mijn werk te
exposeren. Door de andere bedrijven in
het gebouw komen er veel bezoekers die
zo mijn schilderijen kunnen zien. In de
centrale ruimte hangen ook verschillende
van mijn werken.
Het is prettig om contact met
medehuurders te hebben en het is ook
prettig dat je hier gratis kunt parkeren.

Foto: MOODZ fotografie

www.robjacobsart.nl
info@r-network.eu
06 46 69 50 78
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SLAATS
VEILIGHEIDSTRAININGEN

Mijn naam is Joost Slaats. Ik ben
hulpverlener in hart en nieren en
verzorg met de grootste passie
veiligheidstrainingen zoals BHV,
EHBO en kinder-EHBO. Maar ook
kleine blusmiddelen en Interne
transportmiddelenopleidingen zoals
heftruck, reachtruck, hoogwerker,
bovenloopkraan, terminaltrekker en
pallettruckopleidingen.

KITTYZINGT

“

veiligheidsTrainingen

Arbowet aan hen stelt. De EHBO,
Kinder-EHBO en reanimatie lessen geef
ik ook aan particulieren zodat ze in een
noodsituatie adequaat kunnen handelen.
Mijn kantoor in De Verbinderij is direct
zichtbaar bij de entree/ trappenhuis.
Mensen die andere bedrijven in De
Verbinderij bezoeken, nemen regelmatig
contact op om een cursus te boeken voor
hun bedrijf of voor bij hun werkgever.
in de centrale ruimte wordt het steeds
gezelliger. De huurders ontmoeten
elkaar hier voor een drankje, lunch of
ontspanning. Hierbij worden veel zaken
besproken en zo werken de heren van
Falqon Creative op dit moment aan mijn
nieuwe website en sport ik bij Nicole
van Active Personal Training. Binnenkort
verzorg ik daar een EHBO cursus voor
sportletsels. Kruisbestuiving!
Met Slaats veiligheidstrainingen wil ik
nog bekender worden en hoop ik dat
nog meer bedrijven mij weten te vinden
en mijn oog en passie voor veiligheid
daarmee waarderen. Hoofddoel: minder
arbeidsongevallen en meer mensen die
weten hoe ze adequaat moeten handelen
bij noodsituaties.

www.kittyzingt.nl
info@kittyzingt.nl
06 49 91 13 23

Ik wil hier de komende jaren nog veel
meer mensen kennis laten maken met
zangles en álles wat je vocaal kan leren.
Zingen is zó leuk en fijn om te doen! En
daarbij blijf ik zelf heel graag zingen op
bijzondere momenten.

www.slaatsveiligheidstrainingen.nl
joost@slaatsveiligheidstrainingen.nl
06 19 58 00 85

Preventieopleidingen zoals VCA en VOLVCA worden met regelmaat verzorgd in
De Verbinderij of bij de klant op locatie.
Ik verzorg deze opleidingen voor bedrijven
met als doel de veiligheid op de
werkvloer te vergroten. Tevens voldoen
bedrijven hiermee aan de eisen die de
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Mijn naam is Kitty Becker, zangeres
en zangdocente. Ik geef zangles aan
iedereen die het leuk vindt om te zingen
en meer over zijn of haar stem wil leren.
Ik vind het ontzettend mooi om mijn
passie voor zang met anderen te delen
en leerlingen vocaal en persoonlijk te
zien groeien en ontwikkelen.

Iedereen gunt elkaar een
succesvolle onderneming
en we streven samen naar
een prettige werkplek.

Naast het geven van zangles zing ik
als ceremoniezangeres. De focus ligt
daarbij op het muzikaal verzorgen van
bruiloften, uitvaarten en recepties. Juist
de kleine en persoonlijke setting van deze
gelegenheden maakt dat ik met veel liefde
en plezier zing.
Nadat ik vanuit huis les heb gegeven,
werd het tijd voor een volgende stap.
Omdat De Verbinderij een smeltkroes
is van verschillende ondernemers en
de huur betaalbaar is, was het voor mij
meteen duidelijk, hier wil ik lesgeven!
KittyZingt is door deze nieuwe locatie nog
meer zichtbaar dan voorheen. Daarbij is
het ook prettig om niet meer vanuit huis
maar vanuit De Verbinderij te werken. Er is
contact tussen de ondernemers onderling.
Iedereen gunt elkaar een succesvolle
onderneming en we streven samen naar
een prettige werkplek. Dat is erg fijn.

Foto: Flitzer!
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YELLOW SOUND COACHING
www.yellowsoundcoaching.nl
yellowsoundcoaching@gmail.com

Stephanie: 06 12 07 82 18
Carla: 06 29 03 24 83

Wij moeder (Carla) en dochter
(Stephanie) hebben als missie om
lichamelijke en geestelijke gezondheid
naar een hoger level te tillen. Wij
bieden mensen de gelegenheid om op
een no nonsens manier aan zichzelf te
werken en zichzelf te herontdekken.

Wij hebben voor De Verbinderij gekozen
omdat dit een plek is waar ondernemers
elkaar vinden en in elkaars verlengde
kunnen werken. Juist omdat wij geloven
in een holistische aanpak, biedt De
Verbinderij allerlei mogelijkheden voor
doorverwijzing om het beste in de
hulpvraag te kunnen voorzien. Dit maakt
het werken in De Verbinderij ook zo uniek.
Om een voorbeeld te noemen: in het
gebouw bevindt zich een ondernemer met
Ayurvedische producten. Deze producten
zouden als één van de ondersteunende
tools goed bij de werkwijze van Yellow
Sound Coaching kunnen passen.

Voor vragen over hoe je (nog) fitter en
gezonder kunt worden ben je bij voedingen vitaliteitscoach Carla aan het juiste
adres. Door de veelzijdige aanpak van
Carla en het gebruik van diverse tools
(waaronder meditatie) leren cliënten hun
vitaliteit en levensgeluk vergroten én
behouden.
Mensen die zichzelf opnieuw richting
willen geven of in hun eigen kracht willen
komen staan zijn welkom bij psychologe
Stephanie. Zij maakt gebruik van
verschillende tools (positieve psychologie,
ACT methodiek & mindfulness) om dit te
bereiken.

We hebben een passie voor mensen
en goede moed om de boodschap
van gezondheid, geluk en vitaliteit te
verspreiden. Niet voor niets zijn we
gestart bij De Verbinderij. Niets is zo
belangrijk als verbinding.
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VANDAAN
RECRUITMENT

Ik ben Daan Crutzen, oprichter van
vanDaan Recruitment en al meer dan
10 jaar actief in de arbeidsbemiddeling.
Sinds 2008 heb ik mij gefocust en
gespecialiseerd op de bemiddeling
van Supply Chain & Engineering & IT
Professionals.
Met mijn bedrijf ben ik actief binnen
de Supply Chain en Manufacturing
Industrie in het zuiden van het land
en de omliggende grensgebieden.
Een kandidaat gedreven focus voor
bemiddeling van het juiste talent op
de juiste plek. vanDaan Recruitment
bemiddelt tussen organisaties en
professionals in haar netwerk.
Via Lennart Stultiens ben ik in contact
gekomen met Stichting De Verbinderij.
Vanaf het begin was ik erg enthousiast
over de aanwezige ondernemers, de
uitstraling en potentie van het gebouw.
De locatie is een ideale plek om elkaar
te ontmoeten binnen een ongedwongen
sfeer met de juiste faciliteiten zoals een
kantine. Daarnaast heeft Weert een
centrale ligging binnen mijn werkgebied,
waardoor ik momenteel minder reis en
productiever ben.

“

In het gebouw is een
goede mix van diverse
bedrijven aanwezig om
elkaar te versterken.

www.vandaan.work
daan.crutzen@vandaan.work
06 13 54 12 74

Als zelfstandig ondernemer het gevoel
te hebben dat je samen bent met andere
ondernemers, specialisten binnen hun
vakgebied, vind ik erg prettig. Er zijn altijd
onderwerpen die voor iedere ondernemer
gelijk zijn, waardoor je gemakkelijk met
elkaar kunt sparren.
In het gebouw is een goede mix van
diverse bedrijven aanwezig om elkaar
te versterken. Vanuit mijn kant benader
ik ondernemers proactief om gebruik te
maken van andermans specialismen
De aankomende jaren blijf ik graag
gevestigd bij Stichting De Verbinderij,
wellicht samen met enkele nieuwe
collega’s.
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DINOVO
INTERIM BV

www.dinovo.nl
info@dinovo.nl

06 48 77 87 73

Ik ben Hann Bors en ik ben eigenaar
van uitzendbureau DiNovo Interim BV.
Ik ben ruim 30 jaar werkzaam in de
uitzendbranche.
De eerste 22 jaar als vestigingsmanager
bij een landelijk uitzendbureau. Vanaf
2006 ben ik voor mijzelf begonnen met
DiNovo Interim BV.

“

De ruimte is betaalbaar
en daarnaast heb ik
hier af en toe een
babbeltje met andere
ondernemers.

Wij houden ons bezig met alles wat
nodig is om ondernemingen op efficiënte
wijze, snel en maatgericht te voorzien
van gemotiveerde uitzendkrachten en
flexwerkers. Payrolling, detachering,
werving en selectie, (internationale)
recruiting en consulting zijn onze core
business.
Wij hebben eerder in het centrum kantoor
gehouden, maar ik vond het eigenlijk
te groot. Daarom ben ik per 1 april 2018
verhuisd naar De Verbinderij.
De ruimte is betaalbaar en daarnaast heb
ik hier af en toe een babbeltje met andere
ondernemers. Ik sta ervoor open om
zakelijk met andere ondernemers binnen
De Verbinderij samen te werken.
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HUIDINSTITUUT
MARION GERITS

www.huidinstituutmariongerits.nl
info@huidinstituutmariongerits.nl
06 25 19 63 45

Ik ben Marion en ik ben huidspecialist.
De vrouwen die bij mij komen willen
graag zo lang mogelijk een jeugdige
uitstraling behouden. Ik gebruik
mijn deskundigheid om hen gericht
persoonlijk advies te geven hoe ze dat
kunnen doen.
Ik kijk bij iedere vrouw naar haar
sterke punten en kenmerken om zo tot
een behandelplan te komen. Bij mijn
behandelingen gebruik ik de nieuwste
technologieën. Zo gebruik ik recent
de ELT 2. Dit is een apparaat waar ik
fantastische resultaten mee behaal,
echt bij iedereen zichtbaar! Ik ben er
zeer enthousiast over, vooral omdat het
geen enkel risico met zich mee brengt
of belastend is om deze technologie te
gebruiken.

Molenveldstraat 90, 6001 HL Weert
T 0495-538028 M 0625196345
E info@huidinstituutmariongerits.nl
www.huidinstituutmariongerits.nl

Mijn bedrijf bestaat 38 jaar en nog steeds
heb ik een belangrijke drijfveer. Ik geniet
ervan mensen te zien stralen. Daaraan
bij te kunnen dragen geeft me enorme
voldoening.
Vrouwen die zichzelf belangrijk genoeg
vinden om die zorg waard te zijn, zijn bij
mij aan het goede adres.
Ik koos voor de een ruimte in De
Verbinderij, omdat ik er jaren geleden
gewerkt heb en het voelde meteen
vertrouwd. Leegstaande gebouwen
weer opnieuw benutten heeft bij mij
een voorkeur. Het is ontzettend leuk om
nieuwkomers in het ondernemerschap
te zien starten en groeien. Natuurlijk
is er kruisbestuiving en zijn we samen
sterk. Nog een belangrijk punt: de huur is
niet hoog en mijn klanten kunnen gratis
parkeren.

Foto: MOODZ fotografie
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SHANKARA EUROPE
AFDELING SRI SRI AYURVEDA

Sri Sri Ayurveda is een dynamisch
team van hoogopgeleide ayurvedisch
specialisten uit India en gedreven
medewerkers.
Vertaald vanuit het Sanskriet betekent
ayurveda ‘de wetenschap van het
leven’ (ayur betekent ‘leven’ en veda
betekent ‘wetenschap’). Het is de
traditionele gezondheidsleer uit India,
die meer dan 5.000 jaar oud is en tot
op heden nog wordt beoefend. We
streven ernaar om veel meer te zijn
dan de zoveelste alternatieve vorm van
geneeskunde: onze passie is om mensen
te laten kennismaken met ayurveda,
een van de oudste holistische medische
wetenschappen ter wereld en ze te
laten ervaren hoe goed dit doet. Het
enthousiasme dat wij hebben voor deze
inspirerende Indiase wetenschap met
zijn unieke polsdiagnose in combinatie
met levensstijladvies en natuurlijke
voedingssupplementen, willen wij graag
overbrengen. De consulten worden bij de
meeste aanvullende zorgverzekeringen
grotendeels vergoed.
Onze vestiging binnen De Verbinderij is
het hoofdkantoor van Shankara Europe
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FALQON
CREATIVE

www.falqon.nl
info@falqon.nl

Wij zijn Menno Schreven en Thom
Alblas en samen vormen wij het team
achter Falqon Creative, een full service
digitaal bureau.

volgende stap naar een professionelere
uitstraling. Klanten komen een
representatief gebouw binnen en raken
geïnspireerd door de ruimte. Daarnaast
vinden we dat je als bedrijf goed
bereikbaar moet zijn voor klanten. De
locatie ligt vlakbij de randweg en heeft
gratis parkeergelegenheden.
Nog een voordeel voor ons is de
gezelligheid en sfeer van al die bedrijven
bij elkaar.

0495 23 49 94

www.srisriayurveda.nl
info@srisriayurveda.nl
06 11 39 73 34

Holding BV binnen Europa. Wij huren
zowel kantoorruimte, magazijnruimte
als een behandelruimte. Op deze
locatie worden cliënten behandeld
door onze artsen, worden kruiden en
voedingssupplementen verzonden en
worden verschillende cursussen gegeven.
Het is prettig dat dit bij De Verbinderij
allemaal onder één dak kan.
Het is ook fijn om samen met andere
ondernemingen in een plek als De
Verbinderij te zijn. Ieder heeft zijn
specialisatie, je kunt elkaar dus aanvullen
waar nodig. Samen sta je sterk. Er valt
altijd iets te beleven.

Thom richt zich op het creatieve proces:
grafisch ontwerp, webdesign, fotografie
en video. Menno richt zich op alle
online marketing en sales aspecten en
ondersteunt met fotografie en video.
Onze specialisaties komen optimaal tot
hun recht door middel van de aanpak:
ontwerpen, meten en verbeteren. Met als
doel onze klanten succesvol maken. We
zijn actief op de business-to-business
markt, waarbij onze klanten variëren van
ZZP-ers tot Groot Bedrijven.
De enorme ruimtelijkheid van het gebouw
van De Verbinderij maakte direct een
goede indruk op ons. Voor ons is het
werken binnen De Verbinderij een

We zagen gelijk mogelijkheden voor het
samenwerken met andere ondernemers.
We kunnen bij lastige vraagstukken
terecht bij een van de andere bedrijven.
Je merkt direct dat iedereen elkaar verder
wil helpen. We hebben een samenwerking
met Moodz Fotografie voor het maken
van bruiloft video’s. Dit is niet direct onze
doelgroep, maar we kunnen elkaar hier
goed mee ondersteunen.
Door het aangaan van samenwerkingen,
zowel binnen als buiten De Verbinderij,
willen wij nationaal steeds grotere klanten
bedienen op vele verschillende creatieve
vlakken.

“

De enorme ruimtelijkheid
van het gebouw van De
Verbinderij maakte direct
een goede indruk op ons.

Foto: Falqon Creative
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ACTIVE
PERSONAL
TRAINING

www.activept.nl
nicole@activept.nl

06 22 12 94 56
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WORLD
OPTIONS

www.worldoptions.com
alfons.jamlean@worldoptions.com
06 14 62 38 82

Mijn naam is Nicole Timmerman en ik
ben sinds januari 2014 trotse eigenaar
van Active Personal Training.
Met meer dan 25 jaar ervaring in de
sportbranche weet ik als geen ander
hoe ik mensen kan begeleiden en
motiveren om de stap te maken naar
een gezond, sterk en energiek leven.
Verantwoord afslanken, je conditie op
peil brengen, het verbeteren van je kracht
en lichaamshouding; Active Personal
Training sluit naadloos aan bij jouw
individuele doelstellingen. Van Personal
Training op maat tot een gevarieerd
aanbod aan groepstrainingen, alles is
mogelijk. Mijn trainingen zijn afwisselend
en toegankelijk voor zowel beginnende als
gevorderde sporters. Naast verschillende
soorten abonnementen zijn er ook
losse leskaarten verkrijgbaar voor de
groepstrainingen.

In april 2017 opende ik met Active
Personal Training een gloednieuwe
trainingsstudio in De Verbinderij. De
mooie ruimte van 150 m2 is precies
geschikt voor het trainen in kleinere
groepen. En dát is waar ik met Active
Personal Training voor sta. De locatie
is makkelijk te bereiken en er zijn gratis
parkeerplaatsen. Daarnaast biedt de
studio de mogelijkheid om te trainen
buiten het zicht van andere mensen.
Personal Training is bij mij dan ook écht
1 op 1.
De samenwerking met de andere
bedrijven binnen De Verbinderij verloopt
goed. We kunnen laagdrempelig gebruik
maken van elkaars visie en kwaliteiten.
Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan
bedrijfsfitness, dan zijn er verschillende
mogelijkheden om dit binnen De
Verbinderij te realiseren. Want ook
bedrijven die willen investeren in een
energieke en gezonde leefstijl zijn van
harte welkom.

“

De locatie is makkelijk te
bereiken en er zijn gratis
parkeerplaatsen.

Ik ben Alfons Jamlean, partner bij
World Options Netherlands. Ik vervul
hier werkzaamheden als International
Shipping Analyst.
World Options verzendt wereldwijd
pakketten en pallets voor het Midden
en Klein Bedrijf. Wij hebben een
gebruiksvriendelijke digitale portal
ontwikkeld en geven adviezen over zowel
import als export. Door ons systeem, onze
kennis en inkoop, kunnen bedrijven tijd en
kosten besparen.

Tevens ben ik ook partner bij een
ander bedrijf, Talent Gallery. Ik ben
daar werkzaam als change manager
en senior recruiter. Talent Gallery doet
aan Executive Search. Wij zoeken niet
alleen de juiste mensen, maar wij helpen
bedrijven ook met hun visie en groei.
Zowel het hoofdkantoor van World
Options Europa als dat van Talent Gallery
is gevestigd in Brussel. World Options
heeft gekozen voor een vestiging in De
Verbinderij in verband met de centrale
ligging voor zowel onze klanten als
franchisers in Nederland.
Voor Talent Gallery is het prettig dat wij
nu onze klanten uit Nederland in Weert
kunnen helpen.
Voor mij persoonlijk is het fijn om in
De Verbinderij te werken omdat ik zelf
in Weert woon. Het is handig dat je
gebruikt kunt maken van de facilitaire
voorzieningen zoals gespreksruimten en
de vergaderzaal. Het is ook prettig om
andere ondernemers te leren kennen. Dit
heeft al als resultaat gehad dat wij bezig
zijn een andere ondernemer binnen De
Verbinderij ondersteuning te geven met
het opstarten van zijn webshop.
Ik hoop dat ik ook voor andere bedrijven
zoveel mogelijk van waarde kan zijn bij
hun groei.
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STULTIENS
RECRUITMENT

Ik ben Lennart Stultiens, oprichter
van Stultiens Recruitment en online
vacaturebank regiovacaturesonline.nl.
Samen met Anne-Marie van den Ende
als Senior Recruiter, ben ik actief om
de beste mensen op de juiste plek te
bemiddelen.
Wij zijn een regionaal werving & selectie
bureau dat zich richt op vaste banen
in de regio Limburg en Brabant. We
onderscheiden ons door een persoonlijke
aanpak. Functies variëren van technisch
tot secretarieel, van food branche tot
high tech. We worden ondersteund door
stagiaires vanuit Gilde Opleidingen.
Naast ondernemen vind ik het belangrijk
dat het goed gaat met Weert en de
mensen in Weert, wat één van de redenen
is achter de oprichting van De Verbinderij
en van mijn politieke betrokkenheid.
Ik ben namelijk één van de
initiatiefnemers van De Verbinderij.
We wilden een grote diversiteit aan
bedrijven bij elkaar verzamelen om zo
kruisbestuiving te creëren en dat lukt.

www.stultiensrecruitment.nl
Info@stultiensrecruitment.nl
Lennart: 06 21 85 15 62
Anne-Marie: 06 29 44 38 74
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BEAUTYSALON
RIANNE

Ik ben Rianne Orbon en ik ben de
jongste huurder bij De Verbinderij. Ik
ben 21 jaar jong, woonachtig in Weert
en heb sinds 1 februari 2018 mijn eigen
schoonheidssalon.
We kunnen werken in een inspirerende
omgeving waar diverse ondernemers
actief zijn en waar we van elkaar kunnen
leren. Elkaar helpen en adviseren om zo
samen te kunnen groeien werkt super
goed.
Zelf werken we actief samen met
vanDaan Recruitment. Een “concullega”
die zich op het hogere segment (logistics)
engineering richt. We vullen elkaar
aan en kunnen daardoor ook grotere
klanten volledig voorzien van advies en
bemiddeling.
Op deze manier willen we met
solide stappen verder groeien en
onderscheidend blijven in de overvolle
wereld van de arbeidsbemiddeling.
Naast werving & selectie bieden we
de mogelijkheid om te detacheren of
payrollen zodat we onze klanten optimaal
kunnen helpen.

www.beautysalon-rianne.com
beautysalon-rianne@hotmail.com
06 42 03 99 38

De jaren hiervoor heb ik in een
sauna gewerkt als masseuse en
schoonheidsspecialiste. In 2017
ben ik afgestudeerd als allround
Schoonheidsspecialiste en Pedicure.
Momenteel volg ik nog de opleiding tot
Medische Pedicure.
Ik vind het fijn als mensen met een goed
gevoel weer naar huis gaan. Of dat nou
is na het verwijderen van een likdoorn,
na een ontspannende massage of na een
goed gesprek tijdens de behandeling. Als
de klant tevreden is ben ik blij.
Voor mij als startende ondernemer is De
Verbinderij ontzettend fijn. Hier heb ik de
mogelijkheid om op jonge leeftijd al mijn
eigen bedrijf op te zetten.
Wat ik erg leuk vind, is dat mijn vak goed
aansluit bij de verschillende bedrijven
binnen De Verbinderij. Ik denk daarbij
niet alleen aan de uiterlijke verzorging,
maar ook aan de innerlijke verzorging.
Sport, mindfulness, permanente make up,
huidverbetering, etc. Mijn klanten kunnen
voor het totale plaatje terecht in De
Verbinderij. Het is fijn dat alle bedrijven
dicht bij elkaar liggen. Hierdoor wordt
de samenwerking een stuk beter. Ik ben
ontzettend blij met mijn ruimte in De
Verbinderij.

“

Hier heb ik de mogelijkheid
om op jonge leeftijd al mijn
eigen bedrijf op te zetten.

Foto: MOODZ fotografie

Foto: MOODZ fotografie
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SANDRA COENEN-RAEMAKERS

PSYCHO-ENERGETISCH THERAPEUT
facebook.com/energetischetherapie.reiki.meditatie
sandra.energetischtherapeut@gmail.com
06 41 08 40 41

Ik ben Sandra Coenen-Raemakers,
Psycho-Energetisch Therapeut. Ik
ben mama van Fem en Jez. Verder
begeleid ik ook kinderen met een
ontwikkelingsachterstand en/of
autisme spectrum stoornis, adhd e.d.
In de huidige, vaak prestatiegerichte
maatschappij ligt de druk hoog. Uit
eigen en werkervaring zie ik steeds
meer (gevoelige) kinderen die moeite
hebben met het verwerken van prikkels.
Dit uit zich vaak in fysieke en emotionele
klachten, zowel thuis als op school. Met
energetische therapie kun je een kind
op jonge leeftijd al praktische handvaten
geven om zichzelf te helpen. Ook
wanneer je als ouder disbalans in jezelf,
je omgeving en/of de opvoeding van
je kinderen ervaart, kan energetische

Foto: MOODZ fotografie

therapie helpend zijn. Het geeft inzicht
en helderheid waardoor je op een meer
bewuste manier om kan gaan met
situaties die zich voordoen.
Ik geef ook workshops en thema-avonden
voor ouders en professionals rondom
het onderwerp hooggevoeligheid. Verder
wil ik graag meditatie-avonden gaan
organiseren.
Ik heb gekozen voor een ruimte in De
Verbinderij omdat het mij als startende
ondernemer meteen in contact brengt
met een netwerk van ondernemers.
Binnen De Verbinderij is het een voordeel
dat ik ook gebruik kan maken van de
gezamenlijke ruimte en vergaderzaal
voor het geven van thema-avonden of
workshops.
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KPE HOLDING BV &
DND PROJECTS BV

Wij zijn Emanuel Kanters van KPE
holding BV, Dave Kanters en Dave
Litjens van DND projects BV.
Onze activiteiten zijn: het praktisch
adviseren ontwerpen, berekenen, tekenen
(2D en 3D BIM) en calculeren van
gebouwgebonden werktuigbouwkundige
en elektrotechnische installaties.
Ook geven we (contra) expertises en
bemiddeling bij geschillen. Onze klanten
zijn projectontwikkelaars, adviseurs,
architecten, advocaten en installateurs.
Samen bundelen wij meer dan 70 jaar
ervaring.
De Verbinderij bood ons een betaalbare
kantoorruimte. Dat was voor ons de
belangrijkste reden om hier te huren.
Wij houden hier kantoor en kunnen
hier klanten en vertegenwoordigers
ontvangen.
DND wil voor de toekomst uitgroeien
tot een volwaardig bureau waar klanten
engineering en tekenwerk kunnen
uitbesteden.
KPE holding BV zal de komende jaren
hoofdzakelijk bezig zijn met advies,
calculaties en expertises.

www.dndprojects.nl
info@dndprojects.nl
Emanuel Kanters: 06 50 62 49 68
Dave Kanters: 06 11 13 58 70
Dave Litjens: 06 11 17 36 65

“

De Verbinderij bood
ons een betaalbare
kantoorruimte.

ONDERNEMEN IN DE VERBINDERIJ
De Verbinderij biedt betaalbare
werkruimtes aan startende en
gevestigde ondernemers uit de
dienstverlenende en zakelijke markt.
Het pand is voorzien van een ruime
aankomsthal, een dakterras, vergaderen presentatieruimtes, sanitaire
voorzieningen, flex-werkplekken en
opslagruimtes. Als huurder kun je van
al deze voorzieningen gebruik maken.

De meest bijzondere plek binnen De
Verbinderij is de grote verbindingsruimte
in het midden van het pand. Gelegen
aan de binnentuin en voorzien van
een keuken, loungeplekken en diverse
spreektafels biedt deze unieke plek alle
mogelijkheden om collega-ondernemers
te ontmoeten en te verbinden.

win!

WIN EEN JAAR LANG ONDERNEMEN

BIJ DE VERBINDERIJ! (inclusief bedrijfsadvies)

Iedereen van 16 jaar of ouder met een
goed ondernemingsidee maakt kans
op de fantastische prijs ter waarde van
€ 7.000 die we aan de start van 2019
weg gaan geven: een jaar lang gratis
gebruik van een geheel ingerichte
bedrijfsruimte voor twee personen,
inclusief gebruik van alle faciliteiten
en voorzieningen in De Verbinderij!
Daarnaast wordt de winnaar gecoacht
door 3 ervaren ondernemers op
financieel, bedrijfsmatig én persoonlijk
gebied. Zo maak je van een goed idee
een goed bedrijf!
De prijs:
Een jaar lang gratis gebruik van een
geheel ingerichte ruimte van 22 m2
inclusief verwarming, elektra en wifi
verbinding;
Een jaar lang gratis gebruik van
alle voorzieningen en faciliteiten in De
Verbinderij;
Een jaar lang financiële coaching door
Roy Hermans, fiscaal- en
bedrijfsadviseur;
Een jaar lang bedrijfsmatig advies door
Lennart Stultiëns, adviseur Werving &
Selectie, Detachering en Payroll;
Een jaar lang persoonlijke coaching
door Daphna van Zoeren, provocatief
trainer & coach.
De ingangsdatum voor het betrekken
van de ruimte is donderdag 21 maart
2019. De winnaar wordt ontvangen
en rondgeleid in het gebouw. Tevens
worden er afspraken ingepland voor een
kennismakingssessie met de 3 coaches.
Wat moet je doen om kans te maken op
een jaar lang gratis ondernemen in De
Verbinderij?
Vanaf 18 december 2018 kun je je via
onze website www.stichtingdeverbinderij.
nl inschrijven voor de wedstrijd. De
inschrijving sluit op 1 maart 2019, waarna

Foto's: Falqon Creative & MOODZ fotografie

de vakjury de ingezonden ideeën
beoordeelt en een selectie maakt voor de
finale, waaraan maximaal drie deelnemers
kunnen meedoen. Deze deelnemers
bereiden een pitch voor en presenteren
hun ondernemingsidee op vrijdag 15
maart 2019 aan de jury en aan het publiek
in De Verbinderij. De jury maakt een
keuze en de winnaar wordt feestelijk in
het zonnetje gezet.
Welk idee wint?
De jury beoordeelt de inzendingen op
haalbaarheid en duurzaamheid van het
idee. Dat betekent dat je een plan van
aanpak moet schrijven waarin duidelijk
staat wat het doel is van het bedrijf en
hoe dit doel gehaald zal worden. Hoe
ga je zorgen dat je winst gaat maken?
Wie is je doelgroep en hoe ga je die
doelgroep overtuigen van de waarde van
jouw product of dienst? Ook let de jury
op duurzaamheid: wat is je toekomstvisie
voor je bedrijf? En hoe wordt de wereld
een stukje mooier of beter door jouw
bedrijf?
Je kunt mee doen aan de wedstrijd
als je:
16 jaar of ouder bent;
de Nederlandse nationaliteit hebt
of in bezit bent van een Nederlandse
verblijfsvergunning;
een startende ondernemer bent;
de te winnen ruimte ook daadwerkelijk
kunt gebruiken;
vóór 1 maart 2019 een correct ingevuld
inschrijfformulier in hebt gediend;
Meer informatie over de voorwaarden
en het inschrijfformulier vind je op onze
website www.stichtingdeverbinderij.nl.
Dus heb je een goed ondernemingsidee?
PAK DEZE KANS EN SCHRIJF JE IN!

EVEN VOORSTELLEN:
STICHTING DE VERBINDERIJ
Stichting De Verbinderij steunt en
begeleidt jonge startende ondernemers
in de regio Weert en omstreken en
biedt ze een omgeving aan waarbinnen
de ondernemers de talenten kunnen
ontwikkelen die ze nodig hebben om te
slagen als ondernemer.

beroepen en kunstdisciplines. Het
bestuur van de stichting bestaat uit jonge
regionale ondernemers die zich vanuit
een persoonlijke drive en passie op
vrijwillige basis inzetten om Weert
aantrekkelijk te maken en te houden voor
jonge ondernemers.

Deze doelstelling staat als zodanig
opgenomen in de statuten van de
stichting en al tijdens de oprichting
in 2012 werd deze doelstelling met
veel succes gerealiseerd in de vorm
van Perron C, een collectief van
ondernemers uit allerlei creatieve

Geïnspireerd door het succes van Perron
C zijn wij in 2016 gestart met ons tweede
initiatief: De Verbinderij, een fysieke werken ontmoetingsplek voor ondernemers in
het voormalig kantoorgebouw van Roto
Smeets, waar de mogelijkheden om te
ondernemen vrijwel eindeloos zijn.

V OO R Z I T T ER

Lennart Stultiens
Werving & Selectie,
Detachering en Payroll
stultiensrecruitment.nl
S EC RE TA RI S

Kelly Litjens

Reisblogger en tekstschrijver
Ruimtelijk advies en
vastgoedontwikkeling

reisheid.nl

P EN N I N G M EE ST ER

Roy Hermans
Fiscaal- en
bedrijfsadviseur
administratieweert.nl

V I C E-V OO R Z I T T ER

Inge Korten
Grafisch ontwerper
ingekorten.nl

BE ST U U RS LI D

Sander Aben
Advocaat
vha.legal

BE ST U U RS LI D

Stef Mooren
Grafisch ontwerper
artvertisement.nl

BE ST U U RS LI D

Geert-Jan Kwaspen
Architect
kwaspen-architectuur.nl

Molenveldstraat 90
6001 HL Weert
www.stichtingdeverbinderij.nl
info@stichtingdeverbinderij.nl
Facebook.com/Verbinderij

COLOFON
Stichting De Verbinderij - december 2018
Ontwerp: Inge Korten
Teksten: Daphna van Zoeren & Kelly Litjens

