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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Aan de Emmastraat in Raams-
donksveer zit uitzendbureau To-
tal Work Industries. Het bedrijf 
komt voort uit de bedrijven To-
talwork en Stikkers Industrie-
montage. De gedeelde passie 
voor de mensen achter het werk 
zorgt voor een vruchtbare sa-
mensmelting. Het is echter geen 

uitzendbureau zoals er veel zijn, 
het is puur technisch. En daarbij 
is een menselijke touch van be-
lang.

RAAMSDONKSVEER - Eind 2017 
werd Total Work Industries op-
gericht, in eerste instantie werd 
er gewerkt vanuit een kantoortje 

op het industrieterrein. “Sinds 
anderhalve maand zitten we in 
de Emmastraat. Dat is wat we 
wilden. In het centrum, toegan-
kelijk voor iedereen”, zegt ves-
tigingsmanager Harry van Aven-
donk. Hij stapte na achttien jaar 
werken als vertegenwoordiger 
van gereedschappen blank in 

het avontuur van het nieuwe 
uitzendbureau. Maar zijn techni-
sche achtergrond maakt het een 
goede combinatie.

Op dit moment heeft Total Work 
Industries ‘rond de 45’ mensen 
aan het werk. “We willen aan 
het einde van het jaar eigenlijk 
naar zo’n honderd mensen. De 
mogelijkheden zijn er.” Ondanks 
dat het ‘puur technisch’ is, is het 
werk divers. “Het is eigenlijk 
ambachtelijk werk. We zoeken 
mensen die iets met hun handen 
kunnen en een goed stel hersens 
hebben, om het zo een beetje 
plat te zeggen. De vraag is: waar 
zijn al die mensen die met de 
handjes willen werken gebleven? 
Ze zijn heel schaars. Terwijl het 
gaat van industriële elektriciens 

tot constructiebankwerkers en 
van montagemedewerkers tot 
kabeltrekkers.”

Dichtbij
Voor Van Avendonk is menselijk-
heid belangrijk, je bent als werk-
nemer of klant absoluut geen 
nummertje. Verre van zelfs. “Wat 
voor ons belangrijk is: we staan 
heel dicht bij de mensen. Ik ken 
ze allemaal bij naam. Er gaat bij 
ons niemand bij een relatie wer-
ken voor ik hem of haar gespro-
ken en ontmoet heb. Je kunt niet 
iemand na een gesprek door de 
telefoon zeggen: maandag moet 
je in Groningen staan bij Pietje, 
meld je daar en succes. Zo werkt 
het niet. Voor ons is het echt 
heel belangrijk dat we dicht bij 
de mensen staan.”

TOTAL WORK INDUSTRIES

“EEN TECHNISCH UITZENDBUREAU DAT 
HEEL DICHT BIJ DE MENSEN STAAT”

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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VOG AGENDA
17 apr 2019 17:00-20:00 
 VOG Networkborrel bij Dior Heavylift B.V. 
 Ruisvoorn 6, Raamsdonksveer

18 apr 2019 13:00-14:00 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

We zoeken een ECHTE WordPress des-
kundige die het VOG-bestuur kan hel-
pen onze website verder te ontwikke-
len.

De VOG communiceert iedere dag. Via 
de website, wekelijks via de nieuwsbrief, 
in De Langstaat, maar ook op de digitale 
reclamezuilen in het dorp! En we willen 
het nog beter doen…

Daarom zoeken we iemand die ons daar-
bij kan helpen. Een WordPress virtuoos 
lijkt ons een aangewezen man of vrouw. 
Iemand die ons kan helpen om de web-
site te verbeteren, helpen de nieuws-
brief beter te integreren, misschien au-

tomatische koppeling met ‘print’ en de 
reclamezuilen?

We hebben volop ideeën en plannen, 
maar we zoeken meer deskundigheid. 
We kunnen natuurlijk met Google op 
zoek gaan naar iemand of een bedrijf. 
Maar liever vinden we iemand hier in 
Geertruidenberg die het leuk vindt om 
in een super dynamische omgeving -met 
bijzondere persoonlijkheden- samen te 
werken aan onze ondernemersvereni-
ging.

Ben jij nou zo iemand? Stuur een mailtje 
naar info@vogweb.nl en we nemen ab-
soluut contact met je op!

GEZOCHT: WORDPRESS VIRTUOOS!

Harry van Avendonk voor zijn vestiging in Raamsdonksveer



ONDERNEMER 
IN BEELD: 
TOTAL WORK 
INDUSTRIES

VOG 
ONDERNEMERS- 
NIEUWS  
WEKELIJKS IN 
DE LANGSTRAAT

VOG NETWERK-
BORREL BIJ 
DIOR HEAVY 
LIFT

Omgevingsvergunningen
Ontvangen aanvragen
26-03-2019 Bartoklaan, Raamsdonksveer
Nieuwbouw woning (activiteit Bouw + Inrit/
uitweg)

26-03-2019 Maasdijk 3, 4941 GB Raamsdonks-
veer
Melding neutraal wijzigen (activiteit Milieu)

26-03-2019 Zalmweg 30, 4941 VX Raamsdonks-
veer
Verbouwing magazijn (activiteit Bouw)

27-03-2019 Snoekweg 31, 4941 SC Raams-
donksveer
Uitbreiding werkplaats voorzien van overkap-
ping (activiteit Bouw)

De bedoeling van de publicatie van de ontvan-
gen aanvragen/meldingen is u te attenderen 

op activiteiten in uw omgeving. In dit stadium 
kunt u nog geen bezwaren indienen.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
18-03-2019 Zalmweg 1A, 4941 VX Raamsdonks-
veer
Opslag roerende zaken (activiteit Roerende za-
ken)

20-03-2019 Bartoklaan 2B, 4941 WH Raams-
donksveer
Kappen boom (activiteit Kap)

27-03-2019 Hertogshoef 50, 4941 KB Raams-
donksveer
Wijzigen gebruik berging (activiteit RO)

27-03-2019 Kerkstraat 2, 4944 XC Raamsdonk
Vervangen ramen (activiteit Monument + 
Bouw)

Op deze verleende vergunning(en) is procedure 
3 van toepassing. Voor meer informatie kunt u 
een afspraak maken met de Gemeentewinkel.

Verdagingen
De beslistermijn voor de onderstaande aanvra-
gen omgevingsvergunning worden met zes we-
ken verlengd:
Markt 15 (HZ_WABO20190014), ontvangen 21 
januari 2019, verdaagd op 19 maart 2019
Wijziging achtergevel (activiteit Bouw + Monu-
ment + Sloop)
Rivierkade 2C (HZ_WABO20190016), ontvangen
24 januari 2019, verdaagd op 22 maart 2019
Wijzigen bestemming (activiteit RO)

Tegen een besluit tot het verlengen van de 
beslistermijn is in principe geen bezwaar of be-
roep mogelijk (artikel 6.3. Awb).
 
Procedures
1. Ter inzage en informatie
U kunt de stukken of ontwerpbesluiten inzien 
in de Gemeentewinkel. De termijn begint op de 
eerstvolgende donderdag na publicatie, en ein-
digt na zes weken (behalve als anders vermeld) 
op woensdag. 

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze 
schriftelijk naar voren brengen bij het college 
van B&W. U kunt uw zienswijze ook mondeling 
toelichten.

3. Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
een bezwaarschrift indienen bij het college van 
B&W, burgemeester of raad, tegen een door 
hem genomen besluit. Zie onder punt 5.

4. Beroepschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
een beroepschrift indienen tegen een besluit. 
Het beroepschrift kunt u indienen bij de recht-
bank. U kunt ook het beroepschrift digitaal 
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/ be-
stuursrecht. U bent daarvoor griffierecht ver-
schuldigd. Zie onder punt 5.

5. Termijn en vereisten
U kunt binnen zes weken een bezwaar- of be-
roepschrift indienen. De termijn begint op de 
dag na die van bekendmaking. Dat is niet altijd 
de dag van publicatie op de gemeentepagina. 
Bij vergunningen bijvoorbeeld is dat de dag na 
de verzenddatum van het besluit aan de aan-
vrager. Het bezwaar- of beroepschrift moet 
bevatten: de handtekening, naam en adres, 
datum, een omschrijving van het bestreden 
besluit en de motivering van het bezwaar of 
beroep. Meer informatie kunt u lezen op de 
website www.geertruidenberg.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift houdt de wer-
king van een besluit niet tegen. U kunt tege-

lijk een voorlopige voorziening vragen aan 
de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
(bijvoorbeeld schorsing van een besluit). Voeg 
daarbij een kopie van uw bezwaar- of beroep-
schrift. Ook dit kunt u digitaal aanvragen via 
http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. U 
bent griffierecht verschuldigd. Adres van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant: postbus 
90110, 4800 RA Breda (telefoon 088- 3611553).

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN  
GEMEENTE GEERTRUIDENBERG
van week -14- 
De VOG publiceert hier de officiële bekendmakingen van de gemeente 
Geertruidenberg van de afgelopen week. Let hierop bij de bezwaartermijnen.

Vanuit Total Work Industries wor-
den mogelijke werknemers op 
allerlei manieren benaderd. “Via 
social media, via de telefoon of 
door mensen aan te spreken op 
straat. Dan gaan we in gesprek, 
met een bakkie koffie. Heel laag-
drempelig. Zo krijg je een be-
paald beeld van iemand. Ik wil 
zoveel mogelijk van hem of haar 
weten, zowel van de technische 
kant als van de – als het enigszins 
kan – privékant. Iedereen heeft 
zijn dagelijkse slobberingetjes. 
Maar het is goed te weten of dat 
invloed kan hebben op het werk. 
Dan kunnen we de keuze maken 
en zeggen: dit zoeken we niet. 
Of dat we juist zeggen: we gaan 

het proberen. Maar dan kunnen 
we in gesprek met de klant wel 
aangeven wat er is. We zijn altijd 
open en eerlijk, hebben niks te 
verbergen.”

“Dat kan ook niet, dan kom je je-
zelf tegen. Dan krijg je te horen: 
‘Leuk Harry, we hebben hem hier 
nu twee dagen en we kunnen er 
eigenlijk niets mee’. Dat willen 
we niet”, geeft Van Avendonk 
aan. “We zijn klein, maar kunnen 
groot worden in onze manier van 
werken. Een stukje betrouwbaar-
heid naar buiten. Dat mensen 
zeggen: ‘Je moet eens naar Har-
ry lopen’. Mensen moeten weten 
dat ze altijd kunnen bellen, altijd 

binnen kunnen lopen. En dan 
maakt het niet waar het over 
gaat, ik probeer te helpen waar 
ik kan. En uiteindelijk willen we 
de klant aan een werknemer hel-
pen en die werknemer aan – als 
het kan langdurig – werk.”

Groei
Total Work Industries groeit sinds 
de oprichting. “We proberen 
de olievlek steeds groter te ma-
ken”, zegt Van Avendonk. Maar 
ondanks de groei blijft één ding 
altijd hetzelfde. Detachering met 
een menselijke touch staat er op 
de website van het bedrijf. “Dat 
is precies wat het is. De menselij-
ke touch, dat hoort bij ons.”

VOG NETWERKBORREL/EVENT 
BIJ DIOR HEAVY LIFT
Op 17 april gaan we -zonder 
stropdas maar met stalen neuzen- 
op bedrijfsbezoek bij DIOR Heavy 
Lift.

In 2019 starten we met een gaaf 
bedrijfsbezoek: we gaan naar 
DIOR Heavy Lift op de Ruisvoorn 
6 te Dombosch. DIOR verplaatst 
wereldwijd fabrieken en machi-
nes. Dit doen zij met zeer specia-
listische apparatuur. Denk daarbij 

aan: Grote gewichten, enorme 
apparaten, gekke vormen en bij-
zondere toestellen. We krijgen 
een rondleiding, maar we mogen 
ook ZELF specialistische heftrucks 
en kranen (uit)proberen. Natuur-
lijk wordt er voor een hapje en 
drankje gezorgd. Laat je strop-
das thuis en doe je stalen-neuzen 
aan… Meld je aan via vogweb.nl. 

Woensdag 17 april vanaf 17.00u. 

DIOR Heavy Lift op de 
Energiemarkt in 2018


