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Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

In tijden waarin Covid-19 de hoofdrol 
speelt hebben heel veel bedrijven het bij-
zonder moeilijk. Juist dan is het zeer inspi-
rerend als een bedrijf een spraakmakend 
product ontwikkeld, waarbij samenwer-
king met lokale bedrijven een belangrijke 
rol speelt. Het gaat hierbij om de Safe-Gel 
zuil, waarmee middels een voetpedaal de 
handen op een veilige en schone wijze ge-
desinfecteerd worden. Een hygiënische en 
hand contactloze oplossing om in tijden 
van het coronavirus met hand-gel bezoe-
kers en medewerkers te beschermen in 
bijvoorbeeld supermarkten, ziekenhui-
zen, zorgcentra, banken, kantoren, (sport)
scholen, kinderdagverblijven en recreatie-
bedrijven. De Safe-Gel zuil is ontwikkeld 
door Jeroen Stoltenkamp, Onno Priem 
en het team, van het aan de Meerval in 
Raamsdonksveer gevestigde Las- en con-
structiebedrijf De Smidshoek BV. 

Door Jan Hoek

“Iedere ondernemer draagt zijn steentje 
bij aan de veiligheid en hygiëne van hun 
klanten. Een bezoek aan een winkel is vaak 
noodzakelijk maar het blijft lastig jezelf tij-
dens het winkelen te beschermen. Het viel 
ons op dat de manier waarop bezoekers 
hun handen kunnen desinfecteren niet ef-
fi ciënt en effectief genoeg is. Met die we-
tenschap hebben we de Safe-Gel zuil ont-
wikkeld”, begint Jeroen Stoltenkamp zijn 
verhaal. Enige tijd geleden is een testmo-
del uitgeprobeerd bij de Jumbo-vestiging 
in Hank. Met succes, want de eigenaar was 
zo enthousiast dat hij het exemplaar graag 
wilde houden. Overigens staat er in Hank 
inmiddels een nieuw exemplaar, gespoten 
in de gele Jumbo-kleur. De Safe-Gel zuil is 
geschikt voor elk type hand-gel van 250 
ml tot 5 liter in ronde of vierkante fl es en 
wordt standaard in RAL 9010 (wit) gele-

verd. Optioneel kan de zuil in de bedrijfs-
kleur worden gespoten en/of voorzien van 
een bedrijfslogosticker. 

De ontwikkelaars van de zuil wilden het 
project alleen realiseren met op industrie-
terrein Dombosch I en II gevestigde onder-
nemers. Jeroen en Onno zeggen daarover: 
“De verwachting is dat de Safe-Gel zuil een 
groot succes gaat worden, wat ons niet al-
leen de nodige energie oplevert maar ons 
ook wat makkelijker door de crisis heen 
kan helpen. We zijn ervan overtuigd dat 
we met dit project hele mooie, toekomst-
bestendige samenwerkingsverbanden over 
gaan houden.” Las- en Constructiebedrijf 
De Smidshoek doet naast de ontwikkeling 
zelf het lassen en monteren van de zuilen. 
Daarnaast zijn de volgende toeleverings-
bedrijven betrokken bij het project: Klus-
metaal die het materiaal levert, Vira Me-
taal en Giraf Metaalbewerking voor het 
nodige snijwerk en extra capaciteit, PMJ 
voor het freeswerk, Autoschadebedrijf Van 
der Kaaij verzorgt het spuitwerk, Verhoe-
ven levert de bevestigingsmiddelen, terwijl 
BenSign zo nodig de bedrijfslogostickers 
levert. De noodzakelijke pallets worden ge-
leverd door Meilink, terwijl Adriaanse ge-
rant staat voor het transport in Nederland. 
Aangezien er ook serieuze belangstelling 
voor de Safe-Gel zuil is vanuit Duitsland en 
België, staat het bedrijf Lucas paraat voor 
het buitenlandse transport. 

Jeroen zegt tot besluit: “Omdenken in 
slechte tijden, kansen creëren en samen-
werken waar mogelijk, waarbij we vooral 
lokaal moeten denken. Op deze manier 
kunnen we elkaar, ook in een tijd van cri-
sis, versterken. Ik hoop dat deze werkwijze 
een mooi voorbeeld is van het creëren van 
een win-winsituatie voor alle betrokken 
ondernemers.”  

Binnen het VOG-bestuur zijn de afgelopen 
periode een aantal veranderingen door-
gevoerd. Naast de uitbreiding van het be-
stuur en de wisseling van enkele functies 
is besloten de secretariële werkzaamheden 
te gaan uitbesteden.

We zijn op zoek naar een administratieve 
duizendpoot die het bestuur kan onder-

steunen in de diverse administratieve en 
secretariële werkzaamheden die verricht 
moeten worden. 

Ben jij als zelfstandige op zoek naar een 
leuke opdracht met veel afwisseling en wil 
je aan de slag voor een dynamisch bestuur? 
Neem dan contact op met Rom van Oers of 
John Gaasbeek via info@vogweb.nl.

V.l.n.r. Jeroen Stoltenkamp, Onno Priem en Martijn de Graaf

SAFE-GEL ZUIL PRACHTIG VOORBEELD VAN LOKALE SAMEN-
WERKING TUSSEN LOKALE ONDERNEMERS

VOG ZOEKT VERSTERKING 
VOOR SECRETARIAAT

VOG AGENDA
Ook wij zijn n.a.v. de coronacrisis anders gaan werken en 
vergaderen nu online met gebruik van Zoom. 

15 mei 2020 13:00 - 15:00 uur
 VOG Industrie Kennissessie. Online middels Zoom. 

Industrieleden hebben hiervoor separaat een 
uitnodiging ontvangen.

21 mei 2020 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg i.c.m. 

online deelname. Stuur een mail naar info@vogweb.nl 
om (digitaal) aan te schuiven.

ONDER VOORBEHOUD
27 mei 2020 20:00 - 21:30 uur 
 VOG Algemene Leden Vergadering 
 Online en Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

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

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG 
INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

BINNENKORT 
OOK AAN DE CENTRALEWEG 
IN G’BERG


