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Merk identiteit

Een selectie uit logo’s die 
ik recentelijk heb mogen 
ontwerpen.



Huisstijl, 
advertenties  
en uitnodiging 
Vossen 
bestratingen

In de afgelopen jaren 
zijn er diverse uitingen 
ontworpen voor Vossen 
bestratingen. Huisstijl, 
advertenties en een uit-
nodiging voor het 10-jarig 
bestaan van het bedrijf.

Johan Vossen
+31 (0)6 22955145 

Karel Doormanlaan 38

5953 em reuver

Info@vossenbestratIngen.nl 

www.vossenbestratIngen.nl
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en dan Is er Kleur 
Huisstijl en 
website
‘en dan Is er Kleur’ is 
een initiatief van Sanne, 
trainer/coach voor onder-
wijsprofessionals. 
Ze is in het najaar van 
2015 gestart met het 
opzetten van haar eigen 
onderneming en vroeg 
i’mke om een huisstijl  
en website die de kern-
waarde  van ‘en dan Is 
er Kleur‘; persoonlijke 
ontwikkeling, vertaald. 

Op basis van een kleurrijk 
schilderij is een krachtige 
huisstijl ontwikkeld waar-
bij ‘werken en groei vanuit 
de kern’ de basis voor de 
vormkeuze is.

Industriestraat 72   

5953 LZ Reuver   

+31(0)612082290   

sanne@endaniserkleur.nl  

endaniserkleur.nl

kvk 1234567  

btw NL12345678B01  

iban NL02ABNA12345678

Sanne Houwers
trainer/coach

+31 6 12 34 56 78
sanne@endaniserkleur.nl

sanne houwers

trainer/coach

industriestraat 72 

 5953 LZ Reuver

+31612082290

sanne@endaniserkleur.nl

endaniserkleur.nl
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Brauer Groep
Logo, huisstijl

Brauer Groen is lid van 
de Brauer Groep, waartoe 
ook Brauer Grondverzet, 
Brauer Infra en Brauer 
Facilitair toe behoren.

Brauer Groen is gestart 
als hovenier en groen-
voorziener. De kracht 
van het jonge bedrijf ligt 
bij het op een veelzijdige 
wijze optimaliseren van 
de buitenruimte, waarin 
groen leeft!. 
Met dit gegeven werd 
het bestaande logo van 
Brauer  Grondverzet als 
basis gebruikt en verder 
doorontwikkeld tot een 
beeldmerk waarin de 
 gedachtegang van Brauer 
Groen ‘leeft’. 

De gehele excersitie werd 
verder ook toegepast bij 
de andere merken binnen 
de Brauer Groep.
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Brauer Groen v.o.f   Pannenberg 15   5951 DM Belfeld 

T +31 (0)77 472 44 44   F +31 (0)77 476 22 53   E Info@brauergroen.nl  

KVK 60148446  BTW NL853784243B01  IBAN NL27INGB0006429276  BIC INGBNL2A

www.brauergroen.nl

Pannenberg 15  5951 DM Belfeld  

groen leeftgroen leeft
Ramon Deenen
 

ramon@brauergroen.nl

M +31 (0)6 102 76 884

Pannenberg 15 

5951 DM Belfeld

T +31 (0)77 472 44 44 

F +31 (0)77 476 22 53

www.brauergroen.nl
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Michel Sabella

infra@brauer.nl
M +31 (0)6 212 089 42

Pannenberg 15 
5951 DM Belfeld
T +31 (0)77 472 44 44 
F +31 (0)77 476 22 53

www.brauerinfra.nl

Michel Sabella

infra@brauer.nl
M +31 (0)6 212 089 42

Pannenberg 15 
5951 DM Belfeld
T +31 (0)77 472 44 44 
F +31 (0)77 476 22 53

www.brauerinfra.nl

Onderdeel van Brauer Groep  www.brauer.nl

belfeld

Michel Sabella

michel@brauer.nl
M +31 (0)6 212 089 42

Pannenberg 15 
5951 DM Belfeld
T +31 (0)77 472 44 44 
F +31 (0)77 476 22 53

www.brauerbelfeld.nl

GRONDWERKEN  ZAND- EN GRINDHANDEL  CONTAINERVERHUUR  MACHINEVERHUUR  BESTRATINGEN  SLOOPWERKEN           www.brauerbelfeld.nl

Brauer Grondverzet en Transport B.V. • Pannenberg 15 • 5951 DM Belfeld 
+31 (0)77 4724444 • F +31 (0)77 4762253 • E info@brauer.nl • KVK 12009022 
BTW NL002110982B01 • IBAN NL20INGB0652718868 • BIC INGBNL2A

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing: Nationaal en internationaal vervoer: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter gri�  e van de Arrondissementsrechtbanken te 
Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag; Opslag: De Physical Distribution Voorwaarden, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter gri�  e van de Arrondissements-
rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; Expeditiewerkzaamheden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX op 4 januari 1999 ter gri�  e van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met 
uitsluiting van artikel 23; Vervoer van afvalsto� en: de Algemene Voorwaarden voor het Afvalsto� envervoer over de weg, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter gri�  e van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; Vervoer 
met kipauto’s: De Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden voor kippervervoer, gedeponeerd ter gri�  e van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 1 april 1987 onder aktenummer 40/1987; Betalingen: Voor werkzaamheden waarop 
bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter gri�  e van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. 
Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

belfeld

Pannenberg 15 • 5951 DM Belfeld • +31 (0)77 4724444 
F +31 (0)77 4762253 • E infra@brauer.nl • KVK 12009022 
BTW NL002110982B01 • IBAN NL20INGB0652718868 • BIC INGBNL2A

GRONDWERKEN  ZAND- EN GRINDHANDEL  CONTAINERVERHUUR  MACHINEVERHUUR  BESTRATINGEN  SLOOPWERKEN          www.brauerinfra.nl

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing: Nationaal en internationaal vervoer: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter gri�  e van de Arrondissementsrechtbanken te 
Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag; Opslag: De Physical Distribution Voorwaarden, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter gri�  e van de Arrondissements-
rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; Expeditiewerkzaamheden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX op 4 januari 1999 ter gri�  e van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, met 
uitsluiting van artikel 23; Vervoer van afvalsto� en: de Algemene Voorwaarden voor het Afvalsto� envervoer over de weg, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter gri�  e van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam; Vervoer 
met kipauto’s: De Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden voor kippervervoer, gedeponeerd ter gri�  e van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 1 april 1987 onder aktenummer 40/1987; Betalingen: Voor werkzaamheden waarop 
bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter gri�  e van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. 
Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

Brauer Groep
Logo, huisstijl
Brauer Groep
Logo, huisstijl

Naast een logo werden 
diverse huisstijlelementen 
ontworpen die voor ieder 
merk binnen de groep 
een eenduidige krachtige 
uitstraling hebben.



groep

facilitair

facilitaire dienstverlening

brauer.nl

Inrichter van 
de buitenruimte

Grondverzet & transport

Infra- en civieltechnische werken

Groenvoorziening

Facilitaire dienstverlening
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Brauer Groep
Logo, huisstijl

Om de diverse merken 
binnen de groep naar 
buiten te communiceren 
werden er zowel individu-
ele middelen verzonnen 
als een gezamelijke com-
municatiestijl bedacht. 
Deze communicatiestijl 
is o.a toegepast in een 
stand.



Eendoostaken 
Productfolder en 
sfeerfotografie

Eendoostaken is een 
bedrijf dat zich richt op 
het ontwikkelen van 
 diverse kunststof tak-
endozen. Deze dozen 
worden ingezet bij de 
begeleiding van kinderen 
en jong volwassenen met 
autisme stoornis. 

i’mke was verantwoor
delijk voor het ontwerp 
van de productfolder en 
de fotografie.

Match eieren 
€ 15,75

Geur taak 
€ 14,75

3-kleuren sorteren
€ 13,75

Watertaak 
€ 17,75

Kleuren matchen 
€ 15,75

Bout en moer 
€ 14,75

Kubus match 
€ 17,75

Doordruktaak 
€ 13,75

Voor kinderen zijn eendoostaken een  
leerzame en leuke manier om zich 
spelenderwijs te ontwikkelen en 
vaardigheden aan te leren.

De eendoostaak is een overzichtelijk  
product bestaande uit één doos voorzien 
van één soort taak en is gemaakt van  
duurzaam geproduceerd kunststof.  
Alle eendoostaken hebben een duidelijk 
begin en einde. Bovendien is de doos 
hygiënisch, uniform en veilig in gebruik.  
Het formaat van de doos is 33 cm lang,  
19 cm breed en 12 cm hoog en is daarom  
ook makkelijk te hanteren en op te bergen.

Er zijn diverse varianten ontwikkeld voor 
verschillende leeftijden en ontwikkelings
gebieden. De gebruikerstijd per doos is 
veelal kort, waardoor het kind zich beter  
kan concen treren en de motivatie  
gestimu leerd wordt.

eendoostaken 

Houten kubus inchecken

€ 13,75

Knikkers inchecken 

Pincet taak 

€ 13,75

€ 17,75

Insteek stokken 
€ 13,75

Kralen inchecken 
op kleur 
€ 15,75

Groot-klein 
€ 14,75

2 kleuren match 
€ 13,75

Wasknijpers inchecken 

€ 13,75

Knikkerbaantaak 

€ 17,75

Kralen inchecken 

Knikkers delen 

€ 15,75

€ 13,75

Kleurenreeksen 
afmaken
€ 14,75

Vormenstoof 
€ 14,75

>> Overzichtelijk, duurzaam, hygiënisch en veilig

>> Diverse varianten voor verschillende leeftijden en ontwikkelingsgebieden

>> Door korte gebruikerstijd betere concentratie en motivatie

spelenderwijs
ontwikkelen met 
eendoostaken 
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InnovaAward 
communicatiestijl

De provincie Limburg 
heeft de jaarlijkse  
uitreiking van de  
InnovaAward. 

Dit is een prijs die 
toegekend wordt aan 
een Limburgs bedrijf dat 
een innovatief product of 
 dienst heeft ontwikkeld, of 
op een innovatieve wijze 
onderneemt. 

Als medewerker van 
Vermeulen Coppen heb ik 
in 2013 een communi ca-
tiestijl ontwikkeld voor de 
allereerste InnovaAward 
uitreiking. 

Ontworpen middelen:
uitnodiging;
usb stick;
kanskaart;
deelnemers inspiratie-
boekje.

> merk identiteit
> merk communicatie

Kom dan naar de feestelijke  bijeenkomst 

van de prijsuitreiking van de InnovAward, 

de grootste innovatieprijs van Nederland. 

Laat u verrassen door jonge talenten.

Ik hoop u te mogen begroeten om  

14.00 uur in de Innovatoren te Venlo.

drs. Th.J.F.M. Bovens,  

Commissaris van de Koning  

in de provincie Limburg

21.11.2013

Meld u snel aan met uw unieke 
code via www.innovaward.nl 

De unieke aanmeldcode is te vinden op de bijgesloten kanskaart 
(deelname is gelimiteerd).

Wij zijn er 
klaar voor! 

U ook?!

Durf
Inspiratie

Bevlogenheid 

Innovatie 

De overheid moet niet op de stoel 

van de ondernemer gaan zitten, 

maar kan wel de voorwaarden 

scheppen voor duurzame innova

tie, meent Beurskens. “Als eerste 

pro beren wij samenwerking te 

stimuleren, door bedrijven en 

 kennisinstellingen dichter bij elkaar 

te brengen. Een mooi voorbeeld 

daarvan is de  Chemelot campus. 

Doordat studenten, onderzoe

kers en ondernemers daar bij 

elkaar  zitten, kunnen ze makkelijk 

gebruik maken van elkaars kennis 

en  kwaliteiten. Zo creëer je meer 

 denkkracht en meer volume.”

Lange adem

“Ten tweede stimuleren wij bepaal

 de bedrijvensectoren, zoals de 

MKB ‘koplopers’ in de hightech 

maak industrie. Soms willen deze 

bedrijven wel innoveren, maar heb

ben ze niet het vermogen of het 

volume om nieuwe processen te 

organiseren. En dan blijft het steken 

bij de vraag: wie doet de research, 

wie regelt de financiering, of hoe 

organiseren we de export? Via het 

LIOF en Syntens stelt de Provincie 

geld beschikbaar om deze proces

sen te versterken. Ook zorgen we 

voor professionele ondersteuning in 

het veld. Resultaten van deze aan

pak zijn niet meteen zichtbaar,  

maar werpen op den duur wel 

vruchten af. Wat dat betreft is 

 innoveren een kwestie van een 

lange adem.”

“Ten derde heeft de Provincie ook 

een taak om het imago van Limburg 

als ondernemende en innovatieve  

regio uit te dragen. Wij zijn in meer

dere opzichten een unieke provincie. 

We hebben niet alleen de meeste 

grenzen, maar we hebben bijvoor

beeld ook een positieve  houding  

ten aanzien van immi granten. Al  

die nationaliteiten bij elkaar maken 

een bedrijf alleen maar sterker.   

Die kwaliteit willen wij als Provincie 

Limburg in een internationale con

text promoten: be good and tell it. 

De InnovAward is een van de midde

len die we daarvoor inzetten.”

Topsectoren

Voor de Limburgse economie is 

vooral de innovatie in topsecto

ren belangrijk, meent Beurskens. 

 “Daaronder versta ik logistiek, 

 chemie, de hightech maakindustrie 

en de agribusiness, waartoe ook 

voeding en gezondheid behoort. We 

moeten ons daarbij vooral inzetten 

op duurzaamheid en  efficiëntie. Met 

alleen het verbe teren van de tech

niek kom je er niet. Zoals kunstenaar 

Daan  Roosegaarde zegt: ‘techniek 

is er om ons menselijker te maken 

en om ons mensen met elkaar te 

verbinden’.” 

Gedeputeerde Twan Beurskens:

“Belangrijk om het 
ondernemerschap te 

blijven stimuleren”

Voor een bedrijf dat succesvol 

wil zijn, is innovatie geen optie, 

maar een voorwaarde. Maar een 

enkel bedrijf heeft niet altijd de 

middelen en mogelijkheden om 

te innoveren. “Samenwerking is 

cruciaal”, meent gedeputeerde 

van Economische Zaken Twan 

Beurskens. “De beste resultaten 

ontstaan als het bedrijfs leven, 

kennisinstellingen en de over-

heid de handen in elkaar slaan.” 

De Provincie Limburg werpt zich 

daarbij op als verbinder tussen 

de partijen, die door middel van 

(financiële) impulsen met name 

het MKB ondersteunt bij het 

innovatieve proces.

4
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Een cluster van ondernemers gaat aspergeschillen verwerken tot een uniek 

product met toegevoegde waarde. Gezamenlijk gaan zij dit hoog waardig  

en smaakvol poeder doorontwikkelen tot unieke producten. Iedere partij 

zal zijn eigen deel van de markt met het product uit de proefproductie gaan 

bewerken. In het aspergeseizoen van 2013 werd de productie verder  

geoptimaliseerd en verhoogd.



SABIC ontwerp 
en dtp diverse 
communicatie
middelen

Met mijn jarenlange 
ervaring bij Coppen/Dim-
Coppen heb ik veel voor 
chemie concern SABIC 
gewerkt.
Hiervoor ben ik verant-
woordelijk geweest voor 
vormgeving/dtp van 
diverse productbrochures,  
advertenties, nieuwsbrie-
ven, stand materialen en 
heb ik zelfs meegewerkt 
aan het ontwerp van een 
product app, voor ipad en 
iphone.

RolveRdeling

jij, De meDeWerker van SaBiC

jij bent de belangrijkste schakel in het 
reïntegratieproces.
van jou wordt dan ook verwacht dat je 
- uiteraard voor zover het ziektebeeld 
dit toelaat- actief meewerkt aan 
jouw reïntegratie. Je hebt hierbij net 
als SaBiC  in het kader van de Wet 
verbetering Poortwachter, specifieke 
verantwoordelijkheden en ook bepaalde 
verplichtingen. dit betekent dat je zo 
nodig tijdig de huisarts bezoekt en 
je houdt aan de afspraken gemaakt 
met huisarts en/of bedrijfsarts. Je 
informeert je manager over het verloop 
en de verwachte duur van de ziekte. Je 
bent niet verplicht om je manager te 
informeren over de aard van de ziekte. 
indien de ziekteperiode langer duurt 
dan 8 weken en herstel is niet op korte 
termijn te verwachten dan maak je 
samen met je manager een Plan van 
aanpak. Je voert volgens afspraak de 
overeengekomen activiteiten uit. na 
1 jaar maak je samen met je manager 
en de verzuimcoordinator de 1e 
jaarsevaluatie op.
indien aan de orde dan ontvang je 
een paar maanden voordat de periode 
van 2 jaar ziekte voorbij is de Wia 
aanvraag van het uWv. Samen met 
de verzuimcoordinator handel je deze 
aanvraag af.  

 verantWoorDelijke manager

de manager is namens SaBiC 
medeverantwoordelijk voor jouw 
reïntegratie en vervult dan ook de 
rol van casemanager. de manager 
onderhoudt de contacten en begeleidt 
je gedurende het ziekteproces. Hij legt 
de gemaakte afspraken ten aanzien 
van je reintegratie vast in het plan van 
aanpak, in het verslag van de 6-weken 
gesprekken en in het verslag van de 
1e jaarsevaluatie. Hij beoordeelt de 
adviezen van HRm, bedrijfsarts en 
arbeidsdeskundige en neemt een 
besluit over de mogelijkheden om 
jou in je eigen functie te plaatsen. 
mocht het nodig zijn dat een werkplek 
blijvend aangepast moet worden, 
dan laat hij de mogelijkheden 
hiertoe onderzoeken. Hij stelt binnen 
redelijkheid de middelen beschikbaar 
die jou in staat stellen om succesvol te 
reïntegreren bij voorkeur in je eigen 
werk.

Hij maakt deel uit van het Sociaal 
medische team waarin hij de HR 
Business Partner en bedrijfsarts 
informeert over de voortgang en 
eventuele knelpunten. 

Hr BuSineSS partner

de HR Business Partner adviseert  
jou en het management in het 
reïntegratietraject. Hij is lid van het 
Sociaal medische team. als je niet in je 
eigen functie of afdeling geplaatst kunt 
worden onderzoeken jullie samen de 
mogelijkheden voor plaatsing in een 
andere afdeling binnen SaBiC ofwel 
buiten SaBiC, het spoor 2 traject.

verzuimCoörDinator

de verzuimcoordinator zorgt 
dat de juiste kennis aanwezig is 
omtrent reïntegratie en bewaakt de 
voortgang van het reïntegratietraject. 
Hij geeft tevens uitleg over 
arbeidsvoorwaardelijke consequenties 
bij ziekte en herplaatsing, onder 
andere tijdens het gesprek over de 1e 
jaarsevaluatie.
Hij verzorgt de overall coördinatie 
van het proces en de afstemming 
met alle betrokkenen en schakelt 
zo nodig derden in na overleg in 
het Sociaal medische team  bijv 
.een arbeidsdeskundige of een 
reintegratiebureau. Hij zorgt, via de 
manager dat de medewerker bij het 
opstellen van het Plan van aanpak de 
brochure ‘Reintegratie bij ziekte’  
krijgt overhandigd. 
Hij handelt samen met jou de Wia-
aanvraag af.

Smt 

Het Sociaal medisch team bestaat uit 
je manager, je HR Business Partner, de 
verzuimcoordinator, de bedrijfsarts en 
eventueel de bedrijfsmaatschappelijk 
werker.
Het Smt overlegt op regelmatige basis 
en bespreekt de medewerkers die 
ziek zijn met in achtneming van het 
medisch geheim. 

uWv

Het uWv stelt de mate van 
arbeidsgeschiktheid vast, op 
basis waarvan de hoogte van een 
eventuele uitkering in het kader 
van de Wet Werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen (Wia) wordt 
vastgesteld. verder beoordeelt het 
uWv jouw reïntegratieinspanningen en 
die van jouw werkgever, SaBiC. indien 
één partij of beide in gebreke blijven, 
kan het UWV een (financiële) sanctie 
opleggen.

BeDrijfSartS

de bedrijfsarts is verantwoordelijk voor 
jouw begeleiding op medisch gebied. 
Hij stelt vast of er sprake is van een 
(blijvende) medische beperking. Hij 
legt de medische aspecten die voor je 
werkmogelijkheden van belang zijn vast 
in de probleemanalyse en bespreekt 
dit natuurlijk met je. verder is hij de 
schakel tussen jou, SaBiC en externe 
partijen zoals medisch specialisten, 
huisarts, verzekeringsgeneeskundige.

externe arBeiDSDeSkunDige

de externe arbeidsdeskundige geeft 
een advies over het werken met jouw 
beperkingen in je huidige functie,  de 
eventuele noodzaak tot aanpassingen 
(respectievelijk de mogelijkheden 
hiertoe). als je niet in je huidige functie 
geplaatst kunt worden, beoordeelt hij 
of actuele passende vacatures (binnen 
en buiten SaBiC) geschikt zijn.

reintegratieBureau

Het reintegratiebureau begeleidt je bij 
het vinden van passend werk extern 
SaBiC.

or

de oR toetst de zorgvuldigheid bij de 
uitvoering van het reïntegratiebeleid en 
adviseert indien gewenst de werkgever 
en de werknemer.

Belangrijke informatie over reïntegratie Bij SaBiC  

ReïntegRatie  
BiJ ziekte   
uitleg over alle stappen in het kader van de  
Wet verbetering Poortwachter (WvP) 

> merk communicatie



BESTEL NU JOUW SEIZOENKAART VIA RODAJC.NL RODAJC.NLRODAJC.NL

19.45  UUR

ZATERDAG  
8  AUGUSTUS

HERACLES ALMELO

Roda JC 
Seizoens   
communicatie

Bij DimCoppen ben ik 
t/m seizoen 15/16 
verantwoordelijk 
geweest voor het ontwerp 
en ontwikkeling van de 
seizoenscommunicatie
van Roda JC.

> merk communicatie



 
Dat willen we een heel jaar lang vieren.

Daarom is er een speciaal jubileumcomité samen

gesteld om nu al leuke ideeën voor volgend jaar te 

verzamelen.

 

Denk met ons mee!
Een expositie of speciale rondleiding, persevent voor 

regionale en landelijke media, een grote piramide  

taart, een leuke verrassing voor onze vaste gasten, 

25% korting of andere spetterende commerciële 

acties. 

Heb jij ook een goed idee? 
Vul deze dan svp in op deze kaart. In de kantine  

hebben wij een brievenbus gemaakt waar je deze  

t/m augustus in kunt depo neren. Vervolgens zullen  

we in september in kleine groepjes ideeënavonden 

orga niseren zodat het comité met de mooiste ideeën 

aan de slag kan gaan.

 

 

Volgend jaar bestaat onze wellness piramide  

in Valkenburg aan de Geul 25 jaar.

Thermae 2000

25 
(volgend) jaar

Naam  

Emailadres  

Afdeling  

Idee 

 
Het 25 Jaar Thermae 2OOO Jubileumcomité

Boudewijn Martens, Pauline Verhoef,  

Audrey Sweelssen en Suzanne Houtappel 

marketing@thermae.nl

Thermae 2000

25 
(volgend) jaar

Jubileum 
Thermae 2000

Een aantal jaar geleden 
bestond Thermae 2000 
(klant van Vermeulen 
Coppen), 25 jaar. 

Het ontwerp voor het 
 embleem en enkele com-
municatie uitingen zijn 
door mij bedacht.

> merk identiteit
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Bruil Infra en 
Verhoeve Infra 
Ontwerp
Communicatie
middelen 

Via DimCoppen heb ik 
voor Bruil Infra en  
Verhoeve Infra de be-
drijfsbrochure, huisstijl-
middelen en advertenties 
mogen ontwerpen. 

Iris, eerste afspraakje met Frank 
Arnhem

Frank, eerste afspraakje met Iris
Arnhem

Bruil Infra brengt samen

Advies en Ontwerp

Bruil Infra voert niet alleen uit. Wij 
zijn ook uw sterke partner als het 
gaat om advies en ontwerp. Heeft 
u niet meer dan een ruwe schets 
of eerste aanzet tot een idee, ook 
dan kunt u bij ons aankloppen. In 
nauwe samenwerking met ons zus-
terbedrijf GAIM (Gelders Adviesbu-
reau voor Infrastructuur en Milieu) 
ontwerpen wij uw infrastructuur 
met respect voor alle gebruikers. 

Asfaltproductie in eigen beheer

We zijn gespecialiseerd in de 
productie, verwerking en recyclage 
van asfalt in diverse uitvoeringen 
(o.a. geluidsreducerend). Dat doen 
we voor de Nederlandse markt 
met twee eigen asfaltinstallaties in 
Doetinchem en Harderwijk. We zijn 
op dat gebied dus niet afhankelijk 
van derden. Datzelfde geldt ook 
voor de inzet van mankracht en 
materieel: alle projecten voeren we 
uit met eigen mensen en machines.   

Specialismen

Asfaltfrezen

In samenwerking met ons zuster-
bedrijf ADUCO Nederland leveren 
wij asfaltfrezen in vrijwel elke 
gewenste werkbreedte. Zowel 
voor omvangrijke werkzaamhe-
den waarbij het vooral draait om 
snelheid en betrouwbaarheid, als 
ook voor specialistische opdrach-
ten waar grote freesmachines geen 
uitkomst bieden.

 
Zuurbestendige  
erfverhardingen

Voor de agrarische sector leveren 
wij asfaltverhardingen die bestand 
zijn tegen de inwerking van zuren 
uit ruwvoer. Deze zuurbestendige 
oplossingen zijn o.a. geschikt voor 
complete erfverhardingen, voer-
gangen, silovloeren, kavelpaden, 
kuilvoerplaatsen, kasvloeren, stal-
vloeren en toegangswegen.

Goede voorbereiding, 
perfecte uitvoering

Infrawerken

Bruil Infra construeert, repareert 
en onderhoudt asfalt- en betonver-
hardingen in de breedste zin van 
het woord. Van de aanleg van een 
nieuwe provinciale weg of regionaal 
bedrijventerrein, tot de vervanging 
van oude asfaltdeklagen op erfver-
hardingen of zelfs landingsbanen 
van een luchthaven. 

Slimmer werken voor u volgens LEAN
Bij alle projecten die wij uitvoeren werken wij volgens de principes van 
LEAN. Dat betekent dat wij voor u een maximale waarde realiseren met zo 
min mogelijk verspillingen. Elk project van Bruil Infra wordt gerealiseerd 
zonder tijdverlies, materiaalverlies, kostenoverschrijding en onbenutte 
capaciteit. Daar kunt u ons aan houden.

Asfalt Logistiek Informatie Systeem (ALIS)
Mooi voorbeeld van slimmer werken: ons Asfalt Logistiek Informatie  
Systeem (ALIS). Via ALIS volgen wij de volledige logistiek van ons 
asfaltproces. Wij weten waar een vrachtwagen met asfalt zich bevindt, 
wanneer deze bij de asfaltspreidmachine is en welke temperatuur 
het mengsel in de bak heeft. Die informatie stelt ons in staat om onze 
mensen en machines zo efficiënt mogelijk in te zetten. En u de beste 
kwaliteit te leveren tegen de laagst mogelijke kosten.

Elk project, groot of  klein, pakken wij op een doordachte manier aan.  
Dat kunnen wij dankzij onze kennis van de regionale situatie en met inzet 
van lokale werknemers en onderaannemers. Door op deze manier te  werken 
voorkomen we problemen, verkorten we doorlooptijden en leveren we 
 projecten perfect op. Daarbij betekent ‘perfect’ voor ons ook dat de  
uitvoering perfect past binnen de door u aangebrachte of  voor u geldende 
richtlijnen en kaders met betrekking tot kwaliteit, budget en planning.

Markeringen en wegbelijningen

Als het om het aanbrengen van 
infra-coatings, wegbelijningen, 
wegmarkeringen of halbelijningen 
gaat, doen wij in onze projecten 
een beroep op de expertise van ons 
zusterbedrijf Multiline. Zij kunnen 
indien gewenst ook zorgen voor 
een inventarisatie en het eventuele 
onderhoud van bestaande marke-
ringen. 

Bruil Infra, allround infrabouwer met een stevige regionale verankering

Wij kennen Gelderland als onze broekzak. En Gelderland kent ons als 
vakman op het gebied van infrastructurele werken. Projecten die wij in 
de regio uitvoeren worden technisch en projectmatig perfect uitgevoerd. 
Dat betekent zonder verrassingen, zonder vertraging en zonder hinder 
voor de omwonenden. Met eigen mensen en materieel zorgen wij ervoor 
dat de wensen van weggebruikers, beheerders en omgeving optimaal 
samenkomen. Ook in uw project.

Aardrijkskunde toets
 Liemers College, Zevenaar

Tim, brugklasser
Herwen

Bruil Infra
brengt samen

Allround infrabouwer 

Bruil Infra denkt bij voorkeur in 
totaal oplossingen. Asfalt- en beton-
projecten kunnen wij van a tot z  
voor u realiseren: van  initiatief en 
ontwerp, tot uitvoering, beheer,  
onderhoud en exploi tatie. Maar  
wij kunnen én doen veel meer dan 
dat. Werkzaamheden die wij ook 
uitvoeren zijn riolerings-, sanerings-, 
sloop-, funderings-, grond- en 
straatwerken.  

Erfverhardingen van Verhoeve Infra

De beste ondergrond voor uw agrarisch bedrijf

‘s Morgens in alle vroegte op weg naar de veiling. Of  naar uw weides of  
akkerlanden even verderop. De kans is groot dat u uw route aflegt over asfalt 
van Verhoeve Infra. Net als uw bedrijf  zijn wij geworteld in Gelderse grond 
en kennen wij de provincie als onze broekzak. Onze kennis van asfalt en  
beton passen we echter niet alleen toe voor de aanleg van wegen. Ook  
binnen uw boerenbedrijf  kunnen wij zorgen voor de beste ondergrond.  
De aanleg van erfverhardingen is namelijk één van onze specialiteiten.

Vee onderweg naar 
weide om te grazen,

Montferland

Frans Pieters, 
Melkveehouder,
Bronckhorst

Zuurbestendige verhardingen
 

Voor een efficiënte, duurzame uitvoering van uw boerenbedrijf kunt u op  
bepaalde plekken niet zonder een sterke ondergrond. Voor toepassing in de 
agrarische sector leveren wij asfalt-verhardingen die bestand zijn tegen de 
inwerking van zuren uit ruwvoer zoals mais, kuilgras en hooi. De levensduur  
van dit type asfalt is daardoor maximaal.                                      

Van erfverharding tot 
straatwerk 

We staan bekend als allround 
wegenbouwer. Dat betekent dat wij 
asfalt- en betonprojecten van a tot 
z kunnen realiseren: van initiatief 
en ontwerp, tot uitvoering, beheer, 
onderhoud en exploitatie. Maar wij 
kunnen én doen veel meer dan dat. 
Werkzaamheden die wij ook voor u 
kunnen uitvoeren zijn riolerings-, 
sanerings-, sloop-, funderings-, 
grond- en straatwerken.

Alles in eigen beheer

We zijn gespecialiseerd in de 
productie, verwerking en recyclage 
van asfalt. Dat doen we voor de 
Nederlandse markt met twee eigen 
asfaltinstallaties in Doetinchem en 
Harderwijk. We zijn op dat gebied 
dus niet afhankelijk van derden. 
Datzelfde geldt ook voor de inzet 
van mankracht en materieel: alle 
projecten voeren we uit met eigen 
mensen en machines.

Één aanspreekpunt

Gaat u met Verhoeve Infra in zee, 
dan kunt u rekenen op één vaste 
contactpersoon voor uw nieuw-
bouw- of renovatieproject. 

Jos Wilting is uw aanspreekpunt 
en zorgt ervoor dat het project van 
begin tot eind wordt uitgevoerd 
volgens de vooraf vastgestelde 
kwaliteits- en budgettaire eisen. 

Erfverhardingen van Verhoeve Infra
De beste ondergrond voor uw agrarisch bedrijf

www.verhoeveinfra.nl

Uw erf  aan onderhoud of  
vervanging toe? 
Verhoeve Infra doet u graag een passend 
voorstel. U kunt daarvoor contact opnemen 
met Jos Wilting, 0316 - 24 08 49.

Voor een efficiënte, duurzame uitvoering van uw boerenbedrijf kunt u op bepaalde plekken 
niet zonder een sterke ondergrond. Verhoeve Infra levert die ondergrond. Wij kennen de 
Gelderse regio en zijn gespecialiseerd in de aanleg van asfalt verhardingen voor in en  
om uw bedrijf. Ons asfalt is zuurbestendig en heeft daardoor een maximale levensduur. 
Kies ook een stevige basis waarop u nog jaren kunt presteren. 

Vee onderweg  
naar weide

Montferland

Frans Pieters, 
Melkveehouder,
Bronckhorst

Frans Pieters, 
Melkveehouder,
Bronckhorst

Vee onderweg  
naar weide

Montferland

Erfverhardingen van Bruil Infra

De beste ondergrond  
voor uw agrarisch bedrijf

www.bruilinfra.nl
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Ontwerp 
Verpakking 
snoep pizza
Lookolook

Voor Vermeulen Coppen 
heb ik voor de klant Look
olook, een banderol en 
pizzadoos ontworpen. 

Zelfs in Italië wist men 
deze pizza te waarderen!

Daarnaast ben ik ook  
verantwoordelijk geweest 
voor het ontwerp van de 
snoeppizza-verpakking in 
jungle stijl.

> merk identiteit



Gulpener 
Verpakking en  
POS materiaal 
UrHop

Voor Gulpener, klant 
van Vermeulen Coppen, 
heb ik het ontwerp van 
de  Ur-Hop bierfles en 
sixpack gemaakt alsmede 
het ontwerp van diverse 
POS materiaal.

Naast de biologische bieren Ur-Pilsner en Ur-Weizen is er nu 
Ur-Hop. Het nieuwste biologische bier van Gulpener. Onze 
biologische bieren zijn allemaal klimaatneutraal gebrouwen en 
dragen het EKO- keurmerk. Wij gebruiken 100% natuurlijk 
geteelde granen en hop. Het water, dat door mergel gezuiverd 
wordt, komt uit onze eigen bronnen. 
Dat alles geeft Gulpener Biologisch haar unieke karakter. 

Smaak en geur
Ur-Hop is één van de 16 speciaalbieren van de Gulpener 
Bierbrouwerij. Ur-Hop is een fris, hoppig, ongefilterd bier van 
lage gisting en heeft een volle smaak en bitterheidsbeleving. 
Het bloemige en fruitige karakter is te danken aan de 
hopsoorten Hallertauer Tradition, Smaragd en Cascade. Het 
aroma van dit bijzondere speciaalbier neemt je mee naar onze 
eigen hoptuinen in het nabij gelegen dorpje Reijmerstok. 

Door de fles eenmaal te draaien zorgt u ervoor dat de gist 
gelijkmatig verdeeld wordt, waardoor de smaak van uw 
ongefilterde Ur-Hop optimaal tot zijn recht komt! 
Het Ur-Hop heeft een alcoholpercentage van 6% en is op 
z’n lekkerst bij een temperatuur van 8 – 10 °C. 

Dryhopping
De brouwtechniek die voor Ur-Hop gehanteerd is heet 
dryhopping of, in gewoon Nederlands, ‘drooghoppen’. 
Drooghoppen is een unieke brouwtechniek, waarbij de hop 
pas na het koken van het wort wordt toegevoegd. Dit gebeurt 
meestal na de hoofdgisting en voor de nagisting om het 
hoparoma te verhogen. 

UR.hop
Krachtig gehopt
en ongefilterd Ur-Hop is een fris, hoppig, ongefilterd bier van lage gisting en heeft een 

volle smaak en bitterheidsbeleving.

proef 
het nu!

Op de toekomst!

UR.hop
Krachtig gehopt
en ongefilterd

Gulpener Bierbrouwerij
Gulpener is de familiebrouwerij die op duurzame wijze de 
lekkerste kwaliteitsbieren met Limburgse grondstoffen 
brouwt. In ons gehele productieproces houden wij rekening 
met mens en milieu en zijn we voortdurend op zoek naar 
verbeteringen. We gebruiken uitsluitend milieuvriendelijk 
geteelde Limburgse granen en hop, en water uit eigen 
Limburgse bron dat gezuiverd wordt door mergel. 
Op zo’n 500 hectare Limburgs land verbouwen de, aan 
ons verbonden en in Triligran verenigde, boeren volgens de 
eisen van het Milieukeur gerst, tarwe, rogge en spelt. 
Hop komt uit onze eigen hoptuin in Reijmerstok, waar wij 
jaarlijks in september feestelijk de oogst vieren. 

www.gulpener.nl
www.facebook.com/gulpener

Proef het nu!

UR.hop
Krachtig gehopt
en ongefilterd
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Diverse 
magazines en 
periodieken

In de ruim 14 jaar dat ik 
actief ben in het  grafische 
communicatievak heb 
ik diverse magazines 
en periodieken mogen 
opmaken. 

> merk communicatie
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Zorgloket 
Orbis Thuis

Wie vragen heeft op het gebied van wonen, 

zorg en welzijn kan hiervoor terecht bij het 

zorg loket van Orbis Thuis. Je krijgt op één plaats 

informatie en advies over het brede scala aan 

zorgdiensten van Orbis Huishoudelijke Hulp, 

Orbis Thuiszorg en Orbis Thuis. Het zorgloket 

heeft een mooie plek gekregen in de centrale 

hal van Orbis Medisch Centrum (nabij Meld-

punt Oost 01). Het is geopend van maandag tot 

en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur.  

Je kunt ook altijd contact opnemen met de 

Klantenservice, telefoon 088 – 458 8888.

Pluim voor afdeling Dialyse 
Ze wil zo graag de medewerkers 
van de afdeling Dialyse in het 
zonnetje zetten en zeker  
medisch specialist Gaico  
Verseput. Maar wie is ze? 

Ze wil het liefst anoniem blijven, want ze 

ziet dit bericht in Orbuzz als haar pluim voor 

de steun, aandacht, medeleven en hulp die ze 

al bijna een jaar drie keer in de week krijgt. Ze 

waardeert dit enorm. “Iedere keer weer word ik 

aangenaam verrast door de wijze waarop voor 

me wordt gezorgd. Er wordt meegeleefd. Zeker 

toen ik er de eerste maanden helemaal door-

heen zat. Ik heb een vreselijk jaar achter de rug. 

Nu gaat het beter en ik weet zeker dat dit ook te 

danken is aan de zorg die ik in OMC krijg en in 

het bijzonder op de Dialyse. Dit bedankje is een 

klein gebaar voor de grootse zorg waar ik steeds 

op mag rekenen.” Dus, bij wijze van uitzonde-

ring in deze Orbuzz, een anonieme pluim. Een 

mooi gebaar. 

Kerstsfeer
Een sfeerfoto gemaakt bij Orbis De Egthe.   

In alle zorgcentra wordt met veel aandacht 

de kerstsfeer naar binnen gehaald. Meer 

foto’s van kerstversieringen en andere  

activiteiten vind je op de Facebookpagina 

Orbis Zorgcentra, www.facebook.com/ 

orbiszorgcentra.

Eenmaal, andermaal… 
Verkocht!

Spullen die zijn overgebleven van de  

inrichting van Orbis Medisch Centrum worden 

in januari via intranet verkocht. Wie interesse 

heeft in een fraaie lampekap, glazen panelen 

of hangers, kan een bod doen via de speciaal 

hiervoor gemaakte pagina. De spullen worden 

verkocht in verband met ruimtegebrek. Het 

is een eenmalige actie. Dus: eenmaal, ander-

maal…Verkocht! 

1  Orbuzz 1  Orbuzz

#7 herfst 2013

Maurice Janssen, de man van 
verbindingen / OMC als crime scene / 
VRE, weg ermee / Veilig, veilig en  
nog eens veilig / Help een ramp / 
Centrale Sterilisatie Afdeling / 
Het houdt niet op, niet vanzelf
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2005 

The first DSM Innovation Center is opened 
to provide an arena for developing new 
products, technologies and business 
 models, and accelerating innovation 
throughout the organization. 
“The idea was to create an environment 
where, for a prolonged period of time, 
 radical new business development initia-
tives could evolve shielded from the daily 
focus on profitability that is a part of the 
established business groups. Instead of 
having to deal with pressure on the bottom 
line, there is only the pressure on meeting 
milestones. We wanted to make sure we 
could stay the course under all circum-
stances, and give the portfolio renewal of 
DSM a real chance.” Rob van Leen –  
Chief Innovation Officer

2006 
A Corporate Strategic Dialogue study leads 
to the creation of the “White Biotech” (now 
known as Bio-based Products & Services) 
Emerging Business Area (EBA). 
“I was the first – at that time, the only – 
employee responsible for setting everything 
up. Bioethanol was one of our two main 
projects and, when we started, we were five 
years behind the competition. Today, we 
are ahead of them, and the fact that we are 
is due to three key things: the technology 
we’re perfecting, the business model we’re 
using, and – especially – the unswerving 
belief and support top management has 
had in what we’re doing.” 
Volkert Claassen – Vice President EBA 
White Biotech 

2007 
The Everest project, partially funded by a 
$7.5m matching grant from the US Depart-
ment of Energy, is launched with two key 
goals: to optimize the effectiveness of en-
zymes in transforming biomass to ethanol, 
and to significantly reduce their cost. 
“Writing the grant proposal was one of 
my first projects after joining Bio-based 
Projects & Services. Without the funding, I 
don’t think we could ever have embarked 
on Everest, and without the success of that 
project, I don’t think we’d be where we are 
today. It essentially got the biofuels pro-
gram up and running. The support we got 
at that crucial moment is a prime example 
of the positive ways in which government 
can enable science and industry in finding 
new solutions and making those solutions 
competitive.” Manoj Kumar – Director for 
Science & Technology

2008
A major breakthrough is made identifying 
enzymes in the DSM strain collection with 
the desired thermostable performance 
characteristics.
“A great deal of work still had to be done in 
terms of optimizing the cocktail composi-
tion, the application process, application 
conditions and more. Most important of 
all – costs had to go down by more than 
a factor of 20. But this gave us the solid 
starting point we needed for further enzyme 
development.” Oliver May – R&D Director 
Bio-based Products & Services

2009
Start of C5 advanced yeast research 
project.
“It was clear that we had to make new 
breakthroughs in yeast. We knew from 
academic research that it would be feasible 
to grow yeast on C5 sugars – as well as on 
C6 – and turn them into ethanol. Unless we 
could do so, it simply didn’t make sense to 
continue – that was the bottom line. Paul 
Klaassen, who led the DSM research, began 
a close collaboration with Professor Jack 
Pronk at Delft University that would prove 
instrumental in the development. Those 
were our first steps towards acquiring a 
leading position in mobilizing C5 yeast.” 
Marcel Wubbolts – Chief Technology Officer

Making the 
“impossible” 
reality 

A great deal of scientific work is, by neces-
sity, focused on making incremental im-
provements in very small steps. Our day-to-
day “achievements” are usually measured 
on a microscopic scale. But, the right steps 
and improvements, taken together, can 
gain serious critical mass. And when sup-
ported by the right technology and business 
approach, they can then make something 
that was once thought impossible – such as 
mass-producing ethanol from agricultural 
residue – a reality. 

FACTS & FIGURES
Did you know that Project LIBERTY…
… will be the very first commercial-scale cellulosic ethanol plant in the US? 
…  had 680 people working on site at the peak of construction?
… includes more than 500 miles of pipe?
… can process 700 Dry US short tons of biomass per day? 
… makes use of a specially developed “EZ bale” system that can harvest more biomass 

components from fields in a more sustainable way?
… is expected to eventually produce 25 million gallons of ethanol per year? 

Project Liberty – the first 
major project in the POET-
DSM Joint Venture – officially 
opened on September 3 in 
Emmetsburg, Iowa. As this 
extremely significant event 
takes place, it is worth  
looking back at the key 
milestones that made it 
possible for DSM’s Bright 
Science to help create one 
of the very first commercial-
scale cellulosic ethanol 
plants in the world. 

Taking shape – The Liberty facility under construction

Changing Expectations

Volkert Claassen
Vice President EBA White Biotech
(2006-2010)
 
When we began initial talks back in 2005 
about producing second-generation bio-
ethanol and bio-based chemicals at DSM,  
I was convinced the company was much 
better positioned to tackle the challenge 
than anyone else working on it. And I was 
right, although unexpected hurdles kept us 
from achieving commercialization within 
the five years that I had originally thought. 

One of the biggest problems was the enor-
mous political confusion and debate that 
arose around 2008 about the relevance and 
cost of biofuels. At one point, the United 
Nations even called it “criminal” to make 
fuel from food. It was also more time-con-
suming than expected developing the right 
partnerships. Our business model ended 

up turning out 
quite differently 
on the road to 
commercializa-
tion. Rather than 
just trading in 
enzymes, we’re 
a complete part-
ner with POET 
in  producing 
bioethanol and 
making it cost-competitive together. 

There have been – and continue to be – 
large investments and risks involved for 
both parties. But they’re ones that have 
to be taken if we are ever to get this bio-
revolution off the ground. It’s not some-
thing that DSM and POET can do alone, but 
with the Liberty opening, we’ve created 
enormous credibility. Now, it’s time to start 
harvesting our initial efforts, and show how 
much farther we can roll this out. 

Q4  2013
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WaLTER SchaB (JoBLEadER c&I MaINTENaNcE ExEcUTIoN)

“De lijnen met logistics c&i zijn 
koRTER GEWoRdEN.”

JaNUaRI 2013

een nieuwe Running Business-organisatie, efficiënt 
 ingericht en klaar voor een toekomst waarin het 
 moeilijk wordt om voldoende operators te werven.  
Dat was de inzet van de studie Running Business. in  
het begin was er weerstand en scepsis. logisch.  
niemand is echt blij met zo’n reorganisatie. maar de 
noodzaak was er.  Hoe vergaat het ons nu? Wat loopt 
er goed en wat kan er  beter? in deze nieuwsbrief aan-
dacht voor  operations PP, waar de uitrol van de studie 
tijdelijk on hold is gezet. Verder vertellen collega’s van 
logistics c&i wat zij vinden van de nieuwe organi satie 
en, in het bijzonder, de nieuw ingerichte Day shift 
organisatie (dSo).

Walter Schab

Bij Logistics C&I is het oorspron-
kelijke Studie Business-concept 
ingevoerd. Dat wil zeggen dat 
de Day Shift Organisatie deels 
wordt bemand door reservisten 
van de ploegen. 

Elke ploeg van negen heeft drie 
reservisten: de R1, R2 en R3. 
De R1 en R2 lopen het  rooster 
van de ploeg en vervangen bij 
verlof en ziekte.
De R3’s werken op roulatie-
basis een maand lang in de 
DSO. Logistics C&I pakte de 
implementatie voort varend 
aan en werd daarvoor  beloond 
met de GT3 Award die dit jaar 
voor het laatst werd uitgereikt. 
Het concept van de DSO bij 
Logistics C&I zal over een jaar 
worden geëvalueerd.

“in het begin was het best nog chaotisch”, 
bekent Walter schab. “maar dat is vrij 
snel opgepakt. De structuur zit er nu 
goed in bij logistics c&i.” Belangrijkste 
voordeel voor maintenance? Walter: 
“We hebben nu één duidelijk aan-
spreekpunt in de Dso, namelijk maurice 
smeets, en er is rechtstreeks contact 
tussen de jobleader en de R3-mensen. 
op woensdag heeft maintenance altijd 
de Pre schedule meeting samen met 
de contractors. Daar zit nu ook de Dso 
bij. We kunnen dan al zaken aankaarten 
voor de officiële planning. De lijnen zijn 
duidelijk korter geworden.”

AfHAnkELijk vAn BEzETTInG
Walter benoemt ook een nadeel van de 
nieuwe structuur. “Het drukvrij maken 
van apparatuur gebeurt nu in de Dso 
en niet na 16.30 uur of in het weekend. 

We zijn dus meer afhankelijk van de 
bezetting van de Dso bij logistics c&i. 
Door verlof en ziekteverzuim worden 
nu, begrijpelijk ook, klussen wel eens 
uitgesteld. zoiets los je ook alleen op 
met een grotere bezetting. neemt  
niet weg dat ik de nieuwe organisatie-
structuur gewoon goed vind.”  

LEES vERDER Op pAGInA 2

WIL BoRGER  
(sHift suPeRVisoR, logistics c&i)

“WE MoETEN  
Veel meeR De  
coMMUNIcaTIE  
oPzoeken.”
of er voor Wil Borger veel veranderd is 
sinds september vorig jaar? “Het valt 
eigenlijk wel mee. ik merk alleen dat het 
in de ochtenddienst drukker is. Je hebt 
nu meer mensen in de Dso die ‘s mor-
gens met hun werkzaamheden starten.” 
communicatie is volgens Wil de kritische 
succesfactor: “De samenwerking tussen 
de continudienst en de Dso is belangrijk. 
We moeten nu veel vaker de commu ni-
catie opzoeken omdat bijvoorbeeld de 
balie niet meer in de meetkamer is.” 

Juni 2012 
Geleen nieuwssupplement

Zeer binnenkort, om precies te zijn nog 
vóór de zomervakantie, ontvangen alle 
genodigden op het huisadres een uit no
diging voor deelname aan dit  spetterende 
feest. Check daarom nog even of beide 
data in je agenda gere serveerd staan, te 
weten zaterdag 27  oktober en zaterdag 
10 november. Je zult op  korte termijn in 
de gelegenheid worden  gesteld je in te 
schrijven.
 
Het organisatieteam is druk in de weer 
met de voorbereidingen. Alles wordt in het 
werk gesteld om er een heuse feestavond 
van te maken. En dat gaat zeker lukken!
 
Wat je op deze feestavond te  wachten 
staat, verklappen we nog niet. Dat moet 
een grote verrassing voor  iedereen  blijven.  
Je kunt erop rekenen dat  het feesten 
wordt. Alle topartiesten zijn  natuurlijk al 
gecontracteerd. Op  beide avonden heb
ben we een spetterend einde. 

De locatie geven we al prijs: voor  beide 
avonden heeft SABIC de  Rodahal in 
 Kerkrade volledig afgehuurd. Verder 
haalt SABIC je op je huisadres op en 
brengt je ook weer naar huis. Je auto 
kun je dan ook gerust thuislaten. Voor 
 uitzonderlijke en dringende gevallen is 
ter plekke vervoer aanwezig.

Dat de Rodahal is afgehuurd belooft  
wat, dus zorg dat je erbij bent. Meer 
 infor matie over de Rodahal vind je op  
www. rodahal.nl. Houd je brievenbus de 
komende tijd goed in de gaten, want 
het Site Geleen Feest mag je beslist niet 
missen!

Tijdens de productie van dit magazine wordt de 

laatste hand gelegd aan de criteria voor de geno

digdenlijst. Met vragen hierover kun je terecht bij je 

afdelings manager of Tilly.Vola@SABICeurope.com.

In deze editieInschrijving voor  
Site Geleen Feest  
snel van start!

Rebranding Connexions: naar verwachting 
gereed voor de septembereditie.

   Nieuws over Site Geleen Feest 1

   Editorial: Onze nieuwe Site 
Director aan het woord 2

   Goede ervaringen met 
Hearts&Mindsworkshops 2

   Sustainability: geef de aarde  
goed door 3

   EHSS Award 2011: Site Geleen 
gestegen naar 14e plek! 3

   Goede werkgever en 
maatschappelijk betrokken 4

   Betere reliability performance 
met SABIC Reliability Recognition 
Program (SRRP) 6

   Integriteit ondergrondse  
leidingen gewaarborgd 8

   Stap voor stap naar het best 
mogelijke nExCoat 5product 10

   EHBO en BHVjubilarissen 
gehuldigd 12

   De nieuwe procesoperators 
komen eraan! 13

   Wist je dat ...? 14

De strip werd gemaakt toen de teller 
nog op 5 incidenten stond; bij het ter 
perse gaan, stond de teller op 6.

Rabobancair  7

In Montfort is de omgeving van de kasteelruïne 

opge knapt. Er zijn kluswerkzaamheden verricht op 

het terrein en in het bezoekerscentrum zodat het 

kasteel tijdig gereed was voor de zomeropenstelling.

De leden van KBO-afdeling Maaskernen in  

Maasbracht ontvingen ondersteuning bij het 

gebruik van de computer en internet.

Bij het Erfgoedpunt in Echt, een laagdrempelig loket 

waar burgers terecht kunnen voor informatie over  

cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Echt- 

Susteren, zijn archiefstukken en foto’s gedigitaliseerd.

Kinderen van groep 4 van basisschool de  
Zonnewijzer in Roermond werden begeleid tijdens  

de excursie naar het Limburgs Museum in Venlo.

Lus van Linne, nieuw  
natuurgebied in de maak

Kort nieuws

Begin dit jaar staken de mede werkers van Rabobank 
Roermond-Echt de handen uit de mouwen. Zij gingen bij 
18 verschillende organisaties aan de slag om in totaal  
144 klussen uit te voeren. Op deze pagina een bloemlezing.

Met elkaar 
voor een ander

Coöperatieweek

Ook in 2013 gaan we coöperatief aan de slag!

Komend jaar gaan we in plaats van een week, een hele maand aan de slag! Kunt u in april extra handjes  
gebruiken bij een evenement of heeft u een klus die geklaard moet worden? Laat het ons weten! U treft  
het inschrijfformulier en de voorwaarden aan op www.rabobank.nl/roermond-echt.

Tijdens de verkeersdag van basisschool De Bolleberg 
in Maria-Hoop werden de leerlingen begeleid bij de 

activiteiten met betrekking tot verkeersveiligheid en 
het deelnemen aan het verkeer.

Van oorsprong was dit traject van de 
Maas een ondiepe grindrivier met 
eilanden en grindige aanwassen 
(Peupelensteen). Bijzonder is de hoge 
erosiewand van de Maas aan de oost-
oever (circa 8 meter hoogteverschil); 
hier vreet de rivier aan het hooggelegen 
middenterras waarop Linne en Merum 
zijn gelegen. De Lus van Linne maakt 
onderdeel uit van het vroegere land-
goed van kasteel Osen. 

Met Stichting het Limburg Landschap,
gemeente Roermond, Provincie Limburg 
en Rijkswaterstaat zijn de mogelijkheden 
en knelpunten verkend. Op basis van 
dit overleg is door de initiatiefnemer 
een basis-inrichtingsplan gepresenteerd, 
met de veelzeggende titel:  
‘Nieuw Leven in de Lus van Linne’. 

De bedoeling is de Lus van Linne te 
ontwikkelen tot een robuust natuur-

kerngebied met een meerwaarde die 
uitstraalt naar het gehele Maasplassen-
gebied. Ballast Nedam realiseert, door 
winning van de nog aanwezige grind-
voorraden in de ondergrond, circa 200 
hectare dynamische en soortenrijke
riviernatuur. Er worden ondiepe geulen, 
grindbanken, natuurlijke oevers, 
ooibossen, stroomdalgraslanden en 
andere voor de Maas karakteristieke 
natuur ontwikkeld. De reeds aanwezige 
natuurwaarden binnen het gebied 

worden daarbij uiteraard behouden en 
versterkt. Het Limburgs Landschap zal 
het natuurbeheer in de hele Lus van 
Linne op zich nemen.

Dankzij de herinrichting van het 
ontgrindingsgebied wordt ook de 
bescherming van het Maasdal tegen 
overstromingen vergroot. In de Lus 
van Linne worden rivierverruimende 
voorzieningen aangebracht waarmee 
de bovenstroomse waterstanden met 
meerdere decimeters verlaagd kunnen 
worden. Daarmee is de Lus van Linne 
niet alleen een groene aanwinst voor 
stad en regio, maar levert hij ook een 
aanzienlijke bijdrage aan de hoog- 
waterbescherming in Midden-Limburg.

Ballast Nedam heeft het initiatief genomen om de herinrichting van de Lus van 
Linne te realiseren. De Lus van Linne bestaat uit de gronden in de binnenbocht 
van een grote Maasmeander die ligt ingeklemd tussen Heel, Linne en Merum. 
Het is een van de eerste gebieden in Midden-Limburg waar op grote schaal 
grind is gewonnen.

De Lus  
van Linne

Rabobancair
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Investeren in jong talent

Jaar van de Coöperatie
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LOGO USE GUIDELINES aND 
WaIvEr Of LIabILIty fOrm

The logo and campaign material 
has been designed and developed 
by the Graphic Design Unit at the 

United Nations in New York.

The Graphic Design Unit is part of 
the Outreach Division at the De-

partment of Public Information.
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Coppen 
communications+
marketing 
Magazine App 
‘Positioneren’

Voor Coppen heb ik 
enkele jaren geleden een 
app mogen ontwerpen en 
ontwikkelen. 
Een leuke en leerzame 
klus.

> merk communicatie



Rabobank 
RoermondEcht 
Magazine app 
Rabobancair

De Rabobank  
RoermondEcht werkte al 
enkele jaren met Coppen 
samen voor hun leden-
magazine Rabobancair. 
In eerste instantie was 
dit een fysiek magazine, 
maar uiteindelijk werd dit 
digitaal uitgebracht. Ik 
was verantwoordelijk voor  
ontwerp en opmaak.

> merk communicatie



Lesmateriaal 
voor 
Regionaal 
Historisch 
Centrum 
Eindhoven

Als klant van DimCoppen 
komt RHCE geregeld 
met de vraag om mee 
te denken in concept en 
ontwerp voor diverse 
lesmaterialen.
Ik was verantwoordelijk 
voor ontwerp en dtp van 
2 lesboeken bestemd 
voor basisschoolleer-
lingen, met als thema 
“Archieveren’.

> vrij werk

Over het archief
Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven is het archief van 

Zuidoost-Noord-Brabant. In het archief wordt van alles bewaard, 

bijvoorbeeld foto’s films, dagboeken, landkaarten, tekeningen en 

boeken. Al deze dingen noemen we archiefstukken. Archiefstukken 

gaan over mensen en gebeurtenissen uit de geschiedenis. 

Sommige archiefstukken zijn wel honderden jaren oud en van veel 

archiefstukken is er maar één op de hele wereld. Het is dus heel 

belangrijk dat archiefstukken niet beschadigen of kapot gaan.  

Daarom worden de archiefstukken in speciale archiefkluizen 

bewaard. Deze kluizen kunnen zelfs tegen overstromingen  

en granaatinslagen. Hier staan de archiefstukken dus heel veilig.  

De mensen die in het archief werken zijn dan ook trots op het 

gebouw en alle archiefstukken die erin bewaard worden. 

Nieuwsgierig?
Na het lezen van ArchiefAtelier weet je al een heleboel over 

archieven en archiefstukken. Heb je nieuwe vragen en wil je 

meer te weten komen? Dan is het leuk om verder op onderzoek 

uit te gaan! Kijk op rhc-eindhoven.nl onder ‘onderwijs’ en ontdek 

waarom mensen verzamelen, wat insecten en schimmels doen 

met archiefstukken, hoe mensen in de middeleeuwen schreven, 

wat kinderen meemaakten in de Tweede Wereldoorlog, waarom 

archiefmedewerkers handschoenen dragen en nog heel veel meer!

In deze flap kun je het        
schriftje stoppen dat je 
in het archief krijgt.

ArchiefAtelier

Dit boekje is van

Middeleeuwse boeken 

zijn heel zeldzaam, 

want er zijn er niet veel 

gemaakt. De meeste 

mensen hadden geen 

geld om een boek te 

kopen. 

Boeken 
overschrijven Ook konden veel middeleeuwers 

niet lezen, en nog minder konden 
schrijven. Vooral jongens uit rijke 
families leerden dat. Later in de 
middeleeuwen gingen wel steeds 
meer meisjes en kinderen van arme 
boeren naar school. Kon je naar 
school, dan was er soms geen geld 
om boeken te kopen. En dan zit 
er maar één ding op: zelf boeken 
overschrijven! 

Stel je eens voor dat jij in de 
zomervakantie schoolboeken moet 
overschrijven, omdat je anders 
tijdens het schooljaar geen boeken 
hebt om uit te leren?! Sommige 
middeleeuwse leerlingen werden zo 
goed in het kopiëren van boeken, dat 
ze ook voor anderen boeken gingen 
overschrijven. Ze maakten er soms 
zelf hun werk van! Ze werden kopiist 
(dit spreek je uit als: kopieist). 

98
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Je hebt nu zelf gekleurde inkt gemaakt! Hoe ruikt jouw inkt? 
Mijn inkt ruikt lekker/vies, want het ruikt naar

Zo ga je te werk

1 Doe jouw geheime ingrediënt 
in het potje.

2 Bedenk hoe je het beste de 
kleur uit jouw ingrediënt 
krijgt. Je mag natuurlijk 
overleggen met jouw groepje, 
maar zorg ervoor dat andere 
groepjes jullie niet horen 
(geheim!)!

A Planten kun je bijvoorbeeld 
fijnknijpen (‘kneuzen’ 
noemen we dat). Doe er een 
beetje water bij en roer het 
mengsel goed.

B Planten kun je ook weken in 
een klein beetje water. Net 
zoals je thee trekt. Alleen nu 
is het water koud, dus moet 
je langer wachten totdat het 
water kleurt (misschien wel 
een dag). 

C Of… misschien bedenken 
jullie wel een andere 
manier?!

C

B

A
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Proef

Zelf gekleurde inkt 
maken
Deze proef doe je in een groepje. Iedereen neemt van thuis 
een (geheim!) ingrediënt mee om zelf gekleurde inkt van te 
maken. Bijvoorbeeld bloemen, een rode biet, bessen, thee, 
kruiden of aarde. Natuurlijk mag je zelf ook een andere 
kleurstof kiezen! 

Voor deze proef neem  
je van thuis mee
•	 jouw	geheime	 

ingrediënt
•	 theelepel
•	 1	leeg	en	schoon	
 glazen potje met deksel 

(bijvoorbeeld een 
appelmoespotje)

Je hebt verder nodig
•	 water
•	 2	vellen	wit	papier
•	 kwast
•	 pen

TIP: 
als iets al veel kleur 
heeft van zichzelf, dan 
kun je hier meestal 
goede gekleurde inkt 
van maken.

NOG EEN TIP: 
neem voldoende van het door 
jou gekozen ingrediënt mee, 
anders kun je misschien niet 
genoeg inkt maken. 

Overleg in je groepje wie 
welk geheim ingrediënt je 
meeneemt. Deel dit dus niet 
met de andere groepjes! 
Misschien moeten jullie zelfs 
wel fluisteren tijdens het 
maken van jullie inkten?! 

ArchiefAtelier

Dit schrift is van 

4 5
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Die bijzondere eigenschappen 
van de bruine inkt komen door de 
ingrediënten waaruit deze inkt is 
gemaakt. Er zit namelijk sap in van 
galappeltjes. Galappeltjes vind je op 
eikenblaadjes en ontstaan in juni. 
Dan legt een vrouwtjesgalwesp een 
eitje in een eikenblad. Het eiken-
blad maakt op deze plek een galap-
peltje. Het galappeltje is eigenlijk 
een soort ei voor het kleine gal-

wespje, want het galwespje groeit 
in het galappeltje. Totdat hij groot 
genoeg is en zich verpopt. Na het 
vallen van het eikenblad met het 
galappeltje komt een volwassen 
galwesp tevoorschijn. Galappeltjes 
zijn maar 2 centimeter groot en ze 
zijn meestal glad of hebben kleine 
wratjes. Ze kunnen verschillende 
kleuren hebben. Sommige zijn 
groen, andere rood of bruin. 

Van het sap van galappeltjes kun 
je dus inkt maken. Maar het sap 
is onzichtbaar, daarom wordt er 
een verroestte spijker bij gedaan. 
Door de roest krijgt galappeltjes-
inkt een bruine kleur. Als de inkt is 
opgedroogd, wordt het zwart. In 
de loop van de eeuwen verkleurt 
de inkt door zuurstof en wordt het 
weer bruin. Misschien was de kleur 
een beetje saai, maar als mensen 
een liefdesbrief schreven naar hun 
geliefde, dan deden ze er ook nog 
wel eens parfum in de inkt. Dan 
rook de brief ook nog eens lekker.

Galappeltjesinkt is een heel bijzon-
dere inkt. Dat wisten de mensen al 
in de oudheid (dat is nog vóór de 
middeleeuwen). Zo lang bestaat 

deze inkt dus al! In galappeltjessap 
zit namelijk een zuur en daardoor 
trekt de inkt goed diep het papier 
in. Dit zorgt ervoor dat de inkt 
bijna niet te verwijderen is. Het 
is onuitwisbaar! Je kunt het dus 
niet uitgummen, zoals potlood of 
houtskool. Het zuur is ook meteen  
een conserveringsmiddel. En 
omdat je de ingrediënten ook nog 
eens droog kunt bewaren (op het 
water na), kun je galappeltjes-
inkt ook nog eens lang bewaren. 
Schrijfklare inkt bederft snel, 
omdat er schimmels op komen die 
de tekst of tekening opeten. 
Misschien gebeurde dat ook wel 
met jouw tekening met de zelfge-
maakte inkt?

Galappeltjes
inkt

10 11
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Maar… galappeltjesinkt geeft ook 
grote problemen! Zoals gezegd 
is het sap van het galappeltje erg 
zuur. Dit zuur trekt diep in het 
papier. Door het zuur wordt het 
papier na een hele lange tijd bros 
en uiteindelijk valt het uit elkaar. 
Wordt het papier ook nog eens 
bewaard op een vochtige plek, dan 
gaat het ijzer in de inkt roesten. 

En zo zijn er ineens twee gevaren 
die deze inkt veroorzaken: zuur 
dat het papier kapot maakt, en 
het ijzer in de inkt dat gaat roes-
ten! Dus die mooie tekening of 
die spannende tekst verdwijnt 
dan gewoon! Dit noemen we dan 
inktvraat. Inktvraat heeft ook een 
hele aparte geur. Het ruikt naar 
verbrande suiker. 

Schrijf hier op wat je ziet. 

• water
• 2 ijzeren paperclips (dus geen roestvrijstalen of verzinkte paperclips)
• watervaste stift
• 1 vel papier
• 2 lege en schone glazen potjes met een deksel (bijvoorbeeld lege 

appelmoespotjes)
• schaar

Zo doe je de proef

Je hebt nodig

1

4

Proef

Roest

1. Schrijf met de watervaste stift 
op een potje een ‘1’ en op het 
andere potje een ‘2’.

2. Knip het papier in 2 stukken.
3. Schuif op allebei de papiertjes 

een paperclip.
4. Doe één stukje papier met 

paperclip in potje 1. Draai de 
deksel erop.

5. Doe het andere stukje papier 
met de paperclip in potje 2 en 
doe er een beetje water bij. 
Draai meteen de deksel erop.

6. Wacht een dag. Wat zie je?

1

1

1

2

2

2

5

6
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De beroemde schilder Rembrandt tekende ook wel 

eens met galappeltjesinkt. Sommige van zijn teke

ningen hebben last van inktvraat en verdwijnen 

nu ook! Wist jij trouwens dat één van Rembrandts 

leerlingen in Eindhoven heeft gewoond? Hij werkte 

als gemeentesecretaris (hij was dus een hele belang

rijke man in Eindhoven). Deze Constantijn Daniël van 

 Renesse verveelde zich tijdens zijn werk nog wel 

eens en hij maakte dan tekeningetjes in de kantlijn. 

16 17
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> vrij werk

Jubileum 
magazine voor 
kinderdag
centrum 
‘t Rovertje

In september 2016 
 bestond kinderdagcen-
trum ‘t Rovertje, 25 jaar. 
Rede genoeg voor het 
uitbrengen van een jubi-
leum magazine. Ik was 
verantwoordelijk voor het 
concept, ontwerp/dtp en 
fotografie.



Tweekeerleuk 
website 
houthetleuk.nl

I’mke ontwerpt en bouwt 
ook websites. Recente-
lijk heb ik een website 
opgeleverd voor ontwer-
per Arlette Rieken van 
Tweekeerleuk.  
Zij ontwerpt o.a houten 
producten voorzien van 
kleurrijke prints. 
www.houthetleuk.nl  bevat 
een rijke collectie aan 
houten ansichtkaarten, 
wanddecoratie, kussen-
hoezen etc.

> vrij werk

http://www.houthetleuk.nl


> vrij werk

Celebration 
design; 
trouw en  
geboortekaarten

i’mke ontwerpt ook 
 kaarten en andere fees-
telijke uitingen. Hiernaast 
een greep uit de ‘collectie’.



grafisch ontwerp . communicatie  
imgraphicdesign.nl
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