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KEMPISCH ONDERNEMEN

STIJN LAMERS ‘TEKSTIJN’

Kempisch Ondernemers Platform KOP organiseerde op vrijdag 5 juni tijdens de Dutch Technology Week op het 

Kempisch Bedrijvenpark een mini-symposium met als thema ‘Kempisch ondernemen’. Samen met het Huis van 

de Brabantse Kempen presenteerden zij het profiel van de Kempische ondernemer. Daarnaast vertelden twee 

Kempische ondernemers pur sang hun succesverhaal.

SUCCESVOL ONDERNEMEN
De Kempen is een bruisende regio met in-
novatieve en creatieve ondernemers. Het 
mini-symposium was een platform voor twee 
voorname gastsprekers: Wim van der Leegte, 
eigenaar van de VDL Groep, en Erik van Loon, 
eigenaar van Van Loon Vlees en fervent Da-
kar-rallycoureur. Deze twee succesvolle Kem-
pische ondernemers vertellen hoe hun Kem-
pisch bloed doorwerkt in technische innovatie 
en ondernemerschap.

Niet snel nadat hij in 1966 bij zijn vader in 
dienst trad nam Wim van der Leegte het roer 
over van wat nu VDL Groep is. Het was en is 
nog steeds een echt familiebedrijf. “Onze di-
rectieleden komen niet van buiten, maar van 
onder”, aldus Van der Leegte. In 1977 introdu-
ceerde hij de overlegstructuur binnen zijn be-

INSPIRATIE Het doel van KOP met het organiseren 
van dit mini-symposium was om ondernemers te inspireren. Twee succes-
verhalen van twee Kempische kopstukken deden de aanwezigen even vergeten  
dat ze op een zomerse dag in juni in een warme tent zaten. Missie geslaagd.
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DUTCH TECHNOLOGY WEEK
Het mini-symposium was een onderdeel van 
het grotere geheel van de Dutch Technology 
Week. Jonge scholieren en bedrijven kunnen 
zo kennis maken met bedrijven in de regio. 
Die vrijdagochtend bijvoorbeeld sprak André 
Kuipers verschillende basisscholieren toe in 
een volle tent, die voor de gelegenheid was 
opgezet nabij het zojuist geopende nieuwe 
bedrijfspand van ATD Machinery. 

Daarnaast reikte André Kuipers ook een prijs 
uit aan middelbare scholieren die het beste 
bedrijfsfilmpje hadden gemaakt in het kader 
van de actie ‘Tube Your Company’. Op za-
terdag vond de High Tech Ontdekkingsroute 
plaats, waarbij pendelbussen verschillende 
hotspots met elkaar verbonden. Naast het 
Kempisch Bedrijvenpark behoort bijvoorbeeld 
ook de ASML Campus in Veldhoven daartoe. 

DE KEMPISCHE ONDERNEMER
KOP-voorzitter Ben van Gool heette de gas-
ten en gastsprekers welkom. In zijn openings-
woord benadrukte Van Gool het belang van 
de ontwikkeling van innovatie, industrie en 
techniek in onze regio. “We moeten elkaar als 
ondernemers inspireren tot een toekomstbe-
stendige, vitale en innovatieve regio”, zegt hij. 
Bas Hessing, van het Huis van de Brabantse 
Kempen, onderschrijft dit: “Stilstaan in de 
economie is achteruitgang, en dus geen optie. 
De Kempen maakt deel uit van een groter ge-
heel. Ook buiten de regio liggen kansen.” 

“Om de Kempische kracht te versterken heeft 
het Huis van de Brabantse Kempen, in sa-
menwerking met het KOP en de provincie, een 
Kempisch Industrieel profiel opgesteld”, aldus 
Hessing. “Om de Kempische kracht te kun-
nen versterken, moet je beginnen met je eigen 
profiel. Waar zijn we zelf goed in?” De Kempen 
bevat veel industrie en ondernemers, die hard 
werken in hun DNA hebben zitten. Alles kan. 
Deze mentaliteit is echter vaak onbekend bui-
ten de Kempen. Het industrieel profiel is ‘Slim 
maken’ genoemd: want men werkt hier graag 
met de handen, maar wel op een slimme ma-
nier. Dit industrieel profiel kan helpen de Kem-
pische identiteit uit te dragen, en ook buiten 
de regiogrenzen samenwerkingen aangaan; 
met Brainport, metropoolregio Eindhoven, de 
provincie, en de rest van de Kempen.

Dakar-rally. Zijn passie voor de sport is de-
zelfde passie en drive die hij als ondernemer 
benut. Van Loon Vlees werd in 1971 opgericht, 
en ook Erik kwam al jong (hij was toen 19 jaar 
oud) aan het roer te staan. Zijn missie? “Het 
kan altijd beter. Altijd de beste willen zijn.” 
Van Loon herkent veel in het beeld dat eerder 
geschetst werd van de Kempische onderne-
mer. Ook Van Loon Vlees is een familiebedrijf, 
dat hij runt met Kempische nuchterheid, het 
Kempisch ondernemersgen, en door te leren 
van fouten. En dat alles met drive en passie. 
Van Loon werd dit jaar nog vierde in het eind-
klassement van de Dakar-rally. “Een mooie 
prestatie, maar het kan altijd beter”, sluit de 
Kempische ondernemer met een gemeende 
knipoog af.

drijf, waarna in 1979 een stijgende lijn van groei 
ingezet werd. “Brabanders zijn samenwerkers, 
maar ze praten te weinig met elkaar”, gaat hij 
verder. “Daarom zijn we met structureel over-
leg begonnen. Zonder hiërarchieën of rangen. 
Jullie spreken me allemaal met ‘u’ aan, maar 
bij ons noemt iedereen me gewoon Wim.” 
Dat is een teken dat VDL Groep nog steeds 
het familiebedrijf is zoals het ooit begonnen 
is. “Wij werken zo veel mogelijk samen. Bin-
nen de groep, binnen de bedrijven, maar ook 
daarbuiten, met klanten en leveranciers. Zon-
der samenwerking was VDL Groep nu niet zo 
groot geweest.” 

Erik van Loon is naast ondernemer en het 
hoofd van Van Loon Vlees een gedreven ral-
lycoureur en trouw deelnemer aan de jaarlijkse info@hetkop.nl • www.hetkop.nl • 06-55944250


