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Voordracht Henry van Rooijen en Geert de Brouwer voor ‘Brabants Besten’
De Eindhovense werkgevers Geert de Brouwer en Henry van Rooijen worden
voorgedragen voor het ambassadeurschap Innovatief Werkgeverschap in Brabant.
Hiermee treden zij binnenkort toe tot het selecte gezelschap van ‘Brabants Besten’,
ondernemers die uitblinken in o.a. sociaal ondernemen en sociale innovatie.
Gedeputeerde Bert Pauli benoemt de beide ondernemers op woensdag 6 juli 2016.
Dat heeft gedeputeerde Erik van Merrienboer van Brabant zondag bekend gemaakt op
de Dag van de Logistiek in Eindhoven. De twee ondernemers zijn met hun bedrijven
actief in de sector Transport & Logistiek. Henry van Rooijen, eigenaar van Van Rooijen
Logistiek, is een van de kartrekkers in de totstandkoming van het Logistiek Platform
Regio Zuidoost-Brabant. Met zijn bedrijf was hij zondag gastheer van de eerste Dag van
de Logistiek die beoogt de belangstelling voor deze sector te vergroten. Ook biedt Van
Rooijen werkgelegenheid aan zo’n 200 medewerkers met een arbeidsbeperking.
Geert de Brouwer is als directeur van Kusters Logistics al lange tijd actief in diverse
ondernemersverenigingen in Eindhoven. Ook zijn bedrijf biedt werk aan mensen met een
beperking. Kusters is sinds enkele jaren PSO-gecertificeerd (Prestatieladder Socialer
Ondernemen). “Eindhoven mag zich gelukkig prijzen met dergelijke ondernemers”, aldus
gedeputeerde Erik van Merrienboer zondag. Hij juicht het initiatief tot oprichting van het
Logistiek Platform van harte toe. Er zijn volop groeikansen voor deze sector.
Platform en startdocument
Het Logistiek Platform wordt gevormd door werkgevers, vakbonden, overheden en
onderwijs. Bedoeling is onder meer te komen tot een logistieke campus (Huis van de
Logistiek) en een opleidingsbedrijf. Een startdocument is ondertekend door Henry van
Rooijen namens de werkgevers, de wethouders Staf Depla (Eindhoven) en Jos van Bree
(Helmond) namens de twee arbeidsmarktregio’s, Antoine Wintels (bestuursvoorzitter
Summa College) namens het onderwijs en Auke Blaauwbroek (bestuurder FNV) namens
de vakbeweging. Zo’n 1.500 bezoekers maakten tijdens deze eerste Dag van de
Logistiek in Eindhoven kennis met logistieke bedrijven, onderwijsinstellingen en
organisaties. Verwachting is dat de komende drie jaar zo’n 9.000 vacatures vervuld
moeten worden in deze sector, zowel als gevolg van economische groei als van de
vergrijzing van het huidige personeelsbestand.
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