Sittard-Geleen
Ondernemend Sportief
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Inhoud:
Kennismaking Sittard-Geleen
03-05

Graag laten wij u kennis
maken met sport en economie
in Sittard-Geleen.
Sittard-Geleen kent vanuit de historie een rijk sport leven, maar ook een kennisrijke industrie.

Bedrijven
06-19
Doorontwikkeling Sportzone
20-21

Het aantal sportfaciliteiten in Sittard-Geleen is groot. Op de plattegrond in dit bidbook hebben
we alle sportfaciliteiten in kaart gebracht, van fitnesscentrum tot voetbalveld, van zwembad tot
sporthal. Sittard-Geleen heeft veel oog voor de gezondheid van haar inwoners, van jong tot oud
worden door Ecsplore en Partners in Welzijn fitheidsprogramma’s aangeboden en wordt voor de
jeugd ingezet op het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).

SLIMhuis / ondernemerscontact
22-23
Een aantal sporten in Sittard-Geleen doen mee

Wat nog onbekend is, is dat er in Sittard-Geleen een groot aantal

op het hoogste competitieniveau in Nederland:

bedrijven gevestigd zijn die een directe- of indirecte relatie met de

handbal, ijshockey en voetbal.

sport hebben, zowel t.a.v. materialen, zorg en voeding.

Sportzone Limburg is een aantal jaren geleden

Een aantal bedrijven presenteren wij in dit bidbook, hetgeen niet

ontstaan om de krachten van sport te bundelen,

uitputtend moet worden beschouwd, maar als inspiratie voor sporters

zowel het Huis voor de Sport als Topsport Limburg

en ondernemers kan dienen, om ofwel gebruik te maken van de

zijn gevestigd in Sittard-Geleen.

aangeboden producten of diensten, om sporters te steunen in het

Benieuwd naar het
sportaanbod van
Sittard-Geleen?

De focus voor Sportzone is gericht op wielrennen,

halen van hun ambitie door bijvoorbeeld financiële ondersteuning of

urban sports en running, daarnaast dient het uit

om werknemers te werven met een topsportmentaliteit en natuurlijk

te groeien tot een (wetenschappelijk) kennis- en

om nog meer kennis bedrijven naar Sittard-Geleen te halen die op

testcentrum voor de sporter, zowel gericht op de

eigen wijze een bijdrage leveren aan de kenniseconomie van

topsporter als op de breedtesporter.

Sittard-Geleen. Een mogelijkheid hiertoe wordt geboden op de

Vouw de Sportlandschapskaart

Bent u geïnteresseerd in sport?

open voor een compleet overzicht
van alle accommodaties en
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verenigingen!

Brightlands Chemelot Campus.

Heeft u vragen over ondernemen in Sittard-Geleen, neem dan met ons contact op!
In Sittard-Geleen moet u zijn!
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Ondernemend Sittard-Geleen

De kracht van Sportzone Limburg

‘Sittard-Geleen als meest ondernemende stad van Zuid-Limburg’, een ambitie waar de stad serieus werk van maakt.

Sportzone Limburg zorgt voor dynamiek in Sittard-Geleen. De Sportzone verbindt sport, onderwijs,

Sittard-Geleen is een ondernemende stad als het gaat om innovatieve bedrijvigheid, ondernemerschap en het aanjagen van

ondernemerschap, zorg en overheid om een innovatieve, excellerende omgeving te creëren voor

een krachtige, groeiende economie. Denk aan VDL NedCar, de enige grote autofabriek in Nederland. Aan het ultramoderne
medisch centrum Zuyderland en aan Holtum-Noord, de grootste inland-terminal van Nederland. Maar ook aan Brightlands
Chemelot Campus, dé Euregionale vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties in chemie en

talentontwikkeling, sport, bewegen en gezondheid. Deze krachtenbundeling leidt tot betere
(top)prestaties, optimale talentontwikkeling en nieuwe kennis.

materialen. Waar ondernemers en toponderzoekers graag werken en waar studenten met enthousiasme hun eerste
praktijkervaringen opdoen. In Sittard-Geleen werken meer dan 50.000 mensen bij de bijna 4.500 bedrijven en organisaties
die de stad rijk is. Daar komt bij dat de uitstekende (euregionale) ligging Sittard-Geleen tot ideale uitvalsbasis maakt voor
werken, wonen en recreëren.

Faciliteiten

Sportzone Limburg biedt sportieve mogelijk-

Sportzone Limburg beschikt over een clustering

heden voor iedereen. Sportzone concentreert

van topaccommodaties. Van topsporthal tot een

Bourgondisch genieten

Sportieve Stad

zich op sporten met wortels in de regio zoals

voetbalstation. En van hockeyvelden tot

Sittard-Geleen is ook een ondernemende stad op sociaal

En dan is er Sittard-Geleen als ondernemende sportstad, met

wielrennen, handbal, atletiek, triatlon en

atletiekbaan.

cultureel gebied. Een stad waar je je hart kunt ophalen aan

Sportzone Limburg als dynamisch middelpunt. Een plek waar

voetbal.

het veelzijdige theater, film- en muziekaanbod, aan heden-

sportliefhebbers zich kunnen uitleven, waar regionale en

daagse kunst, maar ook aan stedelijke historie, archeologie

nationale trainingscentra voor onder meer triatlon, handbal,

en cultureel erfgoed in de vorm van vele kloosters, kastelen,

atletiek en wielrennen zijn gevestigd. En waar de grootste

kerken en kapellen. Een stad waar je lekker kunt struinen

‘Veilige wieleromgeving’ van Nederland is gerealiseerd. Een

door de historische binnenstad met zijn slingerende winkel-

dynamische omgeving, waar sportinnovatie hoog in het

straatjes, historische marktplein, monumentale gebouwen,

vaandel staat. Zo is onlangs het Topsport Expertise & Innovatie

vakwerkwoningen en sfeervolle horeca.

Center (TEIC), dat interessante en kansrijke sportinnovaties

Sportzone Limburg is een omgeving waar

Nationale en regionale
trainingscentra

ontwikkelt, opgenomen in het landelijke Sportinnovator

sporten, studeren en werken optimaal op

Op Sportzone Limburg zijn nationale en

elkaar worden afgestemd. Een omgeving

regionale trainingscentra gevestigd op het gebied
van triatlon, handbal, atletiek, hockey, wielrennen,
mountainbike en vrouwenvoetbal. Door deze

Excellerende sportomgeving

programma. De ambitie van Sportzone Limburg is dat
kennisinstellingen, bedrijven, overheid en sporters samen

Onderwijs

Voor ondernemers met innovatieve ideeën en durf biedt

de top bereiken. En dat sluit mooi aan bij de ambitie van de

waar het mogelijk is sportieve ambities te

dit volop kansen. In deze publicatie vindt u een aantal

gemeente Sittard-Geleen om nieuwe verbindingen te leggen

combineren met onderwijs of carrière.

inspirerende cases van bedrijven die op succesvolle wijze

tussen sport, onderwijs, ondernemerschap, zorg en overheid.

ondernemen in de sport en zo bijdragen aan het innovatieve
en sportieve karakter van Sittard-Geleen.

4

Sporten

trainingscentra kunnen sporters optimaal hun
topsportambities nastreven.
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Limburg LIONS
OCI Nitrogen is hoofdsponsor van Nederlands kampioen handbal
OCI-LIONS. De gedeelde ambitie bij de top te horen zorgt voor een
goede match. OCI-LIONS draagt bij aan de naamsbekendheid van
OCI Nitrogen. Daarnaast zorgen de wedstrijden voor voldoende
netwerkmogelijkheden.

OCI Nitrogen
Limburgse Handbal Dagen

OCI Nitrogen produceert kunstmest, ammoniak en melamine.

Frank Frissen

Kunstmest helpt om voldoende voedsel te produceren voor de

Director Human Resources &

Samenwerking in de regio is belangrijk voor OCI Nitrogen. Daarom

groeiende wereldbevolking. Melamine wordt gebruikt

General Affairs bij OCI Nitrogen

sponsort OCI Nitrogen de Limburgse Handbal Dagen. Het event

om houtproducten zoals meubelplaten en laminaatparket te
verduurzamen. OCI Nitrogen is gevestigd op Chemelot in Geleen.
Hier werken dagelijks zo’n 500 medewerkers.
OCI Nitrogen produceert al meer dan 80 jaar kunstmest in de regio

vergroot bovendien de zichtbaarheid in de Gemeente Sittard-Geleen.
“Vanuit Sittard-Geleen kunnen we onze
Europese klanten uitstekend bedienen,
dankzij de goede weg-, spoor- en

Zuid-Limburg. Dit zorgt voor maatschappelijke verbondenheid en

waterverbindingen. Daarnaast hebben

betrokkenheid. Sport is een belangrijke maatschappelijke waarde.

we als partner op de Chemelot site

Daarom sponsort OCI Nitrogen ook activiteiten via medewerkers

directe toegang tot gerenommeerde

die actief zijn binnen lokale verenigingen.

technische en logistieke dienstverleners

OCI Nitrogen is maatschappelijk betrokken in de regio. Daarom sponsort

en gekwalificeerd personeel.”

OCI Nitrogen de Kennedymars Sittard. Ook sommige medewerkers en

Kennedymars

hun familie of vrienden lopen één van de routes en dat wordt door de
gehele organisatie toegejuicht.
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Daily Fresh Food
Team Lotto NL Jumbo
Daily Fresh Food verzorgt sinds 2012 als officiële foodpartner het
Daily Fresh Food gelooft dat lekker en gezond eten een

Frans Hochstenbag

bijdrage levert aan een vitaler leven voor iedereen:

Directeur Daily Fresh Food

better food, better life.

voedingsprogramma voor de trainingen en wedstrijden van wielerploeg
LottoNL-Jumbo. Daily Fresh Food heeft hierdoor veel kennis opgebouwd
die ook wordt ingezet voor mensen met een bijzondere voedingsbehoefte.

“Onze mensen worden sterk gedreven
Daily Fresh Food weet als geen ander hoe ‘gezond en lekker’
samen kunnen gaan. Zij bouwen heel gericht kennis op over
producten, bereidingswijzen, eten en gezondheid. Door deze
kennis, het brede assortiment en ruime ervaring in cure,

door hun passie voor eten. Wij richten
ons op wat eten voor mensen betekent,
wat het met hen doet en wat mensen

care en horeca, ontwikkelt Daily Fresh Food culinaire en

vitaler maakt. Wij zijn pas tevreden

gepersonaliseerde voedingsconcepten. Gericht op wat

wanneer de cliënten en gasten van

mensen lekker vinden, nodig hebben en vitaler maakt.

onze klanten tevreden zijn. ”

Er blijkt een duidelijke relatie te zijn tussen voeding en het leveren van een topprestatie. Met natuurlijke
ingrediënten ontwikkelt Daily Fresh Food voedingsconcepten op maat. In de sport zijn deze vooral gericht op
gezonde en lekkere voeding met een hoog eiwitgehalte. Deze helpt de sporter sneller te herstellen na een topprestatie.
Iedere topsporter heeft een intensief en gevarieerd leefpatroon en een specifieke voedingsbehoefte. Daily Fresh
Food is gespecialiseerd in het aanbieden van gepersonaliseerde voedingsconcepten. Door de sous vide
bereidingstechniek blijven voedingswaarden en smaak optimaal behouden.
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Born Sportscare
BORN Sportscare B.V. is sinds 1985 partner in topsport. Het

Roy Slangen

BORN is sinds de grondlegging van het bedrijf in 1985 ‘geboren’ met

merk BORN staat in de duursportwereld bekend om de hoge

Business Development BORN

het wielren-DNA. Het merk staat midden in de sport. Diverse profes-

kwaliteit sportvoeding en sportverzorgende producten,

Sportscare B.V. HQ

sionele wielerploegen kiezen bewust voor het merk. Samen met Team

ontwikkeld in samenwerking met o.a. Team Giant-Alpecin.
BORN is een merk in beweging. Al meer dan 30 jaar ontwikkelt
BORN Sportscare samen met innovatiepartners – in de sportwereld, maar ook daarbuiten - producten die wereldwijd worden

Giant-Alpecin worden jaarlijks nieuwe innovatieve producten ontwikkeld.
“Ons doel: Het verleggen van grenzen
door het ontwikkelen en vermarkten van
producten van topkwaliteit en zo bijdra-

Innoveren is samenwerken, waardoor je samen beter gaat presteren.
Samenwerking is de basis voor succes. BORN is groot geworden door klein
te blijven: korte lijnen, met beide benen op de grond. Dit biedt BORN de

erkend door de hoge kwaliteit. De sportvoeding en sportverzor-

gen aan verbetering van sportprestaties

mogelijkheid flexibel te reageren op marktvragen en hun partners – die

gingsproducten worden verkocht via diverse distributiekanalen in

en verhoging van het sportplezier: voor

meer nog dan de organisatie zelf - middenin het veld staan. Een goed

binnen- en buitenland.

professionals en weekend warriors.”

uitgangspunt om blijvend uit te gaan van de eigen kracht en te werken aan
innovaties.
Sportzone Limburg biedt voor BORN Sportscare een excellerende en
innoverende omgeving waar door samenwerking en innovatie prestaties
verbeterd kunnen worden.
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Zicht, concentratie, lichaamsbalans en blessureleed spelen vaak een grote
rol in de prestaties én frustraties van een topsporter. Om de algehele
prestaties van een topsporter te verbeteren, is het noodzakelijk om ook
deze aspecten goed te trainen en te onderhouden. Dit bereiken we door je
oogspieren in een betere balans te trainen, de verwerkingscapaciteit van je
brein te verhogen en de sensorische waarneming van je ogen en brein te
trainen naar een betere en snellere motorische handeling.

Heunen Opticiens zorgt ervoor dat sporters beter kunnen zien en reageren.

Heunen Opticiens

Een sporter krijgt onder andere meer veldoverzicht, een hogere reactiesnelheid en meer concentratie. Waar een gemiddelde oogspecialist zich richt op
scherp kijken, richt Heunen Opticiens zich tevens op beter en makkelijker

Heunen Opticiens biedt naast reguliere oogzorg twee

Raymond Heunen

trainingsprogramma’s speciaal op maat voor topsporters:

Directeur Heunen Opticiens

zien. Hierdoor verbruiken de ogen minder energie en blijft meer energie
over voor langere concentratie.

www.cognitieftrainen.nl en www.sportogen.nl
“Wij helpen topsporters op een
Vanuit het perspectief van oogzorg, zorgt Heunen Opticiens
ervoor dat hersenhelften beter samenwerken, waardoor onder
meer lichaamshouding, balans, reactiesnelheid, concentratie,
oog- en handcoördinatie, diepte zien, timing/dynamisch zicht,
visualisatie en breedtezicht verbeteren. En reactiesnelheid en
concentratie met minimaal 25% vooruit gaan.

revolutionaire manier om net dat
beetje extra te kunnen presteren!”
Heunen Opticiens biedt sporters inzicht in de rol van hun visuele systeem bij hun huidige functioneren.
Hierdoor passen sporters zich (on)bewust aan om het maximale uit hun zicht te halen. Heunen Opticiens
garandeert een verbetering van minimaal 25% in slechts 8 uur op maat gemaakte training.
De aanwezigheid in de Sportzone Limburg van Sittard-Geleen en de centrale ligging in Zuid-Limburg biedt
vele mogelijkheden.
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IORIDO.
Ik lach.
Ik laat passie en emotie zien.
Ik verbind.
IORIDOmedia, your point of view.

IORIDOmedia
Sportzone Limburg
Het is hun passie om boodschappen te communiceren, uit te voe-

André Heijnen

ren en tot leven te brengen. Dit doet IORIDOmedia onder andere

Directeur IORIDOmedia,

IORIDOmedia is de bedenker van de slogan en maker van de film

Your point of view:

“Dit is mijn Sportzone” voor het Sportzone Introductiegala.

door het produceren van verschillende communicatiemiddelen
zoals: Tv-programma’s, videoclips, bedrijfsfilms, instructievideo’s,
reclamefilms, websites, drukwerk, 2D & 3D animaties.
IORIDOmedia maakt wat opdrachtgevers vragen. Ze vertalen
bedrijfsvisies en nog veel meer. IORIDOmedia denkt van begin

(audio)visueel is. Aan welk project we

tot eind met de klant mee. Van concept tot script en van

ook werken; wij zijn pas klaar als u

interview tot product.

lacht.”

Sport verbindt, letterlijk en figuurlijk. Iedere sporter gaat tot het
uiterste om het beste resultaat te behalen. Dit komt overeen met de
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“Ons hart klopt sneller voor alles wat

Where co-creation becomes passion

Limburgse Handbal Dagen

visie van IORIDOmedia, waar samen creëren passie is.

IORIDOmedia verzorgde in 1992 de regie van de Limburgse Handbal

Ze vormen een team met hun opdrachtgevers en komen samen tot

Dagen. “Sport verbindt voor- en tegenstanders met fantastisch

creatieve ideeën die resulteren in een mooi product. Hier is hun

entertainment.” Dat was toen het gezamenlijke idee voor het

nauwe verbondenheid met sport in Sittard-Geleen ontstaan.

raamprogramma, dat nog altijd de basis vormt voor dit event.
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Zuyderland
Zuyderland is de nieuwe naam van Orbis Medisch en

Roel Goffin

De wisselwerking tussen topsporters en (sport)orthopeden maken dit tot

Zorgconcern en Atrium Medisch Centrum Parkstad.

Lid Raad van Bestuur Zuyderland

een geslaagd onderdeel van wat verder groeit in een Center of Excellence.

Een ziekenhuis op meerdere locaties, tien zorgcentra
met buitenlocaties, twee hospices, revalidatie, geestelijke
gezondheidszorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en
jeugdgezondheidszorg.
Mobiliteit en Bewegen is een van de speerpunten van Zuyderland

“We hebben de faciliteiten om topsporters
optimaal te begeleiden en behandelen op
orthopedisch gebied en er zijn voldoende
voorwaarden aanwezig dit verder te

Naast het Center of Excellence maakt sport ook op diverse andere manieren
deel uit van Zuyderland. Als grootste werkgever in Limburg hecht Zuyderland
enorm veel waarde aan de gezondheid van medewerkers. Ook verenigen
medewerkers zich in onder meer grote hardloop- en wielerteams, die
regelmatig in actie komen tijdens wedstrijden in de regio.

die zich uiten in een Center of Excellence. Een deelgebied is het

ontwikkelen. Zowel op het terrein van

begeleiden van (top)sporters. Zuyderland beschikt over orthopedisch

infrastructuur als technologie in combinatie

Orbis Sport, gevestigd in de Zuyderland locatie in Sittard-Geleen is er voor

chirurgen die zich hebben gespecialiseerd in het behandelen van

met de nabijheid van de Sportzone.”

iedereen die sport, wil gaan sporten of meer moet bewegen om gezond-

(top)sporters, Dit zorgaanbod en de nabijheid van Sportzone

heidsredenen. Zuyderland draagt op vrijwillige basis bij aan de ‘Medtronic

Limburg zijn een mooie combinatie. Zuyderland heeft op het

Junior Cup Diabetes’. Dit jaarlijkse Europese voetbalkampioenschap wordt

gebied van mobiliteit en beweging een bovenregionale status die

speciaal georganiseerd voor jongeren met diabetes type 1.

voortdurend wordt uitgebouwd.
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Blessurevrij en prestatiegericht
Voor elke sporter die het optimale uit zijn sportprestaties wilt halen, is een goed loop- en beweegpatroon belangrijk
voor langdurig sportplezier en goede prestaties. Om te weten of iemand goed beweegt of loopt biedt Smeets
Loopcomfort digitale voetdrukmetingen en gangbeeldanalyses. Smeets Loopcomfort levert ook sportbraces en
orthesen op maat, sportschoenadvies, sportsteunzolen, sportcompressiekousen, scheenbeschermers op maat en
aanpassingen van sportschoeisel.

Smeets Loopcomfort

Kennisdelen en
samenwerken

Topsporter Rolstoeltennisser
Sam Schröder

Smeets Loopcomfort verbindt initiatieven voor kennisdeling en samenwerking en draagt hierdoor actief bij aan
Als hulpmiddelenleverancier draagt Smeets Loopcomfort sinds

Thijs Smeets & Edith König

1906 bij aan de gezondheid en welvaart in Zuid-Nederland.

Eigenaren Smeets Loopcomfort

In Sittard ontwikkelen, ontwerpen en produceren zij volledig op
maat vervaardigde (sport)producten die het lichaam ondersteunen,
veelal in samenwerking met de Limburgse ziekenhuizen en/of
medische (sport)centra. Smeets Loopcomfort is een expert op het
gebied van maatwerk.

het welzijn en de persoonlijke groei van hun klanten, medewerkers en partners in de regio. Hun kennis en
expertise op het gebied van voeten, schoenen en bewegen delen zij graag met de sportbranche.

“De centrale ligging en de Sportzone
brengt Smeets Loopcomfort goed in
beweging!”

Voor elke sporter een oplossing
Smeets Loopcomfort kent geen (sport)beperkingen. Als er geen standaardoplossing bestaat dan maken zij er één!
In sommige situaties volstaat een confectie-oplossing. Is deze niet adequaat en heeft de klant een zorgvraag, dan

www.loopcomfort.nl

ontwikkelt en vervaardigt Smeets Loopcomfort, speciaal voor die individuele sporter, een oplossing op maat.
Een voorziening die bij de sporter past zodat die weer zo gemakkelijk en pijnloos mogelijk kan sporten en
bewegen en zich kan focussen op de sportprestaties.
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Veilige Wieleromgeving
De Veilige Wieleromgeving wordt gerealiseerd in 2017. Het wordt een uniek parcours op een terrein van 6 hectare
waar alle facetten van de wielersport beoefend kunnen worden. Een veelheid aan doelgroepen - van jeugd tot
senioren op elektrische fietsen en van liefhebbers tot topsporters - kunnen hier hun hart ophalen.

Sportzone Limburg

Windtunnel
Gemeente Sittard-Geleen, Topsport Limburg en DSM voeren gezamenlijk het haalbaarheidsonderzoek van
de Lage Snelheid Wind Tunnel uit. Met deze windtunnel en andere faciliteiten binnen het Topsport Expertise

Sportzone Limburg verbindt sport, onderwijs, ondernemerschap,

en Innovatie Centrum wordt wetenschappelijke ondersteuning gegeven aan sport en wordt de basis gelegd

zorg en overheid en biedt daarmee een innovatieve, excellerende

voor productontwikkeling en innovatie.

omgeving voor talentontwikkeling, sport, bewegen en gezondheid. Een dynamische (top)sport omgeving, die zich in de nabije

Gemeente Sittard-Geleen

toekomst verder ontwikkelt tot een toonaangevende test-,

“De Sportzone is een wereldklasse test-,

trainings- en wedstrijdomgeving voor de wielersport.

trainings- en wedstrijdomgeving.”

Center for High Performance and Innovation
Het Centre for High Performance and Innovation, bestempeld met het keurmerk Sportinnovator Centre neemt

De visie van Sportzone Limburg gaat uit van het realiseren van een wereldklasse trainings-, test- en wedstrijdomgeving,
een unieke combinatie van faciliteiten in de Westelijke Mijnstreek, welke als thuisbasis gelden voor (inter)nationale
topploegen en talenten. Sportzone Limburg sluit hiermee aan op het Brainport 2020 en haar doelstellingen om via

in belang toe naarmate de doorontwikkeling vorm krijgt. Rond het Center for High Performance and Innovation
komen sporters, coaches, kennisinstellingen en bedrijven samen. Hier ontstaat de basis voor wetenschappelijke
vooruitgang en voor prestatieverbetering.

de Kennis-As onderdeel te zijn van de top technologische regio met een hoge leef kwaliteit in een internationale
setting. Het doel van de doorontwikkeling van Sportzone Limburg is het vormen van een wereldklasse sport- en
innovatie ecosysteem, primair gericht op alle aspecten van de wielersport. De basis wordt gevormd door de sporten
die traditioneel sterk geworteld zijn in Limburg en de topsportvriendelijke onderwijsomgeving. Deze basis wordt

Evenementen

aangevuld met wielersport, urban sports en running. Naast het bieden van een toonaangevende test-, trainings-

De faciliteiten in Sportzone Limburg lenen zich uitstekend voor het organiseren van evenementen van uiteenlopende

en wedstrijdomgeving, biedt de Sportzone een goede basis voor evenementen en sportgerelateerde retail.

aard. Het doel van het organiseren van evenementen in Sportzone Limburg is om enerzijds optimaal gebruik te
maken van de gerealiseerde sportfaciliteiten en anderzijds in te zetten op consistente, samenhangende activiteiten
die een krachtig en onderscheidend beeld van de gemeente laten ontstaan.
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SLIMhuis
Ondernemerscontact

Contact

voor u al ooit hebben gesteld. Probeer

Heeft u een vraag over ondernemen in Sittard-Geleen? Neem

Bezoekadres:

daarom niet zelf het wiel opnieuw

dan contact op met het Ondernemerscontact of maak vrijblijvend

Poststraat 8, 6135 KR Sittard

uit te vinden. Aan het SLIMhuis zijn

een afspraak. Het ondernemerscontact wijst u de weg binnen

adviseurs verbonden met ervaring op

het gemeentelijke apparaat, maakt een inschatting van de

Postadres:

ieder mogelijk vakgebied. Zij kunnen

haalbaarheid van uw vraag, staat u bij in geval van problemen,

Postbus 18, 6130 AA Sittard

u snel en efficiënt verder helpen.

bewaakt de procesgang en waarborgt hierbij uw belangen.

Van dienstverlening naar samenwerking!

In het SLIMHuis vindt u een antwoord

Het SLIMhuis in Sittard-Geleen is een tweede thuis voor alle

op vele vragen, die vele ondernemers

ondernemers in Limburg, een plek waar men kennismaakt,
ideeën uitwisselt, elkaar helpt en versterkt. Hier zijn instanties
gevestigd zoals het Ondernemerscontact die ondernemers
kunnen helpen op tal van terreinen, zoals het aanvragen van
vergunningen of het regelen van financiële aangelegenheden.
Ongetwijfeld zijn er tal van onderwerpen die u als ondernemer bezig houden, zoals:

E-mail:

www.slimondernemen.eu
Als ondernemer komt u vaak voor moeilijke en cruciale beslissingen
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•

Zoeken van partners

•

Ontwikkelen van diensten en/of processen

Bezoek- en postadres:

•

Ondersteuning bij ontwikkelen businessidee

SLIMhuis

•

Hulp bij aanvragen vergunningen en/of subsidies

Poststraat 8

•

Goed geschoold personeel

6135KR Sittard

•

Informatie over aanloopproblemen starters

Tel: 046-4777180

•

Opbouwen netwerk

e-mail: info@slimondernemen.eu

•

Delen van ervaringen met collega-ondernemers

•

Samenwerkingsmogelijkheden bespreken

ondernemerscontact@sittard-geleen.nl

te staan. Bijvoorbeeld als u een nieuw bedrijf wilt vestigen of als u
uw huidige bedrijf wilt veranderen of uitbreiden. Op zo’n moment

Tel:

krijgt u met diverse instanties te maken, waaronder gemeentelijke

046-4778800

en andere overheidsinstellingen. Juist op die momenten kunt u
behoefte hebben aan professionele ondersteuning. Iemand die

Bezoek bij voorkeur op afspraak.

kennis van zaken heeft en uw problemen op zakelijke en
deskundige wijze helpt op te lossen.
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