Carrière en arbeidsmarkt

Emcon heeft intensieve contacten met Sjanghai
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‘Chinezen kennen maar één leer:
dollars’
sterk rekening met de
levertijden
en kiezen
we de
meest
gunstige
manier van vervoer.”

Gezichtsverlies

Raijmakers geniet van zijn
Chinese relaties, ook al is de
Het leeuwendeel van de producten is afkomstig van
manier van zakendoen niet te
China. De kosten liggen daar stúkken lager dan hier.
vergelijken met de westerse.
“Maar, zakendoen met het oosten enkel vanuit Neder“Chinezen willen je eerst leren kenland is onmogelijk”, aldus oprichter Jan Raijmakers.
nen”, licht hij toe. “Een persoonlijke band
Vandaar dat Emcon een kantoor in hartje Sjanghai
opbouwen. Een contract aanbieden zonder die
heeft, bemand door twaalf man, dat alle contacten
relatie is zinloos.” Daarnaast zullen ze nooit een
met de leveranciers daar regelt. Emcon’s nieuwste troef
verzoek weigeren. Tenminste, niet rechtstreeks. “Een
is het strategic sourcing partnership. Klanten van het
kwestie van beleefdheid, ze willen niet dat hun
bedrijf krijgen volgens dat concept een eigen inkoper
gesprekspartner gezichtsverlies leidt. En dus proberen
in China. “Tot nu toe hadden onze klanze op een subtiele manier een beslissing
‘Een contract aanbieden
ten geen toegang tot de lokale, Chinese
uit te stellen, of er onderuit te komen.”
zonder persoonlijke relatie
markt. Wij schermden die voor hen af”,
Voordeel is Raijmakers’ jarenlange ervais zinloos’
aldus Raijmakers. “Die toegang krijgen
ring met de Chinese handelscultuur. En
ze hiermee wél, evenals transparantie in prijzen. We
het feit dat één van zijn Chinese partners daar óók in
bieden ze in Sjanghai een compleet kantoor en inkoopAmerika woont en dus kan bemiddelen tussen de
traject aan. Zo kunnen wij voor iedere klant de beste
westerse en oosterse mentaliteit.
toeleveranciers selecteren.” Emcon blijft wél eindverantwoordelijk voor het volledige logistieke traject.
Ook met India en Oost-Europa doet Emcon zaken. Maar
“Want daar zit onze kracht. Zo houden we bijvoorbeeld
Oost-Europa verliest terrein, aldus Raijmakers’ partner
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VENRAY • Het Limburgse
Emcon levert producten aan
afnemers in de technische
industrie in Zuid-Oost-Nederland. Zoals draaidelen, freesdelen en gietwerk. Het gros is
pure high-tech. Volgens eigen
zeggen is het bedrijf méér dan louter een handelsonderneming. “Onze meerwaarde zit ‘m vooral in de
kwaliteitsgarantie, logistieke dienstverlening en
technische ondersteuning.”

“Chinezen willen je eerst leren kennen”, zeggen Jan Raijmakers en Johan Peeters.
Johan Peeters, die verantwoordelijk is voor deze markten. “Oost-Europa wordt overspoeld met aanvragen. De
portefeuilles zitten vaak overvol. Dat maakt zakendoen
lastig. Vandaar dat we nu ook mogelijkheden verkennen in andere landen, zoals Maleisië.” En wellicht komt
er ook in India een kantoor net als dat in Sjanghai. “Het
grote voordeel van India is dat er Engels gesproken
worden. En de mentaliteit is een stuk zachter dan in
China. Chinezen kennen maar één leer, en dat is die van
de dollars.” Info: www.emcon.nl

Bijtanken in de Pitstop
HEERLEN • Elke maand maakt een aantal Limburgse
‘eenpitters’ op vrijdagmiddag van 16.30 tot 18.00
uur een Pitstop bij ClubMet in Heerlen. Er wordt letterlijk en figuurlijk bijgetankt, de banden worden
weer op spanning gebracht en de accu wordt opgeladen. Limburg Onderneemt wilde ook wel eens bijtanken en nam een kijkje bij zo’n netwerkbijeenkomst van zzp-ers.
Het enige tastbare aan de Pitstop is de website
www.pitstoppers.eu. Dit initiatief van de eenpitters
Nico Pelt, Erik de Jong en Marc Hermans kent nauwelijks organisatie. De drankjes zijn voor eigen rekening,
er is geen bestuur, er worden geen lezingen gehouden
en er is zelfs geen inschrijfgeld, want je kunt geen lid
te worden. De enige voorwaarde is dat je zelfstandig
ondernemer bent zonder personeel, al worden die criteria nauwelijks getoetst, zo blijkt tijdens deze middag.

Bij binnenkomst treffen we een zestal Pitstoppers met
een glas in de hand aan de bar. De sfeer is meteen
warm en aangenaam. Riet de Jong heeft meteen gezien
wie nieuwkomers zijn en vangt deze op. Hij laat ze met
een bijgeleverde stift hun naam op een blanco badge
schrijven. Dat hebben voorheen al vele anderen
gedaan, zo blijkt uit de badges die nog op het buffet
liggen te wachten om te worden opgehaald. De ietwat
tegenvallende opkomst bij de Pitstop van vanmiddag
wordt geweten aan de overvloed aan nieuwjaarsborrels in deze periode. Normaal gesproken zijn er veel
meer deelnemers, zo wordt ons van meerdere kanten
verzekerd.
Het enige kind dat met zijn vader meekomt mag met
een computerspel aan de slag. Wanneer er méér kinderen met vader of moeder meekomen naar de Pitstop,
gaan ze naar de bioscoop waar dan speciaal voor hen
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een film gedraaid wordt. Een service die doorgaans
zeer gewaardeerd wordt door de -vaak vanuit huis
werkende- eenpitters en hun kroost.
Alle deelnemers worden meteen opgenomen in de
gesprekken en al snel blijkt wie de regelmatige Pitstoppers zijn. Men wéét veel van elkaar en leeft mee
met de successen en problemen van de collega-ondernemers. Omdat de meeste deelnemers hier terechtkomen door het enthousiasme van een collega-eenpitter
is de toon al snel amicaal en vrolijk. Uiteindelijk groeit
het gezelschap toch nog aan tot een twintigtal personen die tegen 18.00 uur vrijwel allemaal tegelijk
afscheid nemen. Hoewel de meeste badges op het buffet ongebruikt zijn gebleven vormde deze Pitstop een
geslaagde afsluiting van de werkweek. Met een aantal
interessante visitekaartjes in de binnenzak is er voor
aanstaande maandag weer werk aan de winkel.

MKB Business dagen Parkstad Limburg
Tijden de MKB Business Dagen Parkstad Limburg gaan
bedrijfsleven en Parkstadse overheden met elkaar in
discussie. Onderwerp van gesprek is het pamflet Bronnen van Energie, een document dat is opgesteld door
de ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg met
als doel de politiek te wijzen op de ontwikkelingskansen die er in die regio zijn. Doel van deze discussie is
te komen tot een gezamenlijke opstelling van bedrijfsleven en overheid. De MKB Business Dagen Parkstad
Limburg vinden voor de tweede maal plaats. Dit jaar
maakt elke bezoeker kans op twee gratis business seats
bij Roda JC, voor het lopende seizoen. Tijdens de beurs

wordt zowel voor exposanten als bezoekers de mogelijkheid geboden om een televisiespot op te laten
nemen in de vorm van een interview. Deze spot wordt
ter plekke opgemaakt met bedrijfslogo etc. en wordt
vervolgens samen met een week uitzending op TV
Parkstad aangeboden voor een bedrag van € 250,- . En
bevalt de spot niet, dan bent u tot niets verplicht. De
MKB Business Dagen Parkstad Limburg worden georganiseerd onder auspiciën van MKB Limburg afdeling
Parkstad en zijn te bezoeken op 28 februari en 1 maart
van 13 tot 21 uur in het Parkstad Limburg stadion te
Kerkrade. Info: www.delfair.nl

