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Hij komt er weer aan...
de jaarlijkse reanimatie- en AED cursus!!!
Elke week worden 300 Neder-
landers buiten het ziekenhuis 
getroffen door een hartstil-
stand. Jong, oud, man, vrouw: 
iedereen kan een hartstilstand 
krijgen. De eerste 6 minuten 
zijn cruciaal. Snelle en doel-
treffende hulp van omstanders 
is dus van levensbelang.

Een Automatische Externe De-
fibrillator (AED) is een draag-
baar kastje wat een stroom-
stoot kan geven bij mensen 
die getroffen worden door een 
hartstilstand. 
In ons Bedrijvencentrum is ook 
een AED aanwezig (centrale 
hal op de begane grond). Het 
is in ons aller belang te weten 

hoe men met de AED om moet 
gaan!!! 

Zorg dat u weet wat u moet 
doen.
Geef u nu op voor een reani-
matie- en AED cursus.

Toelatingseisen zijn er niet. 
De cursus duurt ca. 4 uur 
(verdeeld over 2 avonden) en 
kan bij voldoende belangstel-
ling in ons Bedrijvencentrum 
worden gegeven. De kosten 
zijn minimaal, wij verwachten 
bij voldoende deelname ca. € 
50,00 per persoon, hoe meer 
aanmeldingen, hoe lager de 
kosten. Na afloop ontvangt u 
een certificaat. 

Voor diegenen die al een cur-
sus eerder gevolgd hebben, is 
er tevens de jaarlijkse herhaal-
cursus van 1 avond, graag ook 
aanmelding bij de receptie voor 
de herhaal cursus.

De cursus wordt gegeven door 
Het Rode Kruis.

Interesse? 

Deze cursus zal, vooralsnog 
onder voorbehoud, plaatsvin-
den op woensdag 15 april en 
woensdag 22 april 2014 van 
19.30 uur tot ca. 21.30 uur in 
de kantine.
Op 22 april is het tevens her-
haalavond. 

Opgeven voor deze cursus kan 
bij de receptie, doch uiterlijk 
vrijdag 3 april a.s.  

Wij rekenen op veel belang-
stelling, heb hart voor uw hart 
maar ook voor uw MEDEMENS. 
Dus geef u op!!!
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AED cursus

Nieuwe huurders

VrijMiBo 

Even voorstellen:
Leo en Nande Konst

Delen ABC

Jong MKB 
Arnhem Nijmegen

Netwerken

EnRecht

Even voorstellen:
Avant Care

Sonzo

Enrecht
HR Pro Payroll BV

Avant Care
Redouan Consult

Sonzo
Stichting STAN

ViaZorg
Krantendistributie Nederland Zuid-Oost BV

Anoek Bindels Systematische Therapie Praktijk

Nieuwe huurders:

Groenvoer - Maart 2015   -   1



2   -   Groenvoer - Maart 2015

Vrijdagmiddag borrelen

De laatste vrijdag van de 
maand, iets voor half vijf, 
verwacht je een volle kan-
tine, vol met ondernemers, 
of hun personeel, die net 
zo blij zijn als ik dat we het 
weer gered hebben, dat we 
ons vak hebben uit mogen 
oefenen, dat we goed bezig 
zijn. 
En dan kom je binnen in 
een lege kantine. En dan zit 

ik daar met mijn collega Oscar. En dan trekken we maar 
vast een biertje los, want wij hebben dat zeker verdiend!
En dan wachten we op al die anderen. Langzaamaan 
groeit de groep collega-ondernemers die zich aan het 
eind van de maand een schouderklop laat geven. Het is 
altijd gezellig, met altijd wel een nieuw gezicht. 
We wisselen ideeën uit, drinken een glaasje bier, fris, 
wijn, eten een lekker hapje. En elke keer vragen we ons 
af, weten al die anderen dan niet hoe gezellig het kan 
zijn, als je aan het eind van de maand, even de tijd neemt 
om samen te ontspannen...

Volgende maand, laatste vrijdag, iets voor half vijf, 
zijn wij er weer. Komen jullie ook? 

Sjoerd de Jong, Atisha Bewindvoering 
Unit A.0.11 (A-vleugel begane grond)

Ja weer 
de VrijMiBo !!

Even voorstellen

Leo Konst begon zijn bedrijf, 
Linguistic Systems BV, 30 jaar 
geleden in, jawel, het Projek-
tencentrum, Groenestraat 294. 
Linguistic Systems was al vroeg 
actief op het gebied van de taal-
technologie, een gebied dat nu 
volop in de belangstelling staat. 
Het bedrijf richt zich met name 
op digitale vertaalwoordenboe-
ken en automatisch vertalen. 
Met ons product Euroglot heb-
ben we veel succes gekend.  Na 
omzwervingen in Nijmegen, zijn 
we weer terug bij onze roots, 
het Bedrijvencentrum Groe-
nestraat.

Nande Konst is onlangs haar 
bedrijf Omnia Websolutions BV 
gestart.  Samen met collega’s 
maken we websites, webshops, 
smartphone apps. Daarnaast 
ontwikkelen en implemente-
ren we met opdrachtgevers 
interessante verdienmodellen 
om hun app of webshop zo 

winstgevend mogelijk te maken. 
Wat betreft webontwikkeling 
werken we veel met het open 
source framework Wordpress. 
Door de jaren heen hebben we 
veel ervaring opgedaan in het 
programmeren met Wordpress. 
Met onze kennis kunnen we 
heel veel mooie nieuwe dingen 
maken  die precies voldoen aan 
de eisen van onze klanten.  Apps 
ontwikkelen we voor Android en 
IOS, maar ook webbased Apps 
behoren tot de mogelijkheid.  
Het is voor ons een uitdaging 
om goede software producten 
te maken. Uw idee zetten wij 
om in techniek.

Linquistic Systems BV
Omnia Websolutions BV
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
Unit A. 1.12  

Tel: + 31 24 322 63 02
E-mail: info@euroglot.nl

Leo en Nande Konst



JongMKB Arnhem Nijmegen
de kruiwagen voor 

ondernemend Arnhem Nijmegen 

Groenvoer - Maart 2015   -   3

Als je pas gestart bent met je bedrijf, zal je hebben ervaren dat er 
heel wat bij komt kijken. 
De ontwikkeling van je dienst of product. De eerste klantbenade-
ring of het eerste acquisitiegesprek. Een aansprekende manier om 
jezelf te presenteren en het ontwikkelen van je elevatorpitch. De 
ontwikkeling van je website, de keuze voor een logo en huisstijl. De 
eerste opdracht of levering en de reactie van de klant hierop. Het 
factureren en ervoor zorgen dat het geld ook nog binnenkomt. En 
de afdracht van een deel daarvan via de belastingaangifte. En zo kan 
ik nog wel een poosje doorgaan.
Het uitgangspunt van onze netwerkvereniging JongMKB Arnhem 
Nijmegen – met nu zo’n 60 leden - is dat je niet alles zelf hoeft te 
ontdekken maar heel veel kunt leren van elkaar. Onze netwerkver-
eniging associeert zich met een kruiwagen die ons in overdrachtelij-
ke zin in staat stelt met minder moeite vooruit te komen.
Wat centraal staat voor onze vereniging is enerzijds de ontplooiing 
van de mens en de ondernemer en anderzijds het vergroten van de 
slagingskans van het bedrijf.
Om dit vorm te geven organiseren we als bestuur – en via commis-
sies op jaarbasis een tiental evenementen. Dit zijn netwerkavonden, 
bedrijfsbezoeken en (semi-) sportieve gebeurtenissen. Vorig jaar zijn 
we van start gegaan met een eigen Academy, een nieuwe manier 
om kennis en ervaring te delen. Gezelligheid en laagdrempeligheid 
zijn niet meer dan een voorwaarde. Het leggen van zakelijke verbin-
dingen en het verstevigen van elkaars positie, speelt een belangrijke 
rol. Daarnaast zijn we zichtbaar op beurzen en startersdagen. 

Kom een keer kennismaken!
Als het voorgaande je aanspreekt en je bedrijf aangemerkt kan 
worden als een jonge onderneming (voor ons betekent dit dat je 
nog geen 7 jaar een bedrijf hebt), wacht dan niet langer maar meld 
je dan nu direct aan voor een bijeenkomst. Hieraan zijn geen kosten 
verbonden. Ga naar onze site www.jongmkbkan.nl en zet deze 
eerste stap. Mogelijk word je enthousiast en volgen er daarna meer. 
Een lidmaatschap kost maar €190,= (ex. BTW) per jaar.
Een flink aantal leden van onze vereniging staat op 25 en 26 maart 
2015 op Gelrebusiness; stand 85 en 86 in het Gelredome in Arn-
hem. We zouden het in elk geval erg leuk vinden als je langskomt 
om kennis te maken.

Pieter van der Have
Bestuurslid/Vice voorzitter JongMKB Arnhem Nijmegen

Al  bijna vijf jaar bewonen Len van der Burgh, Erik van Eijken en John 
Hopmans tot grote tevredenheid een gezamenlijk kantoor op de eerste 
etage in de B-vleugel. 

John, Erik en Len zijn alle drie arbeidsdeskundigen en hebben ieder hun 
eigen onderneming. Door samen een kantoor te delen hebben zij het 
nuttige en het aangename verenigd. Omdat zij werkzaam zijn in de 
sociale zekerheid, een complexe wereld van ziekte, menselijk gedrag en 
ingewikkelde wetgeving, is hun werk zeer afwisselend, maar soms ook 
best complex. 

Omdat ieder zijn eigen specialisme heeft, vullen zij elkaar heel goed aan 
en helpen zij elkaar zo goed mogelijk. Doordat er gezamenlijk gebruik 
gemaakt wordt van een spreekkamer en van diverse andere kantoorfaci-
liteiten, besparen zij op de kosten.

Naast financiële, inhoudelijke en logistieke voordelen heeft de gezamen-
lijke huishouding nog een groot voordeel: samenwerken is veel stimuler-
ender dan alleen op een kantoor zitten. Hun interesse in muziek en sport 
kan op deze manier ook uitstekend worden gedeeld.

John, Erik en Len nodigen iedereen uit die vragen heeft over verzuim, 
re-integratie en sociale verzekeringswetgeving uit om vrijblijvend binnen 
te lopen: hartelijk welkom op kamer B.1.9.
Natuurlijk verwijzen zij ook graag naar hun website: 
www.delenabc.nl, www.re-lais.nl, en www.johnhopmans.nl. 

DELEN ABC

van links naar rechts: John Hopmans, Erik van Eijken en Len van der Burgh



door: Sjaco Lensen, mede-oprichter van Onderne-
mers Netwerk Nijmegen-Noord en voorzitter van 
vereniging ONN-N   

De nieuwe uitbreidingswijk aan de overkant van de Waal 
(Nijmegen-Noord) is demografisch gezien bijzonder. De 
bevolking is jong (veel jonge gezinnen en kinderen), hoog 
opgeleid en er wonen/werken veel zelfstandigen. Aan de 
voorzieningen voor deze snel groeiende wijk wordt hard 
gewerkt.

 

In de Waalsprong wonen en werken veel zelf-

standig ondernemers

Het ontbreken van voorzieningen voor zelfstandig onder-
nemers in deze wijk leidde tot de oprichting in 2010 van 
een ondernemers netwerk. Een netwerk om elkaar te ont-
moeten en om kennis en lief en leed met elkaar te delen. 
Dat begon met een LinkedIn groep. Maar al snel volgde 
ook netwerkavonden. Gewoon om elkaar te ontmoeten of 
ingevuld met een thema. 

Het Ondernemers Netwerk vulde een behoefte in

Behalve een netwerk voor ondernemers viel het netwerk 
ook op door een grote betrokkenheid in de wijken Ooster-
hout en Lent. Dus ook buiten de ondernemers vonden veel 
instanties en organisaties het netwerk interessant om de 
kennis en de netwerken van de ondernemers.

Dit viel de GrondExploitatieMaatschappij (GEM) ook 
op en kende daarom in 2012 de Waalsprongprijs toe aan 
het netwerk vanwege hun verbindende rol in de nieuwe 
wijk. De prijs bestond behalve uit een beeldje ook uit het 
(tijdelijk) gebruik van een aanbouw aan Thermion. Deze 
aanbouw werd al gauw De Ontmoeting genoemd.

Uitreiking van de Waalsprongprijs op landgoed Oosterhout

De vereniging organiseert maandelijks netwerkbijeenkom-
sten voor leden en andere ondernemers die wonen en/of 
werken in de wijk of daar een belang hebben. De netwerk-
bijeenkomsten kunnen gewoon gezellige borrelavonden 
zijn om kennis en kunde te delen. Of het kan over een 
actueel thema gaan. Zo heeft het netwerk al diverse bijeen-
komsten georganiseerd met Nijmeegse wethouders. Daar-
door heeft het netwerk ook een zekere status verworven als 
toegang tot ondernemers en de bij hen aanwezige kennis.

Zelfs Perry Kleinschiphorst bezocht onze netwerkbijeen-
komsten, nieuwsgierig als hij is. En wat bleek: diverse 
ondernemers uit Nijmegen-Noord en lid van de vereni-
ging bleken een kantoor te huren in Bedrijvencentrum 
Groenstraat. Perry is enthousiast over de inhoud en 
vorm van de netwerken. Misschien reden om ook een 
netwerkbijeenkomst voor/met BCG te organiseren? Of 
meld je eens aan voor een netwerkbijeenkomst, dan kun 
je zelf meemaken welke ondernemer en kennis in Nijme-
gen-Noord te krijgen is.

Zo is het netwerk een prima basis om te netwerken en het 
is dan ook net werken......

Meer informatie over het netwerk op 
www.on-nijmegennoord.nl

LinkedIn Groep: Ondernemers Netwerk Nijmegen-Noord
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Mijn naam is David Solez en sinds 
1 februari ben ik ook werkzaam in het 
Bedrijvencentrum Groenestraat. Van-
af medio 2014 ben ik gestart met mijn 
bedrijf Enrecht. Ik zag in de markt dat 
er behoefte was aan een dienstverlening 
die enerzijds de consumenten beter/
praktischer informeert en anderzijds dat 
er veel advocatenkantoren zijn die meer 
cliënten kunnen helpen. 

Experts Nederlands Recht, ook wel 
genoemd “Enrecht”, staat voor duidelijke 
en onafhankelijke informatieverstrekking 
aan consumenten en ondernemingen 
op het gebied van Nederlands recht. Via 
Enrecht komen zij bij een gespecialiseerd 
en lokaal gevestigd advocatenkantoor. In 
het kort gezegd; wij bemiddelen tussen 
“juridisch-hulpzoekenden” en advocaten. 

Een groot deel van ons internetgedrag 
blijft het opzoeken van online informatie. 
Enrecht speelt hier op in door informa-
tie op een duidelijke en overzichtelijke 
manier aan te bieden. Wij zijn druk bezig 
onze vindbaarheid op internet verder te 
optimaliseren. Dan moet u denken aan 
het vindbaar zijn op google, adverteren 
op google maar ook via social media. 
Daarnaast adverteren wij ook op grote 
LED-schermen langs belangrijke toe-
gangswegen in Nederland.

Wij werken vooral samen met de kleinere 
advocatenkantoren in Nederland. Hierbij 

moet u denken aan zelfstandige kanto-
ren met 1-6 advocaten. Voor deze groep 
kunnen wij de concurrentiepositie van 
de bij ons aangesloten kantoren sterk 
verbeteren.

Wij maken gebruik van een driehoek-
structuur tussen de “juridisch-hulpzoe-
kenden”, de advocaat en wij als Enrecht. 
Ook is er, geheel vrijblijvend, juridische 
informatie beschikbaar op de website 
in de vorm van blogs. Enrecht kan door 
onze landelijke dekking de garantie 
bieden dat de consument een advocaat 
krijgt die expert is in zijn of haar spe-
cifieke situatie en werkzaam is in de 
buurt van de consument/ondernemer 
met een juridische uitdaging. Wij houden 
ons bezig met de volgende rechtsgebie-
den: Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht, 
Familierecht, Consumentenrecht en 
Woonrecht.

Enrecht is ook een erkend leerbedrijf 
binnen de Ecabo en biedt stageplaat-
sen voor het mbo en hbo. Opleidingen 
als juridisch medewerker, secretarieel 
medewerker, commerciële beroepen en 
small business vinden hier een goede 
stageplek. Omdat wij in twee takken van 
de markt actief zijn is er veel afwisseling 
mogelijk binnen de stage.

Mocht u een keer met mij willen spreken 
dan kan dat uiteraard. U kan gewoon bin-
nen lopen bij onze kantoorruimte (Unit B 
1.2) of even een mailtje sturen naar info@
enrecht.nl.

Contact informatie
www.enrecht.nl 
info@enrecht.nl
www.facebook.com/enrecht



Sonzo zet zich in voor het organiseren van onderwijs dat aansluit bij de 
maatschappij van nu. Het is een jong bedrijf dat begin 2014 startte met 
projectmanagement in het voortgezet onderwijs. Wouter Senden heeft 
van jongs af aan affiniteit met onderwijs gehad en kwam gedurende 
zijn studies geschiedenis en filosofie per ongeluk voor de klas op een 
middelbare school. Vanuit daar trokken ontwikkelingen als digitalisering, 
wereldburgerschap en mediawijsheid – vaardigheden die in de aanko-
mende jaren (en nu al!) een belangrijke rol gaan spelen in bewust en 
daadkrachtig in de samenleving staan – hem in allerlei projecten van 
iPad-onderwijs tot uitwisselingsrelaties met het Verre Oosten. Meebou-
wen aan de fundering van het onderwijs is een enorme en veelzijdige 
uitdaging. Vandaar Senden Onderwijs&zo, of in het kort Sonzo! 

Wouter Senden
06 81486356  |  info@sonzo.nl 
Groenestraat 294  |  6531JC Nijmegen
Unit B.2.3. (B-vleugel 2e verdieping)

Even voorstellen

Avant Care
Ik ben Miloud El Abdi en huur sinds 1 januari, samen met 3 andere 
ondernemers, een ruimte op de begane grond (A.0.10.A). Dit doe ik 
vanuit mijn bv Miloud Care, die inmiddels van naam is veranderd: 
Avant Care. 
Avant Care is een zorgaanbieder die zich richt op de WLZ (Wet lang-
durige zorg). Avant Care biedt 24-uurs zorg eventueel gekoppeld aan 
wonen voor mensen die veel ondersteuning en zorg nodig hebben.
Daarnaast heb ik een éénmanszaak genaamd Miloud Consultancy. Het 
aanbod van Miloud Consultancy is het bieden van ambulante onder-
steuning binnen de regio Nijmegen en andere omliggende gemeenten. 
Met deze gemeenten heb ik een contract afgesloten in het kader van 
WMO gunningen/aanbestedingen. 
Mijn achtergrond is dus zorg en ik heb de afgelopen 6 jaar bij een grote 
zorgaanbieder gewerkt. Daar heb ik vooral mogen experimenteren 
met het op een andere wijze benaderen en begeleiden van burgers 
met zorgbehoeften. Dit heeft mij er mede toe aangezet een eigen 
bedrijf te beginnen. Het faciliteren van zorg op maat. 
Ik heb een aantal mensen in dienst en werk nauw samen met andere 
zpp-ers en vele maatschappelijke organisaties binnen de regio.
Het is prettig ondernemen vanuit het Bedrijvencentrum; Perry en zijn 
kleine team van medewerkers staan altijd klaar vragen te beantwoor-
den en mee te denken.

Mochten jullie langs willen komen om kennis te maken of gewoon een 
kopje koffie te drinken dan nodig ik jullie van harte uit.

Miloud El Abdi

Avant Care  |  Groenestraat 294  |  6531 JC Nijmegen
0610422004  |  miloud@miloud-care.nl  |  www.avant-care.nl
Unit A.0.10.A
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Bedrijfsnaam (huurder)/unit/ korte omschrijving/website:

Aduis BV/ A.0.1/ webwinkel/ www.aduis.nl
Alexander Calder Arbeidsintegratie/ D2 vleugel/Re-integratie/ www.calder.nl
Ander licht Reizen/ D.1.4./vakantie-reisspecialist latijns-Amerika/  

www.anderlicht.nl
Anima/ D.0.6/grafisch vormgeving/ www.animanijmegen.com
Anoek Bindels Systematische Therapie Praktijk/ A.010.A/ psycholoog/ 

therapeut/www.anoukbindels.nl
Ares Incasso/ B.1.5.A/ incassobureau/ www.ares-incasso.nl
Avant Care/ A.0.10.A/ zorgspecialist/ www.avant-care.nl
Ayurveda Hogeschool/ D.1.8.B/ geneeskunde/ www.ayurveda-center.com
Bahamontes BV/ B.2.4./ adviesbureau bedrijfskunde/management/  

www.bahamontes.nl
Bongers Agencies BV/ A.0.12.A./ retail, promoties, gastronomie/  

www.bongersagencies.com 
Buurtzorg Nederland/ B.2.2./ thuiszorg/www.buurtzorgnederland.com
Capabel Onderwijs Groep BV/ A.1.13 en B.0.8/ onderwijsinstelling/  

www.capabel.nl
Cieraet BV/ D.1.10/ meubels en ontwerp en samenstellen van elastische  

bindmiddelen/www.cieraet.com
C.I.W.F. Nederland/ D.0.5/ welzijnsorganisatie voor landbouwdieren/  

www.ciwf.nl
Compu Act Opleidingen/ D1.13, D.1.14 en D.1.15/ praktijk gerichte  

computercursussen/ www.computertraining.nl
Dahlia Kracht/ B.0.1/ zorg en welzijn, individuele begeleiding.
Delen ABC/ B.1.9./ bedrijfsgeneeskundige en arbeidsdeskundige  

dienstverlening/ www.delenabc.nl
Enki Energi BV/ D.1.12/ duurzaamheid en energie/ www.enki-energy.com
Enrecht/ B.1.2./ Juridische oplossingen/ www.enrecht.nl
Europal BV/ A.0.10/ Uitzendwezen/www.europaluitzend.nl
Faber Psychologenpraktijk/ A.2.5./ Praktijk voor gz-psychologie en  

psychotherapie/ www.faberpsychologenpraktijk.nl
Fine Pro/ A.0.9/ partner in sales/ www.finepro.nl
Flexis Uitzendbureau BV/ D.1.9./ uitzendwezen/ www.flexisuitzendbureau.nl
Flore Vastgoed/ B.2.6./ verhuur/ verkoop vastgoed/ www.florevastgoed.nl
Fysiotherapie Janneke Janssen/ B.2.11/ fysiotherapie/  

www.fysiotherapiejannekejanssen.nl
Garage-av/ B.0.4./ videoproducties/ www.garage-av.com
Gezond met Bart/ D.1.10/ coaching op gebied van training, voeding en lijfstijl/ 

www.gezondmetbart.nl
Hoka Administraties/ A.2.2./ specialist financiele administraties/ www.ho-

ka-administraties.nl
Iwa Wurkympuls BV/ A.1.14/re-integratie/ www.iwa.nl  
John Hopmans Arbeidsintegratie/ B.1.9./ arbeidsintegratie/  

www.johnhopmans.nl
Jonias/ D.0.3/ praktijk voor acupunctuur/ www.jonias.nl
Linquistic Systems BV/ A.1.12/ digitale vertaling/ www.euroglot.nl
Michelle Shanti/ D.0.3/ therapiepraktijk/ www.michelleshanti.nl
Maatschap Netto Fiscaal/ B.1.4./financiele en fiscale diensten/ 

www.nettoonline.nl
Maatschap SenS/ B.1.6./ accountancy en belastingadvies/ www.sens-nijmegen.nl
Michael Basten Fotografie/ D.0.11/ fotografie en cursussen/ 

www.michaelbasten.nl en www.fotocursus-snapshot.nl
Miwa Bouwservice/ A.2.4./ bouwservice bedrijf/ www.miwabouwservice.nl
MKC Kandstad BV/ C.1.2 en C.2.1/ uitzendwezen
Mundo Zorg BV/ B.1.8./ thuiszorg/ www.mundozorg.nl

NKC Nijmeegs Keurings Centrum/ Viastoa/ B.1.3./ deskundigen arbeid en 
gezondheid/ www.viastoa.nl

Nieuw Nijmegen Bemiddeling/ A.1.5./ uitzendwezen/ www.n-n-b.nl
Nijmegen Bootcamp/ A.0.11A en A.1.1./ specialist in buitensporten/  

www.citybootcamp.nl
Nu Woning verhuur Makelaars/ A.1.3./ specialist op gebied van  

woningverhuur/ www.nuwoning.nl
Omen Services & Trading BV/A.1.7./  interim management en onderzoek/ 

www.linkedin.com/in/sebastiaanwillemsen
Omnia Websolutions/ A.1.12/ websites, webshops, smartphone apps/  

omniawebsolutions.com
Otto Tieskens Praktijk/ B.1.5./ Homeopathie en integrale natuurgeneeskunde
Phocabby Nederland BV/ A.0.12/platform voor marketing/ advertentie/ media-

bureau/ presentatie/  www.phocabby.nl
PP Salaris Diensten/ A.1.9./ specialist in salarisadministratie/ 

www.salarisdiensten.com
Psychotherapiepraktijk Scheltinga/ B.0.6/ GZ-psycholoog, psychotherapeut en 

EMDR practitioner/ www.psychotherapiepraktijkscheltinga.nl/
Praktijk Hundersmark/ A.2.1/ psychotherapie, leertherapie en supervisie/  

www.anjahundersmarck.nl
Praktijk voor energetische Therapie/ B.0.3/ energetisch therapeut/  

www.moniquebarten.help
Rabelco/D.1.5./ beveiliging/ inbraak- en brandpreventie/ www.rabelco.nl
Redouan Consult/ A.0.10.A/ welzijnswerk
Re-lais/ B.1.9./ verzuimconsult, arbeidsdeskundig advies, re-integratie/  

www.re-lais.nl
RIBW Evîn/ D.1.11./ interculturele ambulante psychiatrische hulpverlening/ 

www.ribw-nijmegenrivierenland.nl 
Rijschool Hugo/ A.1.4./ Autorijschool/ www.rijschoolhugo.nl
Rouw Regisseur/D.0.12/ uitvaartbegeleiding/ www.suzannevanhorssen.nl
Safe control/ A.0.12.B/ Brandbeveiliging/ www.safecontrol.nl
Stefanie van Hulst/ B.0.5/ praktijk voor Chinese Geneeswijze/ Chinese genees-

kunst/ www.praktijkvanhulst.nl
Sonzo/ B.2.3./ onderwijsondersteuning
Stichting SOOS/ B.2.10 en B.2.1./ voor-tussen- en buitenschoolse opvang/  

www.stichtingsoos.nl
Stichting STAN/ C.1.1./ zorg en welzijn/ www.stichting-stan.nl
S.P.E.L Nijmegen/ A.2.6./ samenwerkende psychologen 1e lijn/  

www.spelnijmegen.nl
TIJS Advocatuur/ B.1.1./ Juridische dienstverlening/ www.tijsadvocatuur.nl
Thuiszorg INIS/ D.0.4/ Thuiszorgorganisatie/ www.thuiszorginis.nl
Thuiszorg de Madelief/ B.1.4.A/ thuiszorginstelling/  

www.thuiszorgdemadelief.nl
Travel Coordination BV/ D.1.7./ Bike and Walking Tours/ www.eurobike.com
Van Bemmel Timmerwerken/ D.0.3/ bouwbedrijf/ 

www.bouwbedrijfvanbemmel.nl
Van Opstal & Partners/ D.0.8 en D.0.8.A/ arbeidsmediation/ arbeidsconflicten/ 

www.vanopstalenpartners.nl
ViaZorg/ A.0.10.A/ re-integratie/ www.viazorg.nl
W.M.B. Bouwadvies/ D.0.7./ bouwkundig adviesbureau/  

www.wmb-bouwadvies.nl
Yoga Studio Maan/ unit B.0.9: heeft de volgende Yogadocenten:
Yoga Anahata/ Hatha Yoga/ www.ansphilipsenyoga.nl
De Yogarette/ Yoga/ www.yogarette.nl
Yogastudio Harsa/ Hatha Yoga, zwangerschapsyoga, bedrijfsyoga, (bedrijfs)

meditatie/ www.yogastudioharsa.nl

Actueel overzicht huurders maart 2015
(alleen huurders met toestemming van vermelding)



Gaat u Ondernemen?
Dat doe je samen met ons!
 

De specialist op het gebied van 
flexibele huisvesting (kleinere units, 
flexplekken, doorgroeimogelijkheden).

Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen
024- 38 333 33, www.bcgs.nl


