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door Michel Koster

TILBURG/KAATSHEUVEL – De con-
currentie vanuit Azië heeft heel
wat bedrijven in de maakindus-
trie de kop gekost. De Art Group,
met vestigingen in Tilburg, Kaats-
heuvel en het Gelderse Gameren,
houdt het hoofd knap boven wa-
ter. Sterker nog, de hightech ge-
reedschapmakerij groeit de laatste
jaren opvallend hard.
„En we zijn nog niet klaar”, stelt
directeur Nico van Wijnen. „Ik
sluit niet uit dat meer bedrijven
worden overgenomen, buitenland-
se vestigingen worden geopend.
De rek is er nog niet uit.”
Achter de muren van de hoofd-
vestiging van de Art Group aan
de Tilburgse Hermesstraat staat
een imposant machinepark vol
technisch vernuft. De onderne-
ming heeft zich gespecialiseerd in
de productie van uiterst gecompli-
ceerde stempels en matrijzen. De-
ze worden door bedrijven over de
hele wereld gebruikt om metalen
te stansen en kunststoffen te spui-
ten.
„Maar we maken ook heel kleine
ingewikkelde producten van me-
taal en kunststof of een combina-
tie van beide”, vertelt Van Wij-
nen. Zo rolt net een miniscuul
klein onderdeel van een gehoorap-
paraat van de band.
Dat het bedrijf zo’n vlucht zou ne-

men had Van Wijnen in 2009 ook
niet kunnen vermoeden. Zijn ge-
reedschapmakerij GVW in het
Gelderse Gameren zuchtte ook
onder de concurrentie vanuit
Azië. Hij gooide het roer om.
„Een besluit uit nood geboren”,
geeft hij toe. „Maar het is niet ver-
keerd uitgepakt.” Zijn bedrijf
GVW trok daarbij samen op met
de bijna zestig jaar oude Tilburg-
se gereedschapmakerij SMS.
Onder de naam de ART (Always
Right Tooling) Group zijn de be-
drijfsactiviteiten fors uitgebreid.
Het werk blijft niet enkel beperkt
tot productie, maar er wordt ook

BREDA – Witte rook verraadde in
augustus 2012 een drugslaborato-
rium in de Capucijnenstraat, mid-
den in een Tilburgse woonwijk.
Drie Tilburgers (25, 38 en 43 jaar
oud) die destijds werden opgepakt,
zijn gisteren veroordeeld tot 18
maanden gevangenisstraf waarvan
6 voorwaardelijk.

Een vierde kwam ervan af met
240 uur werkstraf plus 8 maan-
den voorwaardelijke gevangenis-
straf. Deze 54-jarige man heeft al-
leen spullen opgeslagen die nodig
zijn om een drugslab in te rich-
ten. De officier van justitie had
twee jaar cel waarvan een half
jaar voorwaardelijk tegen hem
geëist.
Tegen de drie anderen eiste de
aanklager twee weken geleden
drie jaar gevangenisstraf. De straf-
fen pakken lager uit omdat de
rechtbank vindt dat het te lang
heeft geduurd voordat het Open-
baar Ministerie de zaak voor de
rechter bracht.
De rechtbank houdt ook rekening
met straffen die in vergelijkbare
zaken worden opgelegd en met
het feit dat de verdachten niet eer-
der in drugszaken zijn veroor-
deeld.
Twee weken geleden tijdens de
behandeling van de rechtszaak
werd duidelijk dat de verdachten
geen ‘grote vissen’ zijn. De 54-jari-
ge verdachte weigerde op zitting
de naam te noemen van degene
voor wie hij de spullen opsloeg,
uit angst voor wraak. Ook de an-
deren weigerden namen te noe-
men.
De ontdekking van het drugslab
was destijds landelijk nieuws.
Niet alleen vanwege de witte
rook – zoutzuurdamp – die ont-
snapte, waardoor omwonenden
deuren en ramen moesten dicht-
houden. De ontdekking was ook
nieuws omdat het de derde keer
in een week tijd was dat de poli-
tie een drugslab in Tilburg oprol-
de.
In het lab werd apaan omgezet in
BMK, een grondstof voor amfeta-
mine, ook wel speed genoemd.
De rechtbank benadrukte in haar
vonnis dat drugslaboratoria ge-
vaarlijk zijn.

door Caroline Moerland

BREDA – Een Kaatsheuvels stel dat
in 2010 werd veroordeeld voor on-
der meer grootschalige hennep-
teelt en witwassen moet bijna 2,7
miljoen euro criminele winst aan
de staat afdragen. Dat heeft de
rechtbank in Breda gisteren be-
paald.

De Kaatsheuvelnaar (59) en zijn
toenmalige vriendin (40), die nu
in Sprang-Capelle woont, moeten
ieder de helft betalen van het be-
drag, dat is vastgesteld op exact
2.676.861 euro.
Aan het hennepimperium van de

twee kwam een einde op 4 no-
vember 2008. De politie deed
toen invallen op dertig plaatsen
in Midden-Brabant, de omgeving
van Amsterdam en België. Er
werd beslag gelegd op onroerend
goed en luxe auto’s werden mee-
genomen.
Uiteindelijk zijn in april 2010 zes-
tien verdachten veroordeeld. De
59-jarige man kreeg 60 maanden
cel, een straf die door het hof is te-
ruggebracht tot 36 maanden.
Zijn vriendin is door het hof ver-
oordeeld tot 300 dagen gevange-
nisstraf waarvan 227 voorwaarde-
lijk plus 240 uur werkstraf. De
rechtbank veroordeelde haar tot

30 maanden cel waarvan 10 voor-
waardelijk.
Om het met de drugshandel ver-
diende geld wit te wassen koch-
ten de twee panden in Mid-
den-Brabant en Vlaanderen. Die
werden verhuurd en vaak ook ge-
bruikt voor hennepteelt.
Zelf hebben ze altijd beweerd dat
ze veel geld verdienden met de
handel in paarden. Kort voor de
politie-inval hadden ze net de ver-
bouwing van hun manege in Es-
beek afgerond. Ze zouden nu
geen cent meer hebben, maar de
rechtbank vindt dat geen reden
om dan maar te besluiten dat de
twee niet hoeven te betalen.

De Art Group groeit opvallend hard.
De gereedschapmakerij is een sterk
staaltje hightech.

‘Kennis
zit hier
volop’

UITBREIDING ART GROUPDrietal bij
drugslab
moet jaar
de cel in

� Nico van Wijnen, directeur van
de Art Group

Voormalig stel Kaatsheuvel moet
2,7 miljoen criminele winst dokken

Boek nu: www.eff eweg.nl
of bel: 0529 - 46 96 67
Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon o.b.v. boeking van 2 personen. 
Exclusief excursie- en entreegelden en €18,- reserveringskosten per boeking.

Londen va. €95,-
3 daagse bootreis - Vertrek: 2, 3 jan, 13, 14 feb, 3 apr
Verblijf aan boord van de Stena Line o.b.v. logies • Vervoer per luxe touringcar

Tirol, Kufstein en Tegernsee   va. €349,-
8 daagse busreis - Vertrek: 9, 23 jan, 6, 21 feb, 13, 27 mrt
Verblijf in een 4* hotel o.b.v. halfpension • Avondprogramma • 
Gebruik zwembad, sauna en stoombad • Vervoer per Comfort Class touringcar

Göteborg va. €119,-
3 daagse bootreis - Vertrek: 2, 3 jan, 14 feb, 3 apr
Verblijf aan boord van de Stena Line o.b.v. logies • Vervoer per luxe touringcar

Langlaufen in Karinthië   va. €369,-
8 daagse busreis - Vertrek: 9 jan, 6, 21 feb, 6 mrt
Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpension • Vervoer per Comfort Class touringcar

Saas Grund - Wallis   va. €379,-
8 daagse busreis - Vertrek: 9, 23 jan, 13 mrt
Verblijf in een 3* hotel o.b.v. halfpension • Muziekavond 
• Vervoer per Comfort Class touringcar

Bohemen en Praag   va. €99,-
5 daagse busreis - Vertrek: 16 feb, 2, 16, 30 mrt, 20 apr
Verblijf in een 3* hotel o.b.v. logies en ontbijt • Vervoer per luxe touringcar

Londen, Oxford en Cambridge   va. €189,-
5 daagse busreis - Vertrek: 2, 16, 30 mrt, 13 apr
Verblijf in een 2* hotel o.b.v. logies en ontbijt • Vervoer per luxe touringcar

Berlijn va. €169,-
5 daagse busreis - Vertrek: 16, 23 feb, 16, 30 mrt, 20 apr
Verblijf in een 3* hotel o.b.v. logies en ontbijt • Vervoer per luxe touringcar

Kopenhagen, Lübeck, Bremen   va. €159,-
3 daagse bootreis - Vertrek: 13, 14 feb, 27, 28 nov, 4, 5, 11, 12, 18, 19 dec 2015
Verblijf aan boord van de TT Line o.b.v. halfpension • Vervoer per luxe touringcar

Minicruises

Ultieme winterreizen

Voorjaarsaanbiedingen

3 dagen
vanaf

€ 95,-

5 dagen
vanaf

€ 99,-

8 dagen
vanaf

€349,-
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door Michel Koster

TILBURG – De grootste bedreiging
voor zijn branche? Directeur Nico
van Wijnen van de Art Group
hoeft daar niet lang over na te
denken. Technische bedrijven
staan of vallen met goed geschool-
de vaklui. Maar je moet dat perso-
neel dan wel zien te vinden. De
Art Group heeft geen halve maat-
regelen getroffen.
Bij ruim 150.000 adressen viel een
folder van het bedrijf in de bus,
grote advertenties, posters, een
voorlichtingsochtend: en dat alle-
maal om zestien vacatures bij de
vestigingen in Tilburg, Kaatsheu-
vel en Gameren ingevuld te krij-
gen. „Iedereen in Brabant moet
weten dat we personeel zoeken”,
aldus Van Wijnen.
De zoektocht is niet voor niets ge-
weest. Voor de 16 vacatures heb-
ben zich maar liefst 350 belang-
stellenden gemeld. Daar zitten op-
vallend veel oudere werkzoeken-
den tussen. „Ook deze branche
heeft het moeilijk gehad, veel be-
drijven zijn ter ziele gegaan, vak-
mensen kwamen op straat te
staan. Er is zo veel kennis wegge-
vloeid. Dat is diep triest”, stelt
Van Wijnen.
Toch is er ook behoefte aan vers
bloed. Via een grote landelijke
campagne worden jongeren
warm gemaakt voor een techni-
sche opleiding. Een onnodige in-
haalslag, meent Van Wijnen. „En-
kele jaren terug verzette ik me al
met hand en tand tegen allerlei
bezuinigingen op dit soort oplei-
dingen. Hele afdelingen gingen
toen dicht. Nu blijk je die jonge
vaklui hard nodig te hebben.”
Volgens hem sluiten opleiding en
het echte werk ook niet altijd
even goed bij elkaar aan. Zijn be-
drijf wil de contacten met de on-
derwijsinstellingen daarom ver-
der aanhalen. „Maar de fout ligt
soms ook bij de bedrijven zelf”,
concludeert Van Wijnen. „Je kunt
niet verwachten dat een jonge
werknemer meteen alles kan. Die
moet je goed begeleiden.”

veel tijd en geld in onderzoek en
innovatie gestoken. Het moet lei-
den tot nieuwe ideeën en produc-
ten. Heel dit proces van advise-
ren, bedenken, ontwikkelen, ma-
ken tot aan het testen toe gebeurt
in Midden-Brabant.
„Als het enkel om de prijs gaat,
kun je de concurrentiestrijd moei-
lijk volhouden. Maar als het om
kwaliteit gaat, hebben we een
voorsprong. Maar dan moet je als
sector wel samen optrekken”,
meent Van Wijnen. „Kennis zit
hier volop. Niet voor niets was de-
ze regio het walhalla van de ge-
reedschapmakerijen.”
Meerdere van dit soort technische
bedrijven hebben de handen in-
een geslagen en opereren nu on-
der de vlag van Art Group: CCG
en SMS in Tilburg, GVW in Ga-
meren en vorig jaar is daar FPT in
Kaatsheuvel bijgekomen.
„Dat laatste bedrijf is gespeciali-
seerd in fijnstansen”, legt Van
Wijnen uit. „In Kaatsheuvel wor-

den bijvoorbeeld onderdelen ge-
maakt voor autostoelen. En dat in
grote aantallen.”
Dat de bedrijven verspreid zitten
over meerdere locaties in de regio
vindt Van Wijnen geen pro-
bleem. „Ieder heeft zo zijn eigen
specialisme. Het leidt alleen maar
tot veel onrust als je zo’n bedrijf
laat verhuizen.”
De Art Group laat overigens ook
in het goedkope China wel pro-
ducten maken. „In Azië hebben

we een kleine vestiging. Maar
daar gaat het om productie van
wat eenvoudiger onderdelen”,
stelt Van Wijnen. „Hier in deze re-
gio gaat het om het echte vak-
werk.”
De omzet van de Art Group is de
laatste jaren verviervoudigd tot
zo’n 30 miljoen euro. Vooral de au-
to-industrie zorgt voor veel om-
zet. Maar de Art Group levert ook
aan andere branches: van de medi-
sche wereld tot de telecommuni-

catie. „En aan grote multinatio-
nals als Bosch, Siemens, Philips
en Johnson Controls tot en met
het bedrijf om de hoek”, aldus
Van Wijnen.
De onderneming wil nog verder
groeien. Ze sluit dan ook niet uit
dat meer binnenlandse of buiten-
landse bedrijven zich bij de Art
Group gaan aansluiten. „De om-
zet gaat de komende jaren nog
fors omhoog”, voorspelt Van Wij-
nen.
Om alle plannen te realiseren is
wel voldoende (geschoold) perso-
neel nodig. Bij de vestigingen in
Tilburg (80), Kaatsheuvel (55) en
Gameren (18) werken al ruim 150
mensen. Nu is het bedrijf druk be-
zig zestien nieuwe vacatures op te
vullen. De zoektocht naar vaklui
blijkt een hele kluif. „De metaal-
sector moet snel van z’n smetje af
dat het vies en zwaar is”, meent
Van Wijnen. „Het tegendeel is
waar. Het gaat hier juist om een
sterk staaltje hightech.”

� De Art Group vindt haar oor-
sprong in het samensmelten van
de bedrijven SMS in Tilburg en
GVW in Gameren in 2009.

� Later zijn daar ook de bedrijven
CCG (Tilburg) en FPT in Kaatsheu-
vel aan toegevoegd.

� Art Group is gespecialiseerd in
productie en ontwikkeling van

stempels en matrijzen. Verder
houdt de onderneming zich bezig
met hoogwaardige massaproduc-
tie van metalen, kunststof en hy-
bride onderdelen.

� Het technologische bedrijf onder-
houdt nauwe contacten met diver-
se hogescholen en universiteiten
in binnen- en buitenland.

� De Art Group heeft geavanceerde apparatuur. Werknemer Patrick Veeke achter de machine voor gestanste producten. foto’s John Schouten/PVE

NIJVERHEIDSWEG 7, OISTERWIJKTE HUUR
KaNTOORpaND
SHOWROOm
v.a. 300m2 modern kantoorpand met:
8 eigen parkeerplaatsen aan de voorzijde
van het bedrijfspand, elektrische
inkomdeuren, toiletgroep, keuken,
repro en archiefruimte/showroom,
elke ruimte voorzien van airco/verwarming.

mEER INfO: 06 - 51608476per mnd€1500,-

‘Tekort
personeel
is grootste
bedreiging’

ART GROUP




