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Vakmanschap en Ambachten staan aan de basis van de maakindustrie. Deze sectoren verschaffen 

banen aan 900 000 mensen, zijn essentieel voor de creatieve sector, zijn vaak drijvers van innovatie en 

vervullen een spilfunctie in het oppakken van sociale vraagstukken. Om deze redenen maken Kamerlid 

Selçuk Öztürk (PvdA) en Hans Biesheuvel zich sterk voor vakmensen en de ambachten. 

 

Op donderdag 10 juli 2014 zijn 

achtereenvolgens bezoeken gebracht op 

locatie aan CSO in Moergestel, Hoefsmid Jill 

Roberscheuten in Son en het Techniekhuys in 

Veldhoven. Vervolgens is bij de Praktijkschool 

in Helmond een actueel project besproken 

waarin ambachtelijk vakmanschap, 

ondernemerschap en praktijkonderwijs 

concreet zijn samengebracht.  

 

Voor het programma is nauw samengewerkt 

met Het Ambachtshuis Brabant – een initiatief van Oranjestarters. Het Ambachtshuis Brabant promoot 

en ondersteunt vakmensen en ambachtelijk ondernemerschap, geeft voorlichting en vakscholing voor 

jongeren en volwassenen en begeleidt hen in hun loopbaan in de ambachtseconomie volgens het 

Meester-gezel-model.  

 

CSO – “Ouderwets handwerk, gecombineerd met nieuwe technieken.” 

CSO is actief in de orthopedische 

schoentechniek. Directeur Jos Nouwens 

vertelde dat CSO één van de laatste 

productieplaatsen in Nederland is waar 

orthopedische schoenen van begin tot 

eind gemaakt worden. Maatwerk vraagt 

communicatie tussen de klant en 

producent, in deze afstemming zit de 

kwaliteit.  

 

Op vragen van Selçuk Özturk en Hans 

Biesheuvel hoe de politiek in Den Haag 

kan helpen antwoordde Jos Nouwens dat 

het op de kaart zetten van Vakmanschap heel belangrijk is. Hij benadrukte het belang van de 

maakindustrie voor innovatie. De maakindustrie, zeker de kleinere ondernemingen, hebben de 

afgelopen jaren een moeilijke tijd gehad. De ruimte om te investeren is beperkt en voor financiering 

door innovatiefondsen komen kleinschalige bedrijven veel minder in aanmerking dan grotere 

ondernemingen.  

 

mailto:info@onl.nl
http://www.cso-orthopedie.nl/
http://www.hoefsmederij-jill.nl/
http://www.hoefsmederij-jill.nl/
http://www.techniekhuys.nl/
http://www.ambachtshuis-brabant.nl/nl/oranjestarters/home/


 

Bezoekadres: Lange Voorhout 96,  2514 EJ Den Haag 

Telefoonnummer: 070 - 364 34 74 
Email: info@onl.nl, Website: www.onl.nl 

 

Hoefsmederij Jill  

Jill Roberscheuten is hoefsmid in de regio Brabant en 

omstreken. Met haar mobiele smederij verzorgt ze de 

hoeven van paarden bij klanten aan huis. Na het volgen van 

de vakopleiding Paard en Verzorging is zij op 22 jarige leeftijd 

begonnen als zelfstandig ondernemer. Ze heeft haar bus 

gekocht van de smid waar ze in de leer is geweest en heeft 

inmiddels een gestaag groeiende groep klanten. Jill liet zien 

hoe de hoefijzers ter plekke gesmeed en passend gemaakt 

worden.  Tijdens het gesprek vertelde Jill over haar opleiding 

en hoe zij de stappen tot zelfstandig ondernemer gezet heeft.  

Techniekhuys Veldhoven, Het Ambachtshuis Brabant en Kenteq – Optimale samenwerking 

onderwijs en bedrijfsleven.   

Het Techniekhuys is hét voorbeeld van de gouden combinatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. Selçuk 

Öztürk en Hans Biesheuvel kregen hier uitleg over de samenwerking tussen het Summa College, het 

kennis en adviescentrum voor technisch vakmanschap Kenteq en Het Ambachtshuis Brabant. Door 

kleinschalig vakonderwijs en intensief contact met ondernemers volgens de Meester-gezelformule 

worden leerlingen zo opgeleid dat ze na afloop meteen aan de slag kunnen.  

Onderwijs en bedrijfsleven  hebben een 

convenant gesloten om samen te zorgen 

voor een goede match tussen de 

vakkennis van leerlingen en de praktijk 

bij technische ondernemingen in de 

omgeving.  

 

Project Ambachtelijk Ondernemerschap Helmond 

Op de locatie van de Praktijkschool Helmond hebben Selçuk 

Öztürk en Hans Biesheuvel gesproken met onder meer 

startende ondernemer Heidi de Jager-Adriaans, Rob Vester 

van Adriaans Wonen en Werken en Robert Pinter en Margot 

Verhees van de Praktijkschool Helmond. In het winkelplein 

Straatven in Helmond gaat Heidi de Jager Adriaans een 

winkel beginnen waar vakmensen hun werk kunnen 

exposeren en waar winkelend publiek en buurtbewoners 

samen kunnen komen. Dit project is geïnitieerd door Het 

Ambachtshuis Brabant en is een goede toevoeging aan het aanbod van winkels in Straatven. Het 

project is een goed voorbeeld van de ondersteuning van startende ondernemers en de samenwerking 

tussen maatschappelijke spelers, het onderwijs en de lokale winkeliers. 

 

Een volledig fotoverslag is te vinden op de website van ONL voor Ondernemers. Meer informatie over 

de afzonderlijke bezoeken is te verkrijgen via info@onl.nl of via Liesbeth Neef van Het Ambachtshuis 

Brabant via info@oranjestarters.nl.  
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