Eerste
bedrijfsledendag
bij Prolyte
Op woensdag 15 april vond de eerste bijeenkomst plaats speciaal voor bedrijfsleden
van de VPT. Het gezelschap werd van harte welkom geheten door de firma Prolyte in
Leek, in de persoon van Marina Prak, Marc Hendriks en de nieuwe algemeen directeur
... ....
Uiteraard waren de ondernemers gekomen om te netwerken, maar zeker ook
voor het programma: een rondleiding
door het bedrijf en een presentatie door
Marc Hendriks over innovatie bij Prolyte,
een duo-presentatie door MKB Nederland
en een bijdrage van Lowie Looyen (DHV)
over de eisen die de overheid gaat stellen
op het gebied van duurzaamheid.
MKB Nederland
Om met MKB Nederland te beginnen: de
VPT overweegt om namens de bedrijfsleden collectief lid te worden van MKB
Nederland, de belangenorganisatie voor
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het midden- en kleinbedrijf in Nederland. 186.000 bedrijven zijn bij MKB
Nederland aangesloten via ongeveer
150 brancheorganisaties. Daaronder
zijn er ook veel uit de cultuursector en
de podiumkunsten. De VNT (theatergezelschappen), de VSCD (schouwburgen
en concertzalen), de VNPF (poppodia
en festivals) en de VVEM (evenementen)
zijn al lid van MKB Nederland. De bedrijfsleden van de VPT zijn typisch mkbondernemingen: klein, gespecialiseerd
en innovatief. MKB Nederland kan voor
die bedrijven veel betekenen - denk aan
de gebundelde kennis op het gebied van

wetgeving, belastingen, juridische zaken,
of denk aan het samenstellen van een
arbocatalogus door de branche. Ook op
het gebied van subsidies is er veel meer
mogelijk dan de meeste bedrijven weten
- denk aan innovatie- en exportsubsidie.
Verder is MKB Nederland een belangrijke
gesprekspartner van de overheid. Lobbyen is een vak en MKB Nederland heeft
daarvoor een groot aantal mensen in
dienst die in Den Haag de weg weten.
Ook bedrijven in onze sector hebben een
groot aantal belangen gemeenschappelijk. Een actueel voorbeeld is de bedreiging van de beschikbare frequentie-

ruimte voor draadloze audio, een kwestie
die uiteindelijk bij Economische Zaken
bepleit moet worden. De aanwezigen
waren na de presentatie door Ramona
van den Bosch (MKB Nederland en
onder meer secretaris voor Cultuur en
Sport) en Ron van Gent (directeur MKB
Noord) overtuigd van de voordelen van
het lidmaatschap, want niemand bleek
bezwaar te hebben tegen een collectief
lidmaatschap. De kosten zijn beperkt en
zouden door de bedrijfsleden zelf gedragen moeten worden.

ziet waarin het bedrijf innovatief is.
Allereerst de producten zelf - de wereldwijd nagevolgde conische koppeling is bijvoorbeeld een uitvinding van
Prolyte. Verder worden alle machines
en hulpmiddelen door Prolyte zelf ontwikkeld, van de lasbanken tot de reinigingsmachine die werkt met ultrasoon
geluid. En tot slot innoveert de firma op
het gebied van informatie, want Prolyte
loopt voorop met voorlichting en training. Alom bekend is hun boekje over
trussen en rigging.

aan meegewerkt, hij was de afgelopen
twee jaar vanuit DHV gedetacheerd bij
SenterNovem. Hij vertelde dat cultuurgebouwen pas ergens na 2010 onder de
duurzaamheidseisen zullen vallen, maar
stelde tegelijk dat die nu al relevant zijn
gezien de lange ontwikkeltijd van nieuwe
theaters. Relevant zijn natuurlijk ook
de criteria voor de inkoop van goederen.
Uitgesplitst voor de productgroepen staan
deze op de website van SenterNovem.
Deze presentatie leidde tot de vraag of
het nuttig zou zijn om als branche zelf

Prolyte en innovatie
Bij de rondleiding door het bedrijf
Prolyte zagen we hoe de aluminium
trussen, de takels en de podia worden
gemaakt in drie grote bedrijfshallen
door ongeveer 120 medewerkers. Prolyte begon in 1994 met een handjevol
mensen in een bedrijfspand dat nu
het kleinste van de drie is. Het bedrijf
levert producten over de hele wereld
en daarin speelt innovatie zeker een
grote rol. Prolyte’s Marc Hendriks liet

Duurzaam inkopen
Als laatste in het programma sprak
Lowie Looyen (DHV) over de duurzaamheidseisen die de overheid vanaf komend
jaar gaat stellen aan producten. Zaken
doen met de overheid betekent vanaf dat
moment dat de producten en de leveranciers moeten voldoen aan specifieke
eisen op het gebied van milieu en duurzaamheid. SenterNovem heeft de criteria
hiervoor ontwikkeld, voor in totaal 80
productgroepen. Looyen heeft daar zelf

een NPR Duurzame theatertechniek op
te stellen. Hij bevestigde dat en het idee
werd door enkele aanwezigen met enthousiasme ontvangen. Daar gaan we
wellicht meer van horen. Na afloop van
alle presentaties werd een buffet aangeboden door Prolyte en werd nog een uurtje
genetwerkt. Een zeer geslaagde dag. f
www.prolyte.nl
www.mkbnederland.nl
www.senternovem.nl/duurzaaminkopen
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