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Bekende
nieuwkomer
bij immens
Immens is sinds kort een nieuwe
partner rijker, LIOF, hartje Maastricht.
We ontmoeten Gaby Zandbergen
(Participatie & Financiering - acquisitie)
op een zonnige nazomerochtend en
praten bij.
“LIOF is er voor elke Limburgse MKB’er
met een innovatief idee, businessplan of
financieringsaanvraag. Maar ook ondernemers
die zich in Limburg willen vestigen kunnen
bij ons terecht”, vertelt Gaby Zandbergen.
“We zeggen altijd ‘als de regio groeit, groeit
iedereen’, en daar doen we iedere dag
opnieuw ons uiterste best voor. Het doel
van LIOF is meehelpen aan de groei van het
Limburgse MKB, en dat op zijn beurt wordt
weer zichtbaar door het scheppen van
nieuwe banen in onze Provincie, maar ook
door het aanbrengen van nieuwe producten
en diensten waardoor Limburg een betere
reputatie krijgt op het gebied van innovatie
en werkgelegenheid.
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Het afgelopen jaar was een heftig jaar. Vanwege de nieuwe koers was een reorganisatie
onvermijdelijk en moest LIOF afscheid
nemen van een aantal collega’s. Maar de
nieuwe mensen passen goed bij het nieuwe
LIOF en vormen een goede mix met ruim
talent in het bedrijfsleven. LIOF helpt het
bedrijfsleven met drie instrumenten: kennis,
netwerk en kapitaal. Iedere ondernemer
met een vraag is welkom. LIOF heeft een
ruim scala aan middelen dat zij kan inzetten.
Samen met de ondernemer gaan we aan
tafel en bepalen we de juiste mix.

LIOF wil laagdrempelig en transparant
werken. We gaan naar de mensen toe,
in plaats van ze op onze eigen locatie te
ontvangen. Voordeel: Wie de ondernemer
in zijn werksetting opzoekt krijgt een veel
beter beeld van zijn bedrijf en de mens
erachter. Dat werkt heel prettig. Overigens
is de rijkdom aan bedrijven in Limburg
enorm. Er zit hier ontzettend veel waarde
waar hard aan gewerkt wordt. Het verrast
ons steeds weer te zien wat er in onze
provincie aan bedrijven gevestigd is. Van
een bedrijf in mestverwerking tot state of
the art kankerbestrijding, robotica, chemie
en duurzaamheid. Een echt broeinest aan
positieve energie dus.
Overigens ben ik blij dat LIOF ook IMMENSlid is geworden. Ikzelf kende MTB al heel
wat jaren, vanuit mijn functie van algemeen
directeur bij Randwijck, nu Creative Tops.
Door de samenwerking met MTB konden
we bestaan. Niet alleen vonden we een
modus operandi waardoor we flexibel en
op orderbasis konden produceren, MTB
leverde (en levert nog steeds) vakkundige
mensen. Wat dat betreft is de kwaliteit altijd
goed geweest. Randwijck was al lid van
Immens, en toen ik de overstap naar LIOF
maakte vond ik het belangrijk ook hen over
de waarde hiervan te vertellen. Ik was dan
ook bijzonder blij toe ik vernam dat LIOF
zich in de filosofie van Immens kon vinden.
Elkaar een warm hart toedragen, zeker
vanuit sterkte, is een gedachtegang die niet
alleen mij persoonlijk aanspreekt, maar
waarvoor ook het LIOF open staat”.
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