
Het kantoor van Bayer in Maastricht 
huisvest Bayer Medical Care, de wereld- 
wijde sectorleider op het gebied van 
Radiologie (contrastvloeistoffen, 
medische apparatuur, informatica). 
Bayer is gehuisvest op de voormalige 
locatie van de ABN-AMRO Bank in 
stadsdeel Céramique. Men verzorgt er 
wereldwijde logistieke en administra-
tieve handelingen op het gebied van 
injectoren uit de Verenigde Staten en 
de contrastvloeistoffen die in Duitsland 
worden gemaakt. Sinds maart 2017 is 
Bayer lid van Immens. Nieuwsgierig 
geworden, brengen we een bezoek aan 
bedrijfsjurist Ramón Haen die ons 
namens het management team hartelijk 
ontvangt.
 
“Bayer is een enorm groot concern. Ik zal me 
dan ook richten op onze bedrijfsactiviteiten 
in Maastricht”, opent Ramón Haen het 
gesprek. “Ten eerste is de regio Maastricht 
van groot strategisch belang voor Bayer 
in de Benelux. De locatie op de grens van 
Nederland, België en Duitsland biedt 
deze regio een uitstekende toegang tot 
de Europese markt en tot internationale 
en meertalige arbeidskrachten. Locatie 
Maastricht biedt Bayer, een bedrijf dat 
wereldwijd al meer dan 150 jaar bestaat, 
een nog betere toegang tot de belangrijkste 
belanghebbenden in de gezondheidszorg. 

Bayer Maastricht houdt zich bezig met 
producten die nodig zijn bij het maken 
van MRI- of CT scans, dus vloeistoffen en 
injectoren, en niet de scanners zelf. 
Specialistisch werk, dat door een groot 
aantal hoog opgeleide medewerkers wordt 
uitgevoerd. Duitsers, Noren, Denen, Belgen, 
Italianen, er werken hier veel nationaliteiten. 
Op dit moment werken in Maastricht om 
en nabij de 130 medewerkers.

Bayer Maastricht heeft twee soorten 
klanten: De Bayer vestigingen in diverse 
landen, waaronder Bayer Nederland, en 
distributeurs die Bayer Maastricht als 
inkooppunt gebruiken. Let wel, we verkopen 
niet rechtstreeks aan ziekenhuizen. Daar-
naast werken we samen met fabrikanten 
van scanners, zoals Philips en Siemens. 

Wie ooit een scan heeft gehad kan zich 
deze grote apparaten zeker wel herinneren. 
Verder hebben we servicemonteurs in 
dienst. Zij vervangen en repareren defecte 
producten op onze service afdeling. Ook 
hebben we de beschikking over een ‘Technical 
Assistance Center’. Hier worden door middel 
van een Internetverbinding technische 
problemen bij een klant rechtstreeks opgelost. 
Oftewel, vanuit Maastricht ‘duiken’ we 
direct het apparaat in. Ook trainen we de 
servicemonteurs van onze distributeurs. 
Uit dat oogpunt ontvangen we veel gasten 
uit het buitenland, en daar zijn hotels en 
restaurants in Maastricht weer blij mee 
(lacht). Voor sommige landen regelen we 
de order intake. Om dat goed te kunnen 
doen hebben we native speakers in dienst. 
Alles bij elkaar genomen kun je zeggen dat 
Bayer Maastricht fungeert als ‘as met alle 
spaken van het wiel naar de rest van de 
wereld’, een bijzonder bedrijf dus. 

De Maastricht Award was de trigger naar 
het lidmaatschap van Immens. We begrijpen 
Immens, want we hebben zelf iemand met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 
(repro-, opruim-, en schoonmaakwerkzaam- 
heden). Dan weet je dus waarover je spreekt. 
Niet alleen was dit een reden om ons aan 
te melden, we willen ook kijken hoe andere 
bedrijven het doen, net zo goed als dat 
we van andere bedrijven willen leren. Nog 
een argument: Werken met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt biedt 
bedrijven mogelijkheden om personeel 
uit te wisselen. Een voor ons belangrijke 
zienswijze, want we willen ons niet alleen 
aan wettelijke verplichtingen houden, maar 
vooral ook breder denken.”

08 Wij, Wij, 09 

IMMENS
PARTNER

BAYER MAASTRICHT:
partner      die graag breder denkt


