
 
 

REWIN West-Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant.  
REWIN initieert, stimuleert en verbindt. 

 
 

REWIN Resultaten voor de gemeente Steenbergen 2010 – 2015 

 

Vestigers 

REWIN West-Brabant verzorgt de promotie van West-Brabant als vestigingsplaats voor bedrijven. 

REWIN begeleidt hierbij het hele proces, van het scouten naar nieuwe bedrijven, oriëntatie tot 

concrete vestiging.  

In de periode 2010 tot 2015 zijn 5 bedrijven met begeleiding  van REWIN van buiten de regio naar 

vestiging in Steenbergen geleid en heeft REWIN 1 bedrijf begeleid bij het aantrekken van nieuwe 

business, waarvoor extra personeel is aangetrokken. In totaal betreft het ruim 550 nieuwe 

arbeidsplaatsen en ruim 600 miljoen euro investering.  

 

Nova Lignum Gevelbekleding biobased 

 

Polma Matrassenfabriek BV Matrassenfabriek 

 

Vervaet Biervliet B.V. Groothandel Land en tuinbouwmachines 

 

Heijnen-Stuij Installatietechn. Installatietechniek en veiligheid (uitbr.) 

 

ESRA Car Performance Opbouwen van raceauto’s  

 

Van Oers United BV Distributie groenten 

 

Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat het in dit overzicht alleen handelt om 

arbeidsplaatsen voortkomend uit in Steenbergen gerealiseerde projecten. Dat geeft echter 

geen compleet beeld van de totaal gecreëerde werkgelegenheid. De activiteiten van REWIN 

leiden immers ook tot –vaak substantiële- vestigingen in nabij gelegen gemeenten als 

Bergen op Zoom en Roosendaal waarvan de effecten voor de arbeidsmarkt zich uitstrekken 

over een groter gebied, waaronder Steenbergen. Arbeid is immers mobiel.  

 

Strategische agenda 

Sinds een aantal jaar is REWIN de uitvoeringsorganisatie voor de Strategische Agenda West-Brabant 

voor de drie topsectoren maintenance, logistiek en biobased economy. REWIN brengt bedrijven en 

kennisinstellingen samen in clusters voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid en zorgt voor het 

aansluiten van die clusters op stimuleringsprogramma’s van de provincie, het rijk en Europa. 

Van 2010 tot en met 2015 participeerden  14   bedrijven uit de gemeente Steenbergen in  een groot 

aantal samenwerkingsverbanden in de drie topsectoren. In 2015 betrof dit voor Steenbergse 

bedrijven de clusters Groen verbouwen, high tech, biobased coatings, kleurstoffen, aerospace, 

agrofood, multimodaal vervoer, sugardelta en verpakkingen.  
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Naam bedrijf Topsector 

 

AD Productions BV maintenance 

 

Aquapro biobased 

 

C-Max Technologies biobased 

 

Eco-Point International B.V. biobased 

 

Edunamica 2 x maintenance 

 

Geurtz group B.V. biobased 

 

Gommeren-Testers maintenance 

 

Groasis biobased 

 

J. van Marrewijk 2x biobased 

 

Rombouts Kunststof Techniek BV maintenance 

 

Rubia BV 2 x biobased 

 

Suiker Unie 4 x biobased, 1x logistiek 

 

Unipak B.V. biobased 

 

Vlamings Agro groep maintenance 

 

MKB 

REWIN is nauw betrokken bij vele West-Brabantse MKB-bedrijven die willen groeien, innoveren, 

uitbreiden of investeren. We besteden daarbij specifiek aandacht aan vraagstukken op het gebied van 

strategie, financiering en coaching.  

Onderstaande bedrijven uit de gemeente Steenbergen kregen tussen 2010 en 2015 ondersteuning 

van REWIN. Soms was dat door West TOP (ondernemen in het buitengebied van West-Brabant; tot 

2012), in andere gevallen door Stratos (ondernemers leren van ondernemers), Kennismakelaar 

(ondernemersvragen koppelen aan studenten; tot 2011) of ondersteuning bij het aanvragen van een 

financiering / overbruggingskrediet. Natuurlijk was het ook mogelijk op diverse gebieden 

ondersteund te worden.  

In 5 jaar tijd hebben 22 MKB bedrijven uit de gemeente  Steenbergen op diverse manieren 

ondersteuning gekregen.  

1 Akkermans Leisure & Golf West TOP, Financiering en Stratos 

2 Camping en Chaletpark De Uitwijk West TOP 

3 Camping Mattenburg West TOP 

4 Davier Stratos 

5 De Oudlandse Hoeve west TOP en Kennismakelaar 

6 de Rommetrom / Zorghoeve Kakelbont West TOP, Kennismakelaar en Stratos 

7 D-TOP training b.v. Kennismakelaar 

8 Heijnen E-Technologie B.V. Kennismakelaar 

9 Heijnen Installatietechniek Stratos 

10 HOBO Tools BV financiering 

11 It Fit's / Sloep met Stijl Kennismakelaar en Stratos 
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12 Jachthaven Schapenput West TOP 

13 Kinderzorg Anders Financiering 

14 Landbouwbedrijf de Witte C.V. West TOP en Kennismakelaar 

15 Multi-Dog West TOP, Kennismakelaar en Stratos 

16 Onderhoudsbedrijf De Bruijn West TOP 

17 Ouderenzorg Anders West TOP 

18 Polma Matrassenfabriek BV Financiering 

19 Schouteren West TOP 

20 Van der Kroon Food products B.V. Stratos 

21 Vermeulen Steenbergen Stratos 

22 Westcreecke bv Stratos 
 

Het meten van de resultaten voor deze ondersteuning is moeilijk. Alleen bij Ondersteuning 
Financiering kan dit concreet gemeten worden. In de periode 2010 – 2015 hebben deze inspanningen 
de volgende direct meetbare resultaten opgeleverd:  

Behoud van of nieuwe arbeidsplaatsen:   55 arbeidsplaatsen 
Totale investeringssom door MKB:    € 1,5 miljoen 

 

Maatwerk  

REWIN levert op verzoek maatwerk aan de gemeenten uit het landelijk gebied. Het gaat met name 
om economische vraagstukken met een lokaal karakter, waarbij REWIN op basis van haar specifieke 
expertise een adviserende rol vervuld.  

De Raad van Commissarissen van REWIN heeft besloten dat vanaf 2013 Maatwerk niet langer tot het 
takenpakket van REWIN behoort. Voor de volledigheid nemen wij hier toch nog de maatwerkklussen 
mee. In de periode 2010 – 2012 heeft REWIN het volgende maatwerk verricht:  

  

 Nieuw Prinsenland: vanaf het begin (2008) is REWIN betrokken bij de ontwikkeling van Agro 

en Foodcluster Nieuw Prinsenland. In de aanloopfase door middel van het voeren van 

gesprekken, advisering en het opstellen van marktrapportages. Later kwamen daarbij het 

marketingplan, analyses voor lopende acquisities en het organiseren van bijeenkomsten 

 Rapportages opgesteld voor biobased acquisities 

 Deelname aan workshops rondom de ontwikkeling van recreatievisie A4/aquaduct 

 Opstellen van een bedrijfsplan voor de verplaatsing van een machinefabriek 

 Haalbaarheidsanalyse voor een bedrijfsverplaatsing foodbedrijf 
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 Analyse bedrijfsverzamelgebouw technology bedrijf 

 Rapportage Quo Vadis Steenbergen: waarbij met name wordt ingegaan op demografische 

ontwikkelingen en specifieke economische kansen.  

 

Overige activiteiten & nieuwe ontwikkelingen 

Het afgelopen jaar (2015) is REWIN actief geweest voor de gemeente Steenbergen in het kader van 
het  samenwerkingscontract met het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland. REWIN verzorgt de 
gerichte acquisitie, waarbij in het bijzonder intensieve ondersteuning is geboden aan de 
voorgenomen vestiging van Van Oers United op dit bedrijventerrein.  

De gemeente Steenbergen is voor REWIN belangrijk als partner voor de AgroFood sector. AgroFood 
is, gemeten naar toegevoegde waarde, de tweede stuwende sector van West-Brabant. In opdracht 
van het RWB is REWIN samen met de BOM en de gemeente Steenbergen een verkenning gestart 
naar business en innovatiethema’s bij bedrijven en voor aansluiting bij het Innovatie-programma van 
de Provincie. Er zijn ca. 30 bedrijven bezocht om thema’s te inventariseren, 13 bedrijven zijn aan 
elkaar gekoppeld en 9 bedrijven zijn gekoppeld aan bestaande clusters, terwijl er . 4 nieuwe 
projecten in voorbereiding zijn (gezonder voeding, precisie landbouw, inhoudsstoffen en 
streekproducten). Gepland is om in 2017 mee te gaan draaien met een nieuw 4 jarig agrofood 
programma Brabant.       


