
Ze geloven in de kracht van samenwerken. De zeventig bedrijven van Maasvalleiwonen weten elkaar te 

vinden, trekken samen op en versterken elkaar. Gezamenlijk bieden ze een totaalpakket: alles op het gebied van 

bouwen, verbouwen, wonen en verhuizen op één internetportal. Samen sterk staan en collectief naar buiten 

treden, het werpt zijn vruchten af.

Maasvalleiwonen

Sterk door 
 samenwerking

Maasvalleiwonen is actief sinds 
januari 2010 en presenteerde 
zich in oktober 2011 in vol 

ornaat met een unieke, regionale bouw- en 
woonbeurs in Boxmeer. De tweedaagse 
beurs trok maar liefst 3.500 bezoekers en 
was een groot succes. De data voor een 
soortgelijke beurs in 2013 staan al op de 
rol. Dit betekent echter niet dat er in de 
tussenliggende periode niets gebeurt. Ook 
dit jaar grijpt Maasvalleiwonen de maand 
oktober aan om nadrukkelijk naar buiten te 
treden. Op 6 & 7 oktober opent een groot 
deel van de deelnemende bedrijven haar 
deuren voor de regionale Maasvalleiwonen 
Open Dagen. Doelstelling: laten zien wat 
er speelt in de branche, consumenten 
de mogelijkheid geven om ideeën te 
verzamelen, inspiratie op te doen en 
kennis te maken met bedrijven die iedere 
woondroom kunnen realiseren. Bovendien 
verzorgt Maasvalleiwonen in woonmaand 
oktober wekelijks een extra katern in de 
Maasdriehoek, compleet in het teken van 
wonen in de Maasvallei.

Samenwerkingsverband

Maasvalleiwonen is een uniek samen-
werkingsverband tussen bedrijven op het 
gebied van (ver)bouwen en (ver)huizen, in 
de regio Gennep, Boxmeer, Maasduinen 
en Land van Cuijk. De zeventig bedrijven 
presenteren zich op het internetportal 
www.maasvalleiwonen.nl Alle disciplines 
zijn vertegenwoordigd en per tak van 
sport kunnen maximaal drie bedrijven zich 
aansluiten. Stuk voor stuk bedrijven die 
garant staan voor kwaliteit, elkaar en de 
regio kennen en elkaar kunnen aanbevelen 
plus versterken. Geen marketingverhaal, 
maar een initiatief van ondernemers onder 
elkaar, aldus Peter van Houtum van Gebr. 
Janssen uit Beugen, één van de bestuurs-
leden van Maasvalleiwonen. “We zien 
elkaar als collega’s, niet als concurrenten. 
Door ons gezamenlijk te presenteren laten 
we zien wat er te koop is in de regio. Neem

 van mij aan dat dat een heleboel is. Boven-
dien liggen onze werkvelden in elkaars ver-
lengde en is het handig dat je alles op één 
website terug kunt vinden.” De betrokken 
ondernemers ontmoeten elkaar minimaal 
twee keer per jaar tijdens bedrijfsbezoeken. 
Op zo’n avond presenteert een aantal 
aangesloten bedrijven zich en is er ruim-
schoots de gelegenheid om te netwerken. 
Van Houtum benadrukt het belang van 
deze avonden. “We kennen elkaar, houden 
elkaar op de hoogte en weten wat er leeft 
binnen de branche. De voordelen hiervan 
zijn overduidelijk. We kunnen elkaar de bal 
toespelen. Bovendien zijn gesprekken als 
ondernemers onder elkaar erg waardevol 
én vinden de meeste ondernemers het ook 
gewoon gezellig.”

Op de kaart zetten

Met de Open Dagen op 6 & 7 oktober hoopt 
Maasvalleiwonen haar naam opnieuw 
op de kaart te zetten en een grote groep 
potentiële klanten te bereiken. Ook uit de 
opzet van die dagen blijkt saamhorigheid 
en collegialiteit. Van Houtum: “Niet iedere 
bedrijfslocatie leent zich voor een open 
dag. Bedrijven vinden daarom onderdak 
bij elkaar. Bedrijven die vierkante meters 
over hebben, stellen deze beschikbaar voor 
andere bedrijven. Zo versterken we elkaar 
en bieden we de bezoekers meerwaarde. 
De indeling is nog niet de� nitief, maar 
volgens mij is er zelfs sprake van dat de twee 
aangesloten notariskantoren op dezelfde 
locatie te vinden zijn. Dat is toch het ultieme 
voorbeeld van collegialiteit!”
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