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Genomineerd: John Vullings en Jan Arts, 
Vullings Metaalbewerking en Systemen

“Innovatief, maar met de informele “Innovatief, maar met de informele 
sfeer van een familiebedrijf”
Genomineerd voor de Ondernemersprijs Horst aan de 
Maas en voor de InnovAward, en dan ook nog een 
50-jarig jubileum. Het is een bijzonder jaar voor Vullings 
Metaalbewerking en Systemen uit Horst. Directeuren John 
Vullings en Jan Arts vertellen dat er tegenwoordig feitelijk 
drie bedrijven onder één dak gevestigd zijn.

Zoals veel ondernemers destijds begon Joos Vullings, de vader van 
John, in 1965 zijn bedrijf in een schuur. In eerste instantie waren de 
werkzaamheden machinebouw en metaalbewerking, vooral gericht 
op tuinbouwbedrijven. Na verloop van tijd werden ook steeds meer 
toeleveringsbedrijven voor de tuinbouwsector klant en kwam de 
focus steeds meer op metaalbewerking te liggen. “Dat gebeurde 
vanaf de jaren negentig”, vertelt John Vullings. “Toen waren we, na 
twee verhuizingen inmiddels gevestigd in het huidige bedrijfspand 
aan de Handelstraat. Die tweede verhuizing vond plaats in 1990. 
Twee jaar later maakte John Vullings, na de HTS te hebben afgerond, 
zijn opwachting in het bedrijf. “Dat zou ik op korte termijn 
moeten overnemen, maar daar was ik eigenlijk nog te jong voor.” 
Daarmee kwam Jan Arts in beeld. Eveneens afgestudeerd aan de 
HTS, een tijdlang werkzaam bij diverse bedrijven, verspreid over 
Nederland, en op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Ik wilde als 
zelfstandige beginnen, maar met een gezin thuis vond ik dat wat 
riskant. Toen ik de mogelijkheid zag bij Vullings als vennoot aan 
de slag te gaan, heb ik die kans meteen gegrepen.” Arts stapte in 
1994 in en was, zoals John Vullings het met een glimlach schetst, 
“meteen onderdeel van de familie, dus je kunt nog steeds spreken 
van een familiebedrijf”. Beide nieuwe eigenaren transformeerden 
Vullings vervolgens tot een innovatief bedrijf dat voortdurend op 
zoek is naar nieuwe oplossingen en meedenkt met relaties. “We 
doen veel meer dan alleen metaalbewerking, werken klantgericht 
en willen die relatie ontzorgen”, aldus Vullings en Arts. Naast 
metaalbewerking van kleine en middelgrote series voor diverse 
branches heeft dat geleid tot Vullings Systemen. John Vullings: “In 
het verleden waren we ook machinebouwer. Begin jaren negentig 
werden we benaderd door champignonkwekers die op zoek waren 

sfeer van een familiebedrijf”
naar het automatiseren van watergeven. Vanuit onze 
brede kennis zijn we met die vraag aan de slag gegaan 
en na een diepgaand en uitgebreid onderzoek hebben 
we een volledig geautomatiseerd systeem ontwikkeld en 
geoctrooieerd. Daarvoor hebben we Vullings Systemen 
opgericht. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden 
om dergelijke systemen, in het kader van de opkomst 
van city farming, de binnenteelt zeg maar, ook voor 
andere producten toe te passen.” Een derde bedrijf is er 
inmiddels ook en draagt de naam Atgrow. Binnen die tak 
wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een andere 
nieuwe ontwikkeling, vertelt Jan Arts. “De afgelopen 
jaren zijn we bezig geweest met het ontwikkelen van een 
systeem om tomaten- en komkommerplanten automatisch 
te laten zakken. Er is nu een prototype en vanaf volgend 
jaar willen met dat systeem de markt op.” Arts en Vullings 
merken trots op met dit systeem genomineerd te zijn voor 
de InnovAward. “We zijn steeds bezig met vernieuwing, 
ook wat ons machinepark betreft. Daarbij is automatisering 
geen doel, maar een middel om competitief te blijven. 
Robotisering is voor ons een belangrijke ondersteuning. Dat 
hoeft geen banen te kosten, maar levert zelfs banen op. Het 
betekent wel een andere invulling van die banen.”
Dat vraagt om goed opgeleide medewerkers, stellen Vullings 
en Arts, vandaar dat er wordt samengewerkt met allerlei 
onderwijsinstellingen. “Mensen die bij ons komen werken, 
hebben een bepaalde kennis nodig. Daarnaast 
leiden we ze intern verder op. Uit het weinige 
verloop blijkt wel dat ze het bij ons naar 
de zin hebben. Dat was ook de reactie na 
de open dag vanwege ons jubileum, dat 
ons personeel zo enthousiast is. Goed om 
te horen. We zijn dan wel innovatief en 
werken met de nieuwste technieken, 
maar hebben wel de prettige en 
informele sfeer van een familiebedrijf.”

sfeer van een familiebedrijf”

Genomineerd: Patrick Bierens, anco lifestyle centreGenomineerd: Patrick Bierens, anco lifestyle centre

“We doen geen 
concessies aan kwaliteit”

Hij doet het liever niet zelf, zich op de 
schouder kloppen. Patrick Bierens, eigenaar 
van anco lifestyle centre, laat het geven van 
complimenten liever aan de klanten over. 
“Onze klanten op een zo goede en breed 
mogelijke wijze van dienst zijn en zorgen dat 
ze tevreden zijn, dat is iedere dag opnieuw ons 
streven.”

De naam anco is al vele jaren een begrip in Horst en 
omgeving, maar in die jaren is er wel het een en ander 
veranderd, maakt Patrick Bierens duidelijk. Het waren 
zijn ouders Annie en Cor (vandaar anco) die de zaak 
in 1979 begonnen. “In een omgebouwde schuur”, 
glimlacht Bierens. “In 2001 zijn we naar de huidige 
locatie aan de Venrayseweg verhuisd en in 2007 hebben 
mijn vrouw en ik de zaak overgenomen.”

Het draaide toen al lang niet meer om alleen 
krachtsport, zoals in de begindagen, geeft hij aan. Steeds 
meer kwam het accent op fitness te liggen. Inmiddels 
is het bedrijf weer enkele stappen verder en is de term 
fitness vervangen door lifestyle. “Dat zie je ook terug 
in onze aangepaste naam anco lifestyle centre en de 

vernieuwde uitstraling. Die veranderingen in de 
afgelopen jaren zijn ook echt van mijn vrouw en 

mij, vandaar dat ik nu ‘ja’ heb gezegd tegen 
de nominatie voor de ondernemersprijs. 
Ik ben al eens eerder benaderd, maar 
toen vond ik dat de invloed van mijn 
ouders nog nadrukkelijk aanwezig was 
en dat zij de eer meer verdienden. 
Maar nu is het echt van ons.” En met 
‘ons’ bedoelt hij zowel zichzelf en 

zijn vrouw, maar ook het team dat bij anco actief is. “We doen het 
samen. Er werken hier 25 medewerkers en die staan allemaal met 
hart en ziel achter de zaak en stralen allemaal het anco-gevoel 
uit. Dat staat voor topkwaliteit en klantvriendelijkheid. Beide zijn 
hier optimaal. We hebben de afgelopen jaren vanwege de crisis, 
net als veel andere bedrijven, moeten snijden in de kosten, maar 
daarbij doen we aan kwaliteit geen concessies.” Die kwaliteit 
is onder meer terug te zien in het lidmaatschap van Fitvak, de 
brancheorganisatie die strenge criteria hanteert, in het VES-
lidmaatschap, een overkoepelende fitnessorganisatie waarbij de 
100 beste sport- en fitnesscentra van Nederland zijn aangesloten, 
en het Lerf-totaal-keurmerk, aldus Bierens.

Maar het is vooral ook terug te zien in het pand en in de aanpak, 
zegt hij. “We volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet en lopen 
voorop met het introduceren van nieuwe lesvormen. Zoals nu de 
Milon cirkel. Die kiezen hun fitnesscentra heel selectief; je vindt 
ze dan ook niet bij de budgetcentra.” Het aanbod bij anco is in de 
loop der jaren flink gegroeid. Zo zijn er twee fitnessruimten waar 
allerlei soorten fitness en andere trainingen worden gegeven, 
een zwembad, sauna, relaxruimte, squashbanen en zonnestudio’s. 
Anco heeft eigen horeca, fysiotherapie, vergaderzalen en zelfs 
kinderopvang. En net zoals de faciliteiten top zijn, zegt Bierens, 
geldt dat ook voor de medewerkers. “Die zijn goed opgeleid 
en blijven met bijscholing continu op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen. We hebben ook een eigen schoonmaakploeg die 
ervoor zorgt dat de hygiëne eveneens optimaal is.”

Alles staat in het teken van de dienstverlening, van de klant dus, 
geeft Bierens tot besluit mee. Die klant kan een pakket kiezen dat 
helemaal past bij zijn of haar ambities. “Maatwerk dus. Voor ons is 
het belangrijk dat de mensen hier met plezier sporten en relaxen, 
zich daardoor prettig voelen en met een goed gevoel weer naar 
buiten gaan.”

Genomineerd: Crist Coppens, Keurslagerij CoppensGenomineerd: Crist Coppens, Keurslagerij Coppens

“Beleving heeft in onze branche 
een grote vlucht genomen”
Hij staat, vindt slager Crist Coppens, eigenlijk vaker in 
de belangstelling dan hem lief is. Dat was voor hem 
reden om even te twijfelen over een nominatie voor de 
Ondernemersprijs Horst aan de Maas. “Ik realiseerde me 
echter dat het een enorme erkenning is, toen was de twijfel 
snel verdwenen.”

Soms kan het niet anders. Want als zanger kun je de spotlights nu een-
maal niet ontlopen. Naast het werk in de slagerij treedt Crist Coppens 
namelijk regelmatig op als zanger, door heel het land, met Nederlands-
talig repertoire, een mix van covers en eigen werk. Verder is hij nu 
eenmaal een bezige baas en ook dan kom je nog wel eens in beeld. 
Het is niet anders, weet Coppens die inmiddels alweer 25 jaar in Horst 
als slager actief is en die bij zijn komst meteen een impuls gaf aan 
de winkeliersvereniging in het dorp. “Ik had op dat vlak al de nodige 
ervaring.” Die ervaring deed hij op in Veldhoven, waar hij voor 1990 
actief was als bedrijfsleider bij een slagersbedrijf en voor de plaatse-
lijke winkeliersvereniging. Dat hij slager wilde worden wist hij vanaf 
zijn veertiende. “Bij ons thuis liepen altijd wat dieren rond, hobby van 
mijn vader. Toen ik op mijn veertiende mee mocht helpen met het 
slachten van een varken wist ik meteen: dit is het. Een jaar later stapte 
ik het slagersvak in.” Eind jaren tachtig besloot Coppens voor zichzelf 
te beginnen. Vanwege een concurrentiebeding mocht dat niet in Veld-
hoven en omgeving. “Zo kwam ik in Horst terecht, bij slagerij Soberjé, 
die zocht een opvolger.” Dat werd Coppens in 1990. Nog ruim een jaar 
runde hij de zaak onder de naam van zijn voorganger, toen volgde in 
januari 1992 een rigoureuze verbouwing en werd het Keurslager Crist 
Coppens. Zoals gezegd sloot Coppens zich meteen aan bij de winke-
liersvereniging en nam een actieve rol op zich door diverse activiteiten 
te initiëren. “Ik werd vrij vlug bestuurslid en later voorzitter van die 
winkeliersvereniging, nu het Centrummanagement Horst-Centrum.” Een 
stilzitter is hij niet, erkent Coppens dan, niet wat het koopcentrum van 
Horst betreft, evenmin als ondernemer in zijn eigen zaak. Die heeft hij 
al die 25 jaar steeds up-to-date gehouden; nieuwe trends en ontwikke-

lingen werden en worden op de voet gevolgd. “Ik durf best te stellen 
dat we een zaak met een regionale uitstraling hebben, aantrekkelijk 
voor de inwoners van Horst maar eveneens voor toeristen.” Hij wijst op 
de twee toonbanken en de zelfbedieningstoonbank waar om de twee 
dagen nieuwe gerechten aan worden toegevoegd. Zijn assortiment 
bestaat uit zo’n 150 producten en tegenwoordig maakt daar bijvoor-
beeld ook wijn deel van uit.” “De beleving heeft in onze branche een 
enorme vlucht genomen. Er is veel veranderd. We zijn nu ook traiteur, 
doen catering, verzorgen belegde broodjes. En wild, dat hadden we 
vroeger nauwelijks terwijl er nu een grote vraag naar is. En we zijn 
online uiteraard. Voor barbecueproducten is er een aparte website, net 
als voor gourmetproducten en voor tapas. We werken met een bestel-
dienst, dat zal in de toekomst steeds belangrijker worden. In de pauze 
op het werk de bestelling doen en die na het werk komen afhalen of 
thuis laten bezorgen op een specifiek tijdstip.” Een andere verandering 
noemt hij de zondagopenstelling. “Dat is nu nog een funshopdag, maar 
wordt steeds meer een dag voor gewone boodschappen.” Ook op een 
andere manier heeft Coppens oog voor wat er speelt in de maatschap-
pij, voor mensen die het minder goed hebben. Zeker de afgelopen 
jaren werd hij er regelmatig mee geconfronteerd. “Jarenlange klanten 
die opeens ieder dubbeltje moeten omdraaien, ja, die verras ik dan wel 
eens. Dat geldt ook voor de bewoners in een verzorgingstehuis. Kijk, 
zingen vind ik leuk, slager zijn is mijn passie, maar ik wil vooral als 
mens worden beoordeeld.”


