Kartrekker voor 900 bedrijven in Helmond;
het succes van Frits Rutten
HELMOND - Hij was sportdocent en tennisleraar, werd directeur van een wasserij en zorgt
tegenwoordig voor betere en mooiere bedrijventerreinen in Helmond. En met dat laatste trekt
Frits Rutten de aandacht, tot ver buiten de regio.
Tientallen camera’s dragen bij aan de veiligheid op de Helmondse bedrijventerreinen, waar
overal glasvezel ligt, waar steeds meer daken zonnepanelen hebben en waar de hoeveelheid
afval slinkt omdat bedrijven hun reststromen onderling via internet verhandelen; wat de een
overhoudt, kan een ander gebruiken. Al deze zaken hebben één ding gemeen: ze kwamen uit
de koker van Frits Rutten. Een doener, die ook verdraaid makkelijk praat.
Rutten is parkmanager van de bedrijventerreinen in Helmond; hij behartigt in die zin de
belangen van zo’n 900 firma’s. Het begon in 2008 met Stichting Bedrijventerreinen Helmond
(SBH), dat mede door hem werd opgericht. Deze organisatie is inmiddels zo succesvol dat de
66-jarige Beek en Donkenaar het ‘Helmondse model’ de laatste tijd op tal van plekken heeft
uitgelegd, van Grave tot Roosendaal en van Heerlen tot Oirschot. Daarnaast hangt er geregeld
iemand van een gemeente of provincie aan de telefoon om te informeren.

Helmond loopt voorop
Het ‘Helmondse model’ komt neer op zo veel mogelijk samenwerking. Elk bedrijf binnen de
stadsgrenzen draagt sinds 2013 verplicht bij aan het ondernemersfonds, naar rato. Totale
jaarlijkse inleg voor de bedrijventerreinen: circa 350.000 euro. Van dat geld worden allerlei
gezamenlijke projecten bekostigd. Vrijwel altijd betaalt de gemeente mee. Deze constructie
werkt zo goed dat Helmond dus in allerlei opzichten vooroploopt. Enkele cijfers: de eerste
2.900 zonnepanelen zijn gelegd, de volgende 27.700 - ook deels voor Laarbeek - komen in
2020. En het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van het reststromenplatform, InduSym, is in
een jaar tijd gegroeid van honderd tot honderden.
Rutten is de spin in het web. Hij overlegt met alles en iedereen, waarbij hij eigenlijk per
definitie sneller wil dan zijn gesprekspartner, geen blad voor de mond neemt en geregeld een
protocol negeert. Droogjes: „Ik heb bij de gemeenteraad wel eens geantwoord op vragen die
aan een wethouder waren gesteld. En bij bestuurders roepen mijn uitspraken wel eens
spanning op.” Rutten komt ermee weg, omdat hij weet waar hij het over heeft, en omdat hij
het goed kan verwoorden.

Genieten van weerstand
„Zit in de familie”, zegt hij over zijn verbale kracht. Net als zijn vader Wil begon hij als
sportdocent. „Elf jaar lesgegeven op De Stroom in Gemert, waarvan vier samen met mijn
vader.” Van de ene dag op de andere dag werd Rutten bedrijfsleider bij wasserij Aurora in
Gemert en daarna directeur van Wilhelmina in Helmond. Het is minder bijzonder dan het
lijkt. „Mijn hart ligt bij organiseren. Dat was op school al zo. Ik hou er ook niet van om op de
winkel te passen, zoek uitdagingen en kan genieten van weerstand. Dan is het des te mooier
als iets lukt. Vaak is het trouwens gewoon je gezond boerenverstand gebruiken.”

Dat verstand zei hem twintig jaar geleden dat het anders moest met het Helmondse
bedrijfsleven. Door de geplande woningbouw op Suytkade zou de bedrijfsvoering van een
aantal ondernemingen, waaronder wasserij Wilhelmina aan de Kanaaldijk Zuid-West, in
gevaar komen. Als voorzitter van de Hoogeindse ondernemerskring liet Rutten bedrijven
inzien dat ze vanwege gemeenschappelijke belangen hun krachten beter konden bundelen. Zo
ontstond vrij soepel het Masterplan Hoogeind. Een aantal firma’s, ook Wilhelmina (later
Lavans), verhuisde naar nieuwe plekken.

Naar mij gekeken
De komst van Stichting Bedrijventerreinen Helmond in 2008 was maar een tussenstap. Vier
jaar later hielden de afzonderlijke ondernemerskringen van Hoogeind, BZOB en GrootSchooten op te bestaan; alles kwam onder de paraplu van SBH. Rutten werd het gezicht van
de organisatie. „Ik was toen net weg bij Lavans. Er werd naar mij gekeken.” Binnen een mum
van tijd bouwde hij de stichting verder uit. Tegenwoordig vallen alle Helmondse
bedrijventerreinen er onder. „Helmond kent erg veel mkb-bedrijven, er is al snel een
gezamenlijk belang”, verklaart hij de opvallende eensgezindheid.
SBH is een communicatiekanaal voor het Helmondse bedrijfsleven en een aanspreekpunt voor
de gemeente. Het beschikt over een duidelijke en actuele website, waar verduurzaming een
niet te missen thema is. Met genoegen constateert Rutten dat steeds meer bedrijven oog
hebben voor hun impact op mens en milieu. In veel gevallen gaat het om het terugdringen van
de uitstoot van schadelijke stoffen. Hier zit voor de Beek en Donkenaar ook een persoonlijke
drijfveer. „We hebben wat astma-patiënten in de familie. En ik heb zes kleinkinderen. Ik wil
graag dat zij opgroeien in een gezonde omgeving.”

Een Bourgondiër
Rutten woont in Beek en Donk, naast het Grieks restaurant van een van zijn dochters en naast
de lunchroom van zijn vrouw. Hij heeft uit twee huwelijken vijf kinderen. „Ik ga graag naar
mijn kleinzonen kijken als ze moeten voetballen. En naar mijn dochters, die dansen. En ik ga
graag uit eten, ben best een Bourgondiër.” Verder gaat hij elke zomer op vakantie naar Spanje
en bezoekt hij nu en dan familie in verre oorden als Canada en Zuid-Korea. De rest van de tijd
is hij bezig met SBH, vaak zeven dagen in de week. „Eigenlijk is het meer een hobby.”
Een betaalde hobby dan toch. Want uiteraard krijgt Rutten een salaris. Goedgekeurd door het
bestuur. „We hebben een bestuur met bijna de helft jongeren en een dagelijks bestuur met
twee vrouwen en één man”, zegt hij met gepaste trots. Ook in het parkmanagement is de
volgende generatie goed vertegenwoordigd. Letterlijk, want Ruttens zoon Niels is tevens zijn
collega. Samen houden ze kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Lagedijk, op
industrieterrein Hoogeind. Voormalig TU/e-student Immanuel Geesing runt InduSym, met
hulp van een medewerkster en twee business-studenten van Fontys.

Meer armslag
Niet dat Rutten plannen heeft om te stoppen. Integendeel. Hij heeft nog genoeg te wensen.
Meer ruimte bijvoorbeeld. „BZOB is vol, Hoogeind is vol. Dit is wel een punt van zorg. Het
is daarom goed dat we aan de zuidkant van de stad samen met andere gemeenten kijken naar
mogelijkheden.” Grenzen zijn aan het vervagen, merkt Rutten. Een tijd terug kampte Asten

met te weinig industriegrond en verkaste een aantal bedrijven naar Helmond. Waarna ze dus
automatisch gingen meedraaien in het ondernemersfonds van SBH. Weer meer armslag. „We
trekken ook steeds vaker samen op met het centrummanagement en het wijkmanagement”,
voegt Rutten toe.
Vorige maand werd de camera-uitkijkcentrale op de Automotive Campus officieel in gebruik
genomen. Rutten: „We willen zelf veiligheidsanalyses gaan maken. Niet zoals de politie
natuurlijk, maar wel in beeld brengen wat de voornaamste knelpunten zijn, waar we
kwetsbaar zijn. Sinds de komst van cameratoezicht is de criminaliteit minder geworden, maar
ze is nog niet weg.” Wel al winst: mede dankzij het cameratoezicht kunnen bedrijven nu via
SBH met vijftien procent korting een brandverzekering afsluiten.

Nog meer op komst
Nog meer is op komst: Rutten is bezig met een gemeenschappelijke warmte-koudeopslag op
Groot-Schooten (als alternatief voor gas) en een proceswaterfabriek op BZOB (minder
waterverbruik). Ook gaan in Helmond twee proefprojecten draaien: één om drugscriminaliteit
in bedrijfspanden terug te dringen (samenwerking met het Peelland Interventie Team) en één
rond de informatievoorziening bij calamiteiten (een soort NL-Alert, maar dan sneller en
completer). En er komt een conciërge voor de bedrijventerreinen. Binnenkort kan Rutten er
vast meer over vertellen.

