
Flex Campus Hapert

Roel van Heugten is  oprichter van
Flex Campus Hapert, een community 
waar arbeidsmigranten hun thuis 
vinden voor de tijd dat ze in Nederland - 
met name in Brabant - werken. 

Vertel kort iets over je bedrijf
Flex Campus Hapert is een wooncom-
munity waar arbeidsmigranten huisvesting 
vinden. In mijn visie hoort huisvesting 
bij internationaal detacheren en is het 
van belang dat de werknemers opgaan 
in de samenleving. We bieden naast 
wonen, ook recreatie, parkeren, privacy 
en hulp bij problemen of vragen. Door 
goede afspraken te maken en wederzijds 
begrip en respect te kweken, geven we de 
arbeidsmigranten een gevoel van welkom, 
een thuis.

Welke eigenschappen
typeren jou als ondernemer?
Kunnen anderen dat niet beter over mij 
zeggen? Hoe zij mij zien? Nou vooruit: ik 
kan verantwoordelijkheid nemen, durf 
mijn kop boven het maaiveld uit te steken, 
ben vasthoudend als ik ergens in geloof en 
geef niet makkelijk op.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Uit prestatiedrift en de wens om zelf mijn 
koers te kunnen bepalen. Nu we groter 
worden, is er meer overleg en moet ik 
dingen aan anderen overlaten maar voor 
de hoofdlijnen blijf ik verantwoordelijk en 
dat zou ik niet anders willen.

Heb je tips voor startende 
ondernemers?
Sowieso respect dat je het aandurft om 
nú een onderneming te starten. Blijkbaar 
geloof je ergens in, vooral in jezelf en dat is 
goed. Houd dat vast en zet door. 

Beste tip die je als
ondernemer hebt gekregen?
Blijf jezelf. Niet dat ik mezelf 45 jaar geleden 
al zo goed kende maar met het klimmen der 
jaren heeft dit advies me sterker gemaakt.

Hoe vind je de balans
tussen werk en privé?
Moeilijk. Het werk gaat vaak gewoon door. 
Ik kan lang doorgaan met nadenken en er 
zijn altijd dingen die nog moeten gebeuren.

Mooiste compliment dat
een klant je ooit gegeven heeft?
Dat we ’t samen goed doen. Ik kan overigens 
kritiek erg goed oppakken als compliment. 
Als men mij durft of kan zeggen waar ver-
beteringen mogelijk zijn, is dat voor mij een 
bevestiging dat ik toegankelijk ben en pas 
dan kun je echt samenwerken.

Wat is je grootste uitdaging
als ondernemer?
Die moet nog komen, denk ik. 

Wat vind je van OBGB?
Een fijne club om binnen te netwerken, 
collega-ondernemers beter te leren kennen 
en elkaar te helpen en versterken. Ik ben 
blij dat we in de Kempen werken waar de 
bereidheid om elkaar te helpen groot is. Ik 
zit al sinds 2000 in het bestuur; dat is mijn 
manier om iets terug te kunnen doen voor 
de samenleving.

www.obgb.nl
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