SPONSOR Kragten

De Kragten Avondloop Herten wordt
georganiseerd in
samenwerking met
twee plaatselijke
verenigingen.

‘We vinden het wel zo gepast
een tegenprestatie te leveren’
Het forum Relinen en Rioolbeheer,
dit jaar te houden op 20 november in hotel Vianen, is een
belangrijk trefpunt voor rioolbeheerders en bedrijven die bij de
renovatie van rioleringen zijn
betrokken. Verschillende
deelnemers dragen graag bij in de
organisatiekosten, zoals Kragten,
een vooraanstaand bureau voor
geo-informatie, ruimtelijke
planning en civiele techniek met
vestigingen in ‘s Hertogenbosch
en Roermond. ‘‘We mogen daar
gewoon niet ontbreken’’, meent
Hub Diederen, hoofd van de
vakgroep riooltechniek.
Het forum dient meerdere doelen.
Op een infomarkt presenteren
leveranciers, aannemers en
adviseurs uit binnen- en buitenland hun nieuwste kennis en
producten op het gebied van
rioolrenovaties, reparaties en
onderhoud. Tegelijkertijd kunnen
bedrijven er netwerken. Er worden
nieuwe contacten gelegd, tussen
bedrijven onderling, maar ook
tussen bedrijven en potentiële
opdrachtgevers zoals gemeenten,
waterschappen en andere
rioolbeheerders. Iedereen die er in
de branche toe doet is aanwezig.
De branche is betrekkelijk klein,
maar er gaat veel geld in om. In
Nederland ligt 110.000 kilometer
aan rioolstelsel. De Nederlandse
gemeenten geven op dit moment
490 miljoen euro uit aan vervangingen en renovaties. Relinen is
een betrekkelijk goedkope

renovatietechniek en daarom een goed
alternatief voor investeren in nieuwe
leidingen, stelt Hub Diederen. Als
standhouder en sponsor heeft Kragten
op het forum alle gelegenheid om de
aandacht te vestigen op deze techniek
en de kennis die het bedrijf erover in
huis heeft. Bedrijven kunnen kiezen
tussen de beurs vrijblijvend bezoeken
of als sponsor bijdragen in de kosten.
Kragten geeft de voorkeur aan het
laatste. ‘‘Wij maken gebruik van alle
faciliteiten. Dan vinden we het wel zo
gepast een tegenprestatie te leveren’’,
aldus Diederen.
Kennisoverdracht in combinatie met
promotie van het eigen bedrijf is
typerend voor meer sponsoractiviteiten van Kragten. Het bureau begeleidt
studenten bij afstudeerprojecten en
vaardigt regelmatig gastdocenten af
naar hogescholen in Heerlen en Den
Bosch. Om het onderwijs bij te praten
over de laatste ontwikkelingen op het
vakgebied, maar ook om de eigen
bedrijfsnaam meer bekendheid te
geven, mede met het oog op personeelswerving. Diederen: ‘‘Tenslotte
kunnen er onder de studenten zomaar
toekomstige collega’s zitten.’’
Een eenmalige activiteit op de
sponsoragenda was de organisatie van
een groot kunst- en cultuurfestival ter
gelegenheid van het zestigjarig
bestaan van het bedrijf. Een terugkerend onderdeel op dezelfde agenda is
de Kragten Avondloop Herten, een
evenement dat het adviesbureau
organiseert in samenwerking met
twee plaatselijke sportverenigingen.
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