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DE ONDERNEMER

Internationaal advies-
en ingenieursbureau
met in totaal ruim
3900 medewerkers in
dienst, van wie 400 in
de regio (Elta J-Claas in Westerhoven, DHV AIB,
Dorsserblesgraaf, SMS en DHV Milieu en Infra-
structuur in Eindhoven). Omzet 300 miljoen.

CFS levert oplossin-
gen voor het voorbe-
werken, marineren
en verpakken van
voedingsmiddelen
voor met name de
vlees-, kip- vis- en
kaas-industrie. In Bakel 384 werknemers, wereld-
wijd 2320. Omzet ongeveer 400 mln euro.

Als een van de 10 grootste
auto-ondernemingen in Ne-
derland, met 340 medewer-
kers, vertegenwoordigt de
Driessen Auto Groep twaalf officiële dealerships.
Tot de groep behoren ook het Driessen Autoscha-
debedrijf en de leasemaatschappij ALE Autolea-
se. Jaarlijkse omzet 145 miljoen euro.

Groothandel in rookwa-
ren, zoetwaren, dranken,
vers- en diepvriesproduc-
ten, (non)food en telefoonkaarten. Ook exploita-
tie van automaten voor tabaksartikelen. 1300
medewerkers; 370 vanuit Son. Omzet ruim 2,7
mld. Onderdeel Duitse Lekkerland (9,2 miljard).

Producent
van meta-
len beves-
tigings-
middelen voor de automobielindustrie. Holding
met 21 dochtermaatschappijen. Totaal aantal
werknemers 1.500, in Zuidoost-Brabant 331 en in
Weert 82. Omzet 368 miljoen.

Heras uit Oir-
schot is actief
in allerlei vor-
men van bui-
tenbeveili-
ging. De order voor de beveiliging van de HSL.
liet het bedrijf groeien. Momenteel werken er
320 mensen.

Producent van
isolerende bouw-
producten en
systeembouwer.
Ongeveer 300
medewerkers in Gemert. Totale omzet ongeveer
100 miljoen. Onderdeel van CRH (meer dan
50.000 medewerkers; omzet ruim 11 miljard).

In Helmond
(Edah-hoofdkan-
toor) werken naar
schatting 32 men-
sen, in het distri-
butiecentrum in
Someren ruim 400, in totaal dus ongeveer ruim
430. De totale omzet van Laurus bedroeg vorig
jaar 3.158 miljoen euro.

Koeltechnische
installatie- en
servicewerk-
zaamheden. Te-
vens productie
en assemblage van toonbanken en panelen. In
Zuidoost-Brabant 320 medewerkers, in totaal
440, met een omzet van 65 miljoen euro.

Produc-
tie, ont-
wikkeling en verkoop van o.a grafisch karton,
verpakkingen van golf- en massief karton en spe-
cialiteitenkarton. In Zuidoost-Brabant ongeveer
300 werkplekken. In totaal ongeveer 16.000
werknemers met een omzet van 7,1 mld euro.

DHV
Eindhoven

LAURUS
Helmond/Someren

Logistieke dienstverlener voor de auto- en indus-
triële sector. Van de 410 medewerkers zijn er
400 werkzaam in de regio Eindhoven. De omzet
bedraagt 55 miljoen euro.

Assurantie-intermediair/
volmachtbedrijf met circa
330 medewerkers. Perso-
neelsverzekeringen, scha-
de- en zorgverzekeringen
en financiële diensten. On-
derdeel van Unirobe
Groep. Omzet 300 miljoen euro.

SMEVA
Valkenswaard

NEDSCHROEF
Helmond

Met 2,7 miljoen ver-
zekerden en jaar-
lijks meer dan
30.000 uitvaarten
marktleider in de Be-
nelux in uitvaartverzekering en -verzorging. In
Nederland 761 medewerkers; in Zuidoost-Bra-
bant 312. Bruto-omzet 479 miljoen.

UNIDEK
Gemert

DE ROOY LOGISTICS
Geldrop

Dienstverlener op het
gebied van ict-infra-
structuren in binnen-
en buitenland. Circa
800 medewerkers,
waarvan 303 in Zuid-
oost-Brabant. Totale
omzet bedroeg in 2005
117 miljoen euro.

Sitel is wereld-
wijd de markt-
leider in call-
center-activitei-
ten. Actief in
24 landen met ruim 34.000 werknemers. Binnen
de regio: 579, met een omzet van 15 miljoen eu-
ro. Concernomzet: 956.4 miljoen dollar.

Getronics
PinkRoccade
is in Neder-
land marktlei-
der in ict- dienstverlening. Ruim 1000 van de
10.500 medewerkers werken in Zuidoost-Bra-
bant. In 2005 een omzet van 2,6 miljard euro.

SMURFITKAPPA
Eindhoven/Helmond

Vastgoedont-
wikkeling,
bouw, bouw-
productie en
industriële
systemen.
Werknemers in de regio: 550, daarbuiten 475.
Omzet vorig jaar 260 miljoen euro.

CFS
Bakel

SIMAC
Veldhoven

In deze regio werken bij Rabobank
Nederland in Eindhoven en Best
1.842 mensen en bij De Lage Lan-
den in Eindhoven 584. Totaal
2.426, de lokale vestigingen (1889
mensen) niet meegeteld. Aantal
werknemers bij de hele Rabobank
Groep: 56.324. Balanstotaal 2004: 475 miljard.

GETRONICS PINK-
ROCCADE Eindhoven

Beursgenoteerde leve-
rancier van indus-
triële en professione-
le elektronica. Totaal
aantal werknemers
ongeveer 2000. De vestigingen in Son bieden
werk aan 612 mensen. Het concern heeft in 2005
een omzet behaald van 207,9 miljoen euro.

Bij het Eindho-
vens Dagblad
zijn 321 men-
sen in dienst,
bij het technisch bedrijf in Best (Wegener
Nieuwsdruk Best) 160 mensen. In totaal dus 481.
Onderdeel van uitgeversconcern Wegener (5218
werknemers, omzet ruim 762 miljoen).

HERAS
Oirschot

DRIESSEN AUTO
GROEP Eindhoven

Onderdeel van
Atos Origin SA
in Parijs,
ict-dienstverle-
ner, actief in
meer dan veer-
tig landen met meer dan 46.000 mensen; omzet
5.302 miljoen. In Nederland 9.000 medewerkers,
in Zuidoost-Brabant 1750; omzet 983 miljoen.

Sovion is de houdster-
maatschappij van Vion
en Sobel. Vanuit Bra-
bant opereren de Sobel-
bedrijven Rendac en Sonac vanuit Son (verwer-
king slachtbijproducten) en Vionbedrijven vanuit
o.a. Helmond en Someren. Aantal werknemers
14.000. In deze regio: 1378. Omzet 6,5 miljard.

Korein is een
commerciële in-
stelling op het
gebied van kin-
deropvang. Er
is de laatste ja-
ren een flinke groei gerealiseerd. Momenteel
werken er 1027 mensen in de diverse kinderdag-
verblijven.

Ontwikkeling,
productie en
verkoop van
ionen- en elek-
tronenmicroscopen. Omzet 427 miljoen dollar.
Onderdeel van FEI Company in Hillsboro,
Oregon. Aantal werknemers totaal: 1730. In Eind-
hoven: 524. Totale omzet 427 miljoen.

Accountancy, belas-
tingadvies, consul-
tancy en juridische
dienstverlening.
Aantal werkne-
mers in de regio Oost-Brabant: circa 362, in Ne-
derland circa 6.000. Omzet in 2004-2005 ruim
664 miljoen.

26.(30)

DELA
Eindhoven

Een van de grotere, beursge-
noteerde ondernemingen in
vastgoedontwikkeling, bouw
en infrastructuur. In totaal
9.600 medewerkers, in Zuid-
oost-Brabant ruim 750. Om-
zet van het concern in 2005
circa 2,8 miljard.

Marktleider in het op inte-
rim-basis beschikbaar stel-
len van financieel specialis-
ten voor banken en verze-
keraars. Daarnaast oplei-
dingen voor de financiële
sector. Ruim 900 vaste me-
dewerkers.Omzet in 2005 ruim 47 miljoen.

NEWAYS
Son

Ontwikke-
ling en
vervaardi-
ging van
producten met technisch textiel als basis. Totaal
aantal werknemers 9.072. Op het hoofdkantoor
en bij Vlisco ongeveer 450 werknemers. Net-
to-omzet 742 miljoen.

Producent van pre-
fab betonproducten
met 615 werkne-
mers, van wie onge-
veer 400 werkzaam
in Son. Onderdeel
van de moedermaat-
schappij Van Nieuwpoort Beheer, Gouda. Omzet
134 miljoen euro.

IAK Verzekeringen
Eindhoven

Ontwikkeling, productie
en verkoop van halffabri-
katen en eindproducten
(o.a. chassis en bussen). In
totaal 70 werkmaatschap-
pijen met ruim 5.300 medewerkers. In Zuid-
oost-Brabant werken 2.651 mensen bij VDL. Om-
zet in 2005 in totaal 991 miljoen euro.

Het bouw- en tech-
niekconcern HVL
heeft in Zuidoost-Bra-
bant 400 werkne-
mers. In totaal bij
moederbedrijf TBI
10.101. Omzet van HVL 82,8 miljoen, van TBI
1,8 miljard.

De dochterbedrijven van MCB
International zijn vooral actief
als groothandel/servicecenter
in metalen, kunststoffen, beves-
tigingsartikelen en transport-
en trailercomponenten. In to-
taal 1183 medewerkers, van
wie 841 in Zuidoost-Brabant. Omzet 616 miljoen.

NTS is voortge-
komen uit een
fusie tussen Ne-
bato en Te Stra-
ke. Afzonder-
lijk vielen bei-
de bedrijven
buiten de Top-50, maar samen bieden zij werk
aan 580 mensen.

Actief in bouw
en vastgoed, in-
fra, techniek,
consultancy en
engineering.
In deze regio 615 medewerkers, wereldwijd
27.000 medewerkers. Totale omzet in 2005 7,5
miljard euro.

Afvaldienst-
verlening
in de Bene-
lux, Tsjechië, Polen, Frankrijk, Engeland en Por-
tugal. Het bedrijf telt in Zuidoost-Brabant 555
medewerkers op een totaal van ruim 4.000. Jaar-
omzet 530 miljoen euro.

Grond- en sloop-
werken, weg- en
waterbouw, recy-
cling, bodemsa-
neringen, grond-
bank, verhuizingen, verhuur van apparatuur, in-
ternationaal transport. In de regio 400 medewer-
kers, in totaal 470. Omzet: 80 miljoen.

Cleanlease-
Fortex rei-
nigt textiel
en kleding. Onderdeel van Clean Lease Fortex
(omzet 115 miljoen euro en 2.000 medewerkers).
Tevens logistiek, reiniging en sterilisatie van me-
dische instrumenten en textiel. Hoofdkantoor
en drie bedrijven in Eindhoven, met in totaal
375 arbeidsplaatsen.

TNO Industrie biedt ondersteu-
ning bij het ontwikkelen van
producten, materialen en pro-
ductieprocessen in de maakin-
dustrie. Bij TNO Industrie en
Techniek in Eindhoven en Hel-
mond werken 385 mensen. In
totaal 4246. Omzet 562 mln.

Wereldwijd marktleider in
de ontwikkeling, productie,
marketing en onderhoud
van lithografiesystemen voor de halfgeleiderin-
dustrie. In Veldhoven, waar het hoofdkantoor
staat, heeft ASML 2.600 mensen in dienst. We-
reldwijd 5.200. De omzet in 2005 bedroeg 2,529
miljard euro.

HURKS
Eindhoven

KOREIN
Eindhoven

Werktuig-
bouwkundig
en elektro-
technisch in-
stallatiebedrijf voor utiliteitsbouw, gezondheids-
zorg en industrie. In totaal 1500 werknemers. In
de regio Zuidoost-Brabant werken circa 420 men-
sen. Omzet 200 miljoen euro.

Bij Ahrend zijn
ruim 400 werkne-
mers actief in de
productie (Sint-Oe-
denrode) en ver-
koop (Eindhoven)
van kantoorinrichting en -artikelen. Totaal aan-
tal werknemers 1248, omzet 363,7miljoen euro.

50.(49)

RABOBANK GROEP
Eindhoven/Best

Internationaal transport, opslag en distributie
van goederen. In totaal werken er 720 medewer-
kers bij het familiebedrijf, van wie 612 in de re-
gio Zuidoost-Brabant. Omzet dit jaar circa 95 mil-
joen euro.

BETONSON
Son

42.(44)

Produceerde vorig jaar 36.000
middelzware en zware bedrijfs-
wagens. Levert ook componen-
ten (cabines, motoren e.d.). In
totaal 7.800 medewerkers. In
Eindhoven werken ruim 5.000 medewerkers.
Omzet van moederbedrijf Paccar 14,06 miljard
dollar, nettowinst in 2005 1,3 miljard dollar.

Zorgver-
zeker-
aar met
ruim
drie mil-
joen
verzekerden. Circa 3300 werknemers. In Zuid-
oost-Brabant 1.444. Omzet 6 miljard euro.

Zinkproducent, voorheen
Pasminco Budel Zink. 476
medewerkers in dienst.
Omzet 511,5 miljoen eu-
ro.
Onderdeel van het Austra-
lische Zinifex (voorheen
Pasminco ).

Schuitema (C1000) heeft zeven distributiecentra,
waaronder Eindhoven. Totaal 2.586 medewer-
kers, van wie zo'n 400 medewerkers in Eindho-
ven actief zijn. Omzet van Schuitema in 2005
3.128 miljoen euro.

28.(38) 48.(-)

Bij de elektronicafabrikant werken
in Zuidoost-Brabant 13.783 mensen
(vorig jaar 14.519), op een totaal van
158.000 werknemers (vorig jaar
159.700). De activiteiten in de regio
Eindhoven richten zich vooral op
elektronica, medische systemen en
licht. Totale omzet vorig jaar 30,4 miljard euro.

VAN GANSEWINKEL
Eindhoven/Maarheeze

A. JANSEN
Nuenen

46.(47)

PHILIPS ELECTRONICS
Eindhoven

ATOS ORIGIN
Eindhoven/Veldhoven

VDL GROEP
Eindhoven

TBI HOLDINGS
Eindhoven

Brouwer van bier en produ-
cent van frisdranken en mout.
Aantal medewerk(st)ers in to-
taal 963; in deze regio 741.

Zelfstandig opererend familie-
bedrijf. Netto-omzet in 2004
365 miljoen euro.

20.(21)

WEGENER
Eindhoven/Best

BURGERS ERGON
Eindhoven

43.(43)

5.(6)

HEIJMANS
Best/Eindhoven/Geldrop

LEKKERLAND
Son

44.(46)ASML
Veldhoven

SOVION
Best

DE ROOY TRANSPORT
Son

BAM
Eindhoven

FEI ELECTRON OP-
TICS Eindhoven

GAMMA HOLDING
Helmond

AHREND
Sint-Oedenrode

47.(45)

NTS
Eindhoven

22.(23)

DELOITTE
Eindhoven

32.(28)

30.(36) 40.(40)

49.(48)

ZINIFEX BUDEL
Budel

TNO INDUSTRIE
Eindhoven

Internationale
groep van 16
bedrijven.
Staalconstruc-
ties, constructies voor off-shore hoogbouw en
windenergie, grootschalige machinebouw. In to-
taal: 1100 medewerkers. Binnen deze regio 370.
Omzet 180 miljoen euro.

Voor de elfde keer presenteert het Eindhovens Dagblad de Top-50 van bedrijven in Zuidoost-Brabant. En net als de afgelopen drie jaar gaat deze vergezeld van de Top-10
van de werkgevers in de non-profit sector.De aanleiding voor deze publikaties zijn de Regio Business Dagen die 12 en 13 september worden gehouden in het Beursge-
bouw Eindhoven. Beide ranglijsten zijn gebaseerd op het aantal werknemers per 1 augustus 2006. De grens blijkt ook dit jaar weer te liggen bij bedrijven met 300 werkne-
mers. In principe gaat het om fulltime arbeidsplaatsen, maar in de praktijk is het onderscheid vaak moeilijk te maken. Het gaat in deze lijst om zelfstandige vestigingen of
bedrijven die vanuit de regio worden aangestuurd. Filiaalbedrijven zijn in principe uitgesloten. Voor de Rabobank is een uitzondering gemaakt vanwege de stafafdeling in
Eindhoven en De Lage Landen. Aantallen werknemers van bedrijven die tot een groep behoren zijn bij elkaar opgeteld. Samenstelling: Bas Bierkens en Ton Loots.

Beide ranglijsten verschijnen ook op www.eindhovensdagblad.nl.

MCB INTERNATIONAL
Valkenswaard

16.(14)

21.(19)

SITEL
Eindhoven

41.(27)

CleanleaseFortex
Eindhoven

36.(42)6.(3)

3.(4)

10.(8)

13.(13)

17.(18)

8.(-)

29.(33)

SCHUITEMA
Eindhoven

35.(37)

SMULDERS GROEP
Mierlo

Producent van flexibele
bouwsystemen voor korte,
middellange en lange ter-
mijn voor zorginstellingen,
scholen en de kantoren- c.q.
utiliteitsmarkt. In totaal
510 werknemers. Binnen de-
ze regio 375. Jaaromzet 110 miljoen euro.

DAF TRUCKS
Eindhoven

12.(10)

VGZ-IZA-Trias
Eindhoven

15.(17)

23.(26)

27.(29)

34.(32)

38.(35)

7.(12)

WELTEN GROEP
Vessem

24.(24)

39.(39)

DE MEEUW
Oirschot

31.(9)

BAVARIA
Lieshout

19.(20)

33.(34)

2.(2)

4.(5)

9.(7)

14.(11)

18.(-)

11.(16)

25.(25) 45.(-)

37.(41)

Advertentie

1.(1)

www.tunneke.nl

Ongewoon... Gezellig!
Plankgas naar:

Top-50 van bedrijven
in Zuidoost-Brabant


