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“DE LWV-STUDIECLUB 
HEEFT VOOR MIJ 
ALTIJD MEERWAARDE”

NIET VRIJBLIJVEND
Ofschoon deelname aan een LWV-studieclub plaatsvindt op vrij-

willige basis, is die niet vrijblijvend. Er wordt van leden verwacht 

dat ze minimaal vier van de in totaal zes jaarlijkse bijeenkomsten 

bijwonen. Maximaal 25 leden per studieclub uit verschillende 

sectoren nemen deel aan dit kruisbestuivend platform, dat exclu-

sief bestemd is voor leden van de LWV. De ervaring leert dat zo'n 

LWV-studieclub een inspirerende ontmoetingsplek vormt voor 

Limburgse ondernemers van diverse pluimage, zoals ook John 

Hermans al meer dan twintig jaar heeft ervaren. “Neem nou het 

begin van elke bijeenkomst. Dan maken we even een rondje langs 

de velden, zoals wij dat noemen. Daarin kunnen de ondernemers 

kort aangeven wat hen op dat moment bezighoudt op zakelijk 

gebied. Daar steek ik altijd wat van op. De LWV-studieclub heeft 

voor mij altijd meerwaarde." 

De LWV versterkt haar leden via twintig studieclubs en vijf accele-

ration classes (Jong LWV) waarin directeuren en topmanagers zes 

keer per jaar kennis met elkaar delen. Juist een zo breed mogelijk 

gedeelde kennis werkt verrijkend. De max. 25 leden van elke 

studieclub komen uit verschillende sectoren en bekijken zaken 

dan ook vanuit hun eigen perspectief. Dit zorgt voor bijzondere en 

verrassende inzichten.

Meer informatie over LWV studieclubs: 

Janou Martens, 0475-352608 of martens@lwv.nl

JOHN HERMANS, DIRECTEUR
UBROEK MACHINEFABRIEK:

“Ik maak al sinds 1996 deel uit van de LWV-Studieclub 
Noord-Limburg 1. Ik vind het belangrijk om op deze 
manier mijn zakelijke netwerk te vergroten door andere 
collega-ondernemers uit Noord-Limburg te ontmoeten. 
Wij delen veel ervaringen op zakelijk gebied met elkaar. 
De thema's die wij behandelen in onze studieclub, zijn 
heel breed. De leden bepalen zelf welke onderwerpen er 
ter tafel komen. Dat kan variëren van maatschappelijke 
of politieke ontwikkelingen tot zaken op juridisch gebied, 
bijvoorbeeld arbeidsrecht. Maar we gaan ook weleens 
op bedrijfsbezoek of organiseren een uitje naar het 
Binnenhof in Den Haag. Het programma van onze LWV-
studieclub is altijd zeer gevarieerd en daarom ook 
zo leerzaam en nuttig.”
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CV JOHN HERMANS
Naam en functie: John Hermans, directeur 

Bedrijf: “Ubroek Machinefabriek in Venlo-Blerick is toeleverancier 

in verspanende bewerkingen voor diverse industriesectoren,

o.a. de gas- en olie-industrie, de energiesector, de offshoresector, 

de machinebouw, de sector voor semiconductors en diverse 

productiebedrijven. Frezen, draaien, slijpen (carrousel) en 

kotteren; dat zijn onze kernactiviteiten. Ubroek Machine-

fabriek heeft 35 medewerkers in dienst en een jaaromzet van 

circa 3 miljoen euro.”

Woont in: Grubbenvorst                

Hobby's: “Ik sleutel samen met mijn zoon Rik graag aan oude 

legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Ik heb er zelf ook 

twee, een Jeep en een gepantserd rupsvoertuig (Universal Bren 

Carrier). Met de Bren Carrier heb ik al eens deelgenomen aan het 

militair defilé in Wageningen.”

LWV-lid: sinds 1992 

Waarom lid van de LWV? 

“Ubroek Machinefabriek is een familiebedrijf, opgericht door mijn 

vader Theo in 1965. Ik heb het bedrijf in 2001 overgenomen van 

mijn vader. Mijn vader was al lid van de LWV en ik heb toen ook 

zijn lidmaatschap overgenomen. Het is belangrijk dat er een 

goede belangenbehartiger is voor het Limburgse bedrijfsleven. 

Dat is de LWV.”


