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voorwoord

INN’ twente 
gebeurt ‘t
Voor u ligt het nieuwe INN’twente Magazine en ik vind het een felicitatie waard dat de 

succesformule van ZON’ regio Zwolle navolging krijgt in Twente. Het is een dappere 

onderneming om - terwijl de gedrukte media in Nederland in zwaar weer zitten- een 

nieuwe bladformule in de markt te zetten. De kansen voor INN’twente zitten dan ook 

vooral in de nieuwe crossmediale toepassingen; print ondersteund door website, filmpjes 

en social media – dat maakt het verhaal krachtig en van deze tijd.  

De regio Twente verdient ook een platform als dit. Ik hoop dat in de toekomst ondernemers, 

overheid, onderzoek en onderwijs elkaar zullen vinden in deze kolommen en op de site. 

De formule en inhoud van INN’twente sluiten eigenlijk naadloos aan bij waar de provincie 

Overijssel aan werkt op het gebied van economie, human capital, duurzaamheid en inter-

nationalisering.  De komende jaren plegen we een flinke impuls in de regionale economie en 

de uitbreiding van de werkgelegenheid, door te investeren in een betere aansluiting van het 

onderwijs op de arbeidsmarkt en de versterking van het MKB. We hebben daarvoor juist 

deze maand negen miljoen euro uitgetrokken en nog eens tien miljoen voor het programma 

‘Iedereen in Overijssel doet mee.’ Dat laatste gaat om een investering in kiezen voor- en leren 

en werken in de techniek; voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit maar ook voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Al die extra aandacht is in mijn ogen een essentiele steun in de rug voor het MKB, dat 

toch de banenmotor van onze provincie is. Dat we daarbij samen met het bedrijfsleven 

óver de grens kijken spreekt voor zich. Internationalisering is voor Twente als naaste 

buur van Duitsland van groot belang. De grensoverschrijdende arbeidsmarkt, de uit-

wisseling van vakmensen en werkzoekenden, de exportbevordering: de redenen om de 

banden met Duitsland aan te halen zijn legio. Als provincie kunnen we helpen om het 

bedrijfsleven in positie te brengen door bijvoorbeeld handelsmissies te faciliteren. Goed 

dat INN’twente ook aandacht besteedt aan de kansen en mogelijkheden over de grens. 

Eddy van Hijum

gedeputeerde Economie, Provincie Overijssel

#INNtwente
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INN’gesprek

Kracht én valkuil
Bescheidenheid. Die Twentse deugd komt al na vijf minuten 
in het gesprek naar voren.  Want Marion Teesink roemt de 
nuchtere Twentse inslag als een belangrijk ‘selling-point’ voor 
professionals die in de Randstad aan de slag willen. ‘Afspraak 
is afspraak en geen blabla, dat arbeidsethos wordt in een 
Twentse werknemer gewaardeerd’, zegt de directeur van Eqib.  
Maar tegelijk is die bescheidenheid ook een valkuil. ‘We zouden 
veel meer kenbaar moeten maken dat we hier echt gave bedrij-
ven hebben. Bij het invullen van vacatures merken wij vaak 
dat mensen bij die grote namen zeggen: O, zit dat hier? Onze 
verscheidenheid is echt een kracht. Van de Zuivelhoeve tot >  

Twente heeft een 
zeepkist nodig

MEER LAWAAI MAKEN OM DOELEN TE BEREIKEN: 

Wat is de kracht van Twente? Een mooiere plek om daarover 

te praten is amper te bedenken. In De Gieterij, het Hengelose 

hoofdgebouw van het ROC van Twente, zijn de sporen van 

het rijke industrieverleden nog goed zichtbaar, maar gonst het 

ook van de hedendaagse creativiteit. Hier zijn de gespreks-

partners het na een uur roerend eens: Mooi, die Twentse 

bescheidenheid, maar wat meer lef is zeer gewenst.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Eric Brinkhorst

1. Ondernemer
Marion Teesink is directeur van Eqib in Hengelo: 

specialisten in Recruitment, Assessments en 

Development. Door deskundigheid, kwaliteit en 

passie helpt Eqib organisaties en (hun) mensen 

bij het behalen van succes. Met nieuwe, maar 

ook met eigen talentvolle mensen.

2. Onderwijs
John van der Vegt is voorzitter van het College 

van Bestuur van ROC van Twente. Kwam na 

jaren in het westen terug naar Twente en kan dus 

de verschillen in de regio’s uit eigen ervaring 

verwoorden.

3. Overheid
Patrick Welman is wethouder Economie en Werk 

van de gemeente Enschede. Zijn wens is een 

sterke economie voor Enschede, maar ook voor 

Twente als geheel. Hij wil dat ondernemers zich 

thuis voelen in deze regio en dat zoveel mogelijk 

mensen een baan vinden.

4. Onderzoek
Erik Hol is directeur Invisor Omgevingsma-

nagement en onderzoeker Dynamische Twente 

Index. Invisor verzorgt analytische tools waarmee 

processen in de leefomgeving beter begrepen 

kunnen worden waardoor beter beleid kan wor-

den gemaakt én uitgevoerd. Output voor Twente 

is de dynamische Twente Index. Het rapport 

kunt u downloaden via www.invisor.nl/over-ons/

publicaties/

Om de tafel met 4 O’s:
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container uit China is prima en dan begint het gedoe. 
Onze maakindustrie is de laatste tien jaar juist vier keer 
sneller gegroeid dan in de rest van Nederland’.

Meer lawaai maken
Het is tijd om wat meer lawaai te maken, vinden de vier. 
Of het nou om verbeteren van de bereikbaarheid gaat of 
het pronken met de kroonjuwelen. Marion: ‘Het economi-
sche tij zat ook niet mee natuurlijk de laatste jaren. Ik zie 
bij steeds meer bedrijven nu wel het besef dat ze op de 
trom moeten slaan: met stil in een hoekje zitten kom je er 

niet. Er wordt weer meer geïnvesteerd in marketing’. Ze 
krijgt bijval van Hol: ‘Twente heeft een zeepkist nodig’.
Betere bereikbaarheid, wat meer lef en trots, anders nog 
iets? Meer effectiviteit in de netwerken, grotere flexibiliteit 
bij het aannemen van mensen die nog wat bijscholing 
behoeven, een bredere blik naar mensen van buitenlandse 
komaf, de wensen vliegen over tafel. Patrick Welman heeft 
bij al die behoefte aan bravoure wel een kanttekening. 
‘Laten we alsjeblieft wel onszelf blijven. Groter denken en 
doen op onze eigen manier. We hoeven hier niet met zijn 
allen Amsterdammers te worden, toch?’ /

grote zorginstellingen, van Rosti Mepal in 
Lochem tot Trioliet in Oldenzaal, we zouden 
daar best eens wat trotser op kunnen zijn’.
Onderwijsman Van der Vegt beaamt dat. ‘Zeg 
Eindhoven en iedereen weet: Philips, ASML. 
Terwijl je hier ook prachtige bedrijven hebben 
die internationaal meedoen, zoals Trioliet met 
hun  voertechniek en voermengwagens en 
hightech bedrijf Demcon. En natuurlijk de be-
kendere namen Ten Cate, Thales en Siemens’.

Goed onderwijs
Ook wethouder Patrick Welman beziet Twente 
met trots. ‘De beroepsbevolking is hier echt 
onderscheidend. Je hebt goed onderwijs in alle 
gradaties, van ROC tot Saxion tot Universiteit 
Twente. Voor bedrijven is dat een belangrijke 
factor om zich hier te vestigen, vooral voor de 
technische bedrijven. En dan de combinatie 
van stedelijk gebied met alle voorzieningen en 
natuurschoon, aantrekkelijk voor werknemers’.

Toch heeft hij ook zorgen. Want met name de 
bereikbaarheid van Twente, over de weg en over 
het spoor, kan stukken beter. ‘De bereikbaarheid 
van het Duitse achterland moet beter. Net als 
dat we echt toe zijn aan electrificatie van de 
spoorlijn naar Zwolle en een verbreding van de 
A1. Dat is echt een punt van zorg’.

Talent binden
Onderzoeker Erik Hol heeft nog wel een 
kanttekening bij de feestvreugde. ‘Je ziet dat 
Twente vergeleken met een regio als Eindhoven 
veel meer moeite heeft om mensen aan zich 
te binden van 20 tot 25 jaar. Na hun studie 
trekken die weg naar bijvoorbeeld de Randstad. 
Eindhoven zet er echt zwaar op in om die jonge 
mensen daar te houden. Dat gebeurt zelfs met 
stadsinrichting, en met het organiseren van 
evenementen, allemaal voor die doelgroep’. 
Zonder van Enschede een Efteling te maken, 
zou daar dus nog wel winst te halen zijn. 

Marion ziet ook kansen voor grote Twentse 
bedrijven om talent aan zich te binden door 
eigen traineeships aan te bieden, en manage-
ment-trajecten voor high potential medewer-
kers. ‘Jongeren zitten niet meer aan één bedrijf 
vast. Als ze niet voldoende ontwikkelkansen 
krijgen, zoeken ze het elders. Bedrijven als Unilever 
en Shell hebben magische aantrekkingskracht, 
maar trékken ook echt aan die jongeren. Dat 
zouden grote bedrijven als Grolsch of Ten Cate 
ook prima kunnen doen’. Volgens Van der Vegt 
is Thales op dat gebied al goed bezig. ‘Als jon-
geren daar rondlopen hebben ze echt wel iets 
van: Wow, hier wil ik werken’, weet hij.

High-tech of tech?
Misschien zou de streek zich ook wat minder 
moeten afficheren als High Tech regio en wat 
meer als Tech-regio, meent Erik Hol. Want de 
maakindustrie is hier minstens zo belangrijk 
als de toptech-bedrijven. Volgens Van der Vegt 
zou de branding zich op allebei moeten richten. 
‘Met maakindustrie kun je je minder goed 
profileren, hoe belangrijk ook. Het is juist het 
geheel: high tech met daaronder een hele maak-
industrie en procestechnologie. Het één kan 
niet zonder het ander’. Dat de maakindustrie in 
Twente last zou hebben van lagelonenlanden? 
Welman vindt dat nog wel meevallen. ‘Ik zie 
bedrijven daar van terugkomen. De eerste 

Groter denken en doen op onze eigen 

manier. We hoeven hier niet met zijn 

allen Amsterdammers te worden

Jongeren zitten niet meer aan één bedrijf 

vast. Als ze niet voldoende ontwikkelingskansen 

krijgen, zoeken ze het elders
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Volgens hem hebben overheid en ondernemers veelal dezelfde doelen, 
net als het onderwijs. ‘We zijn allemaal gebaat bij werkgelegenheid, bij 
een optimale aansluiting van onderwijs bij het bedrijfsleven, bij een goede 
infrastructuur en bij innovatie. MKB Twente wil de katalysator zijn. Door te 
luisteren wat ondernemers willen van werknemers, door in gesprek te gaan 
met scholen, universiteit en ook werkpleinen van gemeenten, matchen we 
werkgever en werknemer. Verder zorgen we voor een goed zakelijk netwerk. 
Alle partijen worden hier sterker door.’

MKB Twente telt nu 650 leden en groeit gestaag. De vereniging organiseert 
niet alleen netwerkbijeenkomsten, maar neemt geïnteresseerde leden ook 
mee op handelsmissies naar onder andere Turkije en Duitsland, organi-
seert lezingen over actuele onderwerpen door inspirerende sprekers. ‘We 
ondersteunen onze leden op velerlei vlakken, zodat zij hun marktpositie 
kunnen verstevigen. Daarbij is het belangrijk op de hoogte te zijn van wat 
er in de markt speelt. Regionaal, landelijk en internationaal. We brengen 
bedrijven met elkaar in contact en sparren met ondernemers over vraag-
stukken die hen bezighouden, Dat doen we één-op-één, met iemand uit 
ons grote netwerk of middels activiteiten die aansluiten bij wat onze leden 
bezighoudt.

Blijven bewegen 
De Lizer stelt dat ondernemer zijn méér vergt dan in het verleden en dat 
een vereniging als de zijne broodnodig is. ‘Vroeger zette je je product in 
de etalage, adverteerde je in de lokale krant en wachtte je vervolgens op 
de klanten. Tegenwoordig is er altijd een ander die je product namaakt en 
goedkoper op de markt brengt. Je moet als ondernemer blijven bewegen. 
Alleen passie is niet meer genoeg. Innovatie van je product of dienst, je 

zichtbaarheid vergroten, openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en vooral: 
netwerken. Ondernemen is topsport geworden. De natuurlijke schifting 
die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en onder meer resulteerde in 
een groot aantal faillissementen, heeft als voordeel gehad dat de bedrijven 
die er nu nog zijn veelal een sterkere positie hebben doordat ze mee zijn 
gegaan in de laatste en nieuwste ontwikkelingen.’

Dat geldt ook voor MKB-Twente zelf. Sinds De Lizer twee jaar geleden 
directeur werd, is er heel wat veranderd. Van een organisatie die vanuit de 
overheid werd bestuurd en gesubsidieerd is het een vereniging geworden 
die zichzelf bedruipt. ‘We bieden leden nu daadwerkelijke meerwaarde en 
de garantie dat de investering meermalen wordt terugverdiend.’
Doelstelling: voor einde van het jaar 1000 leden. ‘Dat is wat ik er zo 
leuk aan vind. Altijd op zoek naar nieuwe partners, leads bieden aan 
ondernemers, mensen met elkaar in contact brengen, proactief bezig 
zijn. We werken samen met strategische partners. Met hen delen we 
visie en doelstellingen. Tegelijkertijd hebben andere leden voordeel 
van de samenwerking tussen MKB-Twente en de strategische partners. 
Anderzijds hebben we bijvoorbeeld een samenwerkingsverband met het 
UVW werkplein van Enschede/Twente. Het kan zijn dat een startup zich 
bij ons meldt. Wij leggen contact met het werkplein, gaan in gesprek met 
mensen die een baan zoeken, zorgen ervoor dat deze aan het bedrijf ge-
koppeld worden. Enkele maanden werken ze dan met behoud van uitkering 
waarna ze een betaalde baan krijgen bij het nieuwe-snelgroeiende bedrijf. 
Ik krijg zoveel energie van startende ondernemers met passie en nieuwe 
ideeën én van mensen die blij zijn dat ze weer deelnemen aan de arbeids-
markt. Geweldig om deze verbindingen te kunnen leggen. We hebben 
elkaar allemaal nodig om als regio sterk te blijven.’ /

tekst: Maaike Thüss   fotografie: Danny Stulen

Ondernemen is 
topsport geworden

De Twentse midden- en kleinbedrijven zijn de smeerolie voor de regionale economie. 

En dat niet alleen: de verbinding tussen onderwijs, overheid en ondernemers wordt 

door de bedrijven als van nature gelegd. ‘Samen slimmer en sterker is niet voor niets 

onze visie’, aldus MKB Twente directeur André de Lizer.

MKB TWENTE VERBINDT OVERHEID, GEMEENTE, 

ONDERWIJS EN ONDERNEMER

M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede  /  T 053  487 13 44  /  www.mkb-twente.nl

Je moet als ondernemer 
blijven bewegen. Alleen passie 
is niet meer genoeg

INN’gesprek
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Pieter Dillingh maakt zich al drie jaar hard voor innovatie in Twente. 
‘We ontwikkelen continu instrumenten om innovatief ondernemen in onze 
regio te stimuleren. Zo organiseren we bijvoorbeeld events en bezoeken 
bedrijven. Ook zijn we op de hoogte van de onderzoeksmogelijkheden 
bij de onderwijscentra in onze regio, zodat we het bedrijfsleven aan het 
ROC van Twente, de Universiteit Twente of Saxion kunnen koppelen. Dat 
levert mooie samenwerkingsverbanden op waarvan veel partijen profiteren.’ 
Dillingh noemt als voorbeeld Philips en Ten Cate die samen met Universiteit 
Twente een materiaal ontwikkelden waardoor kleding zo min mogelijk 
huidirritatie veroorzaakt. ‘En in Zuid-Afrika gebruikt de KNVB een in Twente 
ontwikkelde toepassing waarmee water wordt teruggewonnen en herge-
bruikt op kunstgrasvelden. Stuk voor stuk prachtige innovaties waarop wij 
als Kennispark erg trots zijn,’ vertelt Dillingh enthousiast. 

Internationale concurrentiepositie behouden
De mogelijkheden voor innovatie blijken legio en er is continu beweging. 
‘We moedigen op dit moment ondernemers aan Smart Industry te omar-
men. Samen met ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. zetten we daarvoor 
een actieprogramma op, getiteld BOOST’, vertelt Dillingh. Het is voor 
Twente heel belangrijk om haar concurrentiepositie in de wereld op peil te 
houden. ‘Door digitalisering, robotisering en technische vooruitgang veran-
deren ketens in de industrie en wordt op product- en procesniveau steeds 

meer mogelijk’, aldus Dillingh. ‘Wij faciliteren ondernemers door trends 
inzichtelijk te maken en kennis te delen. Wij weten waar talent rondloopt 
en welke nieuwe technologieën er zijn.’

Smart Industry draait om slim samenwerken
Dillingh geeft aan dat slechts 15 procent van de bedrijven serieus bezig 
is Smart Industry te integreren. Zestig procent is zich bewust van de toe-
komst van Smart Industry en de talloze mogelijkheden, maar weet ‘de weg’ 
ernaartoe niet goed. Deze groep MKB-ers is relatief kwetsbaar, omdat de 
ontwikkelingen in de wereld snel gaan. Als ze niet op tijd in actie komen, 
worden ze links en rechts ingehaald door concurrenten uit het buitenland. 
‘Een van onze activiteiten is dan ook om bedrijven mee te nemen naar 
andere landen om te zien hoe markten daar werken’, legt Dillingh uit. 
‘Daarnaast brengen we bedrijven bij elkaar tijdens seminars en beurzen, 
zodat ze samen over Smart Industry spreken en elkaar inspireren. We 
proberen altijd ondernemers in hun kracht te zetten. Alleen ondernemen, 
kan tegenwoordig niet meer, je moet het samendoen. De mogelijkheden 
daartoe faciliteren wij als Kennispark Twente. We helpen bedrijven mee 
te groeien in het gedachtengoed van Smart Industry en stimuleren 
hen te innoveren.’ De andere 25 procent? ‘Dat zijn de MKB-ers die we 
kunnen helpen door ze bewust te maken van de noodzaak om aan te 
haken bij Smart Industry.’ >

Pieter Dillingh, Kennispark Twente 

‘Ik sta soms versteld van de innovatie-

kracht in onze regio. Dat levert verrassende 

samenwerkingen en oplossingen op’

Kennispark Twente stimuleert 
innovatief ondernemen

‘De innovatiekracht van onze regio is uitstekend. Met een aantal grote spelers en 

vele gespecialiseerde maakbedrijven, vooraanstaande onderwijscentra en volop 

onderzoeksmogelijkheden kunnen wij verrassende innovatieve oplossingen ver-

wachten,’ vertelt Pieter Dillingh, directielid bij Kennispark Twente. Samen met 

zijn collega’s verbindt Dillingh onderzoek, onderwijs en bedrijven om zo de inno-

vatiekracht van de regio te vergroten. 

tekst: Maaike Thüss, Barbel van Zuylen   fotografie: Eric Brinkhorst
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Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede  /  T 053 489 41 18  /  www.kennispark.nl

Snel reageren is de kracht van onze regio
‘Onze regio bestaat voornamelijk uit toeleverende bedrijven. Dat 
betekent dat we de markt volgen en niet domineren.’ Volgens Dillingh 
is dit een groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld de regio 
Eindhoven. ‘Wij zijn in staat snel te reageren, maar, nogmaals: dan 
moeten we Smart Industry snel beetpakken.’ 

Kennisvoucher en innovatiekrediet beschikbaar
Soms vormt onvoldoende kennis of het ontbreken van een goede 
financiering een drempel bij innovatie. ‘Wanneer bedrijven onvol-
doende kennis in huis hebben om te innoveren, kunnen ze Kennis-
park om een bijdrage vragen via een kennisvoucher’, legt Dillingh 
uit. Daarmee krijgen ondernemers 50% cofinanciering om kennis in 
te kopen bij bedrijven en kennisinstellingen. Ook hulp bij het vinden 
van de juiste financiering, bijvoorbeeld met innovatiekredieten, hoort 
bij de dienstverlening van Kennispark. ‘Dankzij onze kennis van het 
financieel ecosysteem in onze regio kunnen we ondernemers goed 
adviseren over de mogelijkheden.’

Intrinsieke motivatie leidend
Dillingh benadrukt dat Kennispark Twente alleen faciliteert. ‘We 
staan aan het begin van een enorme omslag met industriële en 
maatschappelijke impact. We zijn en moeten daar met zijn allen mee 
aan de slag. Dat betekent dat bedrijven zich onderdeel moeten gaan 
voelen van het geheel en vanuit intrinsieke motivatie moeten instap-
pen. Kennispark Twente ondersteunt daarbij zodat de hele regio kan 
groeien en zich klaarmaakt voor de toekomst.’

Wilt u als ondernemer innoveren en meegroeien met de ontwikkelingen 
in Smart Industry? Kijk dan op http://smartindustry.kennispark.nl of 
neem voor meer informatie contact op met Pieter Dillingh, telefoon 
+31 (0) 53 489 41 18 of e-mail: p.dillingh@kennispark.nl.

Zo begint u met 
Smart Industry
Bezoek smartindustry.kennispark.nl en 
start vandaag nog:

+ Volg een van de masterclasses 
 Smart Industry 
+ Laat u inspireren door voorbeelden 
 van andere ondernemers
+ Bezoek een van de evenementen 
 over Smart Industry 
+ Ga aan de slag met de middelen uit 
 de toolkit Smart Industry

Geef uw bedrijf een slimme boost!

Ambacht én high-tech 
in meubelindustrie 
‘Van een traditionele meubelfabriek, 
bekend om z’n stoelen, ontwikkelen wij 
ons tot een specialist in 3D massief houten 
onderdelen die we in ‘single-piece flow’ 
maken en tot alles kunnen assembleren. 
Want de markt vraagt ons om snel, flexibel 
en klantspecifiek, ja zelfs gepersonali-
seerd, te leveren. Onze productie wordt 
gedigitaliseerd en volgens de principes van 
Lean Manufacturing en Quick Response 
Manufacturing ingericht. Wij koppelen het 
vakmanschap van ons ambacht aan heel 
moderne technologie, waardoor wij een 
versnelling krijgen die de lokale meubel-
maker of de fabrikant met alleen een high 
tech machine niet kunnen halen. De grote 
meubelmerken maken inmiddels volop 
gebruik van onze mogelijkheden. Via 
Oost NV en Kennispark hebben wij contact 
gelegd met de Universiteit Twente en de 
proeftuin Smart Meubelindustrie om deze 
omslag te kunnen maken.’

Jan Stroo Directeur BSM Factory (Borculo)

Smart Industry is overal om ons heen: van 

onze auto die data naar de fabrikant verstuurt 

tot producten die we online zelf ontwerpen en 

direct laten produceren. Daarbij horen termen 

als ‘the internet of things’, robotica, 3-d printing, 

computing power en big data. Het gaat 

allemaal om het verzamelen van gegevens, slim 

gebruik van nieuwe technologieën en het verbin-

den van bedrijven, klanten en consumenten. Wie 

het aandurft en ervoor gaat, creëert zo totaal 

nieuwe producten en nieuwe verdienmodellen. 

Grijpt u die kans ook? Het programma BOOST, 

gesteund door Kennispark, helpt u versnellen.

Wat is Smart Industry eigenlijk?
Smart Industry wordt ook wel de digitalisering van de maakindus-
trie genoemd. Maar daarmee doen we Smart Industry eigenlijk 
tekort. Het suggereert dat het alleen gaat om het slimmer maken 
van het productieproces, terwijl het veel meer omvat. Naast 
slimmer produceren richt Smart Industry zich ook op slimme 
producten, slimme diensten, slimme inrichting van je organisatie 
en een andere manier van werken. Kortom, Smart Industry gaat 
over de invloed die ICT en internet hebben op het product, het 
productieproces en het businessmodel van bedrijven. 

De kansen van Smart Industry 
in Oost-Nederland
Smart Industry heeft vier belangrijke voordelen. Het maakt pro-
ducten en processen efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en op 
maat voor de klant. En wie met Smart Industry aan de slag gaat 
verbetert zijn concurrentiepositie. De regio Oost-Nederland heeft 
een goede uitgangspositie voor de transitie naar een Smart Indus-
try met een sterk HTSM-kennis cluster, een toonaangevende high 
tech maakindustrie en een uitgebreide traditionele maakindustrie 

(metaal, kunststof en textiel). Maar ook voor 
bedrijven in de gezondheidszorg en agro&food 
in onze regio biedt Smart Industry volop kansen.

BOOST versnelt de 
ontwikkelingen
In 2014 werd de actieagenda om Smart Industry 
in Nederland te stimuleren gepresenteerd. Het 
regionale actieprogramma voor Oost-Nederland, 
BOOST, volgde in 2015. Ondersteund door 
Kennispark werkt BOOST aan het stimuleren 
van Smart Industry in onze regio. Zij doen dit 
door ondermeer de kansen in kaart te brengen, 
kennis te delen, ontwikkelingen versnellen en 
ondernemers te verbinden. In het BOOST-pro-
gramma werken veel partijen samen, waaronder 
Kennispark, ontwikkelingsmaatschappij Oost 
NV, participatiemaatschappij PPM Oost, de pro-
vincies Gelderland en Overijssel, kenniscentra 
en vele koplopers in de maakindustrie. Dit levert 
niet alleen een groot netwerk op, maar ook een 
goed politiek draagvlak voor nieuwe initiatieven. 

Ontdek de fieldlabs en open innovatiecentra 
Belangrijk speerpunt in de landelijke en regionale 
actieagenda’s Smart Industry zijn de fieldlabs. 
Een fieldlab is een praktijkomgeving waarin 
bedrijven en kennisinstellingen doelgericht 
Smart Industry-oplossingen ontwikkelen, testen 
en implementeren. Ook versterken ze verbin-
dingen met onderzoek, onderwijs en beleid op 
een specifiek thema. Oost-Nederland biedt met 
zijn sterke maakindustrie, vooraanstaande 
kennisinstellingen, gerichte economische 

beleid van regionale overheden en omvangrijke 
aanbod voor innovatie-ondersteuning de per-
fecte voedingsbodem voor fieldlabs en andere 
proeftuinen. Oost-Nederland is via BOOST bij 
liefst zeven van de landelijke fieldlabs betrokken, 
waarvan de Smart Bending Factory en Secure 
Connected Systems Garden hun wortels in de re-
gio hebben. Naast deze fieldlabs beschikken we 
in onze regio ook nog over een flink aantal open 
innovatiecentra, elk met een specifieke focus. 

Geef ook een slimme boost 
aan uw bedrijf!
Nieuwe technieken worden steeds goedkoper 
en daarmee ook bereikbaar voor het MKB. Dat 
maakt Smart Industry ook voor deze ondernemers 
in de maakindustrie gemakkelijker. Wilt u meer 
weten over Smart Industry of deelnemen aan 
activiteiten van Smart Industry Oost-Nederland? 
BOOST staat voor u open. Op de website kunt u 
inspiratie opdoen en uw idee voor een Smart 
Industry fieldlab, project of activiteit aanmelden.   
Zet de eerste stap richting een slimme BOOST voor 
uw bedrijf en neem contact op met het kernteam 
via: www.smartindustry.kennispark.nl  /

Aan de slag met 
Smart Industry
Kennispark helpt met 
het BOOST-programma 
ondernemers op weg

Dankzij Smart Industry ontstaan 

unieke kansen voor de maakindustrie 

in Oost-Nederland
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mensen vinden, volgens Blank goede eigen-
schappen. ‘We brengen pas wat naar buiten als 
we er zelf zeker van zijn dat het goed is. Dat wekt 
vertrouwen. Wereldwijd.’

Blank roemt de sfeer op de Twentse universiteit. 
Hij kwam als veertienjarige jongen vanuit het 
westen in Enschede wonen, wat op zijn zachts 
gezegd een uitdaging voor hem was. Hij vloog 
uit, maar kwam uiteindelijk terug in deze regio. 
‘Het is hier fijn werken en wonen. De sfeer is hier 
relaxter dan elders, en de omgeving helpt natuur-
lijk ook mee. Áls we de concurrentie en competitie 
zoeken, is dat internationaal en niet intern. Die 
sfeer zorgt er ook voor dat het contact met de 
studenten open is. De hiërarchische structuur is 

hier minder en dat spreekt studenten vanuit de 
hele wereld aan waardoor het hier een ‘melting 
pot’ is van culturen en nationaliteiten, wat inno-
vatie en kennis weer bevordert. ‘

Aanzuigende werking
‘Dat zorgt er naar mijn idee voor dat talenten 
niet alleen blijven hangen, maar ook worden 
aangetrokken tot onze UT. Dus net als in het 
verleden, toen de UT na het ineenstorten van 
de textielindustrie zorgde voor werkgelegen-
heid, is dat nu nog het geval, steeds meer 
zelfs. De UT heeft een aanzuigende werking. 
Vele bedrijven hebben de laatste jaren ook 
hier een vestiging geopend, zoals Demcon. 
Spin-offs zoals Xsens (3D motion tracking 

technology) floreren. Dat zegt genoeg toch? 
Technologische bedrijven hebben baat bij de 
goede ‘infrastructuur’ hier. ‘

Met het oog op internationale bekendheid 
heeft Universiteit Twente zijn naam niet mee. 
Over de hele wereld zijn steden als Amsterdam, 
Leiden en Groningen bekend, regio’s niet. 
Maar ook dat is volgens hem meer ‘lastig’ dan 
een probleem. ‘Nergens anders ter wereld is 
een regio zoals de onze. Met het ‘Twentse Ros’ 
als wapen en de bedrijven, studenten en scho-
lieren die we hier hebben, hebben we iets om 
trots op te zijn, iets om nog meer uit te dragen 
dan we nu doen.’ /

‘We publiceren veel en worden internationaal goed geciteerd’, geeft prof dr. ing. 
Dave Blank, voormalig wetenschappelijk directeur van Mesa+ (instituut voor 
nanotechnologie), universiteitshoogleraar en internationaal ambassadeur voor 
de Universiteit Twente aan. ‘De kennis en kunde van hier zijn internationaal be-
faamd. We zijn een kleine universiteit. Dat heeft voor- en nadelen. Doordat we als 
universiteit relatief jong zijn, hebben we in vergelijking met andere universiteiten 
nog niet zoveel academici die als boegbeeld kunnen dienen. Zoiets kost tijd. 
De laatste jaren wordt de olievlek steeds verder uitgebreid. Groot voordeel van 
een kleine en relatief jonge UT, is dat we nog ‘het stoutste jongetje van de klas’ 
kunnen zijn. We kunnen en zijn innovatief en doordat de lijnen kort zijn, is er ook 
veel snel te regelen. We kennen elkaar hier bijna allemaal. Doordat de UT relatief 
klein is, zijn we gedongen keuzes te maken. Ook dat is goed, want door keuzes 
te maken, kun je excelleren op een of een aantal vlakken, waardoor je wereldwijd 
toonaangevend kunt worden. Dat blijkt.’

De regionale nuchterheid en bescheidenheid zijn, in tegenstelling tot wat veel 

Universiteit Twente 
zoekt competitie 

internationaal

De Universiteit Twente staat wereldwijd bekend als toonaange-

vend kennisinstituut op het gebied van nanotechnologie, hightech 

systemen en medische technologie. Hoe kan een kleine, jonge 

universiteit slagen in de grote academische wereld?

tekst: Maaike Thüss  fotografie: archief UT

Regionale nuchterheid zorgt voor wereldwijde faam

We brengen pas wat naar buiten als we er zelf 
zeker van zijn dat het goed is

Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede  /  T 053  489 27 15  /  www.utwente.nl
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‘Om van Nul-op-de-Meter een succes te maken 
moeten veel van de huidige belemmeringen 
worden weggenomen. Dit is iets wat je 
niet alleen kunt doen. Daar hebben we alle 
relevante stakeholders voor nodig, zoals 
corporaties, banken, overheid en aanbieders’, 
vertelt Berri de Jonge, innovatiemanager bij 
Plegt Vos Bouwgroep Hengelo. ‘Opschaling 
is belangrijk omdat juist bij grotere aantallen 
het vliegwiel van Nul-op-de-Meter gaat 
werken’, vervolgt Berri de Jonge. ‘Dan kan er 
geïnvesteerd worden in innovatie en industri-
alisatie waardoor de prijs verder omlaag kan 
en de oplossingen beter worden. Hierdoor 
ga je steeds beter aansluiten bij de behoeftes 
en wensen van de klant, simpelweg omdat je 
samen al doende de leercurve doorloopt.’  

Minder overlast voor bewoners
De renovaties lijken straks op bouwen met 
‘playmobiel’. Hierdoor blijft de overlast voor 
de bewoners beperkt. ‘We denken dat we 
met dit initiatief straks producten hebben 
waarmee we in een paar dagen tijd de volle-
dige woning kunnen ombouwen. Dat is een 
enorm voordeel, voor de bewoners maar ook 
voor de corporaties. Hiermee kunnen we het 
renovatieproces veel efficiënter uitvoeren’, 
zegt Jan Salverda, directeur bestuurder bij wo-
ningcorporatie Domijn. De bewoners krijgen 
voor dezelfde huur- en energielasten een 
comfortabel, duurzamer huis om in te wonen. 
Voor hetzelfde geld een compleet nieuwe 
woning, wie wil dat nou niet? 

Samen dóen
In het project werkt Pioneering naast de 
landelijke bewegingen zoals Energiesprong 
en de Stroomversnelling ook samen met 
regionale kennisinstellingen waaronder Saxion 
Hogescholen. ‘Als hogeschool hebben we 
twee maatschappelijke taken; het opleiden 
van studenten met kennis en kunde voor 

de opgaven van morgen en om samen met 
bedrijven, instellingen en overheden kennis 
te ontwikkelen waarmee we de regio op een 
hoger plan brengen’, zegt Mieke Oostra, 
Lector Innovatieve technologie in de bouw bij 
Saxion. ‘NoM Twente’ is een dergelijke opgave, 
die past bij de relatief grote bouwsector 
in deze regio. In de uitwerking van deze 
ontwikkelingen laten we studenten ervaren 
wat toekomstige opgaven van hen vragen, als 
professional.’  

Smart Building Industrie: 
Renovatiefabriek
Pioneering verkent met koplopers momenteel 
ook de mogelijkheid om een eerste Renovatie-
fabriek op te starten. ‘Koplopers in de bouw 
én de maakindustrie worden hiermee uitge-
daagd om na te denken over industrialisatie, 
robotisering, nieuwe businessmodellen en 
investeringen hierin. Een gezamenlijke flexibele 
productiefaciliteit voor alle bouwpartijen in de 
regio waar spectaculaire renovatieproducten 
voor de hele Nederlandse of zelfs Europese 
markt worden gemaakt’, zegt Rutger Vrielink, 
directeur bij Pioneering. De nieuwe fabriek 
ontwikkelt, produceert en levert woning-ma-
ke-overs. Dit moet leiden tot nieuwe integrale 
concepten voor geveltechnologie, energie-
opwekking, installaties, productietechnologieën 
(3D printing, robotica, etc.) en industrialisatie-
processen. Hiermee ontstaan er voor de klant 
gewilde, gepersonaliseerde, slimme producten 
voor elk type woning.

Volop innovatie, samenwerking en kennisde-
ling voor een betere en duurzamere leefom-
geving in Twente. Tevens ontstaan nieuwe 
business en exportproducten voor regionale 
bouwers. Pioneering doet dit met al haar 
Pioneers, waarbij we leren, ontwikkelen en 
vooral ook innovatie in de praktijk uitvoeren.  /

Twentse Pioneers 
innoveren de bouw
Stichting Pioneering coördineert een grootschalig Nul-op-de-Meter project in de regio  

waarvoor de Twentse corporaties gezamenlijk 500 huurwoningen hebben geselecteerd. 

Een Nul-op-de-Meter renovatie levert een bewoner een compleet nieuwe energieleverende 

woning op, die wordt betaald uit de huidige energierekening. Pioneering zorgt voor lande-

lijke kennisdeling en de verbinding tussen alle partijen om samen sneller tot rendabele en 

opschaalbare renovatieconcepten te komen. 

tekst: Carmen Oude Wesselink  fotografie: Archief Stroomversnelling

Pioneering, hét netwerk van 
koplopers in de bouw
Pioneering is het netwerk voorco-creatie ten behoeve 
van vernieuwing in de bouw, met 140 deelnemende 
ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheden. 
Pioneering faciliteert door maatschappelijke en 
innovatie opgaven te agenderen, kennis te delen, 
mensen te verbinden, innovatieprojecten op te 
zetten, launching customers te matchen aan 
marktpartijen met innovatieve oplossingen etc. 
Meer weten? www.pioneering.nl.     

Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede  /  T 088 112 50 00  /  www.pioneering.nl
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‘Op deze manier zorgen we ervoor dat we maxi-
maal met elkaar in contact blijven en op de hoogte 
zijn van waar iedereen mee bezig is’, vertelt een 
van de directeuren, Marc Woesthuis. ‘We werken 
met zelfsturende teams die verantwoordelijk zijn 
voor een project bij een klant. Dat maakt dat onze 
mensen heel dicht bij een klant staan waardoor zij 
écht en oprecht geïnteresseerd zijn en dat maakt 
in deze wereld naar mijn mening het verschil. De 
lijnen zijn kort, we bepalen mét de klant een strate-
gie en zetten het juiste team aan mensen op.’

Philips, Demcon, Grolsch, KPN zijn al jarenlang 
klant bij TRIMM en vele digitale toepassingen, 
onder meer sites, shops en portals zijn door 
het Enschedese bedrijf ontwikkeld en helpen de 
topbedrijven hun - vaak internationale - doelen 
te bereiken. ‘kan gewoon vanuit Twente’, weet 
Woesthuis. ‘We zitten hier naast een kweekvijver 

van talent met de Universiteit en Saxion en ROC. 
Daarnaast leiden we intern mensen op zodat zij 
mee kunnen in onze denkwijze; een relatie op-
bouwen met een klant en ervoor zorgen dat met 
onze middelen hun ambitie kan worden bereikt.’

Met TRIMM wil Woesthuis over drie jaar hele-
maal aan de top staan als digitaal bureau. 
‘In onze regio zouden veel meer bedrijven dat 
kunnen als we een collectieve ambitie zouden 
hebben. We moeten de rijen sluiten en onze 
energie bundelen om naar buiten te treden en 
stoppen met naar binnen kijken en politiek 
verdeeld zijn. De vechtlust en de saamhorigheid 
zijn er wel; kijk alleen maar naar wat er allemaal 
gebeurd is en gebeurt rondom FC Twente. Daar is 
zoveel energie gekanaliseerd. Als we die kunnen 
aanwenden om een gezamenlijk doel te bereiken,  
kunnen we een heel eind komen.’  /

Ambitie van de klant 
staat bij TRIMM voorop

Bij een creatief bedrijf, hoort een crea-

tieve manier van werken en denken. 

Wie bij internetbureau TRIMM in 

Enschede binnenkomt, ziet een open 

gebouw, waar op vier verdiepingen 

niet alleen hard gewerkt wordt, 

maar ook met plezier. De inrichting 

is bijzonder en staat in dienst van de 

medewerkers; alles en iedereen kan 

desgewenst contact maken, de trap 

verbindt de verdiepingen met elkaar 

en loopt als een ‘ontmoetings-as’ 

langs diverse afdelingen. 

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Richard Bussink

tekst: Annette Toonen  fotografie: Danny Stulen

Vanuit Twente dichtbij 
klanten door het hele land

Moutlaan 25, 7523 MC Enschede  /  T 053 - 480 04 80  /  www.trimm.nl Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser  /  T 053 537 74 44  /  www.losser.nl

Burgemeester Sijbom: 

TOERISME ESSENTIEEL 
VOOR ECONOMIE

Burgemeester Michael Sijbom van Losser neemt elk jaar zelf 

tientallen toeristen op sleeptouw. Hij fietst met ze door zijn 

gemeente, de ‘Schatkamer van Twente’. Het is zijn manier om 

‘marktonderzoek’ te doen. Wat verwachten de gasten? Welke 

faciliteiten zijn nodig? Hoe kunnen ondernemers hierop in-

springen? Toerisme is een sterk groeiende bedrijfstak in Losser.

Om als toeristische plattelandsgemeente levendig en aantrekkelijk 
te blijven, is voortdurend vernieuwing en ontwikkeling nodig. 
Samenwerking tussen partijen is daarvoor onontbeerlijk, betoogt 
Sijbom. ‘Bijvoorbeeld tussen ondernemers en Natuurmonumenten. 
Die samenwerking zou kunnen leiden tot nieuwe producten: wandel-
routes, activiteiten. De toerist is kritisch. Die wil iets te doen hebben, 
een verhaal horen. Door partijen bij elkaar te brengen, willen we de 
gasten zo’n goed gevoel geven dat ze langer blijven en vaker terug-
komen. Wij als gemeente stimuleren die samenwerking.’

Zo werkt Losser aan de oprichting van een platform met onder meer 
vertegenwoordigers van de dorpen,  land- en tuinbouworganisatie LTO, 
het waterschap, ondernemers, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer 
en VVV. ‘Wij dagen dat platform uit tot innovatie; het mag 30.000 euro, 
een deel van de opbrengst van de toeristenbelasting, investeren om 
de gemeente nog aantrekkelijker te maken voor toeristen.’

Leefbaarheid platteland
Het stimuleren van de toeristische sector is essentieel voor de leefbaar-
heid op het platteland en de economie van de binnensteden. De lokale 
bakker en slager zouden het veel moeilijker hebben, misschien zelfs niet 
eens meer bestaan, als er geen toeristen waren, stelt Sijbom. ‘Wil je de 
voorzieningen in de dorpen behouden, ook voor de eigen inwoners, dan 
is het belangrijk dat er geld van buiten wordt uitgegeven. Binnensteden 
pikken net zo goed een graantje mee. Toeristen willen ook naar de 
bioscoop of het theater.’

Zelf is Sijbom vaak in de lokale natuur te vinden. Via foto’s op 
sociale media laat hij geregeld zien hoe mooi Losser is. ‘En dat 
werkt. Het lokt reacties uit en levert bezoekers op. Ik was laatst voor 
mijn werk in Rotterdam, mijn vorige woonplaats, en werd meerdere 
keren aangesproken: ‘Het is zo mooi bij jullie.’ Iedereen beloofde te 
komen. Als je hier eenmaal een keer bent geweest, kom je altijd weer 
terug. Je gunt iedereen het geluk hier gastvrij te worden onthaald en 
tot rust te komen.’ 

Diversiteit aan natuur
De slogan van de gemeente luidt niet voor niets ‘Schatkamer van 
Twente’. Sijbom: ‘De omgeving is prachtig. Het is de diversiteit aan 
natuur die Losser aantrekkelijk maakt. Je hebt heuvels, bossen en 
de Dinkel. En we hebben goede ondernemers, goede horeca.’
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houden, maar ook door de juiste werknemers 
aan te trekken. ‘Veel van onze mensen zijn niet 
eens opgeleid als autoverkoper. We hebben hier 
bijvoorbeeld verkopers lopen die de hotelschool 
hebben gedaan. Mensen uit andere vakgebie-
den, hebben andere inzichten. Het werkt goed 
mensen met verschillende skills te laten samen-
werken, ze versterken elkaar.’ De autogroep heeft 
daarnaast een intern opleidingsprogramma 
waarin ook de medewerkers elkaar vaardigheden 
aanleren.

De autogroep werkt nu aan verdere digitalisering 
en elektrificering. In het najaar wordt in Hengelo 
een nieuw pand aan het toch al imposante 
Huiskes-Kokkeler-terrein in Hengelo toegevoegd 

waarin alles samenkomt. Klanten kunnen op 
een groot scherm hun wagen bekijken en zullen 
straks met één klik de auto in een andere kleur of 
uitvoering zien verschijnen. Als de deal gesloten 
is, wordt de koper van begin tot eind digitaal 
op de hoogte gehouden; er komt een melding 
als hun auto in de fabriek van de band komt, 
als deze vervoerd wordt en als deze voor hen 
klaar staat. Daarnaast kan digitaal alle techniek 
worden bekeken en door filmpjes met uitleg over 
gebruiksmogelijkheden, rijdt een klant volledig 
geoutilleerd bij Huiskes-Kokkeler weg. 
     
Dynamiek
Ook de 80 monteurs van Huiskes-Kokkeler 
gaan klanten straks digitaal meenemen in de 

reparatie van hun wagen. ‘Voor klanten erg fijn 
dat ze straks samen met de monteur om de 
auto kunnen lopen en precies kunnen zien welk 
onderdeel vervangen moet worden en waarom’, 
aldus Golbach, die zichtbaar geniet van de 
dynamiek in zijn bedrijf. ‘Ik werk hier nu zo’n 
twintig jaar. Hoewel het product hetzelfde is, is 
iedere dag anders. Wat me erg aanspreekt is dat 
we snel moeten schakelen als bijvoorbeeld de 
overheid weer eens wat aanpast in het fiscaal be-
leid. Daarop, en op andere marktontwikkelingen 
inspelen en daarmee onze klanttevredenheid op 
hoog niveau houden, is voor mij het leukste dat 
er is. Nog iedere dag.’  /

‘Het komt denk ik doordat we goed zijn in het 
voorspellen van trends, het snel inspelen op de 
actualiteit’, verklaart Golbach. ‘Natuurlijk is de 
verkoop van auto’s onze corebusiness, maar er 
komt meer bij kijken om je bedrijf te laten floreren. 
Zo hebben we bijvoorbeeld als één van de eersten 
in Nederland de private-lease ingevoerd en hebben 
we alles ‘onder één dak’. Klanten kunnen bij ons 
terecht voor een auto, maar ook voor schades, 
verzekeringen, verhuur en lease. We doen er 
alles aan om de klant zo goed mogelijk te bedie-
nen, en dat werpt zijn vruchten af.’

Skills
Huiskes-Kokkeler doet dat niet alleen door de 
ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te 

MEDEWERKERS UIT 
VERSCHILLENDE VAKGEBIEDEN 
BEDIENEN ONZE KLANTEN

Hoewel het voor de automotivebranche de afgelopen jaren niet gemakkelijk is geweest, is 

het autogroep Huiskes-Kokkeler min of meer voor de wind gegaan. Natuurlijk heeft de 

financiële crisis invloed gehad, natuurlijk heeft het dieselschandaal van Volkswagen - een 

van de merken die Huiskes-Kokkeler voert - gevolgen gehad voor de verkoop. Maar door 

innovaties door te voeren en gebruik te maken van de regionale kennis en kunde, staat de 

groep volgens commercieel directeur Marco Golbach een rooskleurige toekomst te wachten.

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Danny Stulen

Huiskes-Kokkeler loopt voorop in de automotivebranche

Op marktontwikkelingen inspelen en daarmee 
onze klanttevredenheid op hoog niveau houden, 
is voor mij het leukste dat er is

 Goudstraat 65, 7554 NG Hengelo  /  T 074 255 41 41  /  www.huiskes-kokkeler.nl
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start-ups

Stel: je bent jong en je wilt wat. En ergens in 
jouw creatieve geest borrelt een idee op. Het 
kan iets ingewikkelds zijn, of iets doodsimpels, 
maar je hebt het idee dat de wereld op jouw 
vinding zit te wachten. Jeugdige overmoed? 
Kees en Theodor beginnen te steigeren over 
zo’n negatieve inslag. Want de twee experts 
zagen de afgelopen jaren heel wat mensen hun 
gedroomde startup verwezenlijken. Sommigen 
draaien nu zelfs enorme omzetten en hebben 
al een legertje personeel. Voorbeelden van 
succesvolle startups zijn er ook landelijk en 
wereldwijd genoeg. Neem het tegendraadse 
taxibedrijf Über, dat de reguliere taxiwereld 
op haar grondvesten deed schudden. Of, nog 
groter, Apple topman Steve Jobs die met zijn 
simpel te bedienen iPad de wereld ontsloot 
voor miljoenen mensen die nooit eerder een 
computer gebruikten. Of onze Twentse XSens 
dat de wereld van animatie, computer games en 
filmindustrie radicaal veranderde door hun mo-
tion capturingtechnologie: een acteur met een 

speciaal pak dat natuurlijke beweging omzet 
naar de beelden in de film of computer.

Bloed, zweet en tranen
‘Het begint met vuur, met een idee. Als zulke 
mensen bij ons beginnen, dan is er nog niks 
behalve dat vuur en dat idee. Dan moeten 
ze een heel stappenprogramma afwerken en 
dat kost bloed, zweet en tranen. Onderweg 
ontdekken ze heel wat keren dat dat geweldige 
idee van hen eigenlijk niks waard is, omdat het 
probleem dat ze denken op te lossen helemaal 
niet blijkt te leven bij hun potentiële klanten. 
Door veel te praten met hun doelgroep, horen 
ze waar wél behoefte aan is. Wat wij eigenlijk 
als begeleiders doen is die mensen –meestal 
jongeren maar ook echt wel 50-plussers- zelf 
laten ontdekken wat ze waard zijn, en of jouw 
idee echt zo de wereld in moet, of net een bé-
tje anders’, zegt Theodor, die met zijn enorme 
bezieling al heel wat mensen over de streep 
trok om te beginnen.  >

Een vliegende start

Men neme: een goed idee, het heilige vuur, doorzettingsvermogen en 

de juiste begeleiding. Het is niet hét succesrecept voor een succesvolle 

startup, maar als één van deze ingrediënten ontbreekt wordt het zeker 

niks. In gesprek met de directeuren Kees Eijkel van Kennispark Twente 

en Theodor van der Velde van Saxion Centrum voor Ondernemerschap, 

beide startup-begeleiders. 

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Eric Brinkhorst
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Samen sterk voor startups
De laatste tien jaar trekt Kennispark Twente 
samen op met haar omgeving: de gemeente, 
de provincie, de regio, Universiteit Twente 
en Saxion. ‘Innovatie is veel breder dan een 
kennisinstelling. We hebben met Saxion 
Centrum voor Ondernemerschap en Kennis-
park mooie teams om ondernemerschap 
te stimuleren en daar gooien we hoge ogen 
mee’, legt Kees Eijkel uit. Kennispark Twente 
richt zich op drie pijlers: de starters, de 
samenwerking met de regionale industrie en 
het vestigingsklimaat. ‘Dat doen we om meer 
arbeidsplaatsen te creëren, het uiteindelijk 
doel. Door het starten van een nieuw bedrijf, 
het sterker maken van een bestaand bedrijf of 
het aantrekken van bestaande bedrijven naar 
de regio ontstaan die arbeidsplekken’. Kennis-
park ondersteunt vervolgens op drie fronten: 
talent, kennis en geld.

Start-up voor dummies
Wat is een startup? Volgens beide deskun-
digen is een startup zeker geen volwassen 
onderneming. Het is een idee, briljant of 
misschien maar vrij gewoontjes, dat op zich 
nog niks voorstelt. Maar door het voldoende 
te toetsen, waar nodig met begeleiding, 
en te slijpen aan de potentiële doelgroep 
wordt het langzamerhand een dienst of een 
product waaraan écht behoefte blijkt te zijn.  
Neem iets simpels als Thuisbezorgd.nl, 
ooit bedacht door een hongerige student 
die geen zin had om stad en land af te 
bellen voor een bezorgmaaltijd en daar 
een site voor opzette. Of de geniale zet 
om teflon, een materiaal uit de ruimtevaart, 
te gebruiken voor anti-aanbakpannen. 

Om goed te kunnen floreren is voor start-
ups een ecosysteem nodig. Investeerders, 
ondernemers, mentoren en adviseurs, ze 
dragen allemaal hun steentje bij om van die 
ene eerste ‘brainwave’misschien wel een 
miljoenensucces te maken.

Een goede startup maken met een eigen bedrijf 
en ook nog afstuderen, het is een helse klus. 
Want er zijn ook studiepunten te halen, en 
hobby’s en bijbaantjes die in de knel komen.  
En dan blijkt de wereld ook nog niet adem-
loos op jouw idee te zitten wachten. ‘Vergelijk 
het maar met voetballen. Je vindt het een 
mooi spel, maar als je begint, heb je nog 
geen idee waar jouw talent precies zit. Mis-
schien droom je van een plek als spits maar 

blijk je uiteindelijk veel krachtiger te zijn op 
het middenveld. Hoe dan ook, je zult bij de 
F-jes moeten beginnen om erachter te komen 
wat je de wereld te bieden hebt en welk team 
je om je heen moet verzamelen’, geeft Kees 
als voorbeeld.

Het begint ermee de jongeren te laten ontdek-
ken wat hun allersterkste punt is, hun talent. 
In  onderwijsland is dat nogal een omslag, 

omdat er een flinke focus is op zwakke punten 
die moeten worden verbeterd zodat je kunt 
afstuderen. Daarna moet je nog ontdekken in 
welk team je het beste past. ‘Ik ben zelf altijd 
heel snel, en in de eerste fase van het bedenken 
heel sterk. Maar als ik geen mensen om mij 
heen zou hebben die weer geniaal zijn in het 
uitwerken en geordend plannen maken, werd 
het niks’, zegt de flamboyante Saxion-man. 
Leren teambuilden is dus ook een belangrijke 
factor in de startup ecologie.

Wild idee
Ook bij ouders moet soms een knop om. Want 
allemaal leuk en aardig, met die wilde ideeën, 
maar zoon- of dochterlief moet straks ook de 
maatschappij in, liefst met een degelijk diploma. 
Theodor, met gevoel voor understatement: 
‘Dat kost soms wat overredingskracht. Maar 
ik zou megatrots zijn als mijn kind met zoveel 
heilig vuur de wereld in ging, en er echt volle 
kracht voor wil gaan’.

En dan is er nog het financieringsprobleem. 
Want banken zitten niet te wachten op wilde 

ideeën, ook niet als ze uit en te na zijn getoetst 
op haalbaarheid en schaalbaarheid. Kees schudt 
zijn hoofd, want banken spelen in deze nieuwe 
wereld geen rol van betekenis meer. ‘Het is onze 
taak om die talenten ook daarmee te helpen. Dus 
ze in aanraking brengen met fondsen, met ver-
mogende ondernemers die willen investeren, met 
coaches, of met crowdfunding. Kennis, geld en 
een community, dat is wat ze bij ons meekrijgen 
om te kunnen floreren’. 

En de ondernemers in Twente, zitten die te 
wachten op al die jonge honden met hun 
frisse ideeën of kijken ze er wat behoudend 
en argwanend naar? De heren reageren als 
door een wesp gestoken. Want ook in Twente 
is bij veel gevestigde ondernemers het besef 
doorgedrongen dat de wereld in ijltempo 
verandert, en dat ze de jonge garde keihard 
nodig hebben om in die nieuwe werkelijkheid 
ook  in business te blijven. ‘Die zijn heus wel 
zo eerlijk om te erkennen dat er zoveel nieu-
we ontwikkelingen zijn dat je die niet alleen 
met je traditionele werkwijze kan bijbenen’, 
zegt Kees. /

Als ik geen mensen om mij heen had 
die geniale geordende plannen konden maken, 
werd het niks 

Even voorstellen

Dr. Kees Eijkel is voorzitter van 
Kennispark Twente. Zijn specialiteit: 
starters, groeiers en kennisvalorisatie. 

Theodor van der Velde is directeur van het 
Saxion Centrum voor Ondernemerschap 
waaronder het Saxion Startup Center valt.
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start-ups

Naast uitgebreide faciliteiten als vergaderzalen, 
ontmoetingsruimtes en een grand café zijn in 
The Gallery ook coaching, training en advies voor 
startende ondernemers binnen handbereik. 

Voor Erwin Vennik, eigenaar van Roboticare, was 
de keus om zich met zijn bedrijf in The Gallery 
te vestigen snel gemaakt. Vennik heeft niet 
alleen als doel om zorgrobots te importeren 
(zoals hij nu doet). Hij wil ook graag vroegtijdig 
in contact komen met ontwikkelaars van tech-
nologie, zodat concepten snel kunnen worden 
aangepast aan de wensen van de markt. Vervol-
gens wil hij helpen deze te vermarkten. ‘Dat is 
wat we hier in Twente, maar ook in Nederland, 
onvoldoende doen: we lopen voorop met allerlei 
technologische ontwikkelingen, maar zouden 
het in de markt brengen veel krachtiger moeten 
ondersteunen’.

‘In Nederland en zeker hier in Enschede liggen 
veel  prototypes op de plank waarvan de zorg kan 

profiteren. We gaan naar een dubbele vergrijzing: zowel de mensen 
die verzorgd worden als de verzorgers worden ouder. Daarom 
moeten we gebruik maken van technologie; om de kwaliteit van de 
zorg op peil te houden en de kosten betaalbaarder te maken. Eén 
van de robots die ik importeer, is de JustoCat, een snoezelrobot 
die therapeutisch werkt bij dementiepatiënten en onder andere 
bespaart op medicatie. Daarnaast ontwikkelen we nu zelf een robot 
waarvoor bepaalde sensoren nodig zijn. In het BTC kunnen alle 
puzzelstukjes - van idee, via concept naar verkoop - samenvallen, 
hier zijn de kansen talrijk.’

Inspirerend
Ook Combidesk-oprichter Tim Fabels is enthousiast over de moge-
lijkheden van het BTC. ‘We zien allerlei mogelijkheden tot samen-
werking hier. Het is een inspirerende omgeving voor ons bedrijf.’
Combidesk heeft een platform ontwikkeld waarmee je als bedrijf 
software kunt koppelen zonder dat technische kennis vereist is. 
‘Ondernemers kunnen bijvoorbeeld data tussen ‘Moneybird’ en 
‘Mailchimp’ uitwisselen met een paar drukken op de knop. Dat 
scheelt hen tijd - en dus geld - doordat data niet meer dubbel 
hoeven worden ingevoerd. Daarnaast maakt het het werk voor 
het MKB leuker. Ook de kans op fouten wordt kleiner. We ont-

wikkelen de applicatie zelf en sluiten daarbij aan op de vraag van 
ondernemers. We zijn in 2014 gestart en hebben inmiddels 3000 
gebruikers. De ambitie is ons platform steeds verder uitbreiden en 
wereldwijd toegankelijk maken. Dat willen we gefaseerd doen. Het 
is prettig hier bij BTC de kennis en kunde van technische studenten 
van UT en hogeschool bij de hand te hebben.’

Netwerk
Biovolt is ook al zo’n klassiek voorbeeld van wat BTC bij de oprich-
ting jaren geleden voor ogen had. Biovolt ontwikkelt diagnostische 
producten voor huisartsen en thuisgebruik. Het bedrijf richt zich 
op diabetes en heeft voor ogen een meetapparaatje op de markt 
te brengen dat het artsen en patiënten makkelijk maakt om met 
een prikje in de vinger de bloedwaarden vast te stellen. ‘Anders 
dan glucosemeters die er al zijn’, verduidelijkt mede-eigenaar Paul 
Smit. ‘Met ons product kan een arts vaststellen of iemand diabetes 
type 1 of 2 heeft.’ Smit maakt gebruik van de schat aan kennis op 
het gebied van nanotechnologie die er in en om BTC aanwezig is. 
‘Door de samenwerking te zoeken, bereiken we ons doel sneller. 
Ons netwerk hier is enorm, van hoogleraren nanochemie tot 
studenten van UT en Saxion die projecten uitvoeren op het gebied 
van meetmethodieken, alles is hier voor handen.’   /

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Archief BTC

Ondernemers:  
‘Hier vallen alle 
puzzelstukjes samen’ 

Startende technologie-ondernemers kiezen er massaal voor 

zich te vestigen bij Bedrijfstechnologisch Centrum Twente 

(BTC) in Enschede. Als grootste businessincubator ter wereld, 

biedt BTC niet alleen huisvesting op maat, maar zitten de 

startups op het Kennispark dichtbij het vuur; omringd door 

een technologisch netwerk en studenten alom.

BTC: incubator voor innovatie en technologie

Hengelosestraat 705, 7521 PA Enschede  /  T 053 483 63 55  /  www.btc-twente.nl

Erwin Vennik: 

‘Hier zijn 
de kansen talrijk’

Tim Fabels:

‘We zien allerlei mogelijkheden 
tot samenwerking hier’

Paul Smit:

‘Door de samenwerking 
te zoeken, bereiken we 
ons doel sneller’
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Pasteurstraat 12, 7555 NG Hengelo  /  T 074 851 41 93  /  www.efficiencybyme.nl

Efficiency by me is opgericht om bedrijven te helpen hun 
(ICT)omgeving zó in te richten dat het systeem in dienst 
staat van de onderneming. Eigenaar Marieke van Gent heeft 
eigenlijk maar één doel: het werk door middel van software 
leuker maken. ‘Daarbij denk ik niet vanuit de techniek, maar 
vanuit de klant. Door letterlijk naast medewerkers te gaan 
zitten en te kijken welk werk ze doen en welke programma’s 
ze gebruiken, kom ik uiteindelijk tot oplossingen. Ik zie 
bij veel bedrijven gebeuren dat directies nieuwe software 
aanschaffen op advies van een leverancier, zonder dat goed 
gekeken wordt naar de gebruiker. Het is naar mijn mening 
van belang dat juist dié software wordt aangeschaft die me-
dewerkers helpt hun werk sneller en beter te kunnen doen. 
Daarnaast moeten gebruikers begeleid worden in het leren 
gebruiken van de nieuwe software, waardoor ze alle moge-
lijkheden van een pakket optimaal kunnen benutten.’

Tweede natuur
Van Gent is het vak min of meer ingerold. Ze studeerde af 

aan de Hogere Hotelschool. Daar is klantgericht denken 
naar haar zeggen haar ‘tweede natuur’ geworden. Ik heb ver-
andermanagement altijd erg boeiend gevonden en ook altijd 
een liefde gehad voor ICT. Met Efficiency by me kan 
ik al deze vaardigheden combineren.’

En dat werkt; grote klanten als Het Wilminktheater, De 
Deventer Schouwburg en Prescan maakten en maken dank-
baar gebruik van haar diensten. ‘Ik vind het erg interessant 
om een project van begin tot eind te begeleiden. Gesprekken 
met het management, de financiële afdeling, de medewer-
kers, leveranciers van software, het onderhandelen over 
de prijs van ICT, het begeleiden van de gebruikers, al die 
aspecten van een project spreken me aan. Het belangrijkste 
is de wil om te veranderen. 

Welke bedrijfsprocessen moeten anders? Hoe kan een bedrijf 
moderniseringen doorvoeren? Welke oplossingen zijn er? Wat 
past het best bij een bedrijf? In mijn werk breng ik al deze 
vragen bij elkaar in één oplossing. Na goedkeuring blijf ik aan-
wezig totdat de ICT is geïmplementeerd en de mogelijkheden 
bij iedereen bekend zijn en optimaal worden benut.’

Contact
Een project kan een jaar tot anderhalf jaar in beslag nemen 
waarbij Van Gent een tot twee dagen per week fysiek bij een 
klant aanwezig is. Op die manier kan zij zich verdiepen in de 
processen van het bedrijf en brengt ze verschillende afdelin-
gen met elkaar in contact met betrekking tot het ICT-vraag-
stuk, zodat het project uiteindelijk bedrijfbreed gedragen 
wordt. Ze werkt met name in de Twentse regio. ‘Maar dat is 
eigenlijk toeval tot nu toe. Het maakt mij niet zoveel uit waar 
ik een opdrachtgever heb, ieder project is weer een uitdaging 
op zich en een verbreding van mijn kennis. En dat zorgt er 
weer voor om ook de volgende opdrachtgever te kunnen 
helpen bij een efficiënte manier van werken.’   /

Software helpt bij 
efficiënter werken

Efficiency by me: voor grote ICT-projecten 

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Danny Stulen

Het heeft heel wat voeten in de aarde voordat consumenten 

met één druk op de knop een entreekaartje in hun mailbox 

ontvangen. En wat er dan achter de schermen volgt qua 

verwerkingen van de boeking, kost zoveel tijd dat er soms 

onderaan de streep geen winst wordt gemaakt. Zomaar 

één van de vraagstukken waarvoor het Twentse 

Efficiency by me kan helpen.
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economie

Recycling van CO2

De CO2-recycling, ook wel CO2-mineralisatieproces genoemd, is 
een installatie die zorgt voor vermindering van de CO2-uitstoot door 
vrijgekomen CO2 te hergebruiken, in plaats van in de lucht vrij te laten 
komen. Hierdoor vermindert de CO2-uitstoot, wat essentieel is om het 
broeikaseffect tegen te gaan. Bouman PT heeft dit product ontwikkeld in 
nauwe samenwerking met Universiteit Twente en afvalverwerker Twence. 
www.bouman.nl

Custom Made Footwear
PLT heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot specialist op 
het gebied van analyse- en aanmeetapparatuur met de levering 
van het best passende voetbed tot doel. In verschillende toepas-
singen maakt PLT voortdurend gebruik van de nieuwste (produc-
tie)technieken zoals CNC 3D frezen en SLS 3D Printing.
In samenwerking met haar eigen testtuin is het zelfs mogelijk 
om een custom made schaatsschoen te produceren op basis 
van een driedimensionale voetenscan.
www.hakvoortkunstlicht.nl

‘s Werelds eerste volledig 
elektrisch aangedreven tractor
Multi Tool Trac BV is een start-up company die als eerste een volle-
dig elektrisch aangedreven (die ook onbemand kan rijden) tractor 
heeft ontwikkeld en gebouwd. De Multi Tool Trac is custom build 
voor boeren die het beste uit hun grond willen halen.
www.multitooltrac.com

MADE 
INNTwente

Rolstoelgebruikers krijgen hun leven weer terug
Helaas zitten veel rolstoelgebruikers nog steeds in een onverant-
woorde houding met alle gevolgen van dien: pijn, scheefzakken 
en uiteenlopende zitproblemen. Lewis Seating Systems biedt een 
revolutionaire en integrale oplossing waarbij de combinatie van 
rug- en zitondersteuning problemen in het zitvlak en de rug oplost.
www.lewisseatingsystems.nl

We willen nieuwe 
initiatieven aanjagen

TWENTE BOARD

Uitgroeien tot een Europees toonaangevende technologische topregio met een 

structurele banengroei. Dat is in het kort de uitdaging van de Twente Board. 

Een groep van tien afgevaardigden uit de vier O’s die de Twentse economie een 

impuls willen geven.

tekst: Manouk Jansen 

We willen nieuwe initiatieven aanjagen, maar 
ook een club zijn die ondernemers een duwtje 
in de goede richting kan geven’, vertelt Geert 
Braaksma, voorzitter van de Twente Board en 
oud topman van technologiebedrijf Sensata. 
‘We merken dat ondernemers veel behoefte 
hebben aan talent in onze regio. Daarnaast heb-
ben ze ook vragen als: hoe krijg ik de financie-
ring rond om te kunnen investeren? En kunnen 
we bijvoorbeeld gezamenlijk een proeffabriek 
opzetten, zodat we de kosten kunnen delen?’

Economische troef versterken
In het actieplan ‘Twente Werkt’ zijn vijf actie-
lijnen benoemd met concrete initiatieven om 
de economie en arbeidsmarkt van Twente te 
versterken. Een belangrijk actiepunt is het 
optimaliseren van de ‘economische troef’ van 

Twente, de sector High Tech en Systemen en 
Materialen. ‘We zijn daarin erg goed ontwikkeld 
en willen in deze sector meer werkgelegenheid 
creëren. Want één extra baan in de hightech-sec-
tor, levert gemiddeld één tot twee extra banen op’.

Ook op zoek gaan naar nieuwe bedrijven die 
zich in Twente willen vestigen, werklozen hel-
pen aan een nieuwe baan en internationalise-
ring zijn aandachtspunten. ‘We kijken dus ook 
over de grens. In Duitsland zijn ze hard op zoek 
naar werknemers. We hebben al meer dan 100 
mensen daar aan het werk gekregen.’

Initiatieven
Er zijn uiteenlopende initiatieven ontstaan, zo-
als een premie voor een nieuwe arbeidsplaats, 
een salarisaanvulling voor mensen die een baan 

in Duitsland vinden en het opzetten van een 
kredietunie voor ondernemers. 

‘En later dit jaar komt er een nieuw onder-
nemersloket, gefinancierd door de Provincie 
Overijssel. Er is veel behoefte aan informatie 
over ondernemen. Online is natuurlijk veel 
informatie te vinden, maar ondernemers willen 
ook graag met mensen praten die verstand 
van zaken hebben. En die ze vanuit hun eigen 
netwerk daadwerkelijk verder kunnen helpen. 
Het ondernemersloket draagt daar straks 
aan bij.’ >

De Twente Board bestaat uit: Jaap Beernink 
(Technologiekring Twente), Hans Kroeze 
(VNO NCW), Jaap Spoorenberg (Indus-
triële Kring Twente), Meindert Schmidt 
(Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn), 
Victor van der Chijs (Universiteit Twente), 
Wim Boomkamp (Saxion), John van der 
Vegt (ROC Twente), Onno van Veldhuizen 
(burgemeester Enschede, voorzitter Regio 
Twente) en Eddy van Hijum (Provincie 
Overijssel).
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De Twente Safety Campus

Veiligheid Denken, Doen en Beleven

Denken, doen en beleven. Daar draait het om in veiligheid. Vanuit deze 
pijlers werkt de Twente Safety Campus. Veiligheidspartners, burgers, 
bedrijfsleven en onderwijs ontmoeten elkaar. Om kennis en ervaring te 
bundelen en zo samen te werken aan innovatie in veiligheid. 

Op de campus praten we niet alleen over veiligheid, maar gaan we ook 
daadwerkelijk aan slag. Met realistische oefenscenario’s voor brandweer, 
politie, defensie en GHOR. Met veiligheidsproducten en onderzoek. 
En door basisschoolleerlingen en ouderen aansprekende veiligheidspro-
gramma’s te bieden.  Zo creëren we niet alleen meer bewustzijn, maar 
verbeteren we veiligheid vanuit meerdere invalshoeken. 

De Twente Safety Campus bestaat uit het Safety Field Lab, Troned, 
Safety Care Center en Risk Factory Twente.
www.twentesafetycampus.nl

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op via info@twentesafetycampus.nl

XL Businesspark Twente

Internationale hotspot
Dé plek voor nationale en internationale bedrijven in de logistiek en 
industrie. Op een zeer gunstige locatie, aan de A35/A1, het Twente-
kanaal en op korte afstand van internationale spoorverbindingen, zijn 
hoogwaardige (zeer) grote kavels beschikbaar. De kwaliteit van het 
bedrijventerrein wordt o.a. gewaarborgd door een Parkmanagement-
organisatie verantwoordelijk voor een centrale bluswatervoorziening, 
een breedband glasvezelnet, camerabeveiliging en onderhoud en beheer 
van de openbare ruimte. Het XL Businesspark werkt nauw samen met 
de Werkpleinen in de regio; een regio barstensvol arbeidspotentieel, 
van laag tot hoog opgeleid met een positieve arbeidsmentaliteit.
xlpark.nl

Port of Twente

HÉT LOGISTIEKE CLUSTER 
IN DE REGIO
Port of Twente is een samenwerkingsverband van Twentse (transport)- 
ondernemers, overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om de 
economie van de regio Twente te versterken door het creëren van meer 
werkgelegenheid in de logistieke sector. Het ultieme doel? Twente 
een plek bezorgen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland. 
Volgens Mark van Onna van Port of Twente is het de hoogste tijd 
dat Twente zich profileert als één van de beste logistieke regio’s van 
Nederland. 

Naast deze volumegroei zijn ook onder meer duurzaamheid, inno-
vatie, kennis en technologie van steeds groter wordend belang in de 
logistieke sector. ‘Twente heeft alles in zich om een sterke logistieke 
regio te vormen. We beschikken over de beste Inland Terminal van Ne-
derland, een hoogwaardig kennis- en innovatieniveau, goed arbeidspo-
tentieel en  voldoende ruimte om grote bedrijven zich te laten vestigen, 
op XL Businesspark Twente.
www.portoftwente.com

Ondernemersloket  

ONDERNEMEN IS LEF HEBBEN
Maar het hoeft geen sprong in het diepe te zijn. Of u nu een nieuwe 
zaak start, of al ervaring heeft met ondernemen. De accountmanagers 
van het Ondernemersloket helpen iedereen met plannen, vragen en 
ideeën. Dat doen we met kennis, advies en ondersteuning. Kom gerust 
eens praten. U zult ervaren dat de lijnen hier kort zijn en de samen-
werking vruchtbaar.

Waar kunnen we u mee helpen?
Wij laten u graag de perfecte bedrijfs- of kantorenlocatie zien. We helpen 
u op weg bij het aanvragen van vergunningen en voorzien u van de 
nieuwste cijfers en kengetallen.

We leggen ook graag contacten tussen u en partijen uit de lokale 
vastgoedmarkt. Of wilt u liever over uw plannen sparren met collega-
ondernemers in onze stad? Dat kan. Ons netwerk is enorm en delen 
we graag. In twente ondernemen we samen!
www.enschede.nl/ondernemen

Havenbedrijf Twente

Wij verbinden
Als mainport van Oost-Nederland verbindt Havenbedrijf Twente 
vervoerders en bedrijven met de meest dynamische mainport van 
Oost-Nederland: de binnen-
havens van Lochem, Hof van 
Twente, Hengelo, Almelo 
en Enschede. Een goede be-
reikbaarheid over water in 
Oost-Nederland biedt kansen 
om duurzaam en op wereldni-
veau economische activiteiten 
te ontplooien en te versterken. 
Met alle havenzaken onder 
één dak faciliteert Havenbedrijf 
Twente die industriële ontwik-
keling op regionaal, nationaal 
en internationaal niveau.
www.havenbedrijftwente.nl

International School Twente

Hoogwaardige, erkende inter-
nationale onderwijsprogramma’s
Kinderen uit de internationale gemeenschap van expats en kennis-
werkers, kunnen zich op International School Twente (IST) goed 
voorbereiden op een internationale carrière. 

Want IST ontwikkelt zich in hoog tempo tot een school die niet alleen 
‘up to standard is’, maar een internationale community  vormt voor 
kinderen van 2 tot 18 jaar.  Met hoogwaardige, erkende internationale 
onderwijsprogramma’s.  Met  een accreditatie voor het International 
Primary Curriculum (IPC) in het vooruitzicht voor juli 2016 en met 
ingang van schooljaar 2017/2018 ook een International  Baccalaureate 
(IB)  accreditatie voor het Diploma Programme voortgezet onderwijs.   
Met het predicaat IB World School, is het niveau van IST vergelijkbaar 
met alle andere internationale scholen en stappen leerlingen van waar 
ook ter wereld makkelijk over bij een verhuizing naar Nederland.   
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tekst: Manouk Jansen  fotografie: archief Ten Hag

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Marcel Krijger

‘Het pensioenbewustzijn is laag en bovendien geeft de huidige wettelijke 
verplichting een te rooskleurig beeld over de hoogte van het pensioen’, 
vertelt Martin Eshuis, pensioenadviseur bij ten Hag Pensioenadviseurs. 
‘Bovendien wordt er weinig inzicht in de risico’s verschaft. De nieuwe wet 
stelt dat de communicatie over pensioenen tijdig, duidelijk, correct en 
evenwichtig moet zijn.’

Grotere verantwoordelijkheid
Per 1 juli 2016 wordt daarom onder andere de huidige startbrief, het in-
formatiedocument bij indiensttreding, vervangen door het Pensioen 1-2-3. 
Ook het huidige Uniforme Pensioen Overzicht wordt aangepast. ‘Werkge-
vers krijgen hierdoor een grotere verantwoordelijkheid in de communicatie 
met hun werknemers. Zij zullen hen tijdig moeten informeren over de 
kenmerken en de keuzemogelijkheden van de pensioenregeling. Tevens 
moeten ze uit kunnen leggen wat de consequenties van bepaalde keuzes 
zijn’, licht pensioenadviseur Ben Brefeld toe.

Signaalfunctie
Bij belangrijke veranderingen in het leven van een medewerker krijgt de 
werkgever een signaalfunctie en dient de werknemer te worden geïnfor-
meerd over de gevolgen van deze gebeurtenissen voor het pensioen. 

‘Denk hierbij aan het aangaan van een nieuwe relatie, een echtscheiding 
of vervroegde pensionering’, zegt Eshuis. ‘Werknemers mogen straks 
verwachten dat zij goed worden geïnformeerd over de gevolgen daarvan. 
Werkgevers kunnen die communicatie aan de uitvoerder uitbesteden, maar 
de werkgever blijft wel verantwoordelijk.’ 

Naast de nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden biedt de Wet 
Pensioencommunicatie ook kansen voor ondernemers. Brefeld: ‘Door uit 
te leggen hoe de pensioenregeling in elkaar steekt, worden werknemers in 
staat gesteld hun pensioenregeling naar waarde in te schatten. Zo worden 
de vele euro’s die in de pensioenregeling zijn geïnvesteerd, beslist meer en 
beter gewaardeerd’.

Checklist
Om de werkgever op weg te helpen, heeft De Pensioenfederatie in samen-
werking met de Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars 
twee checklists ontwikkeld: ‘Wegwijs in pensioen’ en ‘Route naar het pensi-
oen’. ‘Of deze checklists voldoende uitgebreid zijn, is de vraag. Slechts wei-
nig werkgevers hebben voldoende pensioenexpertise in huis. Wij kunnen 
de werkgever ondersteunen bij de verplichtingen, verantwoordelijkheden 
en de kansen die de Wet pensioencommunicatie biedt.’ / 

potentie en innovatie. Het stelt kapitaal beschikbaar aan ondernemers 
die daadkracht tonen. ‘Ik zie voor me dat rondom de Universiteit op het 
kennispark bedrijven, middelgroot en klein, samenklonteren en zorgen 
voor een attractieve werkgelegenheid. Zo ontstaat er een organische 
groei door het bedrijfsleven zelf en niet opgelegd of gefaciliteerd door de 
overheid. Dáár moeten we het van hebben. De universiteit en zeker ook 
de Saxion Hogeschool stellen studenten nu al in staat om hun ideeën in 
studentenondernemingen op de markt te brengen. Bedrijven moeten zich 
nog veel meer aansluiten dan nu het geval is.’
     
ten Hag, als toonaangevend makelaar, voorziet verder dat de bedrijven 
hun panden anders gaan gebruiken dan tot nu toe. ‘Door het nieuwe 
werken, moeten gebouwen anders worden ingericht, met ontmoetings-
plekken waar mensen samenkomen om ideeën uit te wisselen en 
met stilteruimtes waar gewerkt kan worden, met een bar waar niet alleen 
koffie te krijgen is, maar ook een donut of fruit. Op die manier breng je 
medewerkers op een andere manier samen waardoor successen gedeeld 
kunnen worden en netwerken worden uitgebreid. Een combinatie van 
formeel/informeel, rust en drukte. We zijn op de goede weg, de ingredi-
enten zijn er. Nu nog doén, daar zijn we ondernemers voor.’ /

Op 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie in werking getreden. Het doel 

van deze nieuwe regeling is een verbetering van de informatieverstrekking 

omtrent pensioenen, zodat het pensioenbewustzijn wordt verhoogd. Wat dit 

betekent voor werkgevers? ‘Werkgevers krijgen meer verantwoordelijkheid in 

de communicatie met hun werknemers.’

Onze regio barst van het talent en de potentie. 

Innovaties in allerlei vakgebieden en startups te 

over. Ondernemer Michel ten Hag (ten Hag 

makelaars en financiële dienstverleningsroep) is 

ervan overtuigd dat Twentenaren nog veel meer 

kunnen bereiken. 

Nieuwe Wet 
Pensioencommunicatie

Minder praten 
en meer doen

Ben Brefeld 06-51 07 03 82  Martin Eshuis 06-22 66 10 79  /  www.tenhagverzekeringsadviseurs.nlBoulevard 1945-20, 7511 AE Enschede  /  T 053 850 60 70  /  www.tenhag.nl

TEN HAG PENSIOENADVISEURS

BUNDELING VAN KRACHTEN 
ZORGT VOOR GROEI

Sinds 1992 is ten Hag Pensioen-adviseurs een gerenommeerd advieskantoor, 

gespecialiseerd in pensioenadvisering en financiële planning. ten Hag Pensioen-

adviseurs is onderdeel van ten Hag Makelaars en Financiële Dienstverlenings-

groep. Met bijna 50 jaar ervaring en acht vestigingen in de grote steden 

in de regio Oost-Nederland mag ten Hag Makelaars en Financiële dienst-

verleningsgroep inmiddels worden gezien als een begrip in deze regio.

Ben Brefeld Martin Eshuis

‘Als het bedrijfsleven meer gebruik zou 
maken van de kennis, kunde en innovaties 
van de universiteit, staat niets een enorme 
economische groei meer in de weg. Nou 
ja, de valse bescheidenheid die hier heerst, 
zouden we moeten laten varen. Naar mijn 
mening is dat de reden waarom bedrijven 
als Thuisbezorgd.nl en Booking.com hier 
zijn gestart, maar zijn vertrokken om elders 
tot bloei te komen. ‘If you’re good, then tell 
it’, zonde om dat niet te doen.’

Innovatie
ten Hag zet zich in om ervoor te zorgen 
dat ondernemers studenten aan zich gaan 
binden. Niet alleen door het via allerlei 
platforms uit te dragen, maar ook door te 
participeren in een fonds - Cottonwood - 
een Amerikaans initiatief. Het fonds heeft 
Twente (Enschede) uitgekozen vanwege de 
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Je verdiepen in de regionale situatie, de 
volksaard begrijpen en veel bij de klant aanwezig 
zijn, letterlijk. Een greep uit de principes volgens 
welke Venerius en Kamerling werken. 

Venerius: ‘Toen ik hier net in dienst was, kon ik 
van mijn kamergenoot een telefoongesprek vol-
gen met een klant. Het gesprek ging van het een 
naar het andere onderwerp: de privésituatie, de 
cijfers, de branche. Er werd geluisterd en advies 
gegeven. Bij mijn vorige werkgevers voerden al-
leen partners dit soort gesprekken; maar dit was 
een assistent accountant. Toen wist ik zeker: hier 
wil ik werken. ‘Ruim twintig jaar later is de obser-
vatie van toen precies de reden dat Venerius nog 
iedere dag met veel plezier bij Baker Tilly Berk 
werkt. ‘Door de recente schandalen bij grote ac-
countancykantoren, is het vertrouwen gekelderd. 

Maar door onze werkwijze en de relatie die wij 
met onze klanten hebben, is het vertrouwen in 
ons onveranderd gebleven. ‘Wij kennen onze 
klanten door en door en verzorgen hun financiën 
integraal en samen met hen.’ 

‘Dat betekent ook dat we ons netwerk voor 
onze klanten inzetten’, vult Kamerling aan. ‘Zo 
hebben we goede relaties met banken en kennen 
we de participatiemaatschappijen. Meerwaarde 
voor onze klanten dus.’ Baker Tilly Berk wil graag 
ook kennis delen en is een online het ‘onder-
nemerscollege’ gestart. Steeds andere sprekers 
brengen een actueel onderwerp aan bod om zo 
ondernemers op de hoogte te houden.’ (www.
ondernemerscollege.nl)

Baker Tilly Berk staat als accountancykantoor 
midden in het regionale bedrijfsleven. ‘We horen 
en zien veel’, geeft Venerius aan. ‘Twente is veel 
innovatiever dan het laat zien. Dat is jammer en 
daar moeten we wat aan doen. Er zijn tal van ini-
tiatieven om goede ideeën te bundelen, maar we 
zijn nog geen ‘Eindhoven’. We hebben een zeer 
sterk MKB-klimaat, we hebben de UT en Saxion, 
maar toch lopen we achter op de landelijke 
economie. Twente moet veel beter op de kaart 

worden gezet, maar we hebben méér nodig. De 
overheid moet investeren in een fatsoenlijke A1 
(van twee naar drie baans) en in een fatsoenlijke 
weg richting Zwolle. We hebben zoveel bedrijven 
die de potentie hebben om (veel) groter te wor-
den dan ze nu zijn. Laten we dat nu gezamenlijk 
uitdragen.’

Ook Baker Tilly Berk in Almelo groeit. ‘De ac-
countant- en fiscalistenmarkt wordt krap. Net als 
collega-ondernemers, moeten wij ook innoveren. 
In dit geval door op een vernieuwende manier 
aan de beste medewerkers te komen’, vertelt 
Kamerling. En dat lukt. ‘We zijn genomineerd 
voor de beste werving en recruitementcampagne 
2016, samen met Albert Heijn en Hunkemöller. 
We hebben een online-introductieprogramma 
ontwikkeld waar we erg trots op zijn. Daarmee 
heten we onze nieuwe medewerkers welkom, 
voelen zij zich direct thuis en kunnen ze doordat 
alle informatie ineens in plaats van versnipperd 
binnenkomt, meteen aan de slag. Daar profite-
ren onze klanten van.’

Het accountancykantoor wordt nog dit jaar 
compleet gemoderniseerd zodat het pand óók 
klaar is voor de toekomst in Twente. /

tekst: Maaike Thüss   fotografie: Danny Stulen

ACCOUNTANTS KUNNEN MKB 
ADVISEREN EN HELPEN MET GROEI

Accountancykantoor Baker Tilly Berk heeft 17 kantoren door het hele land, en 

slaagt er desondanks in dé accountant te zijn voor familiebedrijven in de regio. 

Partners Marc Venerius en Gerjan Kamerling, beiden als registeraccountant 

werkzaam op het kantoor in Almelo, verklaren hoe dat mogelijk is. 

Baker Tilly Berk écht in contact met klant

Adastraat 7, 7607 HA Almelo  /  T 0546 82 70 00 / www.bakertillyberk.nl

We hebben een zeer sterk MKB-klimaat, 
we hebben de UT en Saxion, maar toch loopt-
Twente achter op de landelijke economie
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In Company trainingen 
werken het best
Ten Kate & Stoker traint personeel door heel Nederland

Tienduizenden vakmensen door het hele land zijn door de jaren heen her-, om- of bijgeschoold door het 

team van Ten Kate & Stoker. Grote bedrijven als Jumbo  en Apollo Vredestein en kleinere met enkele per-

soneelsleden, weten het Twentse familiebedrijf te vinden. De reden dat Ten Kate & Stoker na dertien jaar 

en dwars door de crisis heen zonder problemen doordraait? Onafgebroken enthousiasme, vertrouwen, 

een duidelijke visie op de markt, lef om het roer op tijd om te gooien en Twentse nuchterheid.

tekst: Maaike Thüss   fotografie: archief Ten Kate & Stoker

Dat is de verklaring van directeur Marleen Stoker die na diverse 
functies te hebben bekleed , sinds een jaar het stokje van haar vader 
als directeur heeft overgenomen. In het uitnodigend aangeklede 
bedrijfspand aan de Grotestraat in Borne, vertelt ze over het belang 
van adequaat en up-to-date opgeleid personeel.

Veiligheid
‘Uiteraard is het voor ondernemingen verplicht om aan wettelijke op-
leidingseisen  te voldoen. Na een tijd zakt kennis weg. Dat geldt voor 
iedereen, maar voor de veiligheid op veel werkvloeren is het cruciaal 
dat regels worden nageleefd en medewerkers scherp letten op de 
veiligheidsvoorschriften. Het is logisch dat handelingen die mensen 
dagelijks verrichten routine worden en dat daardoor nonchalanter 
wordt omgegaan met bijvoorbeeld machines. Als we mensen trainen, 
krijgen ze weer nét even de juiste aanwijzingen te horen.  Ten Kate & 
Stoker geeft het merendeel van de cursussen ‘in company ’ zodat de 
werksituatie niet hoeft te worden nagebootst. Het scheelt daarnaast 
werknemers reistijd, en ondernemers geld.’

Universiteit
Dertien jaar geleden was de markt anders, de overheid subsidieerde 
(bij)scholing. De klanten kwamen als vanzelf. Met name de metaal-
sector was destijds grootverbruiker bij Ten Kate & Stoker. ‘Toen de 
subsidies vervielen, werd het moeilijker. De crisis kwam eraan en 
we bezonnen ons op wat we konden doen om ons bedrijf te laten 

voortbestaan waar links en rechts collega’s omvielen. We hebben 
contact gezocht met de Universiteit Twente en een onderzoek 
laten uitvoeren naar toekomstmogelijkheden. De foodsector bleek 
constant in deze roerige tijd. We hebben het roer omgegooid en zijn 
richting foodsector gaan bewegen. Daarnaast blijkt ons concept een 
gouden greep.’ 

Stoker wil eigenlijk het woord ‘ontzorgen’ niet gebruiken. ‘Dat is 
een loze kreet geworden. Maar het omschrijft toch wat het verschil 
maakt. Klanten leveren hun personeelbestand aan, Ten Kate & Stoker 
doet de rest. ‘We houden bij wie wanneer een (her)scholing nodig 
heeft, we regelen trainingsdata, we nodigen de kandidaten uit, we 
werken samen met een onafhankelijk examenbureau. We nemen dus 
de hele administratie over.  Onze docenten kunnen daarnaast een 
assessment afnemen om inzichtelijk te krijgen welke competenties 
een kandidaat heeft. Is het niveau voldoende, wordt automatisch een 
pasje en een certificaat verkregen. Is dat niet het geval, krijgt  hij of zij 
gerichte scholing op de punten waarbij niet voldoende is gescoord 
waardoor alsnog een certificaat kan worden behaald.Ook dat scheelt 
tijd en geld. Omdat wij inzicht krijgen in het niveau van werknemers, 
kunnen we managementrapportages leveren zodat een bedrijf inzicht 
krijgt en kan gaan sturen op kwaliteit.’

Gladde praatjes
Dat het Twentse Ten Kate & Stoker  klinkende name als Thales, Flora 

Holland en Wehkamp al jaren  aan zich 
weet te binden is volgens Stoker als volgt 
te verklaren:  ‘Wij zijn een familiebedrijf. 
De mensen die we daarnaast aannemen, 
hebben dezelfde passie als wij. We inves-
teren in ons eigen personeel. En daarnaast 
merken we dat onze Twentse nuchterheid 
–wel verkopen, maar zonder gladde praatjes 
en gewoon doen wat je belooft- door heel 
Nederland wordt gewaardeerd. Ik weet zeker 
dat wij er over tien jaar gewoon nog zijn!’  /

Grotestraat 160A, 7622 GR Borne  /  T 074 210 01 21  /  www.tenkateenstoker.nl

Onze management-
rapportages geven 
een bedrijf het juiste 
inzicht over hun 
werknemers

economie
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Wereldmarktleiders 
uit Twente

IN GESPREK MET TRIOLIET EN HUMECA 

De bedrijven Trioliet en Humeca zijn wereldmarktleiders gevestigd in Twente. Trioliet in Oldenzaal 

is de grootste in de productie van ‘voertechiek’ voor rundveehouderijen, Humeca in de behandeling 

van brandwonden. Ze leveren aan respectievelijk meer dan vijftig en zeventig landen. 

Humeca gedijt in een omgeving van hoogwaardige technologie, zoals managing director Arnoud 

van Velzen het zegt. Beide bedrijven hebben ex-UT-studenten in dienst. Voor Trioliet is het 

agrarische karakter van de regio ook van belang. ‘Je moet affiniteit hebben met de melkveehouderij, 

anders word je bij ons niet gelukkig’, aldus managing director Robert Liet. 

tekst: Annette Toonen  fotografie: Eric Brinkhorst

Brandwondentechniek Humeca 
gaat de hele wereld over

Humeca in Borne is marktleider in producten 
voor de behandeling van brandwonden. ‘Onze 
techniek maakt wereldwijd het verschil’, zegt 
managing director Arnoud van Velzen. 

Als er ergens in de wereld een grote brand of ex-
plosie is geweest, is het alle hens aan dek in Bor-
ne. Dan zijn de medewerkers van Humeca 24 uur 
per dag in touw. Humeca in Borne is een bedrijf 
dat bijzondere machines en gaasjes produceert 

voor de behandeling van brandwonden. 
De onderneming is wereldmarktleider op dit 
gebied. Humeca levert aan zeventig landen. Het 
bedrijf heeft net een vestiging geopend in Atlanta, 
Verenigde Staten. ‘We gaan nu vol gas Amerika 
in’, zegt Arnoud van Velzen, managing director.

Geen enkel ander bedrijf ter wereld is in staat dit 
soort gaasjes te maken. De gaasjes en de ma-
chines om ze te verwerken, zijn ontwikkeld door 

Humeca zelf, in 1981 opgericht door ‘techneuten’ 
van de Universiteit Twente. 

Het principe van de techniek is in 1958 bedacht 
door de Amerikaanse arts Meek. Van Velzen: 
‘Zijn idee was goed, maar de apparatuur om het 
uit te voeren, was niet goed genoeg ontwikkeld.’ 
Dat heeft Humeca in de jaren 80 van de vorige 
eeuw opgepakt, op verzoek van het Brandwon-
dencentrum Beverwijk.  >
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De agrarische branche ligt ons
Robert Liet, managing director van Trioliet:  

Productontwikkeling en goede 

verkoopkanalen. Dat is essentieel 

voor de marktleider in voertech-

niek voor rundveehouderijen: 

Trioliet in Oldenzaal. 

mensen in dienst die onze machines verkopen.’
Verder is productontwikkeling essentieel. Van 
de 240 medewerkers werken er dertig op de 
afdeling Research & Development. ‘Dat is naar 
verhouding veel’, aldus Liet. ‘Je moet mensen 
hebben die iets kunnen bedenken en je hebt pro-
ductmanagers nodig die inzicht hebben in waar 
veehouders over twee jaar behoefte aan hebben. 
De ontwikkelafdeling moet dan met dat pakket 
van eisen aan het werk.’

Verser, vaker, en kleinere porties
Het aantal melkveehouderijen in Nederland 
daalt, maar de bedrijven die overblijven, worden 
steeds groter. Zij vragen om meer automatise-
ring, weet Liet. ‘Die melkveehouders willen met 
dezelfde hoeveelheid arbeid meer werk doen. 
Het zijn toch nog vaak familiebedrijven. Dus is 
er behoefte aan verdere automatisering. Ook wil-
len de veehouders steeds nauwkeuriger kunnen 
voeren: verser, vaker, en dan kleinere porties. 
Hoe gezonder, des te meer melk een koe geeft.’ 
In de wagens van Trioliet, gerobotiseerd, 
zelfrijdend of voortgetrokken door een tractor, 
wordt door middel van vijzels van voer zoals 
gras, maïs, stro, bierborstel, bieten, aardappelen 
en/of krachtvoer gemengd. Dat voermengsel 

wordt dan in de koeienstallen, voor het voerhek, 
gedoseerd verspreid. Trioliet maakt verder ook 
kuilvoersnijders.

Agrarische regio
Trioliet gedijt in Twente. ‘Twente is een redelijk 
agrarische regio. De mensen maken het bedrijf. 
Het is belangrijk dat de mensen die hier werken, 
affiniteit hebben met de melkveehouderij, anders 
word je bij ons niet gelukkig. Die affiniteit vind 
je hier gemakkelijker dan in de Randstad. In de 
regio zijn veel toeleveranciers te vinden op het 
gebied van metaalbewerking en software. Verder 
werken we samen met de faculteit werktuigbouw-
kunde van de UT en met Saxion Hogescholen. We 
hebben ook mensen in dienst die daar hebben 
gestudeerd. Het interessante is dat je bij ons het 
hele proces meemaakt, van tekening, via een pro-
totype op een testboerderij, naar daadwerkelijke 
productie. Maar niet altijd alles is een succes. 
Soms gaat er ook wel eens wat de ton in.’ 

Liet vindt het essentieel dat de overheid het volgen 
van een technische opleidingen stimuleert. ‘Dat 
soort mensen heeft Nederland nodig, goede werk-
tuigbouwkundigen, elektrotechnici en chemisch 
technologen.’

Gezond bedrijf
Trioliet is opgericht door de vader van Robert en 
twee ooms. In 1983 verkochten de drie broers 
de onderneming aan Greenland, dat het bedrijf 
in 1993 overdeed aan Netagco. In 2003 ging 
Netagco failliet. 

In 2004 kochten de broers Kees en Robert en 
hun zus Suzanne het bedrijf van hun vader 
‘terug’. Liet ziet die stap als een zakelijke investe-
ring. ‘Trioliet is altijd een gezond bedrijf geweest. 
De agrarische branche en de producten van 
Trioliet liggen ons. Het is een bedrijf dat een ei-
gen product maakt; landbouwmachines met een 
eigen merknaam, een eigen serviceorganisatie, 
eigen ontwikkelingsafdeling en eigen marketing.’ /

Eigen donor
Bij brandwonden zijn patiënten hun eigen 
donor. Niet-verbrande huid wordt gebruikt voor 
transplantatie naar verbrande lichaamsdelen. 
‘Patiënten die ernstig zijn verbrand, komen 
eigenlijk altijd niet-verbrande huid tekort’, vertelt 
Van Velzen. Dus is het nodig om de oppervlakte 
van de gezonde huid te vergroten. Daar zijn twee 
technieken voor: de Mesh- en de Meektechniek. 
Bij de Meshtechniek, waar Humeca ook de 
apparatuur voor levert, wordt gezonde huid ‘af-
geschaafd’ en voorzien van inkepingen die doen 
denken aan een sinaasappelnetje. Bij de Meek-
techniek wordt de afgeschaafde huid verdeeld in 
vierkantjes die op een gaasje worden geplakt, dat 
zich als een plooirokje laat uitrekken. Dat gaasje 
wordt op de verbrande lichaamsdelen geplaatst. 
‘Je moet weten dat huid vanaf de randen groeit. 
Hoe meer inkepingen, des te meer randen’, zegt 
Van Velzen. 

De Meektechniek levert meer randen op. De huid 
kan bovendien sterker worden vergroot dan bij 
de Meshtechniek. Van Velzen: ‘Met deze techniek 
kun je mensen die voor meer dan vijftig procent 
zijn verbrand, nog helpen.’ 

De hele wereld over
Dus reist Van Velzen de hele wereld over, staat 
hij een paar keer per maand ergens in een opera-
tiekamer uit te leggen hoe de techniek werkt. Dat 
is beste manier om de producten aan de man te 
brengen. ‘Wij verkopen geen product, maar een 
techniek’, zegt Van Velzen. 

Overal ontmoet hij enthousiasme. In Zuid-Afrika 
is door de Meektechniek zelfs het behandelbeleid 
voor brandwonden veranderd. Van Velzen: ‘Daar 
werden voorheen mensen die meer dan vijftig 
procent waren verbrand niet meer geopereerd. 
Nu is die grens verlegd naar tachtig procent.’ 
Van Velzen nam Humeca in 2014 over van de 
twee oorspronkelijke eigenaren. In twee jaar tijd 
groeide het bedrijf van vijf naar negentien mede-
werkers, Enschede werd verruild voor Borne. Van 
Velzen: ‘Na de overname zijn wij ons ook meer 
gaan richten op de afzet van de producten. We 
zijn bezig het bedrijf meer smoel te geven. We 
maken de slag naar grotere volumes.’ 

Cirkel van technologie
Twente is een uitstekende regio voor Humeca. 
Van Velzen: ‘We zitten hier in een cirkel van hoog-
waardige technologie. In ons bedrijf werken ook 
veel mensen van de Universiteit Twente.’
Met wie Humeca samenwerkt, wil de managing 
director niet zeggen. ‘Dan geef ik ons netwerk 
prijs, en het is beter dat de wereld dat niet weet.’ 
Humeca heeft geen patent op de techniek. ‘Als 
wij de techniek patenteren dan moeten we uitleg 
geven over hoe wij alles maken. Geen uitleg 
geven is een betere bescherming.’  /

We gaan nu vol gas 
Amerika in

Wij proberen de beste 
en grootste te zijn in een 
klein stukje markt

In slagorde staan rode voermengwagens 
opgesteld op het bedrijfsterrein van Trioliet 
in Oldenzaal. Van hieruit worden meer dan 
vijftig landen bediend. Trioliet is wereldwijd 
marktleider op het gebied van ‘voertech-
niek’ voor de rundveehouderij. ‘Het is een 
niche in de markt van landbouwtechniek’, 
stelt managing director Robert Liet. ‘En 
daar proberen we de beste en de grootste 
te zijn.’ 

Dat lukt Trioliet, begonnen in 1950, al vele 
jaren. Volgens Liet komt dat mede door 
de oprichting van verkoopkanalen in veel 
landen. ‘In landen die voor ons belangrijk 
zijn, zoals Duitsland, Frankrijk, Engeland 
en de Verenigde Staten hebben wij eigen 
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Ondernemingen die nadenken over internationalisering ruiken 

vaak kansen. Want daar waar Nederland slechts een klein landje 

is, ligt er buiten de eigen landsgrenzen een groot afzetgebied. 

Hoe maak je van de groei van een regionaal bedrijf naar een 

internationaal bedrijf écht een succes? 

tekst: Pascal Biesterbos  fotografie:  Peter Timmer

Benut buitenlandse 
kansen optimaal

Vestigingen openen in meerdere landen is niet alleen voorbehouden 
aan de grote en welbekende ondernemingen. Daar zijn Petro 
Vosselman, directeur mkb bij Deloitte en Harmco Binnema, tax 
partner bij Deloitte het over eens. Ook voor veel mkb-bedrijven, die 
voornamelijk regionaal opereren, liggen er kansen in het buitenland.

‘International proof’
‘Een klant van ons telde de schaarste van technisch geschoold 
personeel in Nederland op bij de hoge werkloosheid in Spanje. Het 
bedrijf besloot hier een win-winsituatie van te maken door Spaanse 
technici te detacheren’, vertelt Vosselman. ‘Het zien van dit soort 
kansen is een belangrijke stap in de richting van internationaal 
zakendoen. Hoe je je organisatie vervolgens inricht, zorgt ervoor 
dat deze daadwerkelijk ‘international proof’ is.’

Het is daarbij niet alleen belangrijk om een weloverwogen keuze te 
maken voor de juiste rechtspersoon, maar ook om te kijken naar 
de verschillen in onder andere de belastingheffingen. ‘Je wilt 
natuurlijk niet dubbel belasting betalen over de behaalde winsten’, 

zegt Binnema. ‘Ken de verschillen tussen de landen en anticipeer 
daarop. Niet alleen als het gaat om de marktbenadering, maar 
zeker ook om fiscale wet- en regelgeving.’

Internationaal karakter
‘Op zo’n moment komt het internationale karakter van Deloitte om 
de hoek kijken’, licht hij toe. ‘Dankzij de nauwe contacten met onze 
collega’s van in dit geval Deloitte Málaga kunnen we de juiste strategie 
voor zo’n onderneming bedenken en vervolgens de stappen zetten 
die nodig zijn voor een succesvolle business over de grens.’

Lokale eigenaardigheden
‘Als je zaken wilt doen in het buitenland, moet je bovendien 
rekening houden met allerlei lokale eigenaardigheden’, vertelt 
Vosselman. ‘In vrijwel ieder land gelden andere regels. Van 
groot tot heel klein. Als je daar slim op inspeelt en de bedrijfs-
voering inricht op internationalisering kun je buitenlandse 
kansen optimaal benutten.’ /

De wens om een vestiging op Nederlandse 
bodem te openen, was er al een tijdje voor een 
onderneming uit Noorwegen. De optimale 
ligging stond vast en het bedrijfspand was zelfs 
al aangekocht. ‘Op dat moment klopte het fami-
liebedrijf bij ons aan voor een financiële audit’, 
vertelt Vosselman, directeur MKB bij Deloitte. 
‘Wat bleek? Voor de onderneming was een audit 
helemaal niet aan de orde, omdat hiervoor in ons 
land andere regels gelden dan in Noorwegen.’

Terug naar de basis
Het was juist een vereiste om verder terug te 
gaan naar de basis. Harmco Binnema, tax 

partner bij Deloitte: ‘Je kunt het traject waarin 
in dit geval een Noorse onderneming zaken wil 
gaan doen in Nederland haast vergelijken met de 
begeleiding van een startup. Een gedegen basis 
en goede financiële inrichting van een on-
der-neming vormen het fundament van succes 
over de grens’.

‘Om een optimale internationaliseringsslag te 
garanderen, diende het bedrijf in Nederland als 
het ware opnieuw te worden ingericht’, vult 
Vosselman aan. ‘Administratief gezien hebben 
we alles opgetuigd en we hebben financiële 
prognoses gemaakt. Fiscaal gezien komt daar 

grensoverstijgende kennis bij kijken. Op zo’n 
moment begint alles pas echt vorm te krijgen 
voor het moederbedrijf in Noorwegen en kan de 
Nederlandse organisatie goed van start.’

Boekhouding inzichtelijk
‘Waar wordt de winst geboekt? Wat gebeurt er 
financieel als er halffabricaten vanuit Noorwegen 
in het pand in Nederland worden opgeslagen? 
Hoe ga je om met intercompany pricing? En hoe 
wordt de boekhouding inzichtelijk gemaakt voor 
de internationale directie? Dit zijn de vraagstuk-
ken die voor echt succes belangrijker zijn dan 
alleen de aankoop van een bedrijfslocatie.’

Internationaal kennisnetwerk
Vosselman en Binnema zien dat gelijksoortige 
vraagstukken over de hele wereld spelen. ‘Onze 
collega’s in andere landen krijgen dezelfde 
vragen en lopen tegen dezelfde problematiek 
aan’, legt Binnema uit. ‘Dankzij het internationale 
kennisnetwerk van Deloitte, waarin nauw wordt 
samengewerkt, kunnen we internationaal onder-
nemen regionaal maken.’ /

Van Noorwegen naar de Polder
Dat internationalisering binnen Europa stukken eenvoudiger is dan 

‘vroeger’ mag duidelijk zijn. Zo ook de stap om als buitenlands bedrijf 

de Nederlandse markt te betreden. ‘Maar met alleen de aankoop 

van een bedrijfslocatie in een ander land ben je er nog niet’, vertellen 

Petro Vosselman en Harmco Binnema van Deloitte.

tekst: Pascal Biesterbos  fotografie:  Peter Timmer

INN’ternationaal
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Ludwig Oevermans, vierdejaars student Dier- 
en veehouderij, loopt zijn afstudeerstage bij 
dit project. ‘Ik ben verantwoordelijk voor de 
dataverzameling en -verwerking, maar heb ook 
de logistiek rondom dit project opgepakt. Van 
het opstellen van het onderzoeksplan tot de 
communicatie met de studenten die meewerken 
in dit project.’

De verantwoordelijkheid die hij krijgt, spreekt 
hem erg aan. ‘Ik vind het heel fijn dat wij als 
studenten zo betrokken worden bij onderzoek. 
We worden serieus genomen en hebben ook 
echt iets in te brengen.’ Hij geeft ook aan dat 
hij nu al heeft geleerd hoe waardevol onder-
zoek is voor de toekomst. ‘Veel veehouders 
vinden, in mijn ogen, onderzoek vaak niet 
zo belangrijk. En zo dacht ik eerst ook een 

beetje, maar nu weet ik dat onderzoek zeker 
meerwaarde geeft aan bepaalde zaken. Je 
krijgt namelijk veel meer kennis van vraag-
stukken die nog onbekend zijn. Het is niet 
allemaal toeval wat er gebeurt, je leert kritisch 
nadenken. Als een boer nu tegen mij zegt: 
de koeien eten meer, dan wil ik ook weten, 
hoeveel meer dan en hoe komt dat. Dat vind 
ik echt interessant.’

Onafhankelijk onderzoek
Meulenaar geeft aan dat hij het belangrijk 
vindt om niet alleen zelf onderzoek te doen 
naar de werking van het product, maar dit 
juist uit te laten voeren door onafhankelijke 
onderzoekers. ‘Zo krijgen de resultaten echt 
meerwaarde, wat waardevol is in de commu-
nicatie richting de markt. Bovendien scheelt 

het ons heel veel tijd. CAH Vilentum beschikt 
ook nog eens over de faciliteiten die nodig 
zijn om zo’n onderzoek goed uit te kunnen 
voeren. Zo heeft het Aeres Praktijkcentrum 
de beschikking over eigen stallen met vee 
en voersoorten en goede meetapparatuur. 
Bovendien zijn er voldoende studenten die 
hun tijd erin steken en in staat zijn om vanuit 
hun invalshoek gedegen onderzoek uit 
te voeren.’

Wat het uiteindelijk oplevert voor de nieuwe 
generatie? ‘De studenten maken al tijdens 
hun studie kennis met apparatuur waar ze 
later mee gaan werken en doen waardevolle 
contacten op met bedrijven waar ze straks 
aan de slag kunnen’, zegt Visser. ‘Op deze 
manier kunnen we veel van elkaar leren.’ <

Voor een optimale melkproductie en de gezond-
heid van koeien is het van belang dat ze dag en 
nacht kunnen eten. Om dit proces te automati-
seren, heeft Lely, producent van ruwvoederma-
chines, geautomatiseerde voersystemen, stalrei-
nigers en melkrobots, de Juno ontwikkeld. Dit is 
een automatisch voeraanschuifsysteem. ‘Deze 
robot neemt de boer werk uit handen en zorgt 
er ook voor dat het voer regelmatiger wordt 
aangeschoven. Daardoor hebben de koeien dag 
en nacht de beschikking over vers voer’, vertelt 

Gerrit Meulenaar, Farm Management Sup-
port Specialist bij Lely Nederland.

Vergelijken
Studenten van CAH Vilentum testen op het 
melkveebedrijf van het Aeres Praktijk-cen-
trum in Dronten wat de voordelen zijn van 
dit systeem in vergelijking met handmatig 
voeren. ‘We onderzoeken niet alleen de effec-
ten op de arbeidstijd en brandstofkosten, maar 
ook het gedrag van de dieren’, zegt Kathalijne 
Visser, onderzoeker Dier- en veehouderij bij 
CAH Vilentum. 

‘Hoe gedragen de koeien zich? Heeft het auto-
matisch aanschuiven bijvoorbeeld ook invloed 
op het vreet- en herkauwgedrag? Selecteren ze 
hun voer op een andere manier? Verandert hun 
activiteitenpatroon? En heel belangrijk: gaan 
ze uiteindelijk ook daadwerkelijk meer melk 
produceren? We merken nu al wel dat de 
koeien heel nieuwsgierig zijn, dat is leuk om te 
zien.’ Meulenaar vult aan: ‘Dat het tijd en geld 
bespaart, weten we. Maar wat het voor effect 
heeft op het gedrag en de rangorde van de 
koeien, daar ben ik wel heel benieuwd naar’.

Dataverzameling
Om de verschillen in kaart te kunnen brengen, 
wordt twee weken achter elkaar handmatig het 
voer aangeschoven en vervolgens weer twee 
weken automatisch met de Juno. Dit proces 
wordt gedurende een periode van in totaal 12 
weken gemonitord. Met een speciale sensor in 
het oor van de koe, het CowManager SenSoor 
systeem van Agis, wordt gemeten hoe de die-
ren reageren op het voersysteem. ‘De sensor 
meet onder andere de temperatuur van het oor 
van de koe en registreert bewegingen. Aan het 
patroon van de bewegingen kunnen we zien 
of de koe eet, herkauwt, actief is of juist rustig 
ligt. Het automatisch voer aanschuiven zou 
best een ander activiteitenpatroon kunnen 
opleveren’, zegt Visser.

Door onafhankelijk 
onderzoek krijgen 
resultaten meerwaarde

Wat zijn de voordelen van automatisch voer aanschuiven bij 

koeien vergeleken met handmatig voeren? Die vraag onderzoekt 

CAH Vilentum in opdracht van Lely. Eén van de vele projecten 

die de hogeschool in samenwerking met ondernemers en 

onderzoekers uitvoert. ‘Vooral naar de effecten op de productie 

en het gedrag van de koeien zijn we heel nieuwsgierig.’

tekst: Manouk Jansen  fotografie: Peter Timmer / archief Lely

De Drieslag 4, 8251 JZ Dronten / T 088 020 60 00  /  www.cahvilentum.nl
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INN’twente geeft ook online een podium aan innoverende 
bedrijven en kennisinstellingen in Twente

inntwente.nl

Inspiratie uit kennisdeling en innovatie

Gelukkig worden kun je leren, stelt econoom en gelukskundige 

Mirjam Spitholt. ‘Bij bijna alle opleidingen worden we getraind in 

het gebruik van onze linker hersenhelft. Met Gelukskunde richt 

ik me op het trainen van de rechterhersenhelft door een beroep 

te doen op je creativiteit, verbeelding, zelfkennis en intuïtie. 

Mijn missie is om gelukskunde te verspreiden door heel Nederland.’

T 06 532 02 90  /  www mirjamspitholt.nl

Volgens Spitholt is geluk voor 40 procent 
maakbaar. ‘Ouders zijn daarin van groot belang. 
Zij laten hun kinderen van begin af aan op een 
bepaalde manier naar het leven kijken. De helft 
wordt bepaald door erfelijkheid en de overige tien 
procent wordt bepaald door omstandigheden. Je 
wordt dus maar voor tien procent gelukkig van 
een nieuwe auto, een groot huis en een mooie 
vrouw’.

Spitholt geeft les in economische vakken aan 
de Saxion Hogeschool in Enschede. Daarnaast 
geef ze Gelukskunde. Een vak dat ze zelf heeft 
ontwikkeld. ‘Iedereen streeft naar geluk’, vertelt 
ze. ‘Maar iedereen heeft een andere definitie 
van geluk. Maar als jij voor jezelf niet goed weet 
wat dat voor jou inhoudt, hoe kun je dan ooit 
gelukkig worden?’ Ze laat haar studenten daarom 
nadenken over wat geluk voor hen betekent en 
hoe ze dat kunnen uiten. ‘Doordat zij teruggaan 
naar hun ziel, hun bewustzijn, hebben ze de stip 
op de horizon staan.’ 

Anders kijken
Dat ze het talent had om mensen zo te inspire-
ren, kreeg ze pas later door. ‘Ik heb Economie 
gestudeerd, omdat ik niet goed wist waar mijn 
talenten en passie bij elkaar kwamen. Ik wist wel 
dat ik voor de klas wilde staan en dat mijn talent 
onder andere lag in het economische vakgebied. 
Toen ik eenmaal voor de klas stond, bleek dat ik 
studenten enorm wist te boeien, stimuleren en 

motiveren. Wat echt bleef hangen, ontdekte ik 
bij navraag. ‘Jij maakte van ons nog leukere en 
zelfbewuste mensen’, zeiden mijn studenten.’

Trainingen bedrijfsleven
Spitholt inspireert ook het bedrijfsleven met haar 
visie op geluk. Ze geeft vanuit haar eigen bedrijf 
trainingen aan het bedrijfsleven en de zorgsector. 

De trainingen zijn gericht op het verbeteren 
van de communicatie en het aanspreken van je 
innerlijke kracht. ‘Wat als je altijd vol vertrouwen 
kan zijn, duidelijke keuzes en beslissingen kunt 
maken, hoe zou je leven dan veranderen? Elke 
keer weer geniet ik enorm van deze manier van 
werken met mensen. Het is prachtig als je ziet 
hoe dicht we bij elkaar en onszelf komen.’  /

tekst: Manouk Jansen   fotografie: Archief Gelukskunde 

Geluk is voor 
40 procent maakbaar
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Noaberschap met Stichting 
FC Twente, scoren in de wijk

Al meer dan tien jaar actief op het maatschappelijk veld

‘Een goede buur is beter dan een verre vriend.’ Vanuit die 

insteek startte ruim tien jaar geleden ‘Stichting FC Twente, 

scoren in de wijk’. Voetbalclub FC Twente vervult met deze 

stichting haar zogenoemde ‘noaberplicht’. ‘FC Twente heeft 

ontzettend veel impact op de regio.’

tekst: Jasper van de Bult  fotografie: Archief FC Twente

balclub dan ook niet onverschillig mag zijn over 
het wel een wee van je achterban. Je moet juist, 
daar waar mogelijk, mensen verder helpen en ze 
een zetje in de goede richting geven’.

De stichting geeft dat zetje op verschillende ter-
reinen. ‘Voor ons was het logisch om projecten 
op het gebied van sport en gezondheid op te 
zetten. Dat staat immers dicht bij ons. Maar al 
snel wilden we meer, zoals het opvangen van 
schoolverlaters, een interactieve voetbalmuur, 
een mobiel museum voor ouderen, een taalgame 
voor kinderen en een theaterproject voor wijk-
bewoners’, licht Kroes toe. ‘Als voetbalclub kun 
je écht van toegevoegde waarde zijn. We zetten 
in op innovatie en proberen andere instellingen 
niet voor de voeten te lopen.’

Hechte samenwerkingen
Dat neemt niet weg dat er hechte samenwer-

De stichting organiseert diverse projecten voor jong en oud. De focus ligt op sport, 
gezondheid, onderwijs en betrokkenheid. ‘Het maakt net even wat meer indruk 
wanneer een trainer of speler tegen een kind zegt dat gezond eten belangrijk is’, 
vertelt Drees Kroes, algemeen projectleider. 

Een zetje in de goede richting
Kroes stond aan de wieg van ‘Scoren in de wijk’ en weet als geen ander welke rol 
FC Twente speelt in het dagelijks leven van mensen. ‘De club is voor veel mensen 
hun alles en dus een belangrijk deel van hun identiteit. Dat betekent dat je als voet-

kingen zijn ontstaan met diverse instellingen, 
zoals met de gemeenten Enschede en Hengelo, 
woningcorporaties Welbions, Domijn en De 
Woonplaats en zorgverzekeraar Menzis. ‘Dat is 
eigenlijk ook niet meer dan logisch’, vindt Kroes. 
‘We behartigen tenslotte dezelfde belangen. Of 
het nu gaat over gezondheid in de regio, het be-
strijden van werkloosheid of het verbeteren van 
de leefbaarheid in de wijk. Iedereen draagt daar 
op zijn eigen manier een steentje aan bij en vaak 
sla je de handen ineen.’

De stichting is blij met de steun van deze 
partners, want dat maakt het mogelijk om daad-
werkelijk projecten uit te voeren. ‘Ook zij zien 
de meerwaarde van FC Twente. Of dat betekent 
dat alles in één keer goed gaat? Nee, het expe-
rimentele karakter van projecten betekent soms 
dat we tussentijds moeten bijsturen. In dat kader 
is de samenwerking met de Universiteit Twente, 

Saxion en ROC van Twente erg waardevol. 
Laatstgenoemde speelt overigens ook een be-
langrijke rol in de uitvoering van onze projecten, 
zoals bij ‘Scoren door scholing’ en ‘Scoren met 
gezondheid’. Ook het afgelopen jaar zijn met 
deze projecten weer prachtige resultaten behaald 
en hebben we veel jongeren en wijkbewoners 
kunnen helpen.’

Toekomstplannen
Wat zijn de plannen en speerpunten voor de 
toekomst? ‘We blijven inspelen op maatschap-
pelijke ontwikkelingen’, vertelt Kroes. ‘Dat is een 
voortdurende opgave, zeker om steeds de juiste 
aanpak te kiezen. Met name op het gebied 
van het bevorderen van een gezonde leefstijl 
in Twente willen we een nog grotere rol gaan 
spelen. Ook voor jongeren met een beperking. 
Daarnaast willen we ons extra inzetten om 
werkloze jongeren aan het werk te helpen.’ 

En er is meer. Onder de noemer ‘Scoren in 
de Veste’ wil de stichting in De Grolsch Veste 
een fysieke plek creëren voor de gezamenlijke 
projecten en activiteiten.
Kroes merkt dat het Twentse bedrijfsleven graag 
wil investeren in deze projecten. Zo is voedings-
leverancier Huuskes uit Enschede onlangs partner 
geworden. Kroes: ‘Dat biedt geweldige kansen om 
de impact van FC Twente nog groter te maken en 
verder invulling te geven aan het Twentse noaber-
schap. Op het maatschappelijk veld zijn we nog 
steeds onverminderd ambitieus’.  /

Het Stichtingsbestuur bestaat uit: 
Ton Heerts, Gerard Veger, John van der Vegt, 
Harry Rupert, Jan Bron, Bas Denters en 
Rob Engbers.

Postbus 706, 7550 AS Hengelo  /  T 06 496 50 079  /  www.scorenindewijk.nl

Het maakt net even wat 
meer indruk wanneer een 
trainer of speler tegen 
een kind zegt dat gezond 
eten belangrijk is
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krachten te bundelen en het media-aanbod te 
versterken.’ Deze nauwe samenwerking tussen 
een regionaal dagblad en een lokale omroep is 
uniek in Nederland. Het samenwerkingsverband 
heeft inmiddels ook nationale erkenning gekregen. 
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 
ondersteunt de Newsroom Enschede met een 
bijdrage van 450.000 euro. Dat geld is bedoeld 
voor journalistieke innovatie in de regio. Hiermee 
kan de samenwerking de komende jaren verder 
worden uitgebouwd. Belangrijk aspect daarbij is 
dat de nieuwsvoorziening vanuit de Newsroom 
via alle kanalen - tv, internet, radio en de krant - 
aangestuurd wordt.  

Journalistiek van de toekomst 
Voor TV Enschede FM is deze toekenning van 
het Stimuleringsfonds een erkenning voor 
het werk dat de lokale omroep in Enschede al 
verrichtte. ‘Het voelt goed dat landelijk wordt 
begrepen dat wij aan de Roomweg werken aan 
de journalistiek van de toekomst. Samen met 
Tubantia die dezelfde passie heeft voor nieuws 
en vernieuwing,’ zegt Flip van Willigen van TV 
Enschede FM. Het geld wordt ingezet om de in-
frastructuur en organisatie van de Newsroom te 
verbeteren en nieuwe concepten te ontwikkelen 

om nieuwe nieuwsconsumenten te bereiken. 
Verder wordt onderzocht hoe een multimediaal 
platform als de Newsroom de nieuwsvoorziening 
kan versnellen en verbeteren en op welke manier 
een publiek-private samenwerking kan renderen. 

TV Enschede FM werkt daarnaast ook al jaren 
samen met andere lokale omroepen in Twente. Op 
tal van gebieden wordt de samenwerking gezocht, 
zodat alle afzonderlijke omroepen lokaal kunnen 
groeien op hun kerntaak: het brengen van lokaal 
nieuws en informatie. ‘Denk bij die samenwerking 
aan acquisitie, opleiding en uitwisseling van onze 
mensen en het inkopen en op elkaar afstemmen 
van apparatuur’, vertelt Van Willigen. De lokale 
omroepen werken samen binnen het Regionaal 
MediaCentrum Twente, de uitzendingen daarvan op 
radio en tv vallen onder de merknaam 1Twente.  /

Volg de Newsroom Enschede

Televisie:  TV Enschede

Radio:  Enschede FM

Print:  TC Tubantia

Internet: www.tvenschedefm.nl
  www.tubantia.nl
Twitter: @nwsroom053
  @tvefm
  @tctenschede
Facebook: Nwsroomenschede
  tvefm
Instagram: newsroomenschede

Neem een onderwerp als grondwateroverlast. Flip van Willigen van TV 
Enschede FM vertelt: ‘Onze redactie kreeg een tip binnen van een vrouw 
die de laatste jaren continu een natte kelder had. Ze had al van alles 
geprobeerd, maar het water bleef maar de kelder in komen. Door dit onder-
werp via alle kanalen op te pakken, kregen we 500 mails en telefoontjes 
van Enschedeërs die ook een natte kelder of kruipruimte hebben. Bijna 
1000 Enschedeërs hebben vervolgens onze uitgebreide enquête ingevuld. 
Inwoners van Enschede hebben via al onze mediakanalen een overzicht 
gekregen van de problematiek die veel huizenbezitters bezighield, en nog 
altijd houdt. Deze media-aandacht heeft geleid tot vragen in de lokale politiek 
en een nieuw onderzoek met peilbuizen in de grond.’ Dit onderwerp werd 
op alle mediakanalen op een andere wijze gebracht. Zo waren op tv de 
natte kelders te zien, op radio kwamen deskundigen en de wethouder aan 
het woord, in de krant stonden alle cijfers en grafieken en online kwam 
alles samen qua video, audio en artikelen in een longread die 8000 keer is 
gelezen. Van Willigen: ‘Per kanaal wordt gekeken hoe het nieuws het best 
mogelijk kan worden gebracht, en de kanalen vullen elkaar daarbij aan. 
Zo komt het nieuws via alle kanalen bij iedereen.’

Onmisbaar 
De Newsroom Enschede werd vorig jaar juni geopend door staatssecretaris 
Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘Lokale journalistiek 
is onmisbaar voor de maatschappij en wordt steeds belangrijker voor de 
burger’, zo zei hij bij de opening. ‘Door de komst van sociale en nieuwe 
media is crossmedialiteit onmisbaar en belangrijk. Innovatie is belangrijk 
in het continu veranderende medialandschap. Deze samenwerking is 
echt een voorbeeld voor andere media, samenwerking is zo belangrijk om 

Al het nieuws uit Enschede komt 
samen in de Newsroom Enschede

Wie binnenloopt bij TV Enschede FM aan de Roomweg in Enschede, treft een drukte van 

jewelste. Bij de omroep worden radio-uitzendingen, tv-programma’s en videoproducties 

gemaakt. Ook zit hier Newsroom Enschede. De lokale redacties van TV Enschede FM en de 

Twentsche Courant Tubantia werken hier samen aan nieuws over Enschede. Journalis-

ten komen met nieuwtjes, wisselen tips uit en voeren stevige discussies over het nieuws 

van de dag. Dat nieuws wordt gebracht via alle mediakanalen: radio, tv, internet en de krant.

tekst: Martijn de Lange  fotografie: archief TV Enschede FM

TV ENSCHEDE FM

Deze nauwe samenwerking tussen 
een regionaal dagblad en een lokale omroep 
is uniek in Nederland

Roomweg 79 - 81, 7523 BL Enschede   /  T 053 432 75 27  /  www.tvenschedefm.nl
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INN’novatie

Over het algemeen 
slagen ondernemers 
met passie gewoon

DUIZENDEN BANEN ERBIJ DOOR 
VERLENING MICROKREDIET DOOR QREDITS

De beste ideeën worden uit nood 

geboren. En soms niet eens uit eigen 

nood. Het (inter)nationaal befaamde 

Qredits is er een sprekend voorbeeld 

van: landelijk hebben 8000 onder-

nemers een microkrediet gekregen 

waardoor een significant verschil is 

gemaakt in het ondernemersland-

schap: hierdoor zijn er 10.000 banen 

bij gekomen de laatste jaren.

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Eric Brinkhorst

Bedenker en algemeen directeur Elwin Groenevelt 
zag als regionaal bankdirecteur rond 2005 met 
lede ogen aan hoe steeds minder startende en 
kleine ondernemers een krediet konden krijgen 
bij banken. Door het winstoogmerk dat banken 
hebben, gaat de meeste aandacht naar de 
grote klanten, terwijl  juist de kleinere klanten de 
meeste aandacht nodig hebben. ‘Daarbij kwam 
dat het microkrediet in die tijd in het buitenland 
in opkomst was’, blikt Groenevelt terug. ‘Bij mij 
ontstond het idee toen om te kijken of we zoiets 
ook in Nederland konden opzetten.’

Groenevelt begon eerst bij zijn eigen bank 
(Fortis). Hij kreeg een budget en ging in gesprek 
met twintig (potentiële) ondernemers die door 
zijn werkgever krediet geweigerd hadden 

gekregen. ‘Ik vroeg toenmalige collega’s op te 
treden als coach voor de starters.’ 

Het project is een enorm succes geworden. 
De doelstelling –bewijzen dat deze ondernemers 
het minimaal net zo goed zouden doen als de 

ondernemers aan wie wel krediet was verstrekt- is 
ruimschoots behaald. 

Door dit initiatief, kwam hij in contact met de 
voorzitter van de Raad voor Microfinanciering, 
die destijds net met H.K.H (toen nog prinses) > 

Door het winstoogmerk dat banken hebben, 
gaat de meeste aandacht naar de grote klanten, 
terwijl  juist de kleinere klanten de meeste 
aandacht nodig hebben
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Maxima een werkbezoek had afgerond aan 
verschillende projecten. In 2008 werd Groenevelt 
gedetacheerd bij het Ministerie van Economische 
Zaken. Hij onderzocht mogelijkheden om het 
concept van Mikrokrediet naar Nederland te halen 
en zocht fondsen om dat te bewerkstelligen. Hij 
slaagde en vond voldoende middelen om eind 
2008 Qredits te kunnen starten. 
       
Keukentafel
Nu, zeven jaar later, krijgt de in Almelo gevestigde 
stichting ruim 40 kredietaanvragen per dag. De 
aanvragen worden behandeld door een professi-
oneel team van 55 medewerkers, waaronder 20 
bedrijfsadviseurs (voornamelijk oud-bankmedewer-
kers) die bij de aanvrager thuis gesprekken voeren. 
‘Doordat we een stichting zijn zonder winstoog-
merk, kunnen we onze klanten - ondernemers - 
écht centraal stellen. Fundamenteel anders dan bij 
bedrijven, uiteindelijk stellen die natuurlijk zichzelf 
centraal omdat ze geld willen verdienen. Niks mis 
mee, maar anders. Met de starters en hun partner 
gaan we letterlijk aan de keukentafel in gesprek. 
Belangrijk om ook het thuisfront te betrekken en 
af te tasten hoe de (persoonlijke) situatie is.’

Ongeveer 25 tot 30 procent van de aanvragen 
wordt gehonoreerd. ‘Door de crisis zien veel 

werklozen zich genoodzaakt om ondernemer te 
worden. Dat is niet de juiste motivatie die nodig 
is om een bedrijf te beginnen. We nemen hen in 
bescherming tegen zichzelf. We verlenen alleen 
een krediet (tot 250.000 maar gemiddeld 18.000 
euro) als het plan goed is en als iemand uit passie 
wil ondernemen.’

In veel gevallen krijgen de kredietaanvragers 
een coach. Qredits beschikt landelijk over 650 
vrijwillige coaches, 200 professionals en 450 
ondernemers, die de starters met raad en daad 
bijstaan. ‘Juist die coaching maakt in de meeste 
gevallen het verschil tussen succes en falen’, 
weet Groenevelt. 
     
Onderwijs
Qredits helpt de starters niet alleen met finan-
ciering, maar ook met het opstellen van een 
ondernemersplan. We hebben een e-learning 
ontwikkeld - inmiddels vertaald in vier talen en 
internationaal een succes - waarmee op een 
makkelijke en leuke manier een plan kan worden 
geschreven. Ook kan een plan opgesteld worden 
met een coach of tijdens een avondschool waar 
in tien bijeenkomsten groepsgewijs het schrijven 
van een ondernemingsplan wordt bereikt.

Ook in het onderwijs maakt Qredits stappen. 
‘We hebben gekeken naar wat onze klanten van 
de toekomst zullen zijn: dat zijn de MBO-leer-
lingen van nu. Op HBO en Universiteit is veel 
aandacht voor ondernemerschap, maar dat 
ontbreekt in het MBO. We hebben ‘EigenBaas’  
scholenprogramma opgezet, een lesprogram-
ma dat we eerst hebben getest op het ROC hier 
in Twente. Inmiddels hebben landelijk 3000 
MBO-ers het programma doorlopen en zijn ze 
voorbereid op het ondernemerschap; ze leren 
onder meer een ondernemersplan schrijven, 
netwerken en pitchen.
      
Geslaagd    
Qredits is niet meer weg te denken in het onder-
nemerslandschap. Niet bij starters (80 procent 
van de klanten), niet bij bestaande ondernemers 
(20 procent) die kunnen aankloppen voor een 
investering om te kunnen innoveren en de volgen-
de stap te maken. Maar ook niet bij de banken: 
ook deze zijn gebaat bij de succesvolle stichting. 
‘Waar zij deze ondernemers niet zelf kunnen 
helpen, kunnen ze wel naar ons doorverwijzen en 
dat doen ze dan ook. Net als overheid en het 
Ministerie van Economische zaken investeren 
banken in ons. Na verloop van tijd worden de 
Qredits-ondernemers goede MKB-klanten. 

Van de bedrijven die wij helpen, bestaat 92 procent 
na drie jaar nog steeds. Als je onderneemt vanuit 
passie, slaag je over het algemeen namelijk 
gewoon.’

Voorbeelden van bedrijven die door Qredits ge-
holpen zijn in de opstartfase, zijn er door het hele 
land: een wasserette, begonnen door een vrouw 
in een uitkeringssituatie en inmiddels bestaande 
uit twee vestigingen, lunchrooms, iemand die 
haar eigen tassen maakt van gerecycled leer, 
een interieurwinkel van wie de eigenaar nu heeft 
besloten naar een groter pand te verhuizen…..

Allemaal successen
Groenevelt: ‘We hebben er ook mensen bijzitten 
die miljonair zijn geworden. Dat is natuurlijk 
fantastisch, maar niet het doel: wij zijn geslaagd 
als we ondernemers met veel plezier kunnen laten 
ondernemen en hun eigen boterham kunnen 
laten verdienen. Niets mooiers dan dat.’

Geen wonder dat koningin Maxima vanaf het 
begin goed op de hoogte vanwege haar betrok-
kenheid bij de raad van microfinanciering, Qredits 
blijft volgen en bij iedere belangrijke mijlpaal in 
Almelo aanwezig is.  /

 Overijssel      Noord-Holland   Zuid-Holland   Gelderland

Aanvragen:  3347 8180 9702 5084

Behandelde aanvragen: 1961 4597 5518 2883

Behandelpercentage: 59% 56% 57% 57%

Uitgeboekte kredieten: 645 1596 1424 880

*2009 tot en met maart 2016

De juiste coaching maakt in 
de meeste gevallen het verschil 
tussen succes en falen
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Burgemeester van Veenlaan 7, 7543 AH Enschede  /  T 053 203 01 01  /  www.twentsewensambulance.nl

In de laatste levensfase wordt duidelijk wat écht belangrijk is. Cor Havelaar (73) 
van de Twentse Wensambulance weet er alles van. Met vier ambulances en 
een leger vrijwilligers, zorgt hij er al jaren voor dat uitbehandelde patiënten 
hun laatste wens zien uitkomen. 

‘Meestal zijn deze wensen eenvoudig’, weet Cor bijna zeven jaar na de oprich-
ting van zijn stichting. ‘De basis van het leven wordt duidelijk.’ Een moeder 
die altijd samen met haar dochter de planten in de tuin verzorgde die nog  één 
keer wil zien hoe de tuin van haar dochter erbij ligt, de vader die nog een keer 
samen met zijn zoons Twente wil aanmoedigen in het stadion…. 

Warm en hartelijk
‘De dankbaarheid op de gezichten van de patiënt en de mensen eromheen, 
dáár doen we het voor.’ En die dankbaarheid is volgens ras-Rotterdammer 
Cor hier in Twente vele malen groter dan elders in het land. ‘De mensen 
hier zijn zó warm en zó hartelijk. Voelbaar bij de patiënten en hun familie 

en vrienden, maar zeker ook door de royale financiële gebaren die door 
de Twentse gemeenschap worden gemaakt. Weet je, de mentaliteit is hier 
gewoon geweldig. Hier hebben mensen nog wat voor elkaar over. En een 
Tukker wacht af, dat klopt, maar als je ze ‘hebt’, heb je ze voor altijd. Als 
een Tukker bijvoorbeeld tegen mij zegt ‘over huisvesting hoef je je geen 
zorgen te maken’ of ‘dat komt wel in orde’, dan ís dat ook zo.’  

De voormalig ambulancebegeleider lijkt te leven voor de Twentse Wens- 
ambulance. Hij vertelt honderduit, diept moeiteloos de ene na de andere 
wens die hij ‘gereden’ heeft op en is trots op wat de vrijwilligers voor men-
sen kunnen betekenen. ‘Hoe mooi is het als je in de laatste levensfase even 
het verdriet kunt laten vergeten en vreugde kunt brengen? De herinnering 
voor de familie en naasten is blijvend. Ik vind het iedere keer fantastisch 
daaraan te kunnen bijdragen.’
  
Voorbereid
Hij geeft lezingen, gaat naar scholen, is veel te vinden bij Lions en Rotary. 
Zijn aanstekelijke enthousiasme heeft al gezorgd voor honderden uitgereik-
te waardecheques met soms kleine maar ook veel respectabele bedragen. 
Resultaat: vier ambulances waaronder een kinderwensambulance. Deze 
is uitgerust met tv, bar, een gamecomputer, een zitje voor vader, moeder, 
broertjes, zusjes en vriendjes. ‘Iedereen mag mee’, aldus Cor. ‘Alles voor een 
onvergetelijke dag. We hebben een aanhanger waarin bij wijze van spreken de 
scootmobiel van opa past, zodat ook hij gewoon mee kan.’

De ambulances zijn voorzien van alle medische noodzakelijkheden, de 
vrijwilligers hebben een medische achtergrond en krijgen in het gebouw van 
de wensambulance in Enschede (bijscholings)cursussen. Cor: ‘Net als op juri-
disch vlak, moeten we tijdens het rijden van een wens ook op medisch gebied 
op alles voorbereid zijn. Het is niet zomaar iets om een patiënt liggend in een 
bed te vervoeren naar een andere locatie. De vrijwilligers moeten in staat zijn 
een katheter te plaatsen, een losgeraakt infuus opnieuw in te brengen, de 
patiënt op de juiste manier te tillen enzovoort. We zorgen ervoor dat de hele 
dag goed verloopt, zodat het plezier kan overheersen.’ /

In de ambulance wordt duidelijk 

wat echt belangrijk is in het leven

Warme Twentse mentaliteit laat wensen uitkomen

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Danny Stulen

Een keer slapen in het Ritz-Carlton in Moskou 

(ongeveer 13.000 euro per nacht), een fotoshoot met 

George Clooney, deelnemen aan de Dakar-rally, 

bungeejumpen van de Eiffeltoren…. Je vindt de 

meest extravagante dingen op bucketlists. Maar wat 

als je weet dat deze buitenissigheden er sowieso niet 

meer van gaan komen? Dan blijken de wensen neer 

te komen op heel gewone zaken die je voorheen altijd 

met veel plezier en zonder al te veel nadenken deed.

De dankbaarheid op 
de gezichten van de patiënt en 

de mensen eromheen, 
dáár doen we het voor
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‘Steeds meer mensen zijn zich bewust van de effecten van een gezonde 
leefstijl’, vertelt Hermelink, die in mei van dit jaar is aangetreden 
als directeur voor de regio Noordoost-Nederland. ‘We zien ook dat er 
steeds meer wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en dat 
medewerkers die ook steeds vaker nemen. Daarvoor hebben zij wel 
inzicht in de eigen gezondheid nodig. Voor organisaties is inzicht een 
must voor goed gezondheidsmanagement.’

Vitale organisatie
‘We kennen allemaal het welbekende verhaal van de organisatie 
die al haar medewerkers een sportschoolabonnement aanbiedt, 
waar vervolgens alleen de mensen gebruik van maken die er toch 
al naartoe gingen’, ligt Hermelink toe. De kracht van een goed 
gezondheidsbeleid schuilt volgens hem dan ook in het feit dat juist 
de mensen worden bereikt die het écht nodig hebben. ‘Dan bereik 
je pas resultaten. Gezonde werknemers zitten lekker in hun vel en 
presteren beter. En dat is een absolute voorwaarde voor een vitale 
organisatie.’

Voorkomen van verzuim
HumanCapitalCare richt als dienstverlener op het gebied van arbeid, 
vitaliteit en gezondheid met name op het duurzaam inzetbaar houden 
van medewerkers. Dat betekent gezondheidsproblemen voorkomen 
of in een vroeg stadium aanpakken. ‘Die vooruitstrevende visie was 
voor mij een reden om me in te zetten voor HumanCapitalCare. 
Voorkomen is immers beter dan genezen en er is niets mooiers dan 
te zien dat een organisatie die geeft om de gezondheid van haar 
medewerkers in de toekomst sterker staat.’

Online persoonlijk gezondheidsdossier
Om medewerkers vitaal te krijgen en houden, heeft de organisatie 

twee tools ontwikkeld. In de eerste plaats is er het preventief 
medisch onderzoek, een soort nulmeting van iemands gezondheid. 
De uitkomsten worden vertaald naar een indicator op basis van 
zeven belangrijke factoren: stress, energiebronnen, vitaliteit, 
verzuim, gezondheid, werkvermogen en leefstijl. ‘In een online 
persoonlijk gezondheidsdossier ziet de medewerker hoe hij of zij 
er als persoon voor staat als het gaat om gezondheid en arbeid. 
Op basis van de nulmeting kunnen we gericht advies geven, zodat 
mensen actie kunnen ondernemen om hun gezondheid te verbeteren. 
Daarnaast krijgt de organisatie op afdelings- en organisatieniveau 
informatie over inzetbaarheid.’

Organisatiescan
Hoe goed het gezondheidsbeleid van een organisatie in z’n totaliteit 
is, wordt duidelijk gemaakt in de Organisatiescan van Human-Ca-
pitalCare. ‘Hoe is het preventiemanagement geregeld? Wat zijn de 
verzuimprotocollen? Hoe meldt een medewerker zich ziek? En hoe ga 
je om met interventies? Deze zaken komen hierbij aan bod’, vertelt 
Hermelink. ‘We maken als het ware een foto van de organisatie, kijken 
gericht naar verbeterpunten en brengen in kaart wat dit kan opleveren. 
We adviseren, houden een spiegel voor en geven zo inzicht in de 
effectiviteit van zaken op het gebied van het gezondheidsbeleid.’

Gezondheid in de transportsector
Benchmarking speelt daarin een waardevolle rol. Hoe staat een 
organisatie ervoor in vergelijking met andere in de branche? 
De transportsector is een branche waarin HumanCapitalCare 
sterk is vertegenwoordigd. ‘Zo doen we nu onderzoek naar de 
gezondheid van vrachtwagenchauffeurs. Dat doen we in samen-
werking met onder andere Philips, TNO en de Technische 
Universiteit Eindhoven onder de naam ‘Fit to Perform’. We brengen 

in kaart wat stressvolle werkzaamheden met 
een chauffeur doen en hoe we het welzijn van 
chauffeurs kunnen verbeteren.’

Volgens Hermelink beseffen veel mensen niet 
hoe stressvol het werk van een vrachtwagen-
chauffeur is. ‘Ze staan voortdurend onder 
tijdsdruk, ondanks dat ze van veel variabelen 
afhankelijk zijn. Daarnaast moeten ze continu 
alert zijn, maken ze vaak lange dagen en staan 
ze niet bekend om hun gezonde eetpatroon. 
Wat doet dat met een mens? De uitkomsten 
van het onderzoek bieden de bedrijven in de 
logistieke en transportsector straks handvatten 
om te werken aan de verbetering van het ge-
zondheidsbeleid. Met als uiteindelijke resultaat 
dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd en 
de productiviteit wordt geoptimaliseerd. Ook 
voor andere branches kijken we heel gericht 
naar oplossingen die inspelen op de specifieke 
kenmerken van die branche.’ / 

Effectief gezondheidsbeleid 
maakt organisaties productiever

Medewerkers gezond en productief aan het werk houden, vraagt in elke branche om een andere 

aanpak. Zo heeft een productiebedrijf te maken met andere uitdagingen dan het onderwijs. ‘Vast 

staat dat gezonde medewerkers een absolute voorwaarde zijn voor een vitale organisatie’, stelt 

Benno Hermelink van HumanCapitalCare, de meest innovatieve dienstverlener op het gebied van 

arbeid, vitaliteit en gezondheid in Nederland. ‘Een organisatie die geeft om de gezondheid van haar 

mede-werkers ziet dat terug in haar productiviteit.’

tekst: Pascal Biesterbos  fotografie: Abbink Fotografie

We doen onderzoek 
naar de gezondheid 
van vrachtwagen-
chauffeurs

Regiokantoor Enschede  /  Calslaan 17, 7522 MJ Enschede  /  T 053 - 750 43 00  /  www.humancapitalcare.nl
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Michael Sijbom, burgemeester van Losser, is één van de ambassadeurs van INN’twente. ‘De economie 
stimuleren, dat kun je niet alleen. Dat zul je samen moeten doen: overheden, onderwijs- en onderzoeks-
instellingen en ondernemers’, verklaart hij zijn deelname. Hij vindt het ook belangrijk dat steden en 
plattelandsgemeenten elkaar weten te vinden. ‘Ze kunnen niet zonder elkaar. Ze hebben elkaar economisch 
gezien gewoon nodig’, stelt hij. ‘Als ik daar via INN’twente een bijdrage aan kan leveren, doe ik dat graag.’
Sijbom is voorzitter van de adviesraad van INN’twente die onder meer ideeën levert voor de thema’s in dit 
magazine. Hij is gevraagd vanwege zijn uitgebreide netwerk en zijn kennis op het gebied van communicatie en 
sociale media. ‘Ik ervaar in de adviesraad veel kennis en passie om met elkaar Twente verder te ontwikkelen. 
We zullen het in de regio samen moeten doen. Wat ik hier wel eens mis, is lef. We moeten onszelf stevig op 
de kaart durven zetten. Soms zijn we te bescheiden, terwijl wij hier toch toponderwijs en topbedrijven hebben. 
Sommige regio’s pretenderen heel wat, maar wij doen beslist niet voor hen onder.’

Sterke regio
De centrale ligging in Europa is één van Sijboms stokpaardjes, zoals hij zegt. ‘Aan de andere kant van de grens 
ligt een economisch sterke regio. Ik zie bedrijven in Twente daarvan profiteren.’ Hij noemt ESS, producent van 
designdouchegoten met vestigingen in Oldenzaal en Gildehaus, en Qizini, een groeiend bedrijf in handgemaakte 
broodjes voor onderweg, dat is overgenomen door een Duits firma. Sijbom: ‘Wij hoeven niet met het vliegtuig de 
hele wereld over voor een handelsmissie. Wij kunnen ook al met de fiets de grens over.’

Sijbom vindt het belangrijk dat overheden, onderwijs- en onderzoekinstellingen en ondernemingen op elkaar 
aansluiten. ‘Ik zie dit magazine dan ook als een platform voor verbinding. Zo kunnen we laten zien wat voor een 
bijzondere bedrijven er in Twente allemaal zijn. Er zijn veel bedrijven die het heel goed doen, die niemand kent. 
Als we meer kennis hebben van wat er in Twente allemaal is, dan leidt dat vast en zeker tot meer samenwerking.’

Gezamenlijk acquisitiebeleid
De samenwerking tussen de Twentse gemeenten onderling noemt hij ‘best goed. Ik ben niet zo negatief. Het kan 
natuurlijk altijd beter, maar ik vind dat de samenwerking bij diverse inhoudelijke thema’s, zoals de decentralisatie 
van de zorg en op het gebied van duurzaamheid, goed gaat. We zijn nu bezig met een gezamenlijk 
acquisitiebeleid; we willen en moeten meer bedrijven en werkgelegenheid hier naartoe halen.’  /

  Ambassadeur Sijbom:

‘Twente moet meer durven’

Schokland 8b, 7607 HS Almelo  /  T 06 81 27 77 32  /  www.directadministraties.nl

ZZP-ers zeer betrokken bij hun werk

‘Op mijn eigen vakgebied merk ik dat steeds 
meer klanten kiezen voor éénpitters. Grote 
administratiekantoren raken uit de gratie. 
Ten eerste zijn de tarieven véél te hoog, maar 
mensen ergeren zich ook aan de mentaliteit 
bij grote bedrijven; vaak schrijven ze facturen 
met de grote hark. De kwaliteit is niet afhan-
kelijk van de grootte van het bedrijf, maar van 
de individuen die er werken.’

ZZP-ers, voor wie Broekman met veel plezier 
werkt, zijn volgens hem over het algemeen 
gemotiveerder dan mensen die in loondienst 
werken. ‘Ze zijn meer betrokken bij hun 
werk en hebben een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel. Wat steeds meer gebeurt, is dat 
ZZP-ers samenwerkingsverbanden aangaan, 
waardoor ze hun klanten optimaal kunnen 
bedienen.’

Op zijn eigen vakgebied ziet Broekman ook 
mogelijkheden tot samenwerken. ‘Het enige 
dat ik als ZZP-er wel eens mis, is het sparren 
met anderen. Online informatie, vakliteratuur, 
jurisprudentie…allemaal makkelijk toeganke-
lijk. Alles gaat tegenwoordig online waardoor 
het nu ook mogelijk is om solo een adminis-
tratiekantoor te runnen. Archiefkasten, dozen 
papier, allemaal overbodig geworden. Door 
e-mail en WhatsApp, is communicatie zo snel 
en overal mogelijk. Ik kan overal aan de slag, 
als ik mijn laptop maar bij me heb. Dat is voor 
mij en andere ZZP-ers fijn werken. Samenwer-
ken met anderen en sparren met specialisten 
kun je opzoeken en maken dat je je klanten 
nog beter kunt bedienen.’

Naast het verzorgen van administratie, belas-
tingaangiftes en een financiële planning, wijst 

Broekman zijn klanten ook op het belang van 
het al dan niet afsluiten van een arbeidson-
geschiktheidsverzekering, beroepsaanspra-
kelijkheidsverzekering en het opbouwen van 
pensioen. ‘Het ontbreken van die zekerheden 
- ten opzichte van in loondienst zijn - maakt 
de risico’s in sommige branches groot. Het 
zou mijns inziens goed zijn als ZZP-ers de 
mogelijkheid zouden hebben om zich aan te 
sluiten bij een collectieve arbeidsongeschikt-
heidsverzekering. Maar: wél op vrijwillige 
basis, een ondernemer moet altijd een vrije 
keus blijven houden.’  /

Kwaliteit niet afhankelijk van 
de grootte van een bedrijf

De groeiende groep ZZP-ers in de regio vormen het 

grootste gedeelte van het klantenbestand van Edwin 

Broekman, zelf eveneens ZZP-er. Als eigenaar van 

Direct Administraties in Almelo, weet hij daarom wat 

zijn klanten nodig hebben, wat er in verschillende 

branches speelt, én welke kant ‘het’ opgaat.

tekst: Maaike Thüss   fotografie: Danny Stulen
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High-Tech O� set volgens 
Veldhuis Media
 
Veldhuis Media heeft het drukproces 

volledig geïntegreerd, geautomatiseerd 

en gedigitaliseerd. Dit supersnelle en 

slimme concept noemen we High-Tech 

O� set. 

Door uw en ons drukwerkproces 

volledig en naadloos op elkaar aan te 

sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk 

een stuk sneller, e�  ciënter en toch 

voordelig.

Snel en e�  ciënt het drukwerk op de 

plaats van bestemming.

Makkelijker
produceren

Groen drukken 
 met 5 kleuren

Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele 
brochures, magazines, kalenders en boeken.
Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders  
via internet en ftp applicaties.

Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 
72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). 
In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale 
verwerking van periodieken en brochures. 
Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te 
maken.

Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertifi ceerd. Daarnaast zijn 
we een erkend BPV-bedrijf.

Dit betekent voor U:
• Prettige samenwerking op menselijke maat.
• Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO.
• Al uw grafi sche wensen worden door één bedrijf uitgevoerd.
• Door vergaande automatisering en onderlinge afstem ming een 

voorspelbaar drukresultaat.
Kortom: Uw drukwerk top verzorgd, is voor u een zorg minder.

Meer informatie?
Neem contact op met één van onze account managers.

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

Veldhuis Media daar krijg je een kleur van!

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

Veldhuis Media b.v.
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL  Raalte
Postbus 2
8100 AA  Raalte

T. 0572 - 34 97 00
F. 0572 - 34 97 99
info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl
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